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3. A KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A TELEPÜLÉS ÁLTALÁNOS CÉLKITᜀZÉSE, KÜLDETÉSE:

A település társadalmi kohéziójának, jólétének és gazdasági potenciáljának 
jelentᔐs fejlesztése a természeti és épített környezettel, mint a falu legfᔐbb 

értékeivel összeegyeztetett módon

A TELEPÜLÉS EGYES RÉSZCÉLJAI:

DEMOGRÁFIA

A község népessége az utóbbi évtizedekben stagnált.. Az önkormányzat a 
lélekszám 10-15%-os növelését tᜐzi ki célul a terv távlatán belül, melynek – a 

természetes szaporulaton túl forrása a Komló irányából érkezᔐ 
népességgyarapodás is lehet.

TERMÉSZETES KÖRNYEZET

A község legalapvetᔐbb értékét képezᔐ vonzó táji adottságok, a mozaikos 
tájszerkezet megtartása, értékmegᔐrzᔐ fejlesztése a település jövᔐjének egyik 

záloga. Ezért a helyi társadalom és gazdaság minden szegmensében ezen 
értékek védelmét és fejlesztését kell kiindulópontként kezelni, az 

erdᔐgazdálkodástól az idegenforgalomig, a mezᔐgazdaságtól az élᔐvizek 
szerepéig. A jelenleginél lényegesen fontosabb szerepet játszhatnak a település 

természeti vonzerejében a tavak.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A táji értékek csak akkor fejthetik ki maradandóan jótékony hatásukat, ha a 
környezet állapota ezt lehetᔐvé teszi. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a 

meglévᔐ ártalmak mérséklésére, felszámolására, valamint új szennyezᔐ források 
elkerülésére a szennyvízkezelés, az energiaközmᜐvek, a kommunális 

hulladékgazdálkodás szférájában, az élᔐvizek és a levegᔐtisztaság védelme 
területén egyaránt.

ÉPÍTETT KÖRNYEZET

A település - bár az elmúlt évtizedekben sok épített értéket elvesztett – még 
mindig rendelkezik hagyományos építészeti értékekkel és egyes településrészek 

sajátos, elsᔐsorban az utcavezetésben és a telekalakulatokban rejlᔐ karakterével. 
Ezért a község úgy határoz, hogy a hagyományos építészeti értékek lehetᔐség 

szerinti visszaállításának ösztönzésével, az esetleges új beépítéseknél a 
hagyományos értékekbᔐl kiinduló szabályozás segítségével e karaktert erᔐsíteni, 

a régi harmóniát új módon feléleszteni szükséges.
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LAKÁSELLÁTÁS

A megcélzott emelkedᔐ lélekszám új lakóterület(ek) kijelölését teszi szükségessé
részben a helybeli népességgyarapodás, részben a Komlóval szembeni pozitív 

vándorlási index miatt. A lélekszám növekedés elhelyezésére szolgáló 
lakóterület(ek) esetében rendkívül fontos, hogy az a településszerkezetbe 

beillesztett módon jelenjen meg. Összességében a demográfiai célok rövidebb 
távon 30-50, hosszabb távon 80-100 lakótelek kialakítását teszik szükségessé.

INFRASTRUKTÚRA

E területen a község alapvetᔐ célja, a szennyvízkezelésrᔐl és uniós 
követelményeknek megfelelᔐ ártalmatlanításáról pályázati források segítségével 

gondoskodjon. Ez a környékbeli községek összefogásával megkezdᔐdött és a 
hálózat 2007. év végéig elkészül.

Ugyancsak fontos feladat egyes kül- és belterületek felszíni vízelvezetése, jóléti 
tóként is szolgáló záportározók létesítése is.

KÖZLEKEDÉS

E téren legfontosabb feladat a község jelentᔐs átmenᔐ forgalmának kiváltása, a 
az M 65 gyorsforgalmi út, illetve a 66-os út település belterületét elkerülᔐ 

nyomvonalának megépítése és ezzel a balesetveszély csökkentése. Fejlesztések 
épülhetnek arra a tényre is, hogy a községet érinti a regionális kerékpárút-

hálózat tervezett fejlesztési iránya. Fontos kérdés a belsᔐ közúthálózat 
állapotának javítása, a hiányzó járdák megépítése. 

ZÖLDTERÜLETEK

Törekedni kell a belterületi zöldfelületek növelésére, az utcák további fásítására. 
A meglévᔐ és tervezett vízfolyások, tavak bekapcsolása a zöldfelületi rendszerbe 

eddig kiaknázatlan lehetᔐségeket rejt magában.

GAZDASÁG

A község gazdasági tevékenysége fejlesztésének tengelyébe a belterület Észak-
keleti sávjában már kialakult gazdasági terület (DEBMUT, SINTEX) fejlesztését
szeretné állítani. Új gazdasági terület alakítható ki a vasútállomás menti szabad 

területeken, valamint a benzinkút szomszédságában.
E mellett a település táji adottságai miatt a falusi vendégfogadással kapcsolatos 
tevékenységeket – szálláshelyek, vendéglátás, szolgáltatások – kell állítani oly 

módon és mértékben, hogy e tevékenységek a hagyományos faluképet és 
életkereteket ne feszítsék ki.

A mezᔐgazdaságban a tájkonform gazdálkodási ágak (erdᔐ, rét- és 
legelᔐgazdálkodás) irányában való elmozdulást kell szorgalmazni a szántóföldi 

gazdálkodás rovására
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4 . 2 .  T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I  T E R V  L E Í R Á S A

A településszerkezeti megfontolások vezérelve Magyarszék esetében az 
arányosság. A község a lakóképesség növelését, a gazdasági tevékenységek, az 
idegenforgalom fejlesztését, a közlekedési lehetᔐségek javítását egyaránt célul 
tᜐzi ki, s mindezt a meglévᔐ természeti és épített értékek megᔐrzése mellett.

Ennek alapján a község igazgatási területének terület-felhasználásában igazán 
jelentᔐs változtatást a településszerkezeti terv nem tervez, az egyes fejlesztések 
széttagoltan, viszonylag kis léptékben avatkoznak be a mai településszerkezetbe.

Ennek megfelelᔐen a település belterületét, illetve a beépítésre szánt területek 
arányát a terv csak kismértékben javasolja növelni. Az újonnan belterületbe 
kerülᔐ részek a tervezett lakóterületi fejlesztést szolgálják. Így belterületbe kerül 
a hertelendi út egy része a mellette lévᔐ területsávokkal, valamint a római 
katolikus templom és a szomszédos lakóterület közötti területsáv.

A közúti közlekedés területén a 66-os számú gyorsforgalmi út, illetve az azt 
helyettesítᔐ, Magyarszéket Nyugatról elkerülᔐ út megépülését tartjuk a terv 
legfontosabb elhatározásának. 

A gyalogos- és kerékpár-közlekedés feltételeit a tervezett országos turisztikai 
kerékpárút-hálózat – egyben a település közúti forgalomtól mentes új gyalogos 
és kerékpáros tengelye - javíthatja, melyet a Baranya-csatorna mentén 
javasolunk kialakítani.

A község külterületeinek terület-felhasználásán csak lokálisan tervez a falu
változtatásokat. Ezek egy része már kialakult gazdasági területek fejlesztési 
lehetᔐségeit bᔐvíti, már részük a vízgazdálkodás, illetve idegenforgalom céljait 
szolgálja.

Az erdᔐgazdálkodás területén a jelenleginél differenciáltabb terület-
felhasználást kíván a község megvalósítani: a védett, továbbá a látvány 
szempontjából kitett, a belterület közelében fekvᔐ erdᔐk meghatározott sávját 
korlátozott gazdasági felhasználásra (szálazó vágás) javasolja.

A vízgazdálkodási területek fontos megoldandó kérdése a község egyes 
területei felszíni vízelvezetésének megoldása. A Baranya-csatorna menti 
területeken – amennyiben ezt a vízhozam-számítások igazolják – jóléti tavak
létesítését kívánja a terv elᔐirányozni.

Az egyes beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felsᔐ 
határát – szintterület-sᜐrᜐségét - az alábbiak szerint tervezi a község korlátozni:

– falusias lakóterület: 0,4
– különleges terület: 0,2
– településközponti vegyes terület: 1,5
– gazdasági terület: 0,6
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A település elᔐtt álló közmᜐvesítési feladatok közül legfontosabb a 
szennyvízkezelés megoldása. A térségi szennyvízkezelés – 6 települést 
összefogva – 2007. év végéig kiépül. E területen a településrendezési terv 
feladata a szükséges mᜐtárgyak helyének biztosítása.

A község felszíni-, illetve csapadékvíz elvezetése az élénk domborzat és a 
változó tendenciát mutató idᔐjárás miatt fontos kérdés. A település nyugati és 
keleti része irányából a fᔐ befogadó, a Baranya-csatorna felé haladó árkok
alkotják a felszíni vízelvezetés gerinchálózatát. A település biztonsága érdekében 
rendkívüli módon indokolt nem csak a belterületek felszíni vízelvezésének, 
hanem a külterületek – ezek közül is elsᔐsorban a belterülettel szomszédos lejtᔐk 
– csapadékvíz elvezetésének gondos megoldása.

A vezetékes telefonellátás a községben megfelelᔐnek tekinthetᔐ, figyelembe 
véve a kb. 1100 fᔐs népességre jutó 240 fᔐvonalat. A nagysebességᜐ 
adatátvitelre alkalmas technológiák (ADSL, ISDN) még nem kellᔐen elterjedtek. 

A településen a mobiltelefon-szolgáltatók megfelelᔐ térerᔐvel sugároznak, a 
mobilkészülékek számáról azonban értelemszerᜐen nem áll adat rendelkezésre. 
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4 . 5 .  A  H E L Y I  É P Í T É S I  S Z A B Á L Y R E N D E L E T  T E R V E Z E T E

Magyarszék község Önkormányzati Képviselᔐ-testületének
……/………….(……..). sz. rendelete

A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Magyarszék község Önkormányzatának Képviselᔐ-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelmérᔐl szóló1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Étv)7.§. 
(3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Étv 9§. (2)-(6) 

bekezdésében elᔐírt véleményezési eljárás lefolytatását követᔐen 
Mindszentgodisa község helyi építési szabályzatát, valamint az annak mellékletét 
képezᔐ szabályozási tervét jelen rendeletben az alábbiak szerint állapítja meg:

A  r e n d e l e t  h a t á l y a

1. §

1. A rendelet területi hatálya község teljes közigazgatási területére terjed ki.

2. A község közigazgatási területén területet felhasználni, telket alakítani, építési 
tevékenységet végezni, valamint arra hatósági engedélyt adni az általános 
érvényᜐ elᔐírások mellett csak és kizárólag e rendelet és a hozzá tartozó 
szabályozási tervlapok együttes alkalmazásával szabad. E rendeletben nem 
szabályozott kérdésekben az országos településrendezési és építési 
követelményekrᔐl szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
OTÉK) elᔐírásai alkalmazandók.

3. A helyi védelem alá vont építmények és régészeti értékek listáját az 1.sz. 
melléklet tartalmazza. Az épületek, építmények helyi védelmi listája építész 
szakvélemény alapján önkormányzati rendelettel kiegészíthetᔐ, módosítható. 
A módosítással, kiegészítéssel kapcsolatosan elᔐzetesen be kell szerezni a 
megyei fᔐépítész szakvéleményét.

4. A község belterülete a 2-4. sz. mellékletekben rögzített módon változhat. A 
belterületi határ tervezett változtatásának célja elsᔐsorban új lakóterületek, 
továbbá gazdasági területek területigényének biztosítása. A tervezett 
belterületbe vonás ütemezetten is történhet.

5. A rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes

1.sz. melléklet: a helyi védelemben részesült épületek, építmények, 
valamint régészeti értékek kimutatása

2.sz. melléklet: külterületi szabályozási tervlap SZ-1 M 1:10000
3.sz. melléklet: Németszék belt. szab. tervlap SZ-2A M 1:2000
4.sz. melléklet: Kishertelend belt. szab. tervlap SZ-2B M 1:2000
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A  s z a b á l y o z á s  e l e m e i

2. §

1. A szabályozás elemei a település alakításában játszott szerepnek megfelelᔐen 
I. vagy II. rendᜐek.

2. Az elsᔐrendᜐ szabályozási elemek a település egésze szempontjából a 
legfontosabbak, ezért ezeket csak a szabályozási terv módosítására elᔐírt 
eljárással lehet megváltoztatni. Elsᔐrendᜐnek tekintendᔐ a közterület-
szabályozási vonal, a terület-felhasználási határ és az övezethatár, valamint 
az egyes lehatárolt területegységek és az azokra vonatkozó elᔐírások.

3. A másodrendᜐ szabályozási elemek hatósági eljárásban, illetve önkormányzati 
rendeletben módosíthatók, pontosíthatók, kiegészíthetᔐk.

a.) Hatósági eljárásban módosíthatóak, vagy meghatározhatóak a telekhatár, 
az építési vonal, a védᔐsávok- és területek az illetékes szakhatóságok 
hozzájárulásával.

b.) Önkormányzati rendelettel meghatározható, vagy módosítható a helyi 
védelem alatt álló terület és egyedi tájértékᜐ objektum, valamint a 
(jelenleg a 1997. évi LXXVIII. Törvény 17. §-ban rögzített) sajátos 
jogintézmények. 

A  t e r ü l e t - f e l h a s z n á l á s  r e n d s z e r e

3. §

A község közigazgatási területén az alábbi megnevezésᜐ és jelᜐ terület-
felhasználási egységek találhatók:

beépítésre szánt területek:
lakóterületek L
különleges területek K
gazdasági területek G

beépítésre nem szánt területek:
közlekedési területek Kö
zöldterületek Z
erdᔐterületek E
mezᔐgazdasági területek M
vízgazdálkodási területek V
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Beépítésre szánt területek

4. §

Amennyiben olyan területek beépítésére kerül sor, melyeken a csapadékvíz 
elvezetése még nem megoldott, a területek beépítése elᔐtt a azok 
vízelvezetésére a 18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet elᔐírásai szerinti vízjogi 
engedélyt kell beszerezni.

Lakóterületek (L)

5. §

1. A terület elsᔐsorban lakóépületek elhelyezésére szolgál. A lakóépületekben, 
illetve lakóterületen olyan funkciók is elhelyezhetᔐk, amelyek 
környezetterhelése nem haladja meg az adott lakóterületre megengedett 
határértékeket.

2. A területen, lakóépületeken kívül önállóan is elhelyezhetᔐ a helyi lakosság 
gépkocsi-tárolója, alapellátást szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, valamint az 1. bekezdésben 
megfogalmazott követelményeknek megfelelᔐ gazdasági tevékenységet 
szolgáló épület.

3. A meglévᔐ falusias lakóterületeken az oldalkertben álló, az OTÉK elᔐírásainak 
nem megfelelᔐ elhelyezésᜐ építmények és keresztcsᜐrök – így az oldalhatáron 
álló lakóépülettel szemben álló utcafronti gazdasági épületek is -
megtarthatók és felújíthatók, bontásuk esetén újraépíthetᔐk tᜐzvédelmi 
szakvélemény alapján.

4. A lakóterületen a következᔐ területek találhatók:

falusias lakóterület Lf
kertvárosias lakóterület Lke

Falusias lakóterület (Lf)

6. §

1. A területen az OTÉK 14. § 1. és 2. bekezdésében felsorolt építmények 
helyezhetᔐk el, de nem helyezhetᔐ el üzemanyagtöltᔐ állomás.

2. Ahol a belterületi szabályozási terv hátsó építési vonalat határoz meg, a 
beépítettség foka és a megengedett legkisebb zöldterület értékét a telek ezen 
– beépíthetᔐ – részének alapján kell megállapítani.

3. A területen elhelyezhetᔐ gazdasági célt szolgáló épületekre vonatkozó további 
szabályok:
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a.) Gazdálkodási célú épület – ha a telken lakóépület is van – nem lehet 
nagyobb az építési telek területének 15 %-ánál. A lakótelek beépítettsége 
a gazdálkodás építményeivel együtt sem haladhatja meg az adott övezetre 
vonatkozó határértéket.

b.) Gazdálkodás céljára elsᔐsorban a meglévᔐ gazdasági épületeket kell 
felhasználni.

4. A kialakult építési övezetekben az adott környezetben jellemzᔐ szélességᜐ és 
mélységᜐ telkek alakíthatók ki.

5. A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és 
építési elᔐírásokat az alábbi táblázat és szöveges kiegészítése tartalmazza:

az építési telek az épület

övezeti
jele

beépítési
módja

legkisebb
területe

legkisebb
szélessége

legnagyobb
beépített-

sége

legkisebb
zöldterület

legnagyobb
építmény-
magassága

m2 m % % m
Lf K (O) 900 K (18) 30 40 4,5

Kertvárosias lakóterület (Lke)

7. §

1. A területen az OTÉK 13. § 1. és 2. bekezdésében felsorolt építmények 
helyezhetᔐk el, üzemanyagtöltᔐ állomás kivételével.

2. Az övezet a telkek beépítésének elᔐfeltétele azok teljes közmᜐvesítése, 
beleértve a szennyvíz-elvezetést és felszíni vízelvezetést.

3. Az újonnan létesülᔐ lakóterületekre telekalakítási tervet kell készíteni. A 
területek beépítése elᔐtt területismertetᔐ mérnökgeológiai és geotechnikai 
szakvéleményben kell tisztázni az építésföldtani adottságokat, a terület 
beépítésének általános feltételeit.

4. Az övezetben az épületek 5m-es elᔐkert elhagyásával, 35-450-os 
tetᔐhajlással, piros színᜐ kerámia- vagy betoncserépfedéssel létesíthetᔐk.

5. A terület építési övezeteit, valamint az azokat betartandó telekalakítási és 
építési elᔐírásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

az építési telek az épület

övezeti
jele

beépítési
módja

legkisebb
területe

legkisebb
szélessége

legnagyobb
beépített-

sége

legkisebb
zöldterület

legnagyobb
építmény-
magassága

m2 m % % m
Lke SZ 900 20 30 50 5,5
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Gazdasági terület (G)

8. §

1. A község területén fekvᔐ gazdasági területek az alábbiak szerint 
csoportosíthatók:

- kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület Gksz
- ipari gazdasági terület Gi

2. A terület egyes övezeteiben betartandó telekalakítási és beépítési elᔐírásokat 
az alábbi táblázat tartalmazza:

az építési telek az épület

övezeti
jele

beépítési
módja

legkisebb
területe

legkisebb
szélessége

legnagyobb
beépített-

sége

legkisebb
zöldterület

legnagyobb
építmény-
magassága

m2 m % % m
Gksz K, SZ 500 20 50 40 4,5

Gi K, SZ 1500 50 50 20 7,5

3. Technológiai berendezés legnagyobb építménymagassága a Gi területen 10,5 
méter is lehet.

Különleges terület (K)

9. §

1. A különleges területbe az OTÉK 24. § szerinti területek tartoznak.

2. A község szabályozási tervében szereplᔐ különleges területek az alábbiak: 

sportterület: Ks
temetᔐ területe Kt

3. Az egyes különleges területeken az alábbi telekalakítási és építési szabályokat 
kell betartani:

az építési telek az épület

övezeti
jele

beépítési
módja

legkisebb
területe

legkisebb
szélessége

legnagyobb
beépített-

sége

legkisebb
zöldterület

legnagyobb
építmény-
magassága

m2 m % % m
Ks SZ 2000 60 10 70 4,5
Kt K - - 2 40 4,5

4. A temetᔐ 50 m-es környezetében kegyeletet sértᔐ épület nem helyezhetᔐ el, 
kegyeletet sértᔐ tevékenység nem folytatható.
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5. A temetᔐ területén a megadott építménymagasság nem vonatkozik 
harangláb, harangtorony létesítésére, mely esetben a megengedett 
legnagyobb építménymagasság legfeljebb 10,0m lehet.

Beépítésre nem szánt területek

Közlekedési és közmᜐterület (Kö)

10. §

1. A területen kétfajta közlekedési terület különböztethetᔐ meg:

- közúti közlekedési terület KöU
- vasúti közlekedési terület KöV

2. E terület-felhasználási egység (terület) az OTÉK 26. § (1) és (3) bekezdésben 
leírt célra szolgál.

3. Az e területbe tartozó közterületek telekhatárait, szabályozási szélességét a 
szabályozási terv jelöli. E területsávba esᔐ meglévᔐ épületeken mindennemᜐ 
építési tevékenység – a területsáv kialakításának várható idejét, az 
épületeknek a területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei 
és gazdasági értékét) mérlegelve, csak az illetékes közlekedési szakhatóság 
állásfoglalásának figyelembe vételével – engedélyezhetᔐ.

4. A közutak építési területének legkisebb szélességét – ahol a szabályozási terv 
másként nem jelöli – az OTÉK 26. § (2) bekezdés szerint kell biztosítani.

5. Hírközlési létesítmények közterületen, az ágazati szabványok, szakhatósági 
elᔐírások betartásával helyezhetᔐk el. 10 m-nél magasabb átjátszó- ill. 
adótornyok nem helyezhetᔐk el belterületen védett területen, ökológiai 
folyosóban.

Erdᔐterület (E)

11. §

1. E terület-felhasználási egységbe az erdᔐk, illetᔐleg az ilyen célra kijelölt 
területek tartoznak.

A területen – az SZ-1 szabályozási tervlapon jelölt lehatárolással – az alábbi 
területeket különböztetjük meg:

- gazdasági célú erdᔐterület Eg
- védett ill. védelmi célú erdᔐterület Ev

2. A területen – a kilátótornyok kivételével – építmények nem helyezhetᔐk el, 
kivéve a gazdasági rendeltetésᜐ erdᔐterületen az erdᔐ rendeltetésének 
megfelelᔐ gazdasági, szolgálati és vadgazdálkodási építmények, amelyek
kivonással elhelyezhetᔐk.
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3. Beruházás céljára csak akkor vehetᔐ erdᔐ igénybe, ha erre alkalmas más 
mᜐvelési ágú terület nincs. A termelésbᔐl való kivonáshoz az erdészeti 
szakhatóság engedélye szükséges.

Vízgazdálkodási terület (V)

12. §

1. E terület-felhasználási egységben az OTÉK 30. § (2) bekezdése és a parti 
sávok, vízjárta területek, valamint fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról és hasznosításával kapcsolatos jogszabályok (jelenleg a 
46/1999.(III.18.) kormányrendelet) szerinti építmények helyezhetᔐk el.

2. A területen építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban (jelenleg a 
46/1999. (III.18.) Korm. rendelet) foglaltak szerint lehet.

3. Az álló- és folyóvizek partjától (telekhatárától) számított 6 m szélességben 
karbantartás céljára kezelési terület biztosítandó.

4. A közcélú vízilétesítmények fenntartását, az ezzel kapcsolatos feladatokat a 
vonatkozó jogszabályok (jelenleg a 120/1999.(VIII.6.) Kormányrendelet) 
figyelembe vételével kell ellátni. 

5. Vízimunka elvégzéséhez illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához 
és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatba 
vételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemelési 
engedély) vízjogi engedély szükséges a vonatkozó jogszabályok (jelenleg az 
1995. évi LVII. Tv. 28.§ (1)) alapján.

Mezᔐgazdasági terület (M)

13. §

1. E terület-felhasználási egység (terület) az OTÉK 29. §-a szerinti célt szolgálja.

2. Termᔐföldet érintᔐen a vonatkozó jogszabályokban (jelenleg az 1994. évi LV. 
TV. 62-69.§) rögzített esetekben meg kell kérni a Növény- és Talajvédelmi 
hatóság engedélyét.

3. Mezᔐgazdasági területeken történᔐ beruházásokhoz a vonatkozó jogszabályok 
(jelenleg az 1994. évi LV. Tv 70.§.) alapján meg kell kérni a Növény- és 
Talajvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását.

4. A mezᔐgazdasági területen a következᔐ területek találhatók:
általános mezᔐgazdasági terület Má
kertes mezᔐgazdasági terület Mk
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5. Az általános mezᔐgazdasági terület arra alkalmas földrészletén az OTÉK 29.§. 
(5) bekezdésében rögzített szabályok betartásával birtokközpont alakítható 
ki.

6. A „kertövezet” a szabályozási terven Mk jellel megjelölt mezᔐgazdasági 
rendeltetésᜐ területeket foglalja magában:

a.)A kertövezetben állattartásra szolgáló építmény nem építhetᔐ.

b.)Telekalakítás, beépítés szabályai:
- A kertövezetben csak 900 m2-es, vagy azt meghaladó, csak 

közterületrᔐl, vagy magánútról megközelíthetᔐ új földrészletek alakíthatók ki, 
melyek minimális szélessége: 12 m.

- A földrészleteken egy, a 3 % beépítettséget meg nem haladó 
alapterületᜐ, ideiglenes tartózkodásra is alkalmas gazdasági épület helyezhetᔐ 
el. Különálló építményként csak pince és közmᜐpótló berendezés építhetᔐ: 
árnyékszék csak a fᔐépülettel együtt helyezhetᔐ el.

- A szomszédos telektᔐl olyan távolságokat kell megtartani, hogy az 
elhelyezni kívánt épület mellékfunkciói (pl. pince földdombja, épület körüli 
víztelenítés, stb.) a szomszédos telkek használatát nem zavarják. Egymáshoz 
közeli épület elhelyezés esetén az OTÉK-ben elᔐírt tᜐztávolságot kell 
megtartani.

- Az elᔐkert mélysége minimálisan 8 m.
- A telken garázs nem létesíthetᔐ.

c.) A gazdasági épület elᔐírásai:
- A területen épület építése csak építési engedély alapján végezhetᔐ.
- A földrészleten felvonulási épületet csak a gazdasági épületre kért

érvényes építési engedély birtokában lehet létesíteni, és az csak az
épület elkészültéig maradhat fent.

- A gazdasági épület földszintes, legfeljebb 3,5 m-es építménymagasságú
és 6,5 m gerincmagasságú lehet. Az épület tetᔐtere beépíthetᔐ. 

- Az épületet 40-450-os hajlásszögᜐ szimmetrikus nyeregtetᔐvel kell
lefedni, a héjazat égetett anyag ill. betoncserépfedés lehet. Hullámpala, 
fémlemez fedés nem alkalmazható. Az épületek csak természetes 
építᔐanyagokból építhetᔐk (kᔐ, tégla, vályog).

d.)Pince, kerítés, támfal:
- Pince az épülettel szerves egységben, abból nyílóan, az épület mögött, a

domb felᔐli oldalon, vagy attól különállóan helyezhetᔐ el. A pincének
egész terjedelmével a rendezett terepszint alatt kell lennie.

- A pince közterület, vagy idegen telek alá nem nyúlhat, illetve azt 
legfeljebb 1m-re közelítheti meg.

- A meglévᔐ, vagy a mᜐvelésbᔐl, beépítésbᔐl adódó 
magasságkülönbségeket természetes földmᜐvekkel (rézsᜐkkel) kell
kialakítani.

7. Az Mg jelᜐ rét- és legelᔐterületen a kialakítható legkisebb teleknagyság el 
kell, hogy érje a 1500 m2-t. Az övezetben csak a területen folyó 
gazdálkodással összefüggᔐ, tájba illᔐ formálású és anyaghasználatú épületek, 
építmények helyezhetᔐk el, legfeljebb 3 %-os beépítettség mellett.
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Zöldterületek (Z)

14.§.

1. E terület-felhasználási egységbe az OTÉK 27. § (1) bekezdésében körülírt 
területek tartoznak.

2. A területen – 2 %-ot meg nem haladó beépítettséggel – az OTÉK 27. § (4) 
bekezdésében felsorolt épületek és létesítmények helyezhetᔐk el.
Az épületek építménymagassága nem haladhatja meg a 4,5m-t.

Építészeti értékek védelme

15. §

1. A településen található, mᜐemléki védettséget élvezᔐ épületek
(felsᔐmindszenti rk. templom, godisai rk. templom), valamint helyi 
védelemben részesült épületek és építmények listáját e rendelet 1. sz. 
melléklete tartalmazza.

2. Mᜐemléki ingatlanon (az épületen és telkén) bármilyen építési engedélyezési 
eljárás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatáskörébe tartozik.

3. Mᜐemléki környezetben elhelyezkedᔐ ingatlanok építési ügyeiben az illetékes 
építésügyi hatóság szakhatóságként köteles bevonni a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatalt és a vonatkozó jogszabályok (jelenleg a 2001. évi 
LXIV.Tv.) elᔐírásai szerint kell eljárni.

4. A helyi védettség alatt álló létesítmények tekintetében az építésügyi 
eljárásokban az általános elᔐírásokon túlmenᔐen az e rendelet elᔐírásában 
foglalt építésügyi kötelezettségek is betartandók.

5. A védettség fokozatai:
a.) H-1 védettségᜐ épület, melynél a védelem az épület egészére,
b.) H-2 védettségᜐ épület, illetve objektum, a védettség az épület, illetve 

objektum valamely meghatározott részére terjed ki.

6. A H-1 jelᜐ épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetᔐformájukban 
kell megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendet és a nyílások 
osztását megᔐrizve a homlokzati tagozatokat.

a./A védelem nem akadályozza az épület:
- belsᔐ átalakítását, korszerᜐsítését, amennyiben az eredeti 
belsᔐszerkezetet elvárható módon tiszteletben tartja,

- bᔐvítését, amennyiben az eredeti épület tömegformája, utcaképi 
szerepe nem változik, illetve szerkezetével, anyaghasználatával 
összhangban marad.
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b/ A védett épület csak a teljes mᜐszaki és erkölcsi avultság esetén 
bontható el. A bontási szándékkal kapcsolatosan meg kell kérni a megyei 
fᔐépítész szakvéleményét.
- bontás elᔐtt az épület és a telek felmérési dokumentációját /fotó

dokumentációval) el kell készíteni, és azt mind helyben, mind a 
megyei levéltárban meg kell ᔐrizni.

- amennyiben a bontásra kerülᔐ épület valamely értékes építészeti,
szerkezeti, díszítᔐ eleme vagy kapcsolódó tárgy megmenthetᔐ, 
arról a bontási engedélyben intézkedni, és elhelyezésérᔐl 
gondoskodni kell.

7. A H-2 jelᜐ védettség esetén a meghatározott részértéket kell védeni. Az 
épületek bizonyos kötöttségek mellett átalakíthatók, bᔐvíthetᔐk, felújíthatók 
és lebonthatók.

- Tárgyi részérték védelme esetén azt az építés során eredeti szerepének
megfelelᔐen újból alkalmazni kell.

- Az épülettömeg védelme esetén az esetlegesen építendᔐ új épület csak
az eredetivel azonos, vagy ahhoz hasonló párkány- és gerincmagasságú és
tetᔐhajlásszögᜐ lehet.

8. A helyi védettségᜐ épületek rontott homlokzata esetén az építési 
engedélyezés során a tervezett építési tevékenység jellege, nagyságrendje 
függvényében az alábbiakat szorgalmazni kell:

- megfelelᔐ felületképzést és színezést,
- a tagozatok, az eredeti arányú nyílászárók, részben vagy egészben történᔐ 

visszaállítását,
- a homlokzatok, a tetᔐk rosszul átépített részeinek visszaállítását, 
- a fᔐtömeghez szervetlenül kapcsolódó toldalékok elbontását vagy 

építészeti egységet eredményezᔐ átépítését,
- a kerítések, kapuk visszaállítását, illetve utcaképhez illeszkedᔐ átépítését,
- az épület és a hozzátartozó építmények mai elveknek megfelelᔐ és 

környezethez illeszkedᔐ építészeti egységeinek megteremtését.

9. A helyi védettségᜐ épület rendeltetésszerᜐ használata meghatározó 
jelentᔐségᜐ. Amennyiben az eredeti hasznosítás nem biztosítható, az 
esetleges alternatív lehetᔐségek között a közcélú funkciókat elᔐnyben kell 
részesíteni.

A helyi védelem alá vonandó épületek tulajdonosait - elᔐzetes szóbeli 
tájékoztatást követᔐen egyedi határozattal kell értesíteni a védelem tényérᔐl, 
és annak az építési elᔐírások szerinti tartalmáról, biztosítva a fellebbezés 
lehetᔐségét.
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Régészeti emlékek

16. §

1. A régészeti érdekᜐ területeket és nyilvántartott régészeti lelᔐhelyeket az SZ-1 
külterületi szabályozási tervlap ábrázolja. A régészeti lelᔐhelyekkel 
kapcsolatosan a vonatkozó jogszabályok (jelenleg a 2001. évi LXIV. tTv.) 
elᔐírásai betartandók. Nyilvántartott régészeti lelᔐhelyek területén minden az 
eddigi használattól eltérᔐ hasznosításhoz, építkezéshez, földmunkához a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatósági hozzájárulása szükséges.

2. Régészeti érdekᜐ területet érintᔐ tervezés esetén javasolt kikérni a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal véleményét.

3. Amennyiben a település közigazgatási területén bárhol – a régészeti érdekᜐ 
területeken kívül – építkezés vagy mᜐvelés kapcsán régészeti leletek vagy 
régészeti objektumok kerülnek elᔐ, a munkálatokat fel kell függeszteni és 
értesíteni kell a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságát és a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatalt.

Környezetvédelem

17. §

1. Általános követelmények

a.) A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környezᔐ 
területek jelenlegi és tervezett használati módját lehetetlenné teszik.

b.) A beruházások megvalósítása, meglévᔐ tevékenységek folytatása, 
rendeltetési mód változás(ok), valamint a telepengedély alapján 
gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység (jelenleg a 80/1999. 
(VI.11.) Korm. rendelet) csak a környezetvédelmi kölcsönhatások 
ellenᔐrzése, a környezetvédelmi elᔐírások és határértékek betartása 
alapján történhet, a szakhatóságok elᔐírása szerint.

c.) Az új területek beépítésének elᔐfeltétele a teljes közmᜐvesítés.

d.) A csapadékvíz elvezetésérᔐl minden telek tulajdonosának, használójának 
gondoskodnia kell. A vízfolyásokba csak az elsᔐ fokon eljáró vízügyi 
hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad 
csapadékvizet bevezetni.

e.) A környezeti állapotot jelentᔐsen terhelᔐ tevékenységek üzemeltetᔐi 
számára – különös tekintettel a vízminᔐségi kárelhárításra kötelezett 
üzemekre (jelenleg a 21/1999. (VII.22.) KHVM-KöM együttes rendelet) –
üzemelés-technológiai terv készítése kötelezᔐ. Az üzemelés-technológiai 
terv készítési kötelezettség alá tartozó tevékenységeket, illetve 
üzemeltetᔐket a jogszabályok jelölik meg, illetve az önálló települési 
környezetvédelmi program keretében kell kijelölni.
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f.) A telkek területeinek – az övezeti elᔐírásokban – meghatározott részét 
zöldfelületként kell kialakítani. Az övezeti elᔐírásokban szereplᔐ értékek 
egyszintes növényállományra vonatkoznak. Többszintes növényállomány 
telepítése esetén a zöldfelület ennél kisebb is lehet, de kertészeti 
szakvéleménnyel kell igazolni, hogy ezáltal a környezeti értéke nem lesz 
kisebb.

2. Környezetterhelési határértékek

a.) Az új létesítmény kialakításánál, a meglévᔐ, illetve új technológiák 
üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegᔐtisztasági 
követelményeket és a levegᔐtisztaság-védelmi elᔐírásokat, valamint 
határértékeket. (A levegᔐ védelmével kapcsolatosan a 21/2001. (II.4) 
Korm. rendelet és a végrehajtására kiadásra kerülᔐ jogszabályok 
szabályait kell alkalmazni. A légszennyezettségi határértékekrᔐl a helyhez 
kötött légszennyezᔐ pontforrások kibocsátási határértékeirᔐl a 14/2001. 
(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet rendelkezik.)

b.) Élᔐvízbe, illetve közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyezᔐanyag-
tartalomra vonatkozó határértékeket be kell tartani (jelenleg a 9/2002. 
(III.22.) KöM-KöViM rendelet).

c.) Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthetᔐ, illetve 
üzemeltethetᔐ, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az elᔐírt 
zajterhelési határértékeket (jelenleg a 8/2002. (III.22.KöM-EüM 
rendeletben foglaltak).

Természetvédelem

18. §

A község közigazgatási területén található védett természeti területeket, a 
biodiverzitás fenntartása érdekében kijelölt területeket (Natura 2000), valamint 
az ökológiai folyosók területét az SZ-1 jelᜐ szabályozási tervlap tünteti fel.

A személygépkocsik elhelyezése

19. §

1. A személygépkocsik parkolását alapvetᔐen telken belül kell megoldani.

2. Az új – közterületi - jármᜐ-várakozóhelyeket az OTÉK 42. § (7) bekezdése 
szerint beültetési kötelezettség terheli.
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Tᜐzvédelem

20. §

1. Az „A”-„C” tᜐzveszélyességi osztályba tartozó és az „A”-„B” tᜐzveszélyességi 
osztályba tartozó helyiségeket tartalmazó épületek, az 500m2 alapterület 
(szintenkénti összesített alapterület) feletti „D”-„E” tᜐzveszélyességi osztályba 
tartozó ipari, mezᔐgazdasági és tároló épületek, valamint minden – külön 
jogszabály szerinti – közösségi épület, illetve a kétszintesnél nagyobb 
szintszámú lakó- és üdülᔐépület esetében (a pinceszintek figyelembe vétele 
nélkül) és az ezekkel szomszédos más rendeltetésᜐ és tᜐzveszélyességi 
osztályú épületek között saját és szomszédos telken tᜐztávolságot kell 
tartani. A tᜐztávolság mértékét a tᜐzvédelmi szakhatóság határozza meg.

2. A tᜐzszakasz megengedett legnagyobb területét a 2/2002. (I.23.) BM 
rendelet 5.sz. melléklet I/5. fejezete alapján kell meghatározni, majd ezt 
figyelembe véve a 35/1996. (XII.29.) BM rendelettel kiadott Országos 
Tᜐzvédelmi Szabályzat 46.§ (5)-(6) bekezdése alapján kell biztosítani a 
szükséges oltóvíz-intenzitást.

3. Az eggyel alacsonyabb tᜐzállósági fokozathoz tartozó tᜐzállósági határértékᜐ 
épületszerkezetekbᔐl, anyagokból létesítendᔐ építmények esetében be kell 
szerezni az illetékes elsᔐfokú tᜐzvédelmi hatóság engedélyét.

4. A település tüzivíz-ellátását, valamint a tᜐzoltás feltételeit (tᜐzoltási út, 
terület) a 35/1996.(XII. 29.) BM rendelettel kiadott Országos Tᜐzvédelmi 
Szabályzat vonatkozó elᔐírásai szerint kell kialakítani illetve biztosítani.

Ásványvagyon-gazdálkodási követelmények
21.§.

1. Az ásványi nyersanyag – a termᔐföldrᔐl szóló jogszabályban (jelenleg az 
1994. évi LV.Tv. 38.§ e. bekezdés) meghatározott talaj kivételével –
kitermelésével járó építési, tereprendezési, vízrendezési tevékenységek 
engedélyezési eljárásaiban a Pécsi Bányakapitányság szakhatósági 
állásfoglalása szükséges, amennyiben a kitermelt nyersanyag a kitermelés 
helyérᔐl elszállításra, ill. nem a kitermeléssel érintett területen deponálásra 
kerül és ennek során üzletszerᜐen hasznosul, értékesül.

2. A településrendezési terv szerinti építkezések kivitelezéséhez szükséges 
ásványi nyersanyagok (homok, kavics, agyag stb.) érvényes hatósági 
engedéllyel rendelkezᔐ kitermelᔐhelyrᔐl (bányából) származhatnak.

3. A község területén üzemeltetett és a beépítés folytatásaként üzemeltetni 
kívánt gázelosztó vezetékek és tartozékaik biztonsági övezetére vonatkozó 
elᔐírásokat meg kell tartani.
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Záró rendelkezések

22. §

E rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervlapok kihirdetésüktᔐl számított 31. 
napon lépnek hatályba. Rendelkezéseiket alapvetᔐen a hatálybalépést követᔐen 
keletkezett ügyekben kell alkalmazni. Amennyiben a folyamatban lévᔐ építési 
ügyek szempontjából az új szabályrendelet, illetve szabályozási terv kedvezᔐbb, 
azt ezen ügyekre is alkalmazni kell. 

Magyarszék, …………………………………….

polgármester jegyzᔐ
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1.sz. melléklet

Országos védelem alatt álló épületek, építmények

1 Zrínyi u. 63. Rk. templom (mᜐemléki törzsszám:341.)

mᜐemléki környezete 029/8, 030, 57, 58, 61/2-3, 62, 65, 69, 70, 71

2 Rózsa u. 2 41. Rk. plébániaház (mᜐemléki törzsszám: 6787.)

mᜐemléki környezete 33, 34, 37, 40/1-2, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

61/2

Helyi védelemben részesülᔐ épületek, építmények

Utca H.sz. Hrsz. Védendᔐ érték Védettség 
foka

1 Árpád - 552 Feszület H-1

2 Hársfa - 313/1 Feszület H-1

3 Hunyadi 2 555/2 Gazdasági épület H-2

4 Hunyadi 10 564 Gazdasági épület H-2

5 Hunyadi 12 566 Lakóház H-2

6 Hunyadi 13 567 Lakóház, gazdasági épületek H-2

7 Hunyadi 15 569 Gazdasági épület H-2

8 Hunyadi 17 571 Gazdasági épület H-2

9 Hunyadi 19 574 Lakóház, harangláb H-1

10 Hunyadi - - Közkút H-1

11 Kossuth L. 27 15 Gazdasági épület H-2

12 Kossuth L. 28 184 Gazdasági épület H-2

13 Kossuth L. 33 18 Polgármesteri Hivatal H-1

14 Kossuth L. 55 44 Gazdasági épület H-2

15 Kossuth L. 77 80 Gazdasági épület H-2

16 Kossuth L. 79 81 Kerítés, gazdasági épület H-2

17 Kossuth L. 93 91 Kútház, kapu H-2

18 Kossuth L. 114 133/1 Kúria H-1

19 Kossuth L. - 130 Ipari épület H-2

20 Petᔐfi S. 34 338 Lakóház H-2

21 Petᔐfi S. 36 336/1 Lakóház H-2

22 Petᔐfi S. 54 323 Lakóház H-2

23 Petᔐfi S. 60 308/1 Gazdasági épület, feszület H-1

24 Kossuth L. - 141/1 Feszület H-1

25 Temetᔐ - 315 Feszület, sírszobor H-1

26 Kishertelendi temetᔐ - 581 Feszületek H-1

27 Rk. templom mellett - 63 Feszületek H-1
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1.sz. melléklet (folytatás)

Régészeti érdekᜐ területek

Helynév hrsz Lelᔐhely

Magyarszék-Malom-
dülᔐ: A barátúri úttól 
közvetlenül K-re és a 
Baranya-csatornától 
Ny-ra lévᔐ terület

0126/8-12 Tervezett lakóterület. Ny-i szántott, illetve gazos, rét, 
legelᔐ.

A Németszéki 
temetᔐtᔐl közvetlenül 
ÉÉk-re lévᔐ terület.

- Beépítésre szánt terület. Jelenleg bolygatott, szántott, 
kukoricával, réttel tagolt, földkitermelés nyomaival

A Betonmixtᔐl NyÉNy-
ra lévᔐ terület, a 
község É-i peremén, a 
Kaszányapatak, 
dombok közti sík 
völgyében.

06/3
08/6

Tervezett iparterület. Jelenleg a 66-os út mentén gazos, 
ÉK-re szántott-vetett. Újra bejárandó, a Mecsekpölöske 
felé esᔐ területen. Régészeti érdekᜐ terület volta miatt a 
földmunkák megkezdésekor és folyamán régészeti 
jelenlét szükséges.

A 66-os út Ny-i 
oldalán, a község É-i 
peremén. A Kaszánya-
patak és a mai 
Baranya-csatora 
torkolatának 
háromszögében 
fekszik, a dombok 
közti, sík 
patakvölgyben.

0130
0132

0134/4
0136

0138/1-2

Leendᔐ ipari terület, jelenleg gazos, járhatatlan. 
Régészeti érdekᜐ terület volta miatt a földmunkák 
megkezdésekor és folyamán régészeti jelenlét szükséges.

A ligeti és a komlói út 
közötti, háromszög 
alakú terület, 
Kishertelend ÉK-i 
szélén. A Kaszánya-
pataktól közvetlenül 
É-ra emelkedᔐ domb, 
patak felᔐli részén.

0173/12-13 Tervezett lakóterület. Jelenleg rét-legelᔐ, járhatatlan, 
frissen vágott fákkal. Régészeti érdekᜐ terület volta miatt 
a földmunkák megkezdésekor és folyamán régészeti 
jelenlét szükséges.

1 Magyarszék - Azonosíthatatlan lelᔐhely. Pontos helye nem ismert.
2 Magyarszék - Azonosíthatatlan lelᔐhely. Pontos helye nem ismert.
3 Magyarszék-

Királykútpuszta
-

(014/83
014/82?)

Pontos hely nem ismert. Királykút területe erdᔐ és legelᔐ.

4 Magyarszék-
Kereszthegy
A Kereszthety egyik 
kiemelkedᔐ, K-i 
nyúlványán, a 
sikondai bejáróval 
szemközti Csonkarét 
felett, a lovaspanziótól 
mintegy 250-300 m-re 
nyugatra.
E584362
N092600

096/13 Területe nem változott: jelenleg gazos, sarjú akácos, K-i 
részén felhagyott szᔐlᔐkkel.

5 Magyarszék - Azonosíthatatlan lelᔐhely. Pontos helye nem ismert.
6 Magyarszék - Azonosíthatatlan lelᔐhely. Pontos helye nem ismert.
7 Magyarszék 70 Egészen pontos helye nem ismert. A jelenlegi 66-os út 

alatt van.
8 Magyarszék-Temp-

lomtól NyÉNy-ra
A templomtól NyÉNy-
ra 10-20 m-re, ill. 
attól ÉNy-ra egy nagy 
kiterjedésᜐ dombhát 
ÉNy-i lejtᔐjén.
GPS E584453
N095287

029/8 Tervezett lakóterület bᔐvítés. Jelenleg szántott vetett. 
Építkezés vagy földmunka esetén megelᔐzᔐ feltárás 
javasolt.
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9 Magyarszék, 
Németszék-Malom-
dᜐlᔐ, 
Grundfrauäcker
A barátúri úttól 
közvetlenül É-ra, a 
belterülettᔐl 600-800 
m-re, É-D-i irányú 
dombgerinc D-i, felsᔐ 
részén és K-i lejtᔐjén.
GPS E583620
N095416

124/2 Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.

10 Magyarszék, 
Németszék-Malom-
dᜐlᔐ, 
Grundfrauäcker
A barátúri úttól É-ra 
250 m-re, É-D-i irányú 
dombgerincrᔐl leágazó 
Ny-ioldalán.
GPS E583407
N095849

0124/2 Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.

11 Magyarszék-Lange 
Äcker
A barátúri úttól 200-
250 m-re D-re, ill. Ny-
ra, egy É-D-i irányú  
dombhát meredek, K-i 
lejtᔐjén, meredek 
teraszon.
GPS E583518
N095642

0119/5 Jelenleg szántott-vetett Bolygatásra, váltzásra utaló 
nyom nincs.

12 Magyarszék, 
Németszék-Mocsár-
dᜐlᔐ
A barátúri úttól ÉNy-ra 
kb. 250 m-re, a 
hörtelendi úttól Ny-ra 
100-150 m-re, nagy 
kiterjedésᜐ dombhát 
ÉNy-i lejtᔐjén.
GPS E583208
N095354

0122/2-4 Jelenleg szántott, É-on vetett, bolygatásra utaló nyom 
nincs.

13 Magyarszék, 
Németszék-Mocsár-
dᜐlᔐ
A barátúri úttól ÉNy-ra 
100-150 m-re, a 
hörtelendi úttól NNy-
ra 100 m-re, dombhát 
kevésbé meredek 
ÉNy-i lejtᔐjén.
GPS E583208
N095354

122/1 Szántott, változásra, bolygatásra utaló egyértelmᜐ nyom 
nincs.

14 Magyarszék, 
Németszék-
Cseresznés-dᜐlᔐ
A barátúri úttól DDK-
re 150 m-re, É-D-i 
irányú dombhát Ny-i 
lejtᔐjén.
GPS E583374
N094946

01158/6, 8 Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.

15 Magyarszék, 
Németszék, 
Herrschaftsäcker, 
Cseresznyés-dᜐlᔐ, 
Szeméttelep
A szemétteleptᔐl 
közvetlenül Ny-ÉNy-
ra, É-D-i irányú 

115/6, 8 Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs. A 
tervezett elkerülᔐ út nyomvonala áthalad a lelᔐhelyen. Az 
útépítés elᔐtt megelᔐzᔐ feltárás javasolt.
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dombhát meredek 
KNy-i lejtᔐjén.
GPS E583430 
N094687

16 Magyarszék, 
Németszék, 
Kreuzäcker, Köd-
dᜐlᔐ
A németszéki 
szᔐlᔐhegyhez vezetᔐ 
földúttól 30 m-re Ny-
re, ÉNy-DK-i irányú 
lejtᔐjén.
GPS E583755
N094405

0110/2
0111/6-7

Jelenleg K-i része szántott, Ny-i vetett. Feltehetᔐen érinti 
lelᔐhely ÉK-K-i szélét a tervezett elkerülᔐ út nyomvonala. 
Az útépítés elᔐtt megelᔐzᔐ feltárás javasolt

17 Magyarszék, 
Németszék, Köd-
dᜐlᔐ
A szeméttelephez 
vezetᔐ úttól 50 m-re 
D-re, egy ÉÉNy-DDK-i 
irányú dombhát 
NyDNy-i lejtᔐjén.
GPS E583542
N094518

0111/5-6 Jelenleg szántott-vetett. Bolygatásra, változásra utaló 
nyom nincs. Feltehetᔐen érinti lelᔐhely ÉK-i szélét a 
tervezett elkerülᔐ út nyomvonala. Az útépítés régészeti 
megfigyelése javasolt.

18 Magyarszék-
Alsószállás
A belterülettᔐl KÉK-re 
300-500 M-re, a 
tehénistállótól É-ra 
100 m-re kezdᔐdött, a 
magyarszéki szᔐlᔐktᔐl 
D-re 250m-re 
húzódott. Viszonylag 
meredek DDNy-i 
lejtᔐn.
E584948 N094982
E584874 N094799

057/1-3 Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.

19 Magyarszék-
Németszék Köd-
dᜐlᔐ
A barátúri határtól 
KDK-re 50 m-re, egy 
meredek Ny-i lejtᔐ 
alsó, lankásabb 
részén.
GPS E583587 
N094129

0111/9-10 Jelenleg lapos, vízjárta terület. Szántott-vetett, 
bolygatásra utaló nyom nincs.

20 Magyarszék, 
Németszék-
Temetᔐtᔐl K-re
A németszéki 
temetᔐtᔐl közvetlenül 
KÉK-re, a belterülettᔐl 
közvetlenül Ny-ra, ill. 
D-re, dombháton.
GPS E583956
N094772

- Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.

21 Magyarszék, 
Németszék-
Temetᔐtᔐl É-ra
A temetᔐtᔐl É-ra 300 
m-re, a belterülettᔐl 
(Zöldfa utca) Ny-ra 
70-80 m-re, K felé 
lejtᔐ dombhát 
lankásabb, felsᔐ 
részén.
GPS 199 E583777
N094932

- Kukoricatarló, változásra, bolygatásra utaló egyértelmᜐ 
nyom nincs, de feltételezhetᔐek a kisebb földmunkák. 
Feltehetᔐen a tervezett lakóterület érinti a lelᔐhely déli 
részét. Földmunka esetén megelᔐzᔐ feltárás javasolt.
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22 Magyarszék, 
Németszék-Temetᔐ
A németszéki 
temetᔐtᔐl közvetlenül 
KÉK-re, a belterülettᔐl 
közvetlenül Ny-ra.
GPS E583838
N094691

- Jelenleg szántott-boronált. Bolygatásra, változásra utaló 
nyom nincs.

23 Magyarszék-Baglas 
(Baglyas), 
Egyetértés Tsz
A Tsz központtól 250 
M-re K-re, a 66. 
fᔐútvonaltól KÉK-re 
200 m-re, DNy-ÉK-i 
irányú dombhát ÉNy-i 
lejtᔐjén
E584892 N094401

057/15 Szántott-vetett, tarló, bolygatásra utaló nyom nincs.

24 Magyarszék-Baglas 
(Baglyas), Sikondai 
erdᔐ
A Tsz központtól 500 
m-re DK-re, a 66. 
fᔐútvonaltól KÉK-re 
200 m-re, a sikondai 
erdᔐtᔐl ÉÉNy-ra 120 
M-re, DNy-ÉK-i irányú 
dombhát DNy-i 
lejtᔐjén.
GPS E585088
N094057

059/30 Gyepes-gazos, bolygatásra utaló nyom nincs. 
Elképzelhetᔐ, hogy belenyúlik az elkerülᔐ út 
nyomvonalába. Ezen a szakaszon, útépítés közben, 
régészeti megfigyelés szükséges.

25 Magyarszék-
Alsószállás, Kardos-
kereszt
A magyarszéki 
szᔐlᔐhelytᔐl DNy-ra 
100 m-re, a Kardos-
kereszttᔐl DDNy-ra 
60-80-m-re, DDNy-
ÉÉK-i dombhát D-i 
lejtᔐjén.
E584902 N095133

043/3 Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.

26 Magyarszék-
Csonkesz
A magyarszéki 
szᔐlᔐhegytᔐl 
közvetlenül ÉK-re, a 
komlói határtól Ny-ra 
150-200 m-re- É-D-i 
irányú, dombhát K-i 
lejtᔐjén.
GPS E 585906
N095084

09/12-13 Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.
Déli végén szétszántott, valószínᜐleg újkori tanyára utaló 
maradványok.

27 Magyarszék-
Csonkesz
A magyarszéki 
szᔐlᔐhegytᔐl 150-200 
m-re K-re, a komlói 
határtól Ny-ra 30-40 
m-re, É-D-i irányú 
dombhát K-i, 
ellaposodó lejtᔐjén.
GPS E585998
N094912

019/12 Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.
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28 Magyarszék-
Magyarszéki 
szᔐlᔐhegy DK-i vége
A magyarszéki 
szᔐlᔐhegytᔐl 
közvetlenül KDK-re, a 
Komló felé vezetᔐ 
földút és szᔐlᔐhegyet 
K felᔐl megkerülᔐ 
földutak között, egy 
dombtetᔐn.
GPS E585857
N094912

843 Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.

29 Magayarszék-Köd-
dᜐlᔐ
A barátúri határtól 
200-250 M-re K-re, a 
magyarszéki 
szᔐlᔐhegyre vezetᔐ 
földúttól Ny-ra 100 m-
re, egy meredek lejtᔐ 
Ny-i oldalán.
GPS E583811
N093943

0111/11 Jelenleg szántott, illetve repce, bolygatásra utaló nyom 
nincs.

30 Magyarszék-Malom-
dᜐlᔐ
A barátúri úttól K-re 
60-70 m-re, a 
Baranya-pataktól Ny-
ra 150 m-re, meredek 
dombhát K-i lejtᔐjén, 
alján.
GPS E583909
N095341

0124/6-10 Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.

31 Magyarszék-Malom-
dᜐlᔐ
A barátúri úttól K-re 
60-70 m-re, a 
Baranya-pataktól Ny-
ra 100 m-re, meredek 
dombhát K-i lejtᔐjén, 
alján.
GPS E583896
N095459

0124/5-6 Jelenleg szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nincs.

32 Magyarszék-Baglas, 
Fenyvesi-tanya, 66-
os út
A 66. út mindkét 
oldalán, a 15. km-tᔐl 
DNy-D-DK-re, a 
Fenyvesi-tanyától 
ÉÉK-re 50 m-re, a 
Baranya-pataktól K-
re, lapos völgy.
GPS E584870
N094081

066/1
059/35
059/36

Jelenleg szántott-boronált. A leendᔐ elkerülᔐ út 
nyomvonalán. Az útépítés elᔐtt megelᔐzᔐ feltárása 
javasolt.
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5.1. T Á J I  É R T É K E K,  T E R M É S Z E T V É D E L E M

Természetföldrajzi helyzet

Magyarszék község az érvényben lévᔐ kistájkataszteri felosztás szerint 
természetföldrajzilag a Dunántúli-dombság nagytájon (makrorégió), a Mecsek és 
Tolna–Baranya–dombvidék középtájon (mezorégió), és  a Mecsek–vidék 
kistájcsoporton (szubrégió) belül, a Baranyai-Hegyháton terül el, amely északon 
már átmenetet mutat a Észak-Zselic irányába. 

A 200–250 m magas dombokat mindenütt lösztakaró fedi, de völgyekben a 
felszínre bukkan a miocén, bádeni konglomerátum. A dombsorokat lösszel fedett 
középsᔐ és felsᔐ miocén alapkᔐzetek uralják (agyagmárga, konglomerátum, 
homokos mészkᔐ). 

Abiotikus tényezᔐk (csapadék, hᔐmérséklet)

Mérsékelten meleg és mérsékelten nedves éghajlatú terület, ahol az évi 
napsütéses órák száma 2000 és 2050 között váltakozik. Az évi középhᔐmérséklet 
elérti a 10 °C-t, de a másutt csupán 9,5 °C. Az évi csapadékösszeg 710-750 mm, 
a hótakarós napok száma egyes években elérheti a 40 napot, míg az átlagos 
maximális hóvastagság 30-35 cm. A zöldség- és gyümölcstermesztés, a 
mezᔐgazdasági mᜐvelés valamit a legeltetéses állattartás szempontjából 
meghatározó ariditási index igen kedvezᔐ, mivel a mutatószámok 0,94 és 0,99 
közé esnek.

Növényzet

Magyarszék növényföldrajzi szempontból az Illír–flóratartomány (Illyricum), az 
Elᔐillir–flóravidék (Praeillyricum), Mecseki–flórajárásba (Sopianicum) tartozik. Az 
északias kitettségᜐ, és völgytalpi területek potenciális erdᔐtársulása az illír 
flórahatás alatt álló gyertyános-tölgyes (Asperulo taurinae-Carpinetum) volt. A 
200-250 m magas, melegebb dombhátakon egykoron mindenütt a magas 
fajdiverzitású cseres–tölgyesek (Potentillo micranthae–Quercetum dalechampii) 
uralkodtak. Helyüket napjainkban legelᔐk, száraz és félszáraz gyepek jelzik, több 
helyütt az idegenhonos fenyᔐk hibás betelepítésével. 

A patakvölgyeket több helyen fajgazdag sásos égerligetek (pl. (Carici pendulae–
Alnetum) kísérték. Ezek a magas tájképi, tájszerkezeti értékᜐ sásos égerligetek a 
korábbi évtizedek helytelen gazdálkodása miatt szinte teljesen eltᜐntek,
napjainkban csak nyomokban figyelhetᔐk meg. 

Az átfogó florisztikai vizsgálatok hiánya miatt a helyi flóra fajai csak a szórványos 
irodalmi adatokból ismertek. Florisztikai kutatások a községben még nem voltak, 
a növényfajok listája nem ismeretes. 
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Állatvilág

A település és környéke az állatföldrajzi vizsgálatok alapján a Palearktikum Euro–
turáni– faunavidékének (provincia) Közép–dunai–faunakerületébe (subprovincia), 
az Illír–vidék– faunakörzetbe (Illyricum) és ezen belül a mecseki faunajárásba 
(Sopianicum) tartozik. 

A zoológia kutatások eddig csupán a vidék madárfaunájának megismerésére 
irányultak, de az eredményeket nem publikálták. A gerinctelen állatfajok (pl. 
ugrólábú egyenesszárnyúak, szitakötᔐk, bogarak, lepkék stb.) kutatása még csak 
kezdeti lépéseknél tart, s csupán szórványos észlelések vannak.

A zártkertekben, a külterületi szórványkertekben és a házikertek környékén több 
védett rovarfajt lehet megfigyelni (pl. kardoslepke, fecskefarkú lepke, nappali 
pávaszem, kis rókalepke, Atalanta-lepke stb.). A vidék vízfolyásainak maradvány 
fᜐzligeteiben idᔐnként feltᜐnik a magyar nappali lepke fauna egyik legszebb, 
áttelelᔐ, védett faja, a gyászlepke (Vanessa antiopa) és a vidéken igen ritka kis 
színjátszólepke (Apatura ilia). 

A tölgyesekben környékén még gyakori a védett, sajátos földrajzi elterjedésᜐ kis 
fehérsávoslepke (Neptis sappho). A nyílt vegetációjú dombtetᔐket, a 
mikrohabitatokban gazdag völgyeléseket a tavaszi és ᔐszi vonulási idᔐszakban 
tömegesen keresik fel a madarak és vándorló lepkefajok.

Természeti adottságok

A mintegy 14 km2 területᜐ község a Baranya-csatorna völgyében terül el. A 
patakvölgy és mellékvizei két oldalán fᔐleg puhafaligetekkel tagolt, részben 
nedves legelᔐterületek húzódnak, míg a község déli és Észak-keleti részét erdᔐk 
borítják. A keleti és nyugati dombokon közepes minᔐségᜐ szántók és kertes 
mezᔐgazdasági területek húzódnak. A tájszerkezet és mᜐvelés jellemzᔐen 
mozaikos képet mutat.

A település két valaha volt faluból (Németszék és Kishertelend) álló belterülete a 
Baranya-csatorna „L” alakú völgyében terül el. 

A közigazgatási terület tehát élénk domborzatú, változatos mᜐvelési ágú 
részekre bontható. 

Vízrajzát tekintve a község területe a Kapos vízgyᜐjtᔐjéhez tartozik, melybe a 
Liget-patak és mellékágai a Baranya-csatorna közvetítésével kapcsolódik.

Táj- és természetvédelem

A község közigazgatási területét természeti értékekben gazdag területek érintik. 
Az erdᔐkben és rét-legelᔐs területeken számos különleges hazai faj él, ezért a 
közigazgatási terület egy része – a Liget-patak vonalától Délre és Keletre húzódó 
rét-legelᔐterületek – az ökológiai hálózat részét képezik.

Baranya megye területrendezési terve a község közigazgatási területének déli és 
Észak-keleti részét a tájképvédelmi terület övezetébe sorolja.
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A község déli részén húzódó erdᔐterületek az ökológiai hálózat részét is képezik, 
míg a belterülettel Délen szomszédos rét-legelᔐterületeket a megye elfogadott 
területrendezési terve a természeti terület övezetébe sorolja.

A közelmúltban jóváhagyott Országos Területrendezési Terv Baranya megyére 
60-70 %-os erdᔐsültséget tᜐz ki célul. Ez az elhatározás konfliktushelyzetet 
eredményez a község településrendezési tervével kapcsolatosan és bizonyos 
értelemben a természetvédelem alapmegfontolásaival is ellentétes.

A tervezett jelentᔐs erdᔐsítés ugyanis a térségben jellemzᔐ karakteresen 
mozaikos tájszerkezetet és terület-felhasználást teljesen eltörölné a térképrᔐl. A 
konfliktushelyzet feloldása nem a településrendezési terv feladata. Miután az 
OTrT elhatározását nem bírálhatjuk felül, a településszerkezeti tervben jelöltük a 
megkívánt erdᔐsítést és a terv véglegesítése során az illetékes szakhatóságok 
állásfoglalásai alapján fogunk eljárni.

Az OTrT fent említett elhatározása a megyei területrendezési terv e tárgyú 
megoldásaival is ellentétes. Ez utóbbi ugyanis – mint fentebb már említettük – a 
község szinte teljes közigazgatási területét a tájképvédelmi terület övezetébe 
sorolja, ami álláspontunk szerint a jelenlegi tájhasználat, tájszerkezet 
konzerválásával egyenlᔐ.

Zöldfelületi rendszer

A község zöldfelületi rendszere jelenleg a Baranya-csatorna bel- és külterületi 
szakaszára fᜐzᔐdik fel és ebben a településrendezési terv sem tervez 
változtatást. A zöldfelület rendszer részét képezik a temetᔐk és a sportpályák, 
valamint a két fᔐ vízfolyás, a Baranya-csatorna és a Kaszánya-patak partjai is.

A zöldfelületi rendszer fejlesztése a meglévᔐ elemek jobb gondozása, felújítása, 
továbbá a belterületi utak fásítása révén történhet.

Egyedi tájértékek

A község területén nincs tudomásunk egyedi tájértékekrᔐl. 
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5.2. K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M

„Minden állampolgárnak joga van arra, hogy emberhez méltó környezetben 
éljen”.

(1976. évi II. törvény az emberi környezet védelmérᔐl)

A településen lakatos tevékenységgel járó mᜐhelyek, valamint a DEBMUT Rt 
aszfaltkeverᔐ telepe található. Az ipari tevékenységen kívül a mezᔐgazdasági 
földmᜐvelés a jellemzᔐ.

1. Víztisztaság védelem

1.1. Felszíni-, felszín alatti víz és földtani közeg védelme

A felszín alatti vizek és földtani közeg minᔐségét érintᔐ  tevékenységekkel 
összefüggᔐ egyes feladatokról kiadott 219/2004. (VII.21.) Korm.rendelet 
hatálya kiterjed a felszín alatti vízre és földtani közegre, a kockázatos 
anyagokra, valamint azon emberi tevékenységekre, amelyeknek hatására 
kockázatos anyag kerülhet a felszín alatti vízbe, földtani közegbe, továbbá a 
rendelet célját szolgáló tevékenységekre. Ilyen tevékenység csak a rendelet 
elᔐírásainak betartása mellett folytatható.

A felszíni vizek védelme a 220/2004.(VII.21.) Korm. rendeletben leírtak a 
mérvadók.

a.) A település víztisztaság védelem szempontjából történᔐ szennyezᔐdés 
érzékenységi besorolása: „érzékeny terület”. (27/2004.(XII.25.) KvVM 
rendelet)

b.) A földtani közeget ért szennyezések és azok hatásainak 
környezetvédelmi minᔐsítéséhez és a szükséges védelmi intézkedések 
megtételéhez a 10/2000.(VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet 
2.számú mellékletében  elᔐírtak a mérvadóak.

c.) A felszín alatti vizeket ért szennyezések és azok hatásainak 
környezetvédelmi minᔐsítéséhez és a szükséges védelmi intézkedések 
megtételéhez a 10/2000.(VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet 
3.számú mellékletében elᔐírtak a mérvadóak.

d.) A 219/2004. (VII.21.)Korm.rendelet, valamint a 220/2004. (VII.21.)  
Korm.rendelet értelmében kockázatos anyag, illetve az ilyen anyagot 
tartalmazó, vagy lebomlása esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetᔐ 
anyag közvetlen bevezetése a felszíni felszín alatti vízbe bevezetni 
tilos!
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1.2. Kommunális és ipari szennyvizek

Közmᜐvezeték híján a területen csak olyan tevékenység engedélyezhetᔐ, 
amelynek következtében szennyvíz nem, vagy csak igen kis mennyiségben 
képzᔐdik, amit a kommunális szennyvízhez hasonlóan zárt tárolóban kell 
gyᜐjteni.

Csatornázott területen az egyes szennyezᔐ anyagok megengedett 
koncentrációit a 204/2001. (X.26.) Korm. rendelete írja elᔐ.

1.3. Növénytermesztéssel és állattenyésztéssel összefüggᔐ tevékenységek

A mezᔐgazdasági eredetᜐ nitrogén vegyületek vízi környezetbe történᔐ 
közvetlen vagy közvetett bejutása, illetve bejuttatása hatására veszélybe kerül 
az emberi egészség, az élᔐvilág, a vízi ökoszisztéma, és a vizek 
rendeltetésszerᜐ felhasználása.

a.) A település a 49/2001.(IV.3.) Korm.r. értelmében a nitrátérzékeny 
területek közé tartozik.

b.) Tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá a trágyatárolók csurgalékvizeinek 
bevezetése a felszíni vagy felszín alatti vizekbe!

c.) A vizek nitrátszennyezésének megelᔐzése érdekében a 49/2001.(IV.3.) 
Korm.rendelet 1.számú mellékletben leírtakat kell alkalmazni.

2. Környezeti zajterhelés

A 12/1983.(V.12.) MT rendelet 4.§ értelmében „a környezetbe zajt, illetve 
rezgést kibocsátó és a zajtól, illetᔐleg rezgéstᔐl védendᔐ létesítményeket úgy 
kell tervezni, hogy a zaj és rezgés ne haladja meg a megengedett zaj- illetᔐleg 
rezgésterhelési határértékeket”.

a.) Tilos a települési környezetben káros és veszélyes zajok, rezgések 
(fény, rázkódás, stb.) és sugárzások (radioaktivítás, hᔐ-
stb.)elᔐidézése.

b.) Zajt, illetve rezgést elᔐidézᔐ új üzemi létesítmény tervezése, illetve 
meglévᔐ bᔐvítése során az illetékes környezetvédelmi felügyelᔐségtᔐl 
az adott területre vonatkozóan zajkibocsátási határértéket kell 
megkérni.

c.) Új létesítmény tervezésénél, meglévᔐ bᔐvítésénél a határértékek 
teljesülését az engedélyezési eljárásban szakvéleménnyel igazolni, az 
engedélyezᔐ hatóságnak ellenᔐrizni kell.

d.) A telepengedélyezési eljárás megindítására köteles kisiparosnak és 
gazdasági munkaközösségnek mérési eredményekkel kell bizonyítani, 
hogy a tevékenysége során a környezetbe jutó zaj, illetᔐleg rezgés 
nem haladja meg az elᔐírt határértékeket.
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e.) A településre vonatkozó zajterhelési határértékek a 8/2002. (III.22.) 
KöM-EüM rendelet értelmében: 

„Lakóterület (falusias beépítés)”
Határérték (LTH) az LAM

megítélési szintre (dB) *Jellege
Nappal

6-22 óráig
Éjjel

22-6óráig
Üzemi létesítményektᔐl származó zaj 
határértéke zajtól védendᔐ területen

50 40

1 hónap vagy 
kevesebb

65 50

1 hónap felett 1 évig 60 45Építési zaj

1 évnél több 55 40
Lakóutcában 50 40Közlekedési 

zaj** Gyᜐjtᔐ- és forgalmi 
úton

60 50

*  Értelmezése és ellenᔐrzése az MSZ 18150-1 és az MSZ 13-111 szerint. A 
megítélési idᔐ a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, 
éjjel 0,5 óra.

** Értelmezése és ellenᔐrzése az MSZ 18150-1 és az MSZ 13-183 szerint. A 
megítélési idᔐ a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 16 óra, 
éjjel 8 óra

Zajterhelési határérték épületek zajtól védendᔐ helyiségeiben*

Határérték (LTH) az LAM megítélési 
szintre (dB) **

Zajtól védendᔐ helyiség
Nappal

6-22 óráig
Éjjel

22-6óráig
Tantermek, elᔐadó- és 
foglalkoztató termek 
bölcsᔐdékben és oktatási 
intézményekben; ülés- és 
tárgyaló termek; könyvtári olvasó 
termek; tanári szobák

40

Lakószobák lakásokban 40 30
Éttermek, eszpresszók 55
Kereskedelmi, vendéglátó 
helyiség

60

Étkezᔐkonyha, étkezᔐhelyiség 
lakásokban

45

*   A közlekedési zaj határértékei csukott nyílászárók mellett értendᔐk.
** Értelmezése és ellenᔐrzése az MSZ 18150-1 és az MSZ 15-037 szerint.
A megítélési idᔐ:
- közlekedésre nappal 16 óra, éjjel 8 óra
- más zajforrások a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, 

éjjel 0,5 óra
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Rezgésterhelés határértékei

Rezgésterhelési határérték
(mm/s2)Épület, helyiség

AM AO Amax
2

Nappal 6-22 óráig 10 12 200
Lakóépület

Éjjel 22-6 óráig 5 6 100
Bölcsᔐde, óvoda 10 12 200
Oktatási, mᜐvelᔐdési helyiség 20 24 300

f.) A szórakoztató-, sport- és kulturális létesítmények zajkibocsátásaira 
az üzemi zajra vonatkozó elᔐírásokat, határértékeket kell alkalmazni.

A település zajterhelését a közlekedési zaj nagymértékben meghatározza, 
mert a település tengelye mentén halad keresztül a közúti és a vasúti vonal 
is.

3. Levegᔐtisztaság-védelem

A település levegᔐtisztaság-védelmi elᔐírásait a 2001. évben kiadott a 
levegᔐ védelmével kapcsolatos jogszabályok határozzák meg.

a.) Tilos a környezeti levegᔐ olyan mértékᜐ terhelése, amely 
légszennyezést okoz, illetve azt bᜐzzel terheli.

b.) A levegᔐterhelést okozó légszennyezᔐ forrásokra az elérhetᔐ legjobb 
technika alapján, jogszabályban, illetᔐleg a környezetvédelmi hatóság 
egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket kell kérni. 
Kivételt képez a 140kW névleges bemenᔐ teljesítményt meg nem 
haladó tüzelᔐ és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések 
forrásai.

c.) A 21/2001.(II.14.)Kormány rendelet 2. számú mellékletében felsorolt 
tevékenységek esetében a mellékletben meghatározott kiterjedésᜐ 
védelmi övezetet kell kialakítani az új légszennyezᔐ források körül.

d.) A 14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM rendelet meghatározza a helyhez 
kötött pontforrások általános és az eljárásspecifikus technológiák 
kibocsátási határértékeit, amelyek betartása kötelezᔐ.

e.) A 23/2001.(XI.13.)KöM rendelet értelmében a 140 kWth és az ennél 
nagyobb, de 50 MWth –nál kisebb névleges bemenᔐ hᔐteljesítményᜐ 
tüzelᔐberendezések technológiai kibocsátási határértékei:
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(1) Hazai lignit esetében max.300mg/m3; fluid tüzelésᜐ kazán estében 
200mg/m3

(2) Barnaszén esetében 3000mg/m3; Import szén esetében 400mg/m3; Fa 
esetében 1000mg/3

(3) Háztartási tüzelᔐolaj esetén 50mg/m3

(4) Háztartási tüzelᔐolaj esetén 1000mg/m3

(5) Fᜐtᔐgáz és kohógáz esetében 300mg/m3; kamragáz esetében(400 mg/m3

Szilárd halmazállapotú tüzelᔐanyag esetén

A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hᔐmérsékletᜐ, 
101,3 kPa nyomású, széntüzelés esetében 7%, fa, faapríték és szilárd bio 
tüzelᔐanyag tüzelése esetében 11% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak

Folyékony halmazállapotú tüzelᔐanyag esetén. 

A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hᔐmérsékletᜐ, 
101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

Gáz halmazállapotú tüzelᔐanyag esetén. 

A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hᔐmérsékletᜐ, 
101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak; biogáz tüzelés 
esetében a vonatkoztatási oxigéntartalom 11%.

f.) Az 50MWth és az ennél nagyobb hᔐteljesítményᜐ tüzelᔐberendezések 
légszennyezᔐ anyag kibocsátási határértékével a 22/1998. 
(VI.26.)KTM rendelet foglalkozik.

g.) A 10/2001.(IV.19.)KöM-rendelet azon technológiákkal foglalkozik, 
amelyek illékony szervesanyag kibocsátással rendelkeznek. A rendelet 
hatálya az 1.számú mellékletben felsorolt tevékenységekre terjed ki, 
amennyiben azok szerves oldószer felhasználása meghaladja a 
2.számú mellékletben megállapított oldószer-felhasználási 
küszöbértéket.

h.) Az új terület felhasználásoknál, beépítéseknél meg kell követelni a 
telken belüli védᔐfásítások, védᔐ zöldsávok kialakítását.

Kibocsátási határérték (mg/m3)
Tüzelᔐanyag fajtájaLégszennyezᔐ anyag

Szilárd Folyékony Gáz

Szilárd anyag 150 80(3) 5
Szén-monoxid (CO) 250 175 100
Nitrogén-oxidok (NO2-ben 
kifejezve) 650(1) 450 350

Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2 –
ben ) kifejezve 2000(2) 1700(4) 35(5)

Elégetlen szerves szénvegyületek 
C-ben kifejezve 50 - -

Korom (Bacharach-skála) - 1 -
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i.) Az úthálózat tervezett korszerᜐsítésénél nem csak a mᜐszaki, de a 
levegᔐtisztaság védelmi követelményeket is ki kell elégíteni.

j.) A kerti hulladékokat (nyesedék, falomb, kaszálék és egyéb növényi 
maradványok) csak jól kialakított tᜐzrakó helyen szabad égetni úgy, 
hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, tᜐz- és 
robbanásveszélyt ne jelentsen. (Külön Önkormányzati rendelettel 
ajánlott szabályozni!)

k.) Az égetést a reggeli és esti talaj közeli inverzió miatt csak 10-15 óra 
között, ellenᔐrzött körülmények mellett javasolt végezni.

l.) Az égetendᔐ kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális vagy 
ipari eredetᜐ hulladékot (pl. állati maradványt, PVC-t, veszélyesnek 
minᔐsített hulladékot, stb.)

4. Hulladék gazdálkodás

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény értelmében minden 
tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy az a lehetᔐ legkisebb mértékben 
eredményezzen hulladékot. A hulladékok rendszerezett listáját a 
16/2001.(VII.18.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A hulladékképzᔐdés megelᔐzése, valamint a keletkezᔐ hulladék 
mennyiségének és veszélyességének csökkentése érdekében az újonnan 
telepítendᔐ tevékenységek esetében elᔐnyben kell részesíteni:

• Az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák 
alkalmazását.

• Az anyagnak, illetᔐleg a hulladéknak a termelési- fogyasztási 
körfolyamatban tartását.

• A legkisebb tömegᜐ és térfogatú hulladékot és szennyezᔐ anyagot 
eredményezᔐ termékek elᔐállítását.

• A hulladékként kockázatot jelentᔐ anyagok kiváltását.

A hulladékok tulajdonságaiból adódóan megkülönböztetünk települési- és 
veszélyes hulladékot: 

- Veszélyesnek minᔐsül az a hulladék, amely a 2000.évi XLIII. törvény 
2.számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel 
rendelkezᔐ, illetve ilyen anyagokat vagy összetevᔐket tartalmazó, 
eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre 
kockázatot jelentᔐ hulladék.

- Települési hulladéknak minᔐsül az a hulladék, amely a háztartásból 
származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetᔐleg a háztartási 
hulladékhoz hasonló jellegᜐ és összetételᜐ, azzal együtt kezelhetᔐ más 
hulladék. A települési hulladékkal összefüggᔐ feladatokat az 1/1998. 
(II.21.) ÉVM-EüM rendelete tartalmazza.

a.) A veszélyesnek minᔐsülᔐ hulladékok kezelését a 98/2001. 
(VI.15.)Kormányrendelet írja elᔐ. A veszélyes hulladékok kezelése, 
ártalmatlanítása a hulladéktermelᔐ feladata.
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b.) A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésérᔐl a 
213/2001.(XI.14.)Kormány rendelet rendelkezik.

c.) Biztosítani kell, hogy a település területén képzᔐdᔐ minden 
kommunális és ipari hulladék ellenᔐrzött módon és korszerᜐ 
mᜐszaki színvonalon kerüljön gyᜐjtésre, szállításra kezelésre.

d.) Fokozott figyelmet kell fordítani az illegálisan lerakott hulladékok 
ártalmatlanítására, a rendszeres lomtalanítás biztosítására, és meg 
kell szervezni a lakossági veszélyes hulladékok begyᜐjtését, 
ártalmatlanítását.

e.) A település területén elhullott állati tetemek gyᜐjtését, 
ártalmatlanítását a 71/2003 FVM (VI.27.) FVM rendelet leírtak a 
mérvadók.

f.) A jegyzᔐ hulladékgazdálkodási feladatát és hatáskörét a 241/2001. 
(XII.10.) Kormány rendelet határozza meg.

5. A települési/épített környezet védelme

a.) A települési környezet védelme érdekében a különféle eredetᜐ, 
tartósságú és veszélyességᜐ környezeti hatásokat lehetᔐségekhez 
mérten meg kell szüntetni, illetve az elᔐírt értékekre kell csökkenteni. 
Ez összefügg a környezetterhelés mérséklésével, a közmᜐves 
ellátással, a rendszeres szemétszállítással, a zaj- és rezgésszintek 
csökkentésével, valamint a jobb lakó- és pihenési feltételek 
megteremtésével.

b.) A fejlesztéseknél, beruházások engedélyezésekor az OTÉK és a 
vonatkozó jogszabályok szerint elᔐzetes környezetterhelési vizsgálatot 
kell végezni. 

c.) Meg kell akadályozni, hogy a környezetet jelentᔐsen terhelᔐ 
tevékenységeket végzᔐ telephelyek védelmet igénylᔐ létesítményekkel 
épüljenek körbe, illetve a védelmet igénylᔐ épületek közé a 
környezetet jelentᔐsen terhelᔐ tevékenységeket végzᔐ telephelyek 
alakuljanak ki.

d.) A jelentᔐs környezetterhelᔐ források, létesítmények környezeti 
hatásainak csökkentése, a kibocsátási normák betartása és 
folyamatos ellenᔐrzése szükséges.

e.) Az új és átmenetileg megszᜐnt, majd újra induló tevékenységeknél a 
környezetvédelmi határértékeket meg nem haladó elérhetᔐ legjobb 
technológiák alkalmazását lehet csak megengedni.

f.) Az állattartás környezet-egészségügyi, környezetvédelmi szempontú 
szabályozását folyamatosan karbantartott állattartási rendszabállyal 
lehet biztosítani. Ez meghatározza az állattartás feltételeit, 
figyelemmel a felszíni és felszín alatti szennyezés érzékenységét.



39

5.3. K Ö Z L E K E D É S

1. Elᔐzmények

Közlekedési szempontból az alábbi tervelᔐzményeket vettük figyelembe:
– A magyar gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési terve (1995. UVATERV)
– Országos területrendezési terv (egyeztetési anyag (1999. VÁTI)
– Baranya megye területrendezési terve (1999.VÁTI Kht.)
– Baranya megye úthálózat fejlesztése (A Baranya Megyei Állami Közútkezelᔐ 
Kht. szakmai koncepciója 1999)

2. A vizsgálatok összefoglaló értékelése

A tervezési terület Magyarszék község közigazgatási területe. Magyarszék 
Baranya megye északi részén található. A település térségében gyorsforgalmi út 
nincs, a településen áthalad a 66 sz. elsᔐrendᜐ közút, mely Pécs - Kaposvár  
településeket köti össze. A település belterületén a közút mint gyᜐjtᔐút halad át. 
A településen vasútállomás található, mely a Godisa - Komló vasúti 
mellékvonalon fekszik. A vonal jelenleg forgalmi szempontból alárendelt szerepᜐ, 
40 km/h sebességᜐ közlekedés biztosítható az OVSZ megfogalmazott 
irányelvének megfelelᔐen. Magyarszék regionális közlekedési kapcsolatai a 
fᔐúthálózat mellett megfelelᔐnek mondható.

Magyarszék és a szomszédos települések közúti kapcsolatai az összekötᔐ és 
bekötᔐ utakon keresztül megoldott. 
A település belsᔐ úthálózatának gerincét az országos közút átkelési szakasza 
adja. Belterületi elsᔐrendᜐ közút a 66. sz. út átkelési szakasza. Az  úton a 
burkolatszélesség 6,0 m. Az út belterületi szakasza szegély nélküli, nyílt árkos 
vízelvezetésᜐ. A járdák csak részben kiépítettek. Az átkelési szakaszokon egy 
mellékút a Kossuth L. u. található.

A falunak gyᜐjtᔐúthálózata nincs, gyᜐjtᔐút funkciót lát el a Kossuth Lajos utca és 
a József Attila utca. A burkolat szélessége 6,0 m.  A vízelvezetés nyílt árkos, 
szintén tisztításra illetve felújításra szorul. 

A település többi útja lakó, kiszolgáló út (B.VI.d.). A lakóutcák burkolatának 
szélessége általában 3-4 m. A vízelvezetés többnyire nyílt árkos, de helyenként 
az árok és a járda is hiányzik. A szabályozási szélesség 3–12 m között változik.

A településen belül helyi autóbusz közlekedés nincs. Az átmenᔐ helyközi 
autóbusz járatok a 66. sz. és a 6602. Sz. valamint a 6542. Sz Zobákpuszta-
Magyarszék összekötᔐ úton közlekednek. Az út mellett található 
autóbuszmegállótól a település nagy része 600 méternél rövidebb gyaloglási 
távolsággal elérhetᔐ. Kerékpárúttal a település nem rendelkezik. 

A település területén belül a parkolás megoldott. 
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A térség úthálózatának forgalmi terhelése:

Út ÁNF 
( E/nap)

Nehéz tgj. 
forgalom 
(E/nap)

66. sz. út (2003. Évben) 4493 653
Várható 15 éves távlatban 6065 882

Út ÁNF 
( E/nap)

Nehéz tgj. 
forgalom 
(E/nap)

6602. sz. út (2003. Évben) 999 125

Várható 15 éves távlatban 1350 170

Út ÁNF 
( E/nap)

Nehéz tgj. 
forgalom 
(E/nap)

6542. sz. út (2003. Évben) 1976 440
Várható 15 éves távlatban 2668 594
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2. sz ábra
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3. Közlekedésfejlesztési javaslat 

3.1. A várható forgalom elᔐrebecslése

A település fᔐúthálózatán a motorizáció terjedésébᔐl adódó forgalomnövekedés 
várható. A legterheltebb útvonalon, a Kossuth Lajos utcában 6100 E/nap, a 
József Attila utcában 1650 E/nap forgalom várható 15 éves távlatban, 
amennyiben a térség úthálózat fejlesztése még nem kezdᔐdik meg. A térségben 
az úthálózatán hosszútávon sem várhatók jelentᔐs fejlesztések. A térségben az 
M9 jelᜐ gyorsforgalmi út és a M65 sz. ún , dunántúli autóút, kiépítése  várható, 
mely a települést közvetlenül érinti.
A 66. Sz. közút forgalma  a térség  legjelentᔐsebb közti kapcsolata. Hosszútávon 
ezen közút  rehabilitációja  a települést elkerülᔐ szakasza kiépítése várható közút 
fejlesztése. 

3.2. Regionális kapcsolatok fejlesztése

Közúti közlekedés:

A vizsgálati részben ismertetettek szerint Magyarszék közlekedési kapcsolatai 
megfelelᔐnek mondhatók. A térségbe tervezett úthálózat fejlesztések 
megvalósulása után a regionális közúti kapcsolatok lényegesen javulnak. Az M 65 
gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala Magyarszék település elkerülᔐ útjaként 
valósul meg.  Magyarszék település közlekedési kapcsolatában további 
lehetᔐsége településrészt összekötni Mecsekfaluval, valamint Mecsekjánosi 
pusztával. Kiemelhetᔐ a régi szᔐlᔐshegy mint turisztikai látványosság a 
természeti szépségével és panorámájával együtt. Ehhez a szᔐlᔐhegyi út 
fejlesztése és túra kerékpár útvonal kijelölése jöhet szóba. 

3.3. Magyarszék belsᔐ úthálózatának fejlesztése

A település belsᔐ úthálózatának gerincét a jövᔐben is a 66-os , 6602.  közút és 
az ehhez kapcsolódó lakó utak alkotják majd.
A falu területén gyᜐjtᔐút és lakóút kiépítésre nem teszünk javaslatot, mert azt 
sem a forgalmi terhelés, sem a szᜐkös szabályozási szélességek nem indokolják.
Az úthierarchia további része a gyᜐjtᔐút és lakóút melyek jórészt 8-12m-es 
szabályozási szélességᜐek. A falu ezen utjai ún. vegyes forgalmú utak melyek 
egyidejᜐleg a gyalogos és a gépjármᜐ forgalom lebonyolítására egyaránt  
alkalmasak. 
Új lakó és kiszolgáló utat nem tervezünk. A meglévᔐ utak keresztmetszeti 
kialakítását a jellemzᔐ keresztszelvények tervlapon mutatjuk be.

3.4. Közforgalmú közlekedés

–autóbusz-közlekedés

- helyi autóbusz-közlekedés

A település területén helyi autóbusz közlekedés nincs. A falu nagyságrendje 
távlatban sem teszi szükségessé bevezetését. 
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– helyközi és távolsági autóbusz-közlekedés

Az autóbusz járatok a 66.-os és a  6602. sz. úton közlekedik. A járatok 
megállóhelyei általában 300 m-es gyaloglási távolságra találhatók mely a 
település központi részen mindenhol elérhetᔐk.

– kerékpár-közlekedés

A kerékpár közlekedésnek mind a helyi forgalomban, mind a turisztikában egyre 
nagyobb szerepe van. A faluban és környékén fokozatosan kerékpárút hálózat 
kialakítását javasoljuk, kapcsolódva a tervezett regionális hálózatokhoz, valamint  
a meglévᔐ vasútállomástól kiinduló kiépítési lehetᔐséggel. A település  és a 
környezᔐ településrészek  viszonylag könnyen elérhetᔐk a turisztikai célú 
kerékpár közlekedés számára. Fontosabb kerékpárút létesítési útvonalak,  
Sikonda - Komló település a Baranya csatorna töltésén, mely áthalad Magyarszék 
belterületén a sportpálya mellett. További nyomvonal lehetᔐség  a Baranya 
csatorna vonalát követve, Magyarhertelend felé mely kapcsolódik a  Pécs - Orfᜐ 
Dél-dunántúli regionális kerékpárút hálózathoz. 

– gyalogos közlekedés
A közutak mellett a hiányzó járdák építését folytatni kell. Összeköttetést kell 
kiépíteni a  vasútállomás és a település  központi része között. A buszmegállót 
javasoljuk szabványos  öböl típusú kialakításúra  átépíteni. 

3.5. Gépjármᜐvek elhelyezése

A településen belül a meglévᔐ intézmények  mellett a parkolási rend megoldott. 
Új létesítmények elhelyezésekor az OTÉK szerinti parkolóhelyeket saját telken 
belül meg biztosítani. Közterületi parkolóhelyen 4 db parkoló után a parkolóban 
és mellett  védᔐfásítást  kell kiépíteni. 

3.6. Szilárdhulladék  szállítása és elhelyezése

A településen a közúton a szilárd háztartási hulladék elszállítása megoldott. A 
településen a  lakóutcákban a további területek is bekapcsolhatók a  rendszeres 
hulladék elszállításba ehhez a meglévᔐ utakon kell biztosítania a szállító jármᜐvel 
való megfordulás vagy körbejárás lehetᔐségét.
3.7. Település úthálózatának vízelvezetése

A település közútjainak vízelvezetése  általában megoldott nyílt oldalárokkal. A 
befogadóig kiépítve  mely a Baranya csatorna. A vízelvezetés fejlesztése 
érdekében a 6602. Sz út mellett  burkolt árok kialakítását javasoljuk kiépíteni. A 
66. fᔐút átkelési szakaszán - a közmᜐépítések befejezését követᔐen - zárt 
csapadékcsatornát és az út mindkét oldalán kiemelt szegélyes útszakasz 
kiépítését javasoljuk. Autóbuszmegállók járda kapcsolatok  felállósávok 
kialakításával.

Mellékletek :

1. sz. melléklet Forgalmi adatok
2. sz. melléklet Forgalmi vizsgálat
3. sz. melléklet Közutak  osztályba sorolása
4. sz. melléklet Parkolás  vizsgálat



1. sz melléklet

Forgalmi adatok ( 2003 évben )

Útvonal 

megnevezése
Szgk

Könnyᜐ 

Tgk.

Autó-

busz

Közép 

nehéz

Tgk.

Nehéz 

Tgk.

Pót, 

Nyerges 

Tgk.

Motor-

kerékpár

Kerék-

pár

Lassú 

jármᜐ

66 Sz. 9,0-14,0 km 2980 526 105 105 75 81 30 18 17

6602. sz út  0-4 km 625 159 29 25 20 1 16 24 18

6542. sz út 8-14 

km

1043 328 33 57 61 72 6 16 5

2. sz. melléklet

Forgalmi vizsgálat

Utca név 
Hálózati 

hierarhia

Tervezési 

osztály

Útkategória Átlagos napi 

forgalom

Kossuth L. utca. Gyᜐjtᔐ út B. V. Összekötᔐ út 4493

Petᔐfi Sándor utca Gyüjtᔐ út B. V. Összekötᔐt út 999

Hunyadi János u. Lakó út B. VI. Kiszolgáló út <200

Árpád u. Lakó út B. VI. Kiszolgáló út <200

Bem utca Lakó út B. VI. Kiszolgáló út <200

Ipartelepi út Lakó út B. VI. Kiszolgáló út <200

Berek utca Lakó út B. VI. Kiszolgáló út <200

Hársfa utca Lakó út B. VI. Kiszolgáló út <200

József Attila utca Gyᜐjtᔐ út B. VI. Összekötᔐ út 1000
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3. sz melléklet

Közutak osztályba sorolása:

Útvonal 

megnevezése

Burkolat 

szélesség

Anyaga Tervezési

Sebesség

Vízelve-

zetés

Szabá-

lyozási 

szélesség

ÁNF

(E/nap)

Kossuth L. utca. 6,00 m Aszfalt 50 km/h Nyilt 22,00 m 4500

Petᔐfi Sándor u. 6,00 m Aszfalt 50 km/h Nyilt 22,00 m 1000

Hunyadi János u. 3,00 m Makadám 30 km/h Nyilt 12,00 m <200

Árpád u. 3,00 m Makadám 30 km/h Nyilt 12,00 m <200

Bem utca 3,00 m Makadám 30 km/h Nyilt 12,00 m <200

Ipartelepi út 3,00 m Beton 30 km/h Nyilt 12,00 m <200

Berek utca 5,00 m Makadám 60 km/h Nyilt 12,00 m <500

Hársfa utca 3,00 m Makadám 30 km/h Nyilt 12,00 m <200

József Attila u. 6,00 m Aszfalt 50 km/h Nyilt 22,00 m 1000

4. sz melléklet

Parkolás vizsgálat:

Intézmény Alapterület 
(egység)

Parkoló helyek 
száma

(meglévᔐ)

Igényelt OTÉK 
szerint

Polgármesteri Hivatal 5 9

Posta 0 2

Takarékszövetkezet 0 3

Vegyes bolt 5 5

Iskola 8 8

Élelmiszer bolt 8 8

Presszó 0 3

Körzeti Orvosi rendelᔐ 0 2

Templom 3 3
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5 . 4 .  K Ö Z M ᜀ V E K ,  H Í R K Ö Z L É S

Vízellátás

A település vízellátását – a vízhálózattal együtt – Komló Víz Kft. üzemelteti. 
Figyelembe véve a község jelenlegi és várható népességét, a község vízellátása 
vízbázis oldalról megoldott. A tervezett beépítésre szánt területeken NA 80 
körvezetékeket, illetve NA 100 ágvezetékeket célszerᜐ kiépíteni.

Szennyvízkezelés

A településen jelenleg vezetékes szennyvízhálózat nincs kiépítve. A keletkezᔐ 
kommunális szennyvizeket szippantó gépkocsikkal szállítják el az ártalmatlanító 
helyre (Komló Víz Kft. mecsekjánosi szennyvíztisztító telepe).

A térségi, 6 települést kiszolgáló szennyvízhálózat tervei elkészültek, a 
közbeszerzési eljárás megkezdᔐdött. Ennek befejezését követᔐen megindulhat a 
kivitelezés, melynek véghatárideje 2007.

Felszíni vízelvezetés

A község bel- és külterülete a községen Észak-déli irányban húzódó Baranya-
csatorna, valamint az ebbe ömlᔐ, Kelet-nyugati irányú Kaszánya-patak vízgyᜐjtᔐ 
területéhez tartozik.

A település belterületi csapadékvíz-hálózatát mind keleti, mind nyugati irányból 
jelentᔐs mennyiségᜐ külvizek terhelik. A csapadékvíz-elvezetᔐ hálózat a község 
jelentᔐs részén nyílt árkos vagy vízelvezetᔐ vápás megoldású, de néhány 
utcában egyáltalán nincs vízelvezetés. 

Az élénk domborzat és a jelentᔐs kiterjedésᜐ, erózióra hajlamos felszín miatt a 
felszíni- és csapadékvíz elvezetés elᔐzetes megoldása új területek beépítését 
megelᔐzᔐen elemi fontosságú, de a meglévᔐ beépítés védelmére is nagy súlyt 
kell fektetni. Megfontolandó, hogy a nagy nyári szárazságokat követᔐ hirtelen 
lezúduló esᔐzések levezetésére – arra alkalmas helyen – záportározók 
létesüljenek.

Villamosenergia-ellátás

A község keleti külterületén húzódik a Kaposvár-Mindszentgodisa-Sikonda-Pécs 
120 kV-os egyrendszerᜐ villamos távvezeték. E vezetékkel párhuzamosan az 
MVM Rt. 400 kV-os kétrendszerᜐ távvezetéket is létesíteni kíván távlatilag.

A község villamos betáplálása déli irányból, a sikondai transzformátor-állomásról 
történik.

A tervezett fejlesztések energiaellátását a szekunder hálózat megerᔐsítésével, 
illetve a transzformátor kapacitások növelésével lehet megoldani. A 
fejlesztéseknek energiaszolgáltatási akadálya nincs.
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Földgázellátás

Magyarszék község földgázellátása a Pécs-Mánfa-Komló vezetékrᔐl Mánfánál 
leágazó nagy-középnyomású (8 bar) vezetékrᔐl történik. A vezeték déli irányból, 
a 66-os út nyomvonalával párhuzamosan éri el a település belterületét.

Hírközlés

A tervezés során felkerestük az érintett területekre vonatkozóan a távközlési 
szolgáltatókat.

Az érintett szolgáltatók az alábbi nyilatkozatokat tették a meglévᔐ rendszerekrᔐl, 
valamint fejlesztési elképzeléseikrᔐl.

MATÁV Rt. PMSZK Hálózatüzemeltetési Osztály G.Ü.Cs. Siófok:

Az érintett területen a Matáv tulajdonú és fenntartású gerinc, körzet- ill. 
fényvezetᔐ kábelhálózat van, jellege földkábel.

MATÁV Rt. PMSZK Fejlesztési Osztály

A településen az elmúlt évben volt távbeszélᔐ hálózat fejlesztés. Az itteni 
központ bármilyen szolgáltatás kielégítésére alkalmas.
A rendezési tervben újonnan kijelölt lakóterület ellátására új hálózat építése 
szükséges. Egy-egy új terület beépítésekor kérjük osztályunkat tájékoztatni, 
mivel a kiviteli tervek elkészítéséhez kb. 6 hónapra van szükségünk.

V.R.A.M. Vodafone Rt.

Tárgyi területen, 2831-0-A néven az EOVX 97087,00: EOVY 583759,00 
koordinátán lévᔐ Matáv toronyra települünk be.

Pannon G.S.M.

Az egyeztetᔐ a Pannon GSM Rt. nevében kijelenti, hogy Magyarszék 
településrendezési tervével kapcsolatban – a hozzá eljuttatott tervek és 
tervrajzok alapján – semmiféle észrevétellel vagy kikötéssel nem él.
A rendezési tervet érintᔐ településen a Pannon GSM a következᔐ meglévᔐ 
távközlési létesítménnyel rendelkezik: 
Magyarszék BTS, 0167/1/A Hrsz, Torony –idegen/ MATÁV/ , EOVX: 97033, 
EOVY: 583369, Tszf.:226 
Jelenleg a rendezési tervben érintett területen a szolgáltatónak egyéb fejlesztési 
elképzelései nincsenek.

T-Mobile Távközlési Rt.

Az 583770, 97205 EOV koordinátán üzemeltetünk állomást. Magassági 
korlátozás nincs.
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Antenna Hungária Rt Építéskorlátozás és Egyeztetési Csoport:

Magyarszék (Baranya megye) közigazgatási területén az Antenna Hungária Rt-
nek nincs létesítménye,és jelenleg fejlesztéseket sem tervezünk, ezért a készülᔐ 
rendezési terv  hírközlési munkarészéhez kiegészítést nem teszünk

Kábel Tv (Szignál Kft.)

A csillagpontos KTV hálózat az E. ON. RT. hálózatán lett kiépítve, ami 2003 12. 
01-én lett átadva és a Csillag kábel tv Kft tulajdona. A Ktv hálózaton külön 
szerzᔐdés alapján a jelszolgáltatást a Szignál Ktv Kft végzi.  

Invitel Távközlési Szolgáltató Rt

Invitel tulajdonú hálózatot nem érint

Pantel RT

Pantel RT hálózatát nem érinti

A település területén mᜐsorszóró berendezés nem létesült.
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5 . 5 .  É P Í T E T T  É R T É K E K  K A T A S Z T E R E

A. D.& U. KFT
7300 KOMLÓ, NAGY LÁSZLÓ U. 2.

TEL: (72) 581 193; TEL/FAX: (72) 485 621
e-mail: adandu@axelero.hu

M A G Y A R S Z É K

Építészeti értékek vizsgálata

Készítette: Kovács Péter & Kiss István
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A település története

A község nevét már az 1332. évi pápai tizedlajstrom is említi Zeek néven, s a 
település a török uralom alatt is folyamatosan lakott volt. A XVIII. században 
magyarok lakták, de még ebben a században megindult a lassú német 
betelepülés, akik a magyarok faluja mellett kezdtek külön települést létrehozni. 

Szinte ezekkel a történésekkel egyidᔐben kezdett benépesedni a 
Magyarhertelendhez tartozó puszta területe német ajkúakkal. E községbᔐl alakult 
késᔐbb Kishertelend.

A falu római katolikus temploma 1768 körül épült. Egészen a II. világháború 
végéig jelentᔐs volt a német lakosság számaránya, azonban ezután a kitelepítés 
sorsára kerültek és helyükre felvidéki magyarokat költöztettek.

A tervezett fejlesztések és az építészeti örökség

A település épített építészeti értékeinek megᔐrzése és tisztelete a 
településrendezési terv készítése során két szempontból is nagy fontosságú. 
Egyrészt ezen értékek a településnek a múltjával való kapcsolatát, 
folytonosságát jelképezik és így segítik a községben a lokálpatriotizmus és az 
otthonosság érzésének erᔐsödését. Másrészt – konkrét síkon – fontos elemeket 
képeznek a település arculatának, karakterének kialakításában és mintaként 
szolgálhatnak az új építkezéseknél, fejlesztéseknél.

A községnek a településrendezési tervben megfogalmazott fejlesztési 
elképzelései nem kívánják megbontani sem annak jellegzetes táji kapcsolatát, 
sem pedig a hagyományos településszerkezetet.

Megtartják annak karakterét, a tervezett fejlesztések lokálisak és nem érintik a 
szerkezet fᔐ elemeit, a belterület peremére korlátozódnak.

A szabályozási terv és a szabályrendelet készítése során az illeszkedés elve volt a 
fᔐ szempont, azaz a hagyományos beépítési módokhoz, tömegformáláshoz 
igazodva rögzítettük a követelményeket, elᔐírásokat. A beépítési módot a 
kialakultnak megfelelᔐen írtuk elᔐ és az OTÉK-nak nem megfelelᔐ oldalkerttel 
rendelkezᔐ gazdasági épületek megtarthatóságát, újraépítését is biztosítottuk.

Összességében megállapítható, hogy a településrendezési tervben elhatározott 
fejlesztési szándékok a meglévᔐ értékekkel való összhangra törekednek.
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Védelem alá vont épületek

Sorszám Utca Házszám HRSZ

MAGYARSZÉK

1. Zrínyi rk. templom 63

2. Árpád Kᔐkereszt 552

3. Hársfa Kᔐkereszt 313/ 1

4. Hunyadi 2 555/2

5. Hunyadi 10 564

6. Hunyadi 12 566

7. Hunyadi 13 567

8. Hunyadi 15 569

9. Hunyadi 17 571

10. Hunyadi 19 574

11. Hunyadi Közkút

12. Kossuth L. 27 15

13. Kossuth L. 28 184

14. Kossuth L. 33 18

15. Kossuth L. 55 44

16. Kossuth L. 77 80

17. Kossuth L. 79 81

18. Kossuth L. 93 91

19. Kossuth L. 114 133/1

20. Kossuth L 130

21. Petᔐfi S. 34 338

22. Petᔐfi S. 36 336/1
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23. Petᔐfi S. 54 323

24. Petᔐfi S. 60-Kᔐkereszt 308/1

25. Petᔐfi S. 60 308/1

26. Rózsa 2 41

27. Kossuth L. 141/1

28. Temetᔐ Kᔐkeresztek 315

29. Kishertelendi temetᔐ Kᔐkereszt 581

30. Rk. templom mellett Kᔐkereszt 63
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CÍM: Zrínyi u. HRSZ: 63 MT: 341



A. D. & U. TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSᔀÉPÍTÉSZETI TERVEZᔀ KFT – 7300 KOMLÓ, NAGY LÁSZLÓ U. 2. – TEL: (72) 581 193,

54

CÍM: Árpád u. HRSZ: 552 H-1

Feszület. Intézkedést nem igényel.

CÍM: Hársfa.u. HRSZ: 313/1 H-1

Feszület. Intézkedést nem igényel.
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CÍM: Hunyadi. u. 2. HRSZ: 555/2 H-2

Terméskᔐ lábazatú, téglából falazott gazdasági épület, még eredeti 
nyílászárókkal. Intézkedést nem igényel.

CÍM: Hunyadi. u. 10. HRSZ: 564 H-2

Kisméretᜐ gazdsági épület (cselédház?). Falazatai alászigetelendᔐk, az 
ereszcsatorna pótlandó. Egyéb intézkedést nem igényel.
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CÍM: Hunyadi. u. 12. HRSZ: 566 H-2

Fatornácos lakóház. Az utcai homlokzat elhibázott színezése korrigálandó. 
Figyelemre méltó a kerítés falazott oszlopaival, de a kapuk lécezett 
faszerkezetᜐre cserélendᔐk.

CÍM: Hunyadi. u. 13. HRSZ: 567 H-2

Fatornácos lakóház. Az utcai homlokzat ablaka hagyományos kisméretᜐ 
ablakokra cserélendᔐ. A kerítés lécezett faszerkezetᜐre cserélendᔐ, a kapuk 
javítandók.
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CÍM: Hunyadi. u. 13. HRSZ: 567 H-2

Ugyanezen porta gazdasági épülete. Intézkedést nem igényel.

CÍM: Hunyadi. u. 15. HRSZ: 569 H-2

Szépen rendben tartott gazdasági épület, még a nyílászárók is eredetiek. 
Intézkedést nem igényel.
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CÍM: Hunyadi. u. 17. HRSZ: 571 H-2

Szépen tagozott eifurtos gazdasági épület. Az ereszcsatornán kívül intézkedést 
nem igényel.

CÍM: Hunyadi. u. 19. HRSZ: 574 H-1

Gazdagon díszített utcai homlokzatú lakóház, bár a lábazat színezése elhibázott. 
A falazott kerítésoszlopok közé léckerítés kívánkozik.
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CÍM: Hunyadi. u. 19. HRSZ: 574 H-1

A harangláb szépen karbantartott, fémlemezfedése azonban már megérett a 
cserére.

CÍM: Hunyadi. u. H-1

Öntöttvas nyomókút. Környezetének rendbetétele, mázolás után ipartörténeti 
emlékként védelemre javasoljuk.
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CÍM: Kossuth L. u. 20. HRSZ: 193 H-2

Kᔐbᔐl falazott, téglával díszített gazdasági épület. A részben befalazott eifurt 
kibontandó és fakapuval látandó el, az ereszcsatorna pótlandó.

CÍM: Kossuth L. u. 27. HRSZ: 15 H-2

Díszesen tagolt, kétféle színᜐ téglából falazott gazdsági épület. A tetᔐt úrja kell 
rakni, a régi ajtót, ablakokat visszaállítani.
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CÍM: Kossuth L. u. 28. HRSZ: 184 H-2

Téglából falazott, kᔐtagozatos gazdasági épület. Az ereszcsatorna pótlásán túl 
intézkedést nem igényel.

CÍM: Kossuth L. u. 33. HRSZ: 18 H-1

A korábbi polgárházban ma a polgármesteri hivatal székel. Az épület intézkedést 
nem igényel.
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CÍM: Kossuth L. u. 37 HRSZ: 20 H-1

Szépen tagotott homlokzatú polgárház, az eifurtos kapu osztásrendszere 
azonban nem illik az összképhez. A felnedvesedett falak alászigetelendᔐk, az 
esᔐvíz elvezetés javítandó.

CÍM: Kossuth L. u. 55 HRSZ: 44 H-2

Szépen tagozott gazdasági épület. Intézkedést nem igényel.
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CÍM: Kossuth L. u. 77 HRSZ: 80 H-2

Szépen tagozott gazdasági épület. Intézkedést nem igényel.

CÍM: Kossuth L. u. 79 HRSZ: 81 H-2

Szép kapu, falazott kerítésoszlopokkal, kovácsoltvas mezᔐkkel. Mázoláson kívül 
intézkedést nem igényel.
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CÍM: Kossuth L. u. 93 HRSZ: 91 H-2

Gazdasági épület, kútház, kovácsoltvas kapu. Intézkedést nem igényel.

CÍM: Kossuth L. u. 93 HRSZ: 91 H-2
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CÍM: Kossuth L. u. 114 HRSZ: 133/1 H-1

Klasszicista kúriaépület, jelenleg kihasználatlan, magántulajdonban áll. Érdemes 
lenne közösségi célra megszerezni. Intézkedést nem igényel.

CÍM: Kossuth L. u. HRSZ: 130 H-2

Malom. Az utólagos hozzátoldások elbontása és a fᔐépülethez illᔐ pótlása lenne 
szükséges. Ipartörténeti emlékként javasoljuk védelemre.
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CÍM: Kossuth L. u. HRSZ: 130 H-2

CÍM: Petᔐfi Sándor u. 34. HRSZ: 338 H-2

Módos sváb lakóháza 1912-bᔐl. Intézkedést nem igényel.
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CÍM: Petᔐfi Sándor u. 36. HRSZ: 336/1 H-2

Fatornácos parasztház. A lábazat javítandó, az ereszcsatorna pótlandó. Egyéb 
intézkedést nem igényel.

CÍM: Petᔐfi Sándor u. 54. HRSZ: 323 H-2

Valaha szebb napokat élt meg ez a lakóépület. Hiányzó homlokzati tagozatai 
pótlandók, az ereszcsatorna kiegészítésre, javításra szorul, a felvizesedett 

lábazat alászigetelendᔐ, a kapu helybeli minták alapján pótlandó.
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CÍM: Petᔐfi Sándor u. 60. HRSZ: 308/1 H-1

Feszület. Intézkedést nem igényel.

CÍM: Petᔐfi Sándor u. 60. HRSZ: 308/1 H-1

A falu egyik legszebb gazdasági épülete. Intézkedést nem igényel.
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CÍM: Rózsa u. 2. HRSZ: 41 MT: 6787

Római katolikus plébánia, mᜐemléki védelem alatt áll.

CÍM: Rózsa u. 2. HRSZ: 41 MT: 6787
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CÍM: Kossuth L. u. HRSZ: 141/1 H-1

Feszület. Intézkedést nem igényel.

CÍM: Temetᔐ HRSZ: 315 H-1

Feszületek. Intézkedést nem igényelnek.



A. D. & U. TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSᔀÉPÍTÉSZETI TERVEZᔀ KFT – 7300 KOMLÓ, NAGY LÁSZLÓ U. 2. – TEL: (72) 581 193,

71

CÍM: Kishertelendi temetᔐ HRSZ: 581 H-1

Feszület. Intézkedést nem igényel.

CÍM: Rk. templom közelben HRSZ: 63 H-1

Feszület. Intézkedést nem igényel.
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Magyarszék község

örökségvédelmi 

tanulmányának 

régészeti része

2005.

Készítette: 

Gallina Zsolt
ÁSATÁRS Kft
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Terepbejárási napló

2005. március 31.
Idᔐjárás: napos, kellemes
Résztvevᔐk: 3 fᔐ
Munkaidᔐ: 8-18 óra

E terepbejárási napon a Magyarszék területén levᔐ, térképen is 
rögzíthetᔐ, régészeti lelᔐhelyek pontos lokalizálását és állapotfelmérését, 
valamint a beépítendᔐ területek régészeti terepbejárását és állapotfelmérését 
végeztük el.

A lelᔐhelyek felmérését a falu ÉK-i határában kezdtük el és bejártuk a 
falu régészetileg vagy leendᔐ beépítéssel érintett valamennyi területét.

Az 1-3., és az 5-7. lelᔐhelyek pontos helye nem ismert, ezért ezek 
felmérésére nem volt módunk.

Régi lelᔐhelyek:
4. lelᔐhely: feltételezett, de ismeretlen korú (ᔐskori?) földvár. Területe nem 
változott: jelenleg gazos, sarjú akácos, K-i részén felhagyott szᔐlᔐk. Fotó. 
GPS 194 E 584362 N 092600.

9. lh.: Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nem volt. Fotó Ny-ról, GPS 
207 E 583620 N 095416.

10. lh.: Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nem volt. Fotó DNy-ról GPS 
206 E 583407 N 095849.

11. lh.: Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nem volt. Fotó KÉK GPS 208 
E 583518 N 095642

12. lh.: Szántott, É-on vetett, bolygatásra utaló nincs, délen egy db 
edénytöredéket találtunk. Fotó DDK-rᔐl, GPS 205 E 583057 N 095 523, 

13. lh.: Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nem volt. Fotó KDK-rᔐl GPS 
204 E 583208 N 095354.

14. lh.: Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nem volt. Fotó DK-rᔐl, GPS 
203 E 583374 N 094946.

15. lh.: Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nem volt. Fotó DNy-ról, GPS 
202 E 583430 N 094687.

16. lh.: K-i része szántott, Ny-i vetett, bolygatásra utaló nyom nem volt. Fotó 
ÉNy-ról, GPS 197 E 583755 N 094405.

l7. lh.: Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nem volt. Fotó KDK-rᔐl, GPS 
198 E 583542 N 094518.



A. D. & U. TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSᔀÉPÍTÉSZETI TERVEZᔀ KFT – 7300 KOMLÓ, NAGY LÁSZLÓ U. 2. – TEL: (72) 581 193,

74

18a-b lh.: Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nem volt. Fotó É-ról, 18a: 
GPS 189 E 584948 N 094982, 18b lh: GPS 190 E 584874 N 094799.

19. lh.: Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nem volt. Lapos, vízjárta 
terület. Fotó K-rᔐl, GPS 196 E 583587 N 094129.

20. lh.: Szántott-boronált, délen vetettek. bolygatásra utaló nem volt. Fotó
DDNy-ról, GPS 201 E 583956 N 094772. 

21. lh.: Kukoricatarló, változásra, bolygatásra utaló egyértelmᜐ utaló nyom 
nincs, de feltételezhetᔐek a kisebb földmunkák. Fotó D-rᔐl. GPS 199 E 
583777 N 094932. 

22. lh.: Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nem volt. Fotó DNy-ról, GPS 
200 E 583838 N 094691.

23. lh.: Szántott-vetett, tarló, bolygatásra utaló nyom nem volt. Fotó Ny-ról, 
GPS 191, E 584892 N 094401.

24. lh.: Gazos, bolygatásra utaló nyom nem volt. Elképzelhetᔐ, hogy 
belenyúlik az elkerülᔐ út nyomvonalába. Ezen a szakaszon, útépítés közben, 
régészeti megfigyelés szükséges. Fotó ÉNy-ról, GPS 192 E 585088 N 094057.

25. lh.: Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nem volt. Fotó ÉK-rᔐl GPS 
188 E 584902 N 095133.

26. lh.: Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nem volt. Déli végén 
szétszántott, valószínᜐleg újkori tanyára utaló maradványok, kᔐtöredékek 
voltak. Fotó, 187 GPS E 585906 N 095084.

27. lh: Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nem volt. Fotó Ny-ról, GPS 
186. E 585998 N 094912.

28. lh.: Szántott-vetett, bolygatásra utaló nyom nem volt. Fotó DK-rᔐl, GPS 
185. E 585857 N 094912.

29. lh.: Szántott, repce, bolygatásra utaló nyom nem volt. Fotó K-rᔐl, GPS 
195 E 583811 N 093943.

30. lh.: Szántott vetett, bolygatásra utaló nincs, 80 m-rel tovább nyúlik D 
felé. Fotó, GPS 210 E 583 909 N 095 341, 

31. lh.:, szántott vetett, bolygatásra utaló nincs, 20-30 m-rel tovább nyúlik 
Ny felé. Néhány db Árpád-kori töredéket leltünk még. Fotó Ny-ról GPS 209 E 
583 896 N 095 459, 
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Új lelᔐhely:

32. lh.: 
A 66. út mindkét oldalán, a leendᔐ elkerülᔐ út nyomvonalán 

helyezkedett el. ÉK-DNy-i irányú, 250x150-200 m, DNy-i, Ny-i irányban a 
Baranya-patak, illetve fenyves erdᔐ miatt nem tudtuk megállapítani. Lapos 
völgy, szántott-boronált, jó látási körülmények, a 66. úttól K-re 
tanyamaradványok zavarták a látást, elszórtan foltokban kevés késᔐ 
középkori és Árpád-kori leletet gyᜐjtöttünk, tanyaszerᜐ településre utal.

Fotó Ny-ról, 11. fotó K-rᔐl, GPS 193 E 584 870  N 094 081 a 66. út 
mellett közvetlenül, a lelᔐhely középsᔐ részérᔐl.

Leletanyag: kevés Árpád-kori és késᔐ középkori kerámia

Beépítendᔐ területek terepbejárása és régészeti állapotfelmérése

8. lh: Szántott-vetett. A területen lakóterület bᔐvítés lesz, ami 
feltehetᔐen érinteni fogja az itt levᔐ középkori régészeti lelᔐhelyet. Építkezés 
esetén megelᔐzᔐ feltárás szükséges! Fotó Ny-ról, GPS 211 E 584453 N 
095287

A Németszéki temetᔐtᔐl közvetlenül ÉÉK-re lévᔐ terület bolygatott, 
szántott, kukoricával, réttel tagolt, földkitermelés nyomaival, ez beépítésre 
szánt terület (lakóterület). Területén régészeti lelᔐhely: 21. lelᔐhely. 
Beépítése esetén szondázó próbafeltárása javasolt. Fotó

A barátúri úttól közvetlenül K-re és a Baranya-csatornától Ny-ra lévᔐ 
terület, Ny-i szántott, illetve gazos, rét, legelᔐ, beépítendᔐ terület. A 
területen régészeti lelᔐhelyet nem leltünk. Fotó.

Az elkerülᔐ út, Magyarszék ÉK-i sarkából, a komló határból induló 
szakaszát: szántott-vetett, erᔐsen tagolt, két dombgerinc húzódik itt, köztük 
mély, DNy-i irányú völgy, magas a gabona, járhatatlan. A területen régészeti 
lelᔐhelyet nem leltünk.

A Betonmixtᔐl NyÉNy-ra lévᔐ ipari terület, a 66-as út mentén gazos, 
ÉK-re szántott-vetett. A területet Fotó NyDNy-ról. A területen régészeti 
lelᔐhelyet nem leltünk.

66-as út Ny-i oldalán, a leendᔐ ipari terület gazos, járhatatlan. A 
területen régészeti lelᔐhelyet nem leltünk. Fotó.

A ligeti és a komlói út közötti, háromszög alakú beépítendᔐ lakóterület. 
Gazos-füves rész, járhatatlan. Frissen vágott fák, a terület egy ígéretes 
dombháton terül el. A területen régészeti lelᔐhelyet nem leltünk, de ígéretes, 
víz fölé emelkedᔐ helyzete miatt régészeti lelet elᔐkerülése elképzelhetᔐ. 
Beépítése esetén régészeti felügyelet szükséges. Fotó D-rᔐl.
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Kiértékelés

Magyarszék teljes régészeti topográfiáját e sorok írója 2000-2001-ben 
készítette el. Akkor 31 régészeti lelᔐhelyet (7 régi és 24 új) rögzítettünk a 
falu 2880 Ha-os határában (Gallina Zsolt: Magyarszék régmúltja 2001.)

Jelen hatástanulmányban felmértük az összes régészeti lelᔐhelyet (GPS 
koordináták), valamint a beépítendᔐ lakó- és ipari területeket.

A lelᔐhelyeken újabb bolygatásra, változásra utaló nyomot nem 
észleltünk. A 21. lelᔐhely területén volt korábbi földmozgatás.

A beépítendᔐ területeket a 8., 21. lelᔐhely érinti. Ezek közül a 8. 
lelᔐhely beépítésre szánt területén megelᔐzᔐ feltárás, míg a 21. lelᔐhely 
esetében szondázó próba feltárás javasolt.

Az elkerülᔐ út nyomvonalát a 15., 16. és a 32. lelᔐhely érinti. E 
szakaszokon megelᔐzᔐ feltárás javasolt. A 17. lelᔐhely ÉK-i része 
feltételezhetᔐen, a 24. lelᔐhely talán érinti a nyomvonalat. E területeken 
régészeti megfigyelés szükséges (Lásd térkép).
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Magyarszék területén levᔐ beépítendᔐ területek 
régészeti terepbejárása, helyszínelése és 

állapotfelmérése

l Helynév Elemzés 
(régészeti 
örökség)

Helyraj
zi 
számo
k

Vé
d.

A lh. állapota. 
Feltárhatóság, 
bemutathatóság
, megtartás. 
Javaslat a 
használati 
módra

Irodalom

– Magyarszék-Malom-
dᜐlᔐ:
A barátúri úttól 
közvetlenül K-re és a 
Baranya-csatornától 
Ny-ra lévᔐ terület. 

A területen 
régészeti 
lelᔐhely nem 
került elᔐ.

0126/8-
12

– Tervezett 
lakóterület.
Ny-i szántott, 
illetve gazos, rét, 
legelᔐ. 

Gallina Zsolt 
terepbejárása, 
2005

– A Németszéki 
temetᔐtᔐl közvetlenül 
ÉÉK-re lévᔐ terület.

A területen 
régészeti 
lelᔐhely nem 
ismert.

Belterül
eti 
hrsz?

– Beépítésre szánt 
terület.
Jelenleg 
bolygatott, 
szántott, 
kukoricával, réttel 
tagolt, 
földkitermelés 
nyomaival.

Gallina Zsolt 
terepbejárása, 
2005

A Betonmixtᔐl 
NyÉNy-ra lévᔐ 
terület, a község É-i 
peremén, a 
Kaszárnya-patak, 
dombok közti sík 
völgyében.

Bár a területen 
régészeti 
lelᔐhely nem 
ismert, a 
vízfolyások 
egykori ártere 
kivételével, 
emberi 
megtelepedésre 
alkalmas 
lehetett, ezért 
régészeti érdekᜐ 
terület.

06/3, 
08/6

– Tervezett 
iparterület.
Jelenleg a 66-as 
út mentén gazos, 
ÉK-re szántott-
vetett.
Újra bejárandó, a 
Mecsekpölöske 
felé esᔐ területen.
Régészeti érdekᜐ 
terület volta miatt 
a földmunkák 
megkezdésekor és 
folyamán 
régészeti jelenlét 
szükséges.

Gallina Zsolt 
terepbejárása, 
2005
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A 66-as út Ny-i 
oldalán, a község É-i 
peremén. A 
Kaszárnya-patak és a 
mai Baranya-csatorna 
torkolatának 
háromszögében 
fekszik, a dombok 
közti, sík 
patakvölgyben.

Bár a területen 
régészeti 
lelᔐhely nem 
ismert, a 
vízfolyások 
egykori ártere 
kivételével, 
emberi 
megtelepedésre 
alkalmas 
lehetett, ezért 
régészeti érdekᜐ 
terület.

0130, 
0132, 
0134/4, 
0136, 
0138/1-
2

– Leendᔐ ipari 
terület, jelenleg 
gazos, 
járhatatlan.
Régészeti érdekᜐ 
terület volta miatt 
a földmunkák 
megkezdésekor és 
folyamán 
régészeti jelenlét 
szükséges.

Gallina Zsolt 
terepbejárása, 
2005

A ligeti és a komlói út 
közötti, háromszög 
alakú terület, 
Kishertelend ÉK-i 
szélén. A Kaszárnya-
pataktól közvetlenül 
É-ra emelkedᔐ domb, 
patak felᔐli részén.

Bár a területen 
régészeti 
lelᔐhely nem 
ismert, 
domborzati 
viszonyai miatt 
emberi 
megtelepedésre 
alkalmas volt, 
ezért régészeti 
érdekᜐ terület.

0173/1
2-13

Tervezett 
lakóterület. 
Jelenleg rét-
legelᔐ, 
járhatatlan, 
frissen vágott 
fákkal. 
Régészeti érdekᜐ 
terület volta miatt 
a földmunkák 
megkezdésekor és 
folyamán 
régészeti jelenlét 
szükséges.

Gallina Zsolt 
terepbejárása, 
2005
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Magyarszék területén levᔐ régészeti lelᔐhelyek 
katasztere és állapotfelmérése

Helynév Elemzés 
(régészeti 
örökség)

Hely-
rajzi 

számo
k

Vé
d.

A lh. állapota. 
Feltárhatóság, 

bemutathatóság
, megtartás. 
Javaslat a 
használati 

módra

Irodalom

1 Magyarszék Pécel-Badeni 
kultúra 2 
edénye.

– – Azonosíthatatlan 
lelᔐhely.
Pontos helye nem 
ismert.

JPM Ltsz: 112. 
Patay 1938. 
17., BANNER 
1941. 12. 1.; 
1956. 51., 
DOMBAY 1958. 
44., BÁNDI-F. 
PETRES-MARÁZ 
1979. 52-53., 
55.

2 Magyarszék Korai 
halomsíros 
lelᔐhely

– – Azonosíthatatlan 
lelᔐhely.
Pontos helye nem 
ismert.

JPM Ltsz: 258. 
BÁNDI-KOVÁCS 
1970. 106. 25. 
j. 2. térkép

3 Magyarszék–
Királykútpuszta

Urnamezᔐs 

kultúra

két szórvány, 
miniatᜐr 
edénye.

-
(014/83
, 
014/82
?)

– Pontos hely nem 
ismert. Királykút 
területe erdᔐ és 
legelᔐ.

JPM Ltsz.: 500. 
1-2. PATEK 
1968. 59., 
131., 173., 
CXL. tábla 
BÁNDI-F. 
PETRES-MARÁZ 
1979. 151., 
156.

4 M a g y a r s z
é k –
K e r e s z t h
e g y
A Kereszthegy egyik 
kiemelkedᔐ, K-i 
nyúlványán, a 
sikondai bejáróval 
szemközti Csonkarét 
felett, a 
lovaspanziótól 
mintegy 250-300 m-
re nyugatra.
E 584 362 N 092 600

Földvár, kora 
ismeretlen.
Középpontjában 
szabályos, 
kerek alakú, 
több hektáros, 
védmᜐvekkel 
ellátott hegy 
állt. Védmᜐvei 
(kapukomplexu
m, sáncgyᜐrᜐk) 
épek.

096/13 – Területe nem 
változott: jelenleg 
gazos, sarjú 
akácos, K-i részén 
felhagyott 
szᔐlᔐkkel.

Dr. Kápolnai 
Zoltán. 
Dunántúli Napló 
1992., GALLINA 
2001. 74.

5 Magyarszék Szórvány római 
kori téglák és 
romok

– – Azonosíthatatlan 
lelᔐhely.
Pontos helye nem 
ismert.

PÓSTA 1897. 
200. 1., 
NÉMETH é. n. 
L2075. jegyzet, 
FÜLEP-SZ. 
BURGER 1979. 
274., 302-303., 
310-311.
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6 Magyarszék A legio II. 
adiutrix 
veteranusának 
sírköve, 
szórvány.

– – Azonosíthatatlan 
lelᔐhely.
Pontos helye nem 
ismert.

HAAS 118., 
Corpus 
Inscriptionum 
Latinarum (CIL 
III. 3314.) Vol. 
III., PÓSTA 
1897. 200., TIR 
76., FÜLEP-SZ. 
BURGER 1979. 
274., 302-303., 
310-311., 
BMFN 1982. 
261., GALLINA 
2001. 75.

7 Magyarszék Római út 
maradványa.

70 – Egészen pontos 
helye nem ismert. 
A jelenlegi 66-os 
út alatt van.

GRAF 1936. 
119. (137.). 
GALLINA 2001. 
75.

8 M a g y a r s z
é k -
T e m p l o m t
ó l  
N y É N y - r a
A templomtól NyÉNy-
ra 10-20 m-re, ill. 
attól ÉNy-ra, egy 
nagy kiterjedésᜐ 
dombhát ÉNy-i 
lejtᔐjén.
GPS E 584 453 N 095 
287

Bronzkori 
telepnyom. 12-
14. századi 
telep 
(feltehetᔐen a 
középkori Szék
maradványa)

029/8 – Tervezett 
lakóterület 
bᔐvítés. Jelenleg 
szántott vetett. 
Éíptkezés vagy 
földmunka esetén 
megelᔐzᔐ feltárás 
javasolt.

GALLINA 2001. 
75.

9 Magyarszék, 
Németszék-Malom-
dᜐlᔐ, 
Grundfrauäcker
A barátúri úttól 
közvetlenül É-ra, a 
belterülettᔐl 600-800 
m-re, É-D-i irányú 
dombgerinc D-i, felsᔐ 
részén és K-i lejtᔐjén.
GPS E 583 620 N 095 
416

Késᔐ bronzkori 
(Urnamezᔐs 
kultúra) telep. 
Gallina Zsolt 
2001-ben 
szondázó 
ásatást végzett.

124/2 Jelenleg szántott-
vetett, 
bolygatásra utaló 
nyom nincs.

GALLINA 2001. 
75-76.

10 Magyarszék, 
Németszék-Malom-
dᜐlᔐ, 
Grundfrauäcker
A barátúri úttól É-ra 
250 m-re, É-D-i 
irányú dombgerincrᔐl 
leágazó lejtᔐ Ny-i 
oldalán.
GPS E 583 407 N 095 
849

ᔀskori 
telepnyom

0124/2 – Jelenleg szántott-
vetett, 
bolygatásra utaló 
nyom nincs.

GALLINA 2001. 
75-76.
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11 Magyarszék-Lange 
Äcker
A barátúri úttól 200-
250 m-re D-re, ill. 
Ny-ra, egy É-D-i 
irányú dombhát 
meredek, K-i lejtᔐjén, 
meredek teraszon.
GPS E 583 518 N 095 
642

Késᔐ bronzkori 
telep.

0119/5 – Jelenleg szántott-
vetett. 
Bolygatásra, 
változásra utaló 
nyom nincs.

GALLINA 2001. 
76.

12 Magyarszék, 
Németszék-Mocsár-
dᜐlᔐ
A barátúri úttól ÉNy-
ra kb. 250 m-re, a 
hörtelendi úttól Ny-ra 
100-150 m-re, nagy 
kiterjedésᜐ dombhát 
ÉNy-i lejtᔐjén.
GPS E 583 057 N 095 
523

Nagy 
kiterjedésᜐ késᔐ 
neolit (Lengyeli 
kultúra), 
bronzkori, római 
és késᔐ 
középkori 
telepnyom.

0122/2-
4

– Jelenleg szántott, 
É-on vetett, 
bolygatásra utaló 
nyom nincs.

GALLINA 2001. 
76.

13 Magyarszék, 
Németszék-Mocsár-
dᜐlᔐ
A barátúri úttól ÉNy-
ra 100-150 m-re, a 
hörtelendi úttól DNy-
ra 100 m-re, 
dombhát kevésbé 
meredek ÉNy-i 
lejtᔐjén.

GPS E 583 208 N 
095 354

Késᔐ középkori-
kora újkori 
szállás nyoma.

122/1 – Szántott, 
változásra, 
bolygatásra utaló 
egyértelmᜐ nyom 
nincs.

GALLINA 2001. 
76-77.

14 Magyarszék, 
Németszék-
Cseresznyés-dᜐlᔐ
A barátúri úttól DDK-
re 150 m-re, É-D-i 
irányú dombhát Ny-i 
lejtᔐjén.
GPS E 583 374 N 094 
946

ᔀskori és 
Árpád-kori 
telep.

0115/6, 
8

– Jelenleg szántott-
vetett, 
bolygatásra utaló 
nyom nincs.

GALLINA 2001. 
77.

15 Magyarszék, 
Németszék, 
Herrschaftsäcker, 
Cseresznyés-dᜐlᔐ, 
Szeméttelep
A szemétteleptᔐl 
közvetlenül NyÉNy-
ra, É-D-i irányú 
dombhát meredek 
DNy-i lejtᔐjén.
GPS E 583 430 N 094 
687

17-18. századi 
telepnyom.

115/6, 
8

– Jelenleg szántott-
vetett, 
bolygatásra utaló 
nyom nincs.
A tervezett 
elkerülᔐ út 
nyomvonala 
áthalad a 
lelᔐhelyen. Az
útépítés elᔐtt 
megelᔐzᔐ fetárás 
javasolt.

GALLINA 2001. 
77.
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16 Magyarszék, 
Németszék, 
Kreuzäcker, Köd-
dᜐlᔐ
A németszéki 
szᔐlᔐhegyhez vezetᔐ 
földúttól 30 m-re Ny-
ra, ÉNy-DK-i irányú 
dombhát gerincén és 
Ny-i lejtᔐjén.
GPS E 583 755 N 094 
405

Árpád-kori és 
17-18. századi 
telepnyom.

0110/2
0111/6-
7

– Jelenleg K-i része 
szántott, Ny-i 
vetett.
Feltehetᔐen érinti 
lelᔐhely ÉK-K-i 
szélét a tervezett 
elkerülᔐ út 
nyomvonala. Az 
útépítés elᔐtt 
megelᔐzᔐ feltárás 
javasolt.

GALLINA 2001. 
77.

17 Magyarszék, 
Németszék-Köd-
dᜐlᔐ
A szeméttelephez 
vezetᔐ úttól 50 m-re 
D-re, egy ÉÉNy-DDK-i 
irányú dombhát 
NyDNy-i lejtᔐjén.
GPS E 583 542 N 094 
518

Árpád-kori (12-
13. századi) és 
késᔐ középkori 
telep.

0111/5-
6

– Jelenleg szántott-
vetett.
Bolygatásra, 
változásra utaló 
nyom nincs. 
Feltehetᔐen érinti 
lelᔐhely ÉK-i 
szélét a tervezett 
elkerülᔐ út 
nyomvonala. Az 
útépítés régészeti 
megfigyelése 
javasolt.

GALLINA 2001. 
77.

18 Magyarszék-
Alsószállás.
A belterülettᔐl KÉK-re 
300-500 m-re, a 
tehénistállótól É-ra 
100 m-re kezdᔐdött, 
a magyarszéki 
szᔐlᔐktᔐl D-re 250 m-
re húzódott. 
Viszonylag meredek 
DDNy-i lejtᔐn.
E 584 948 N 094 982
E 584 874 N 094 799

Késᔐ középkori-
kora újkori (17-
18. század) 
szállás nyoma. 
Vö. a 
helységnévvel!

057/1-3 – Szántott-vetett, 
bolygatásra utaló 
nyom nincs.

GALLINA 2001. 
77-78.

19 Magyarszék
, Németszék-
Köd-dᜐlᔐ

A barátúri határtól 
KDK-re 50 m-re, egy 
meredek Ny-i lejtᔐ 
alsó, lankásabb 
részén.
GPS E 583 587 N 094 
129

Árpád-kori (12. 
századi) 
telepnyom.

0111/9-
10,

– Jelenleg lapos, 
vízjárta terület. 
Szántott-vetett. 
Bolygatásra, 
változásra utaló 
nyom nincs.

GALLINA 2001. 
78.

20 20. lelᔐhely: 
Magyarszék, 
Németszék-
Temetᔐtᔐl K-
re

A németszéki 
temetᔐtᔐl közvetlenül 

Árpád-kori (12-
13. századi) 
telepnyom. 
Késᔐ középkori-
kora újkori 
szállás nyoma.

Belterül
eti 
hrsz?

– Szántott-boronált, 
délen vetett. 
Bolygatásra utaló 
nyom nincs.

GALLINA 2001. 
78.
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KÉK-re, a 
belterülettᔐl 
közvetlenül Ny-ra, ill. 
D-re, dombháton.
GPS E 583 956 N 094 
772

21 Magyarszék
, Németszék-
Temetᔐtᔐl É-
ra

A temetᔐtᔐl É-ra 300 
m-re, a belterülettᔐl 
(Zöldfa utca) Ny-ra 
70-80 m-re, K felé 
lejtᔐ dombhát 
lankásabb, felsᔐ 
részén.
GPS 199 E 583 777 N 
094 932

Késᔐ rézkori 
(Pécel-Baden-
kultúra) 
telepnyom.

Belterül
eti 
hrsz?

– Kukoricatarló, 
változásra, 
bolygatásra utaló 
egyértelmᜐ utaló 
nyom nincs, de 
feltételezhetᔐek a 
kisebb 
földmunkák.
Feltehetᔐen a 
tervezett 
lakóterület érinti a 
lelᔐhely déli 
részét. Földmunka 
esetén megelᔐzᔐ 
feltárás javasolt.

GALLINA 2001. 
78.

22 Magyarszék
, Németszék-
Temetᔐ

A németszéki 
temetᔐtᔐl közvetlenül 
KÉK-re, a 
belterülettᔐl 
közvetlenül Ny-ra.
GPS E 583 838 N 094 
691

Árpád-kori (12-
13. századi) 
telepnyom. 
Késᔐ középkori-
kora újkori 
szállás nyoma.

Belterül
eti 
hrsz?

– Jelenleg szántott-
boronált. 
Bolygatásra, 
változásra utaló 
nyom nincs.

GALLINA 2001. 
78.

23 Magyarszék
-Baglas 
(Baglyas), 
Egyetértés 
Tsz

A Tsz központtól 250 
m-re K-re, a 66. 
fᔐútvonaltól KÉK-re 
200 m-re, DNy-ÉK-i 
irányú dombhát ÉNy-i 
lejtᔐjén.
E 584 892 N 094 401

Árpád-kori, késᔐ 
középkori 
telepnyom.

057/15 – Szántott-vetett, 
tarló, bolygatásra 
utaló nyom nincs.

GALLINA 2001. 
78.

24 Magyarszék
-Baglas 
(Baglyas), 
Sikondai erdᔐ

A Tsz központtól 500 
m-re DK-re, a 66. 
fᔐútvonaltól KÉK-re 
200 m-re, a sikondai 
erdᔐtᔐl ÉÉNy-ra 120 
m-re, DNy-ÉK-i 

Árpád-kori 
telepnyom.

059/30 – Gyepes-gazos, 
bolygatásra utaló 
nyom nincs. 
Elképzelhetᔐ, 
hogy belenyúlik az 
elkerülᔐ út 
nyomvonalába. 
Ezen a szakaszon, 
útépítés közben, 
régészeti 

GALLINA 2001. 
79.
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irányú dombhát DNy-i 
lejtᔐjén.
GPS E 585088 N 
094057

megfigyelés 
szükséges.

25 Magyarszék
-Alsószállás, 
Kardos-
kereszt

A magyarszéki 
szᔐlᔐhegytᔐl DNy-ra 
100 m-re, a Kardos-
kereszttᔐl DDNy-ra 
60-80 m-re, DDNy-
ÉÉK-i dombhát D-i 
lejtᔐjén.
E 584 902 N 095 133

17-18. századi 
telepnyom.

043/3 – Szántott-vetett, 
bolygatásra utaló 
nyom nincs.

GALLINA 2001. 
79.

26 Magyarszék
-Csonkesz

A magyarszéki 
szᔐlᔐhegytᔐl 
közvetlenül ÉK-re, a 
komlói határtól Ny-ra 
150-200 m-re, É-D-i 
irányú, dombhát K-i 
lejtᔐjén.
GPS E 585 906 N 095 
084

Árpád-kori telep 09/12-
13

– Jelenleg szántott-
vetett, 
bolygatásra utaló 
nincs. Déli végén 
szétszántott, 
valószínᜐleg újkori 
tanyára utaló 
maradványok.

GALLINA 2001. 
79.

27 Magyarszék
-Csonkesz

A magyarszéki 
szᔐlᔐhegytᔐl 150-200 
m-re K-re, a komlói 
határtól Ny-ra 30-40 
m-re, É-D-i irányú 
dombhát K-i, 
ellaposodó lejtᔐjén.
GPS E 585 998 N 094 
912

Árpád-kori 
telep.

019/12 – Jelenleg szántott-
vetett, 
bolygatásra utaló 
nyom nincs.

GALLINA 2001. 
79.

28 Magyarszék
-Magyarszéki 
szᔐlᔐhegy DK-
i vége

A magyarszéki 
szᔐlᔐhegytᔐl 
közvetlenül KDK-re, a 
Komló felé vezetᔐ 
földút és szᔐlᔐhegyet 
K felᔐl megkerülᔐ 
földutak között, egy 
dombtetᔐn.

Árpád-kori és 
középkori telep.

843 – Jelenleg szántott-
vetett, 
bolygatásra utaló 
nyom nincs.

GALLINA 2001. 
79.
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GPS E 585 857 N 094 
912

29 Magyarszék
-Köd-dᜐlᔐ

A barátúri határtól 
200-250 m-re K-re, a 
magyarszéki 
szᔐlᔐhegyre vezetᔐ 
földúttól Ny-ra 100 
m-re, egy meredek 
lejtᔐ Ny-i oldalán.
GPS E 583 811 N 093 
943

Árpád-kori 
telep.

0111/1
1

– Jelenleg szántott, 
illetve repce, 
bolygatásra utaló 
nyom nincs.

GALLINA 2001. 
80.

30 Magyarszék-
Malom-dᜐlᔐ
A barátúri úttól K-re 
60-70 m-re, a 
Baranya-pataktól Ny-
ra 150 m-re, 
meredek dombhát K-i 
lejtᔐjén, alján.
GPS E 583 909 N 095 
341

ᔀskori és 
Árpád-kori 
telep.

0124/6-
10

– Jelenleg szántott-
vetett, 
bolygatásra utaló 
nyom nincs.

GALLINA 2001. 
80.

31 Magyarszék-
Malom-dᜐlᔐ
A barátúri úttól K-re 
60-70 m-re, a 
Baranya-pataktól Ny-
ra 100 m-re, 
meredek dombhát K-i 
lejtᔐjén, alján.
GPS E 583 896 N 095 
459

Árpád-kori 
telep.

0124/5-
6

– Jelenleg szántott-
vetett, 
bolygatásra utaló 
nyom nincs.

GALLINA 2001. 
80. Gallina 
Zsolt 
terepbejárása, 
2005.

32 Magyarszék-
Baglas, Fenyvesi-
tanya, 66-os út
A 66. út mindkét 
oldalán, a 15. km-tᔐl 
DNy-D-DK-re, a 
Fenyvesi-tanyától 
ÉÉK-re 50 m-re, a 
Baranya-pataktól K-
re, lapos völgy.
GPS E 584870 N 
094081

Késᔐ középkori 
és Árpád-kori 
tanyaszerᜐ 
telepnyomok.

066/1, 
059/35, 
059/36

– Jelenleg szántott-
boronált.
A leendᔐ elkerülᔐ 
út nyomvonalán. 
Az útépítés elᔐtt 
megelᔐzᔐ 
feltárása javasolt.

Gallina Zsolt 
terepbejárása, 
2005.
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JOGSZABÁLYOK

A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos ügyekben az alább felsorolt 
törvény és rendeletek, valamint a kapcsolódó rendeletek vonatkozó 
rendelkezései szerint kell eljárni:

2001. évi LXIV. Törvény „A kulturális örökség védelmérᔐl”
4/2003 (II. 20) NKÖM rendelete az örökségvédelmi hatástanulmányról

16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
eljárására vonatkozó szabályokról
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18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelete a régészeti lelᔐhelyek feltárásának, illetve 
a régészeti lelᔐhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes 
szabályairól

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

A nyilvántartott régészeti lelᔐhelyek esetében a lelᔐhely területén történᔐ 
bármely 30 cm-t meghaladó talajbolygatással járó tevékenységhez, 
építkezéshez, az eddigi használattól eltérᔐ hasznosításhoz, beavatkozáshoz a 
KÖH Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (7624 Pécs Szent István tér 15.) 
szakhatóságként be kell vonni az engedélyeztetési eljárásba. 

A 2001. évi LXIV. Törvény 22 §-a szerint a nyilvántartott lelᔐhelyeket 
földmunkákkal járó fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. 
Amennyiben ez nem megvalósítható, a beruházás által veszélyeztetett 
területen megelᔐzᔐ feltárást kell végezni, amelynek költségei a beruházót, 
illetve azt a személyt terhelik, akinek érdeke a lelᔐhely megbolygatása. Ezen 
rendelkezésekkel összefüggésben elkerülendᔐ ezeken a területeken a 30 cm 
mélységet meghaladó talajbolygatással járó tevékenység (erdᔐ, gyümölcsös 
telepítés, mélyszántás) vagy beruházás (építkezés, közmᜐvesítés stb.). A 
lelᔐhely aktuális használati módját nem korlátozzák, de annak folytatásától a 
lelᔐhely nem károsodhat. .

Amennyiben a település közigazgatási területén bármilyen talajmᜐvelés 
vagy talajbolygatás során régészeti leletek, illetve objektumok kerülnek 
felszínre, a munkálatokat fel kell függeszteni, és értesíteni kell a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Irodáját (7624 Pécs Szent István tér 
15.), valamint a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságát (Pécs, Káptalan u. 
5.)

Építkezések, vonalas létesítmények kivitelezésének megkezdése csak a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével lehetséges.

Különösen fel kell hívnunk a beruházók, építtetᔐk figyelmét arra, hogy a 
lelᔐhely ismertségétᔐl függetlenül, az 1 hektárnál nagyobb, engedélyezési 
eljárás alá vont földterületek esetében, illetve ha a tervezett építmény 
szintterülete 500 m2-nél nagyobb, az elᔐírt örökségvédelmi 
hatástanulmányok elkészíttetése kötelezᔐ.

Nyilatkozat

Alulírott, Gallina Zsolt és Somogyi Krisztina, régész-muzeológusok 
nyilatkozunk, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiadott 
2.3.1/667-5/2004. és a 2.3.1/731-5/2004. számú engedély birtokában 
szakértᔐi tevékenység végzésére, ezen belül hatástanulmány készítésére 
jogosultsággal rendelkezünk.

Gallina Zsolt-Somogyi Krisztina
ÁSATÁRS Kft


