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1. VIZSGÁLAT
a., történeti leírás
Zselickisfalud Kaposvártól 12 km-re délre, a zselici dombság egyik völgyében
helyezkedik el.
1339-ben találkozunk először Kys Folud említésével. Mint a neve is mutatja, apró
település volt csupán az óriási erdőrengetegben. A környező falvaktól is mérete
különböztette meg. Neve 1346-ban Kysfalud, 1403-ban Kysfalu, 1470-ben pedig
Kysfalwd alakban bukkan fel. A 15. században Újlaki Miklós egyik familiárisa kezén
volt. 1555-ben Kaposvár török kézre került, s vele együtt sok más település mellett
Kisfalud is. A falu a török hódoltság idején is lakott volt. 1695-ben részbirtokosai
Esterházy és özv. Dobiné, majd az Esterházy-hitbizomány része.
Az Esterházy-család tulajdonában volt a II. világháborút követő államosításig.
Az első adóösszeírás, mely rendelkezésünkre áll, a 16. század közepén készült.
Ekkor nemcsak a magyar földesuraknak, hanem a töröknek is adóztak a jobbágyok.
Kisfalva falu a Mohácsi lívához, azon belül a szerdaheli nahijehez tartozott. 1554-ben
két adózót találunk a faluban, öt évvel később már négy kisfalvi adózik, 1571-ben
pedig már 12.
Kisfalud néven először az 1695. évi kaposvári kerületi tiszttartó összeírásban fordul
elő. Az 1715. évi országos összeírás alkalmával a 10 háztartásból álló falu gróf
Esterházy Józsefé volt.
A hajdani református községben 1780-ban épült a református templom. Katolikus
templomát 1951-ben kezdték építeni, és 1953-ban volt a szentelése.
A településhez tartozik Kardosfa puszta és Márczadó puszta.
A zselickisfaludi határ legősibb települése Márcadó. Az itt élők méhészettel is
foglalkoztak, s olyan sok volt a mézük, hogy a pannonhalmi apátság tőlük márcban,
azaz mézsörben kérte az adót, innen származik e neve.
Szent László királyunk (1077–1095) a pannonhalmi apátságnak adományozott
birtokokat 30 kanász háznéppel és 300 sertéssel a Zselic erdőségen belül. Ezeken a
birtokokon csak az apátnak volt hatalma. E falvak között volt Márcadó is.
1403-ban Zsigmond király hűtlenség miatt elvette Rwpulwywar-i (Ropolyújvári)
Tamás és fiai István és János Rupulwywar (Kaposújvár) nevű várát a hozzátartozó
kilenc birtokkal, köztük Rupolth-tal és Márcadóval. Az elvett területet Zsigmond
Thomas-i Henrik fia János erdélyi vajdának és Zeredahel-i Ders Mártonnak, az
ország volt alnádorának adta szolgálataikért
A 15. században Újlaki Miklós kezén volt a település. 1550-ben Dersfi Farkas, 159899-ben Alya Kristóf volt a földesura. 1660-ban Imrefy Farkasné jószága.
1554-ben a török adóösszeírásokban 5 adózót sorolnak fel, 1565-ben szintén öt
adózó élt a településen.
A 17. század elején az utolsó Dersfi lányát, Orsolyát feleségül vette Esterházy
Miklós. Ezzel a Kaposvári uradalom és vár tartozékaival az Esterházy család
tulajdonába került. Ezen birtoktest tartozéka volt Márcadó is. A terület az
államosításig az Esterházy-család tulajdona maradt.
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A török kiűzése utáni kegyetlenkedések és a mérhetetlen nagyságú adók, melyekkel
a jobbágyokat sújtották, arra sarkallták a falvak lakóit, hogy hagyják el otthonaikat.
Az erdőkben találtak menedéket. A falvak elnéptelenedtek.
1726-ban még mindig puszta volt, s 1812-ben is „felséges Esterházy herceg úr
hegyes-völgyes és erdőkkel borított pusztája”. A földesúr próbálkozott jobbágyok
betelepítésével többször is, de egyik sem hozott tartós megoldást. Gazdasági
összeírásokban találtak utalást arra, hogy 1770-ben Esterházy herceg svábokat
telepített ide, de Rumy Károly, aki 1812-ben írta le a falu akkori jellemzőit, már nem
tett róluk említést.
1844-ben valószínűleg már nem éltek ott. Talán egy jobb jövővel kecsegtető
településre költöztek. 1848-ban cigányok éltek Márcadón.
Kardosfát egyes kutatók Szent László királyunk által a pannonhalmi apátságnak
adományozott tíz kanászfaluból a Karan nevűvel azonosítják. A zselici rengeteg e
háborítatlan vidékén 1641-ben alapított erdőbirtokot a hitbizomány kiegészítő
részeként herceg Esterházy Pál nádor. Az alapítólevél szerint a hitbizományos
herceg legidősebb fia a birtok haszonélvezője. Mivel vadban gazdag volt e vidék, s
az urak szívesen vadásztak, vadászházat építettek ide, s nőtte ki magát a hely a
vadászat és az erdőgazdálkodás központjává.
1850-ben erdőmesteri, fővadászi, majd később erdőgondnoki lakást építettek. Ekkor
12 lakóház állt a pusztán 25 háznéppel. A későbbiekben a Magyar Általános
Hitelbank bérelte, majd a Mezőgazdasági Ipar RT, aki az erdő keleti felében a fő
völgyben 22 km erdei vasutat épített. A második világháború után a zselici erdőket is
államosították. A nagy erdőbirtokok a MALLARD kezelésébe kerültek. 1970. január
1-én megalakult a Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság. Az államosítás, majd a
körzetesítések, a rossz közlekedési viszonyok következtében a külterületek
fokozatosan elnéptelenedtek. 1970-ben Kardosfán még tízen éltek, húsz évvel
később már csak ketten. Kardosfa jelenleg Ökoturisztikai és Konferenciaközpontként
működik.
Az első katonai felmérés készítői nyolc pont köré csoportosították a települések
adatait. A nyolc pont hűen tükrözi a hadi szempontokat:
1. A községnek a szomszédos helységektől való távolsága órákban kifejezve. (5000
lépés 1 óra) Kisfaludtól Töröcske 1 1/2, Szenna 1, Pácópuszta (Patca?) pedig 1 óra.
2. A községben található szilárd épületek
Kisfaludon nem találtunk ilyen épületet.
3. A vizek minősége.
A víz, amely Szentmárton és Kisfalud között folyik, tavasszal igen nagy és nem lehet
rajta átkelni, a réteket is mocsarassá teszi.
4. Az erdők állapota
Kicsiny tölgyfákból állnak, magas törzsűek, időnként ritkítani kell.
5. Rétek, mocsarak
A völgyekben, mint mindenütt a tartós esőzés esetén a rétek mocsarasak.
6. A utak minősége
Forró nyáron nehezen járhatók.
7. A környező hegyek
A Kaposvárnál leírtak vonatkoznak a falura. Eszerint a hegyeket ezen a vidéken vagy
erdők, vagy szőlőskertek borítják, mindkettő akadályozza a kilátást. A szőlős
kertekben is úgy állnak a gyümölcsfák, mint az erdőben. A hegyek itt mind
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meredekek, az egyik csaknem olyan magas mint a másik, többnyire lassú hegyhátak,
melyeknek mindkét oldala meredek, fent pedig lapos.
8. Megjegyzések
A 18. század végén a falut erdő vette körül. A közeli szőlőhegyen nem csak szőlőt,
hanem gyümölcsöt is termesztettek. Az utak nem voltak túl jók. A rétek minőségét
rontotta, hogy esőzésekkor mocsarasokká váltak. Szilárd épület a faluban nem volt.
A házak rendezetlenül helyezkedtek el az utak mentén. A település magja a
templom, közelében épült a házak többsége. De találunk házakat szétszórtan is,
távol a templomtól.

Zselickisfalud az első katonai felvételen (1782-85).

AZ 1796 és 1799 között készült országleírásban így írnak a faluról:
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„KISFALUD. Elegyes falu Somogy Várm. földes Ura H. Eszterházy Uraság,
lakosai katolikusok, és más félék, fekszik Szent Benedekhez nem meszsze, és
annak filiája, határja közép termékenységű, szőleje meg lehetős, legelője tágas.”
Az 1812-ben – Széchényi Ferenc és Rumi Károly nevéhez fűződik – a következőket
írták Zselickisfaludról:
„Felséges Esterházy herceg úr faluja. Határa hegyes-völgyes, de vannak
szántóföldjei es van egy jó szőlőhegye. Lakosai, akik helvét hitvallású magyarok,
rendelkeznek imaházzal es lelkésszel.”
Az 1851-ben írt (Fényes Elek) geographiai szótárban így írnak a településről:
„Zseliz-Kisfalud, magyar f., Somogy vmegyében, ut. p. Kaposvárhoz délre 1 1/4
órányira, 800 ref., 68 kath. lak., ref. anyatemplommal. Legelője térséges; szőlőhegye
és jó homokköve van. Láthatni itt egy régi vár vagy kolostor romjait is. Birja h.
Eszterházy.”
A II. József uralkodása idején készített II. katonai felmérés térképén már több házzal
rendelkezik a település. A református templom körül sűrű a beépítés.
A
19.században már látszik a mai nagy kiterjedésű szőlőhegy elődje, ahol présházak is
épültek már.
1862-ben a belterületet egy helyen jelölték ki. A falu minden jobbágya köteles volt a
belterületen számára megadott helyen felépíteni házát. A tudatosan kialakított
utcákat az 1880-ban készült térképen (III. katonai felmérés) figyelhetjük meg.
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Zselickisfalud a második katonai felvételen(1858-1859).
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A III. katonai felmérés térképén jelentős a változás. Az utcahálózat már a jelenlegi
állapotot mutatja. A házak rendezetten állnak a telkeken. A szőlőhegyek kiterjedése
nagyobb a korábbiakhoz képest. Kardosfa is megjelenik a térképen pusztaként.

III. katonai felmérés térképe (1869-1887).
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Kataszteri térkép a XIX. sz. második feléből
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A falu 1909-ben kapta a Zselickisfalud nevet.
A két világháború közötti közigazgatási változások érintették Kisfaludot. 1926-ban
a vármegye alispánja elrendelte Patca, Szilvásszentmárton és Zselickisfalud
községek egyesítését, melyhez a képviselőtestület hozzá is járult. Ropoly pusztát –
mely korábban Töröcskéhez tartozott – az uradalom kérésére Zselickisfaludhoz
csatolták. Ma már Bőszénfához tartozik.
1931-ben új dűlőutat nyitottak az Öreghegy alatt. A régi temető helyett is új temetőt
jelöltek ki.
1913-ban épült a katolikus iskola, 1926-ban az új református iskola, 1953-ban pedig
a katolikus templom.
b.) természet, táj, tájhasználat – településhálózat és településszerkezeti
összefüggések, tájtörténet
Zselickisfalud a Dunántúli-dombság nagytájon belül, a Baranyai-dombság középtáj
és az Észak-Zselic kistáj része.
Zselickisfalud Kaposvártól 12 km-re délre, a Zselici dombok egyik völgyében
helyezkedik el, határos Patca, Szenna, Bőszénfa, Somogyhárságy, Magyarlukafa és
Szilvásszentmárton településekkel, a Kaposvári járáshoz tartozik.
A település a Zselic tájegység É-i részén fekszik, területének jelentős hányadát erdő
borítja. A település mérsékelten meleg, mérsékelten nedves éghajlatú. Az északi
területrészeken található viszonylag kevés szántó gyenge és közepes minőségű. A
völgyi helyzetű belterülettől keletre található a hozzá képest jelentős méretű
szőlőhegy.
Az 1200-as évek első felétől Márcadó pusztát királyi kanászok és méhészek lakták,
erről írásos emlékek is maradtak fönn a XIII. századból. A községet egy 1695-ből
származó dokumentum Kisfaludként említi, ekkor már a területének többsége
Esterházy tulajdonban volt. A népesség megélhetését évszázadokon keresztül az
erdő és a rideg állattartás biztosította. Az 1700-as években a környező
hegyoldalakon már kiterjedt szőlőterületek voltak, ami virágzó bortermelésre utal. A
legeltetés az erdők fokozatos visszaszorulását okozta, a 18. századra az
erdőterületek erősen megfogyatkoztak. A völgyekben kialakuló nedves réteket a 19.
században értékes területeket remélve lecsapolták, árkokkal elvezetve az összefolyó
vizeket. A 20. század első felében a mezőgazdasági területek legnagyobb része
szántóként, kisebb része legelőként volt nyilvántartva. 1952-től 1956-ig működött az
"Új Élet" Mg.Tsz. Az 1970-es évek elején a termelőszövetkezetet összevonták a
környező települések mezőgazdasági üzemeivel, és Szenna központtal intenzív
állattartó üzemet hoztak létre, amely a rendszerváltást követően megszűnt. A rideg
állattartás visszaszorulásával magyarázható az eltelt kétszáz évben megfigyelhető
erdősülési folyamat. A szőlő- és bortermelés idővel hanyatlásnak indult, a szőlőhegy
jelentős hányadát jelenleg nem, vagy más célra hasznosítják. A szántó és
gyepterületek mellett megjelentek a hétvégi házak, több telket üdülőként használnak.

c.) településkép, utcaképek
Zselickislak településképét a mozgalmas domborzat, illetve a fésűs beépítés
határozza meg. A lakóházak kis előkerttel vagy anélkül állnak az északi oldalhatár
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mellett. Az utcával párhuzamos, illetve utcára merőleges nyeregtető kb. fele-fele
arányban fordul elő. A kisméretű egyszerű parasztházból kevés akad, de nagy
számban maradtak meg az utcával párhuzamos gerincű, nyeregtetős polgárház
jellegű lakóépületek és gazdasági épületek. A településkép nem egységes, az
épületek különböző korúak, különböző életstílust és vagyoni helyzetet tükröznek.
Előnytelen megjelenést kölcsönöznek az elektromos légvezetékek különféle
tartóoszlopai és az utcai nyílt árkok.

d.) településszerkezet, területhasználat
Már a 18.sz-ban álltak házak a mai református templom elődje körül, de a jelenlegi
településszerkezet a 19. század végén alakult ki. A belterület nyugati oldalán lévő tó
körül találhatók a mélyfekvésű területek. A belterületet délről és keletről kertes
mezőgazdasági területek ölelik körül. A közigazgatási terület északi részén, illetőleg
a belterülettől délre találhatók szántóterületek. A belterülettől délre nagy kiterjedésű
erdőterületek is vannak. A gyepes területek kis-számban foltokban jelennek meg. A
település különleges területei a temető és a kardosfai idegenforgalmi fogadóhely.
e.) településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és
épülettípusok
Az 1862-es rendezésnek köszönhetően viszonylag egységes méretű, szabályosan
osztott telekszerkezete van a településnek. A település egészére elmondható, hogy a
házak oldalhatáros beépítési móddal épültek, előkert nélkül vagy nagyon kicsi
előkerttel. A településen zömében földszintes épületek találhatók. Nagyon sok régi
gazdasági épület maradt meg jó állapotban, melyek nagyobb részt szintén az északi
oldalhatárra épültek, de előfordulnak a főépületre merőlegesen (keresztcsűrös
beépítés) épült gazdasági épületek is. A település nagy kiterjedésű szőlőhegyei ma
is használatban vannak, ahol szép számmal maradtak meg régi présházak is.

f.) védettségek: műemléki és régészeti, területi és egyedi helyi védelem

Műemléki védettség
.
ssz. cím
1
Fő u.56.
2
Külső sor 32.
3
Bereknyei hegy

hrsz.
18
103
615

funkció
református templom
Népi lakóház
présház

törzsszám
M III 4502
MIII 10779
MIII 9633

Református templom
Az egyhajós barokk stílusú templomot 1884-ben építették a korábbi templom helyén.

Népi lakóház
Az igen leromlott állapotú, építészeti értéket napjainkban már nem hordozó
népi lakóház illetve a vele egy telken álló, előregyártott elemekből készült
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faszerkezetű lakóház egyike sem jelent olyan értéket, mely miatt műemléki
védettsége indokolt lenne, ezért javasoljuk a műemléki védelem
megszüntetését.
Présház
19.sz. elején épült a Bereknyei hegyen álló nádtetős présház és pince.
Műemléki környezet
Református templom
1
Fő utca 58.
2
Fő utca
3
Fő utca
4
Fő utca 54.
5
Fő utca
6
Fő utca 63.
7
Iskola utca
8
Fő utca 69.
9
Fő utca 67.
10
Fő utca 65.

1
2
3
4
5

Népi lakóház
Külső sor 34.
Külső sor 30.
Külső sor
Külső sor 23.
Külső sor 25.
Présház
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bereknyei hegy
Bereknyei hegy
Bereknyei hegy
Bereknyei hegy
Bereknyei hegy
Bereknyei hegy
Bereknyei hegy
Bereknyei hegy
Bereknyei hegy

17/1,2 hrsz
19/3,4 hrsz egy része
20 hrsz egy része
21 hrsz
98 hrsz egy része
100 hrsz
134 hrsz
160 hrsz
161 hrsz
162 hrsz

102 hrsz
104 hrsz
119 hrsz
131 hrsz
132 hrsz

üres telek
lakóház
közterület
lakóház.
lakóház

607 hrsz
608/2 hrsz
609 hrsz egy része
612/1 hrsz
614/2 hrsz
616 hrsz
617/1 hrsz
617/3 hrsz
617/5 hrsz egy része

Régészeti védelem – lsd. külön munkarészben

lakóház
közterület
közterület
lakóház, gazd.ép.
közterület
lakóház
közterület
lakóház, gazd.ép.
lakóház
lakóház

törlésre javasolt
törlésre javasolt
törlésre javasolt
törlésre javasolt
törlésre javasolt

szántó
rét
közterület
rét
présház
présház
rét, szántó
présház
közterület

12
Egyedi helyi védelemre javasolt művi értékek
Az építmények részletes elemzését a külön lapok tartalmazzák.
ssz.
1.
2.
3.
4.
5.

cím
Fő u. 4.
Fő u. 68.
Fő utca 54.
Fő utca 52.
Fő utca 48.

6.

Fő u. 38.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Fő utca 10.
Fő utca 20.
Fő utca 26.
Fő utca 29.
Fő u. 31.
Fő utca 33.
Fő utca 37.
Fő utca 43.
Fő utca 45.
Külső sor 2.
Külső sor
Külső sor u. 1.
Külső sor 19.
Külső sor u. 27.
Csonka sor 7.
Fő utca 69.
Fő utca 65.
temető
Öreg hegy
Szőlőhegy
Öreg hegy
Öreg hegy
Öreg hegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Szőlőhegy

hrsz.
5
12
21
22
24
29
56
60
63
77
83
84
86
89
90
118
119
120
129
133
138/1
160
162
169
501/1
526/3
526/7
539
543/1
614/2
621/1
635/1

funkció
egykori csendőrőrs
gazdasági épület
lakóépület
gazdasági épület
lakóépület
lakó- és gazdasági épület (volt
községi tanács)
gazdasági épület
lakóépület
gazdasági épület
templom, kereszt
gazdasági épület
lakó- és gazdasági épület
lakóépület
gazdasági épület
lakóépület
lakóépület
kereszt
gazdasági épület
volt iskola
lakóépület
lakóépület
KOLAT ház
Közösségi épület
kereszt
présház
présház
présház
présház
présház
présház
présház
présház

g) örökségi értékek elemzése
épített örökség lásd külön lapokon
h)
területhasználat
és
összefüggésrendszerében.

területi

állapot

a

kulturális

örökség

A jelenlegi területhasználat és területi állapot (erdőterületek nagy aránya, nem túl
intenzív földművelés) a kulturális örökség elemeit nem érinti túlzott mértékben.
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2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
a.) településhálózati és tájhasználati változás
A településrendezési tervvel Zselickisfalud településhálózatban betöltött szerepe
nem változik. A módosítás révén nem változik a tájhasználat, a terv csak a
meglévőségekhez igazodik. A településrendezési terv továbbra is a tájképi értékek
kedvező kialakítását és megőrzését célozza meg.
b.) településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás
A településen kialakult településszerkezet nem változik. A Zselici Csillagoségboltpark projekt részeként tervezett csillagvizsgáló és infópontok következtében a
közigazgatási területen található erdők egy részének építésjogi besorolása változik,
védelmi rendeltetésű erdőből turisztikai (közjóléti) erdő lesz. A korábbi tervben
szereplő temető bővítés elhagyásra kerül, ily módon nincs szükség a temető körüli
30 m-es védőfásításra. Az érintett terület egy részének területfelhasználása
zöldterület lesz.
c.) infrastrukturális változás
közlekedés
Zselickisfalud közúti megközelítését továbbra is a 66141. sz. út biztosítja.
közművek
A településen a közművek közül a villamos-energia, a vezetékes vízellátás és
kábeltévé hálózat kiépített. A villamos energia és a távbeszélő hálózat légvezetéken
biztosított, de kedvezőbb lenne, ha a fejlesztések során ez a belterületen
fokozatosan átépülne földkábeles megoldásra.
A csapadékvíz-elvezetés nyílt árkos rendszerű.
A szennyvízelvezetés és tisztítás területén az elmúlt években változott az elképzelés;
míg korábban kistérségi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével a szennyvíz a
kaposvári szennyvíztisztítóba történő vezetése volt a cél, mára a szándék
megváltozott. Jelenleg az egyedi szennyvízkezelő kisberendezésekkel történő
ártalmatlanítás megvalósítása tervezett.

d.) népesség, életmód, társadalom, kultúra változás
A tervezett módosítások nincsenek hatással Zselickisfalud népességszámára. A
turisztikai, szabadidős területek fejlesztése javulást eredményez a lakosság
életmódjában.

3. HATÁSELEMZÉS
a.) történeti településhálózati következmények
Zselickisfalud szerepe a történeti településhálózatban nem fog jelentősen változni a
tervezett fejlesztések megvalósulása után sem. A tervezett fejlesztések révén a
népességszám nem fog növekedni, de a turisztikai népesség számának
gyarapodásával lehet számolni. A tervezett országos és egyéb kerékpárutak a
turistaforgalom növelése mellett a szomszédos települési kapcsolatokat is szolgálják.
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b.) természeti, táji hatások
A településrendezési terv a természetvédelmet és a környezetvédelmet kiemelten
kezeli, törekszik a kedvező természeti és táji adottságok megőrzésére. A tájvédelem
kellő módon hangsúlyos a tervben.
A településrendezési terv a tájkép védelme érdekében a 10,0 m-nél magasabb
építmények tájbaillesztésére előírásokat fogalmaz meg: növényzet-takarás
biztosítandó és látványterv készítendő az illeszkedés igazolására.
Az értékes fákat és fasorokat számba veszi a terv és védelmükre javaslatot tesz. A
külterületi utak mellé tervezett fasorok a tájkép javítását is szolgálják.

c.) a településkép feltárulásának változásai
A településkép a megvalósuló fejlesztések hatására nem fog változni.

d.)
régészeti
emlékek
fenntarthatóságának,
bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetőségei
- lsd. régészeti munkarészben

megmaradásának,

e.) történeti térbeli rendszerek alakulása
Zselickisfalud történeti térbeli rendszere nem sokat változott az idők folyamán, az
aprófalu jellege a tervezett turisztikai fejlesztések megvalósulása után is
megmaradhat. A tervezett fejlesztések a településhálózati szerepét nem
befolyásolják.

f.) műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai
jelentőségének
alakulása
a
tájban,
településszerkezetben,
épített
környezetben, a település életében
A településen 3 műemlék található, az 1884-ben épült református templom, egy népi
lakóház és egy présház. A templom környezete beépült, jelentős átépítés nem
várható. A településrendezési terv a hangsúlyos megjelenését továbbra is biztosítja.
A templom használatban van, a vallásgyakorlás lehetőségét biztosítja. A Bereknyei
hegyen található présház használatban van. A népi lakóház igen leromlott állapotú, a
vele egy telken álló, előregyártott elemekből készült faszerkezetű lakóház, építészeti
értéket nem hordoz, ezért a műemléki védelem törlése javasolt.

g.) a műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei
A református templom és a présház kielégítő műszaki állapotban van

h.) a településkarakter változásának hatásai
Zselickisfalud települési karakterében a tervezett fejlesztések nem eredményeznek
változást. A turisztikai és zöldterület fejlesztés a falu vonzerejét növeli.
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i.) környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának
összefüggései
Az épített örökségre a tervezett fejlesztések nem jelentenek terhelést. A nagy
forgalmú főutak távol vannak a falutól, a jelenleg rossz műszaki állagú épületek
károsodását nem a környezeti terhelések okozták. Fokozott figyelmet kell fordítani a
református templom telkén a vízelvezetésre.
j.) folyamatok iránya, visszafordíthatósága
Az épített örökséget érintő folyamatok jelenleg nem rosszak. A megfelelően
karbantartott és funkciójuknak megfelelően használt épületek fennmaradása
biztosítottnak látszik. A funkció nélküli épületek mielőbbi hasznosítása szükséges
lenne a megmaradás érdekében. A helyi védelemre javasolt épületek
megjelenésének esztétikusabbá tételére és eredetei állapotuk visszaállítására
vonatkozó javaslatokat a részletes elemzések tartalmazzák.
k.) kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei
A helyi védelem alatt álló épületek szükséges felújítása a tulajdonosoktól elvárható,
mert nem jelent túlzottan nagy költséget. Kedvező lenne, ha az önkormányzat anyagi
támogatást tudna biztosítani. A kőkeresztek szakszerű felújítása restaurátor
szakember munkáját igényli, az egyszerre elvégzett munka a költségeket
csökkentené. A védett építmények felújításához pályázati források szerezhetők.

4. ÖSSZEFOGLALÓ
Zselickislakon 3 országosan védett műemlék található. A református templom és a
présház megfelelő műszaki állapotban van. A népi lakóház műemléki védettségének
törlése indokolt a továbbiakban.
A településrendezési terv a védett épületek fenntartására és a környezetük
kedvezőbb alakítására törekszik. A helyi védelem alatt álló objektumok jelenlegi
állapota nagyjából kielégítő, de néhány háznál esztétikai javítás és az eredeti állapot
visszaállítása szükséges lenne. A helyi védelem alatt álló épületeken végezhető
építési tevékenységről a helyi építési szabályzat rendelkezik.
A településrendezési terv a meglevő telekstruktúrát megtartja, a falu szerves
fejlődését és a megőrzendő értékek fennmaradását biztosítja, a településképi
érvényesülésüket lehetővé teszi.
A jelenlegi fejlesztések a meglevő kialakult szerkezetet nem változtatják meg.
A településrendezési terv törekszik a településkarakter és építészeti karakter
megtartására, segíti az épített örökség megőrzését és védelmét.
A régészeti területek a településrendezési terveken jelöltek.
A természeti értékeket számba veszi, a megőrzésükre és védelmükre javaslatot tesz
a településrendezési terv.
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NYILATKOZAT

A tárgyban készített hatástanulmány építészeti örökség munkarésze megfelel a
vonatkozó rendeletben előírt alaki és tartalmi követelményeknek.
A hatástanulmány elkészítésére – a 395/2012. (XII. 20.) Kormány rendelet 3. § (1) b)
pontja alapján – a szükséges jogosultsággal rendelkezem.

Kaposvár, 2013. május hó

Lőrincz Piroska
településrendező tervező
TT 14-0166
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ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰEMLÉKEK

18
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

1.

Fő u. 56.

18

templom

MIII 4502

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A 18. századi barokk református templom műemléki védettség alatt áll.
A tempom és műemléki környezet jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
Fokozott figyelmet kell fordítani a református templom telkén a vízelvezetésre.
HELYSZÍNRAJZ

19

20
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

2.

Külső sor 32.

103

lakóház

MIII 10779

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A népi lakóház műemléki védettség alatt áll.
A telken lévő épületek építészeti értéke, illetve a kisebb lakóépület műszaki állapota olyan,
melyek miatt a műemléki védelem nem indokolt. Javasolt a védelem megszüntetése.
HELYSZÍNRAJZ

21

22

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

3.

Berkenyei hegy

615

présház

MIII 9633

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A Berkenyei hegyen álló nádtetős présház műemléki védettséget élvez. A présház és
környezete rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

23

24

HELYI JELENTŐSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK

25
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

1.

Fő u. 4.

5

Egykori
csendőrőrs

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az egykori csendőrőrs épülete – jelenleg kulcsos turistaház – védendő településtörténeti
érték.
Az épület homlokzat-felújításáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

26
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

2.

Fő u. 68.

12

gazdasági épület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az oldalkertben álló, 1909-ben épült téglaarchitektúrás melléképület tömegével és
homlokzati tagoló-elemeivel védendő építészeti érték.
Az épület és környezete jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

27

28
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

3.

Fő u. 54.

21

lakóház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A református templom műemléki környezetében álló kontyolt nyeregtetős lakóépület
eredeti tömegével, kváderes homlokzatalakításával helyi jelentőségű művi értéket
képvisel.
Az épület tetőfedése jelenleg bitumenes zsindely, visszaállítandó az eredeti állapot.
HELYSZÍNRAJZ

29

30
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

4.

Fő u. 52.

22

gazdasági épület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A szabadonálló, nyeregtetős, oromfalas, eredeti tömegét, homlokzatát és nyílásrendjét
őrző gazdasági épület helyi védelemre érdemes művi érték.
Az eredeti állapot szerinti homlokzat felújításról gondoskodni kell
HELYSZÍNRAJZ

31
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

5.

Fő u. 48.

24

lakóépület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az utcával párhuzamos gerincű, nyeregtetős, hajlított-házas tömegformálással épített
polgári lakóépület, vízszintes és függőleges homlokzattagoló elemeivel, megőrzött
nyílásrendjével helyi építészeti értéket képvisel.
Az eredeti állapotot őrző homlokzatfelújításról, valamint a környezet jókarban tartásáról
gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

32

33
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

6.

Fő u. 38.

29

lakó- és gazdasági
épületek

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az egykori községi tanács épülete tömegével, nyílásrendjével, valamint a gazdasági
épületek helyi jelentőségű építészeti és településtörténeti értéket képviselnek.
Az épület és környezete jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

34

35

36
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

7.

Fő u. 10.

56

gazdasági épület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az utcával párhuzamos gerincű, nyeregtetős melléképület tömegével, a nyílásokat
keretező díszítősorral, valamint a nyílásokat összekötő ívekkel jelentős helyi építészeti
értéket képvisel.
Az eredeti állapotot őrző homlokzat - felújításról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

37

38
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

8.

Fő u. 20.

60

lakóépület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A manzárd tetős lakóépület eredeti tömegével és nyílásrendjével helyi jelentőségű művi
érték.
Az épület felújítása során az eredeti tömeg és nyílászárók megtartandók. Az épület és
környezete rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

39
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

9.

Fő u. 26.

63

gazdasági épület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az oldalhatáron álló, nyeregtetős, oromfalas, eredeti tömegét, homlokzatát
nyílásrendjét őrző gazdasági épület helyi védelemre érdemes művi érték.
Az épület és környezete jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell
HELYSZÍNRAJZ

és

40
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

10.

Fő u. 29.

77

templom, kereszt

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az 1953-ban épült katolikus templom, valamint az előtte álló szöveg és évszám nélküli
kereszt a korpusszal és a talapzaton álló Szűz Mária szoborral helyi jelentőségű művi
értéket képvisel.
A templom és a környezete folyamatos jókarban tartásáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

41

42
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

11

Fő u. 31.

83

gazdasági épület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A keresztcsűrös beépítésű nyeregtetős, téglaarchitektúrás gazdasági épület tömegével és
homlokzattagolásával helyi jelentőségű építészeti értéket képvisel.
A tető felújításakor egységes tetőhéjazat használata javasolt.
HELYSZÍNRAJZ

43
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

12.

Fő u. 33.

84

lakó- és gazdasági
épület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az oldalhatáron álló nyeregtetős lakóépület és a mögötte álló szintén nyeregtetős gazdasági
épület tömegével és homlokzattagolásával helyi jelentőségű építészeti értéket képviselnek.
Az épületek homlokzat-felújításáról, valamint a környezet rendben tartásáról gondoskodni kell.

HELYSZÍNRAJZ

44

2003-ban készült fénykép

45
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

13.

Fő u. 37.

86

lakóépület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az utcával párhuzamos gerincű nyeregtetős hajlított ház tömegével és nyílásrendjével
helyi jelentőségű művi érték.
Az épület felújítása során az eredeti homlokzat-tagozatok visszaállítandók.
HELYSZÍNRAJZ

46
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

14.

Fő u. 43.

89

gazdasági épület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az eredeti formáját őrző nyeregtetős gazdasági épület helyi építészeti értéket képvisel. Az
épület és környezete jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

47
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

15.

Fő u. 45.

90

lakóépület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A nyeregtetős lakóépület a nyílászárókat keretező homlokzattagoló elemekkel védendő
érték.
Az épület felújítása során az eredeti homlokzatdíszek feltétlen megtartandók.
HELYSZÍNRAJZ

48

49
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

16.

Külső sor 2.

118

lakóépület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az oldalhatáron álló felújított, nyeregtetős, tornácos, kváderezett népi lakóépület helyi
jelentőségű építészeti értéket képvisel.
Az épület és környezete rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. A homlokzat
következő felújításakor a hagyományokhoz igazodó homlokzat-festés javasolt.
HELYSZÍNRAJZ

50

51
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

17.

Külső sor

119

kereszt

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A volt általános iskola előtt álló, évszám és felirat nélküli kereszt a korpusszal és Szűz
Mária szoborral településtörténeti érték.
A kereszt felújításáról és környezetének megtisztításáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

52
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

18.

Külső sor u. 1.

120

gazdasági épület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az 1926-ban épült nyeregtetős, téglaarchitektúrás gazdasági épület
nyílásrendjével védendő építészeti érték.
Az épület és környezete jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

tömegével,

53

54
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

19.

Külső sor u. 19.

129

orvosi rendelő

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az 1913-ban épült egykori katolikus iskola – ma orvosi rendelő – településtörténeti értéket
képvisel.
Az épület és környezete jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

55

56
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

20.

Külső sor u. 27.

133

lakóépület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az oldalhatáron álló nyeregtetős, falazott tornácoszlopos, fa oromzatú népi lakóház helyi
jelentőségű építészeti értéket képvisel.
Az épület felújítása során az eredeti tömeg és utcai homlokzat megtartandó.
HELYSZÍNRAJZ

57

58
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

21.

Csonka sor 7.

138/1

lakóépület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az 1909-ben épült oldalhatáron álló nyeregtetős lakóépület tömegével, keretezett ablakaival,
szemöldökpárkányaival,
könyöklőpárkányaival,
kváderes
taglóelemeivel,
díszes
padlásnyílásával ellátott utcai homlokzatával helyi jelentőségű építészeti értéket képvisel.
Az épület és környezete jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

HELYSZÍNRAJZ

59

60
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

22.

Fő u. 69.

160

KOLAT-ház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A református egyház tulajdonában álló nyeregtetős épület homlokzat kialakításával,
nyílásrendjével helyi építészeti értéket képvisel.
Az épület következő felújításakor a homlokzatot díszítő tagozatok és a középső traktus
nyílászárói visszaállítandók az eredeti állapotba.
HELYSZÍNRAJZ

61
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

23.

Fő u. 65.

162

közösségi épület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az 1926-ban épült egykori református iskola – jelenleg polgármesteri hivatal – eredeti
tömegével és homlokzattagolásával, valamint nyílásrendjével helyi jelentőségű építészeti és
településtörténeti értéket képvisel.
Az épület és környezete jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

62
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

24

temető

169

kereszt

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A temető területén álló „Isten dicsőségére emeltette Zselickisfalud római katolikus
hitközsége 1937” vésett szöveggel ellátott kőkereszt a korpusszal védendő érték.
A kereszt megtisztításáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

63
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

25

Öreg hegy

501/1

présház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az Öreg hegyen álló nyeregtetős présház az oszlopos tornácos, faoromzatú
„kódisállásával” helyi jelentőségű építészeti értéket képvisel.
Az épület és környezete jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

64

65
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

26.

Öreg hegy

526/3

présház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az Öreg hegyen álló nyeregtetős présház helyi jelentőségű építészeti értéket képvisel.
Az épület felújításáról gondoskodni kell, melynek során az eredeti állapot megtartandó.
HELYSZÍNRAJZ

66

67
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

27.

Öreg hegy

526/7

présház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A nyeregtetős, „kódisállásos” présház védendő művi érték.
Az épület felújításáról mielőbb gondoskodni kell, melynek során az eredeti állapot
megtartandó.
HELYSZÍNRAJZ

68

69
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

28.

Öreg hegy

539

présház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A felújított nyeregtetős présház tömegével és nyílásrendjével helyi jelentőségű építészeti
értéket képvisel..
Az épület és környezete jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

70
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

29.

Öreg hegy

543/1

présház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az Öreg hegyen álló nyeregtetős, díszes faoromzatú „kódisállásos” présház helyi
jelentőségű építészeti értéket képvisel.
Az épület felújításáról gondoskodni kell, melynek során az eredeti állapot megtartandó.
HELYSZÍNRAJZ

71

72
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

30.

Szőlőhegy

614/2

présház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A nyeregtetős présház tömegével, faoromzatú bejáratával védendő művi érték
Az épület és környezete jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ - TÖRÖLNI

73

74
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

31.

Szőlőhegy

621/1

présház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A kontyolt nyeregtetős présház tömegével és megőrzött nyílásrendjével helyi jelentőségű
művi érték.
Az épület felújítása során a tetőhéjazat cserépfedésre történő cseréjéről gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

75
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

32.

Szőlőhegy

635/1

présház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A nyeregtetős téglaarchitektúrás présház helyi jelentőségű művi érték.
A présház eredeti állapotot őrző jókarban tartásáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
ZSELICKISFALUD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

RÉGÉSZETI SZAKANYAG

Készítette: dr. Költő László régész
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77

1. A tanulmány tárgya
Zselickisfalud község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően hosszú távra szóló
Településrendezési Tervet készíttetett, amelyben már rögzítették a későbbi változtatási szándékokat is.
A képviselőtestület a településszerkezeti tervet a 23/2004. (VII. 19.) sz. határozattal, a helyi építési
szabályzatot és a szabályozási terveket a 8/2004. (VII. 19.) sz. rendelettel hagyta jóvá.
A község Önkormányzata 54/2012. (XII. 19.) sz. határozatával a jelenleg érvényes rendezési tervet
elsősorban a SEFAG ZRT „Határ a csillagos ég – a Zselici csillagoségbolt-park turisztikai fejlesztése”
projektjére tekintettel, valamint a jóváhagyás óta eltelt időszakban történt magasabb szintű jogszabályi
változásoknak történő megfeleltetés szándékával módosítani kívánja.
Jelenlegi hatástanulmány a község településrendezési tervének módosításához készül szakági
alátámasztó munkarészként.
A módosítás az alábbi területeket érinti:
1 A SEFAG ZRT által a „Határ a csillagos ég – a Zselici csillagoségbolt-park turisztikai
fejlesztése” projekt épített elemeiként megvalósítandó multifunkcionális csillagvizsgáló
(hrsz.: 064/2) és infopontok (hrsz.: 065/10, 065/1, 062/7), valamint a kapcsolódó
infrastruktúra (hrsz.: 063/2, 063/3 –út) kiépítése.
2 A külterületen tervezett temetőbővítés (hrsz.: 06) törlése, ezzel együtt a 80/11 hrsz-ú
belterületi részen a megszűnő temetőbővítés területe egy részének zöldterületté minősítése.
A településrendezési terv elkészítéséhez a kulturális örökség védelemről szóló a 2001. évi, LXIV. tv.
66. § (1) bekezdés alapján kulturális örökségvédelmi hatástanulmány szükséges, melynek tartalmi
elemeit a 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
A községre vonatkozó régészeti adatok a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Régészeti
Adattárában a SMMI RA IV/74 tételszám alatt találhatók. Ennek alapján a község közigazgatási
területén pontosan ismert, nyilvántartott lelőhely nem határozható meg. A hatályos, most módosítandó
településrendezési tervhez 2003-ban történt régészeti szempontú területfelmérés, mely 3 azonosított
lelőhellyel, és 2 nagyobb kiterjedésű régészeti érdekű területtel számolt. Jelen tanulmány a
változtatások által érintett területek vizsgálatával foglalkozik.
Jelen munkát a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogvédelem illeti meg.
A közölt adatok szerződéstől eltérő célra történő felhasználása, a régészeti lelőhelyekre és a régészeti
érdekű területekre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása, vagy továbbadása harmadik fél számára
csak a szerző engedélyével, valamint a 47/2001. (III. 27.) Kormányrendelet szabályai szerint történhet.
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2. Törvényi környezet
A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb
jogszabályok:
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről – „örökségvédelmi törvény”
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (kifejezetten a 23. és 28.§ táji értékként a
halomsírok és a földvárak ex lege védelem alatt állnak)
1997. évi CXL. törvény) – „múzeumi törvény”
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei
őrszolgálatról
1979. évi 2. törvényerejű rendelet – a kulturális javak jogtalan behozataláról, kiviteléről és
átruházásáról
2011. évi CXCVI. a nemzeti vagyonról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről
2007. évi CXXIII törvény a kisajátításról
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről – 177§ (2)
47/2001. (II. 27.) Korm. rendelet – a múzeumokban folytatható kutatásokról
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet – az örökségvédelmi bírságról
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központról
345/2012 (XII.6) Korm. rendelet – egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
22/2012. (IV. 13.) BM Rendelet – a szabálysértésekről
3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet – szakemberek képzéséről
19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről
és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről
80/2012. (XII. 28.) BM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté
nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
393/2012. (XII. 20) Korm. rendelet a régészeti örökség és műemléki érték védelmével
kapcsolatos szabályokról
395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról
218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
144/2013. (V. 14) Korm. rendelet a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról
BTK vonatkozó paragrafusai (77, 77/B, 160/B, 216, 216/A, 216B, 316, 317, 324, 325, 326. §) –
az örökségi értékek kárára elkövetett veszélyeztetés, rongálás, megsemmisítés
Általánosságban a 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján kell eljárni.
Ennek alapján a régészeti területeket az alábbi három kategóriába lehet besorolni:
1. védetté nyilvánított, fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek
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2. ismert és nyilvántartott régészeti lelőhelyek
3. régészeti érdekű területek
1./ A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a
lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti. (2001. évi LXIV. tv. 13. §)
Egyebekben mindenben az adott területre a régészeti védelmet elrendelő miniszteri rendeletben
(a korábbiak esetében határozatban) foglaltakat kell követni és betartani.
A régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánítása a Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti
egységénél (örökségvédelmi iroda) kezdeményezhető.
2./ Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében
2001. évi LXIV. tv. 11. §

A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.
2001. évi LXIV. tv. 19. § (1) bekezdés
A földmunkával járó fejlesztésekkel a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket kormányrendeletben meghatározott esetekben
és módon el kell kerülni. (A régészeti örökség elemeit eredeti helyükön, és eredeti összefüggésükben kell
megőrizni.) Ha a lelőhely földmunkával való elkerülése a fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul megnövelné,
vagy a beruházás máshol nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett területet fel kell tárni. A régészeti
örökség elemei a régészeti lelőhelyekről, régészeti érdekű területekről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók
el. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében minden az eddigi használattól eltérő hasznosításhoz, építkezéshez,
a talaj bolygatásával járó tevékenység végzéséhez a Kormányhivatal területileg illetékes járási hivatala Építési és
Örökségvédelmi Hivatalának engedélye szükséges.
2001. évi LXIV. tv. 65. § (1) bekezdés
Az engedélyezési eljárás miatt célszerű már a tervezés előtt a Hivatal előzetes nyilatkozatát kérni, hogy az adott
beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása, halastó kialakítása, stb.) hozzá fognak-e
járulni, és ha igen, akkor milyen feltételekkel. Így a később megvalósíthatatlannak minősülő fölösleges tervezés,
illetve a feltárás miatt történő nem várt időbeli csúszás és költségnövekedés kiküszöbölhető vagy előre kalkulálható
lesz.
2001. évi LXIV. tv. 19., 22. §
A beruházás feltételeként adott esetben előírt régészeti feltárás költségei a beruházót terhelik, mivel az ő érdeke a már
ismert lelőhely megbolygatása. A régészeti feltárásra vonatkozó szerződést a beruházónak a területileg illetékes
múzeummal kell megkötnie. Ez a törvény értelmezésében a megyei hatókörű városi múzeum, a fővárosban a
Budapesti Történeti Múzeum, egyes területeken a régészeti gyűjteménnyel, ill. feltárási joggal rendelkező helyi
(városi) múzeum. A szerződés érvényességéhez a Hivatal jóváhagyása szükséges. Magát a feltárást bármelyik, a
régészeti feltárások végzésére jogosult intézmény elvégezheti, amennyiben a szerződő felek erről megállapodásra
tudnak jutni.
2001. évi LXIV. tv. 22. § (2) bekezdés
Régészeti lelőhelyen a régészeti érintettség mértékétől függően a Járási Kormányhivatalok területileg illetékes Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatalai régészeti megfigyelést írhatnak elő. A földmunkák közben végzendő régészeti
megfigyelés feladata annak tisztázása, hogy a tervezett beruházás nem sért-e, semmisít-e meg vagy fed-e el régészeti
jelenségeket, továbbá a régészeti megfigyelés biztosítja a földmunkák során esetlegesen előkerülő régészeti
jelenségek szakszerű feltárásának és dokumentálásának lehetőségét. A régészeti megfigyelést a beruházó és a
régészeti megfigyelés végzésére jogosult intézmény előzetes írásos megállapodása alapján, a beruházó
költségviselésével kell biztosítani.
Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak akkor kell korlátozni, ha annak
folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy fennáll a megsemmisülés veszélye. Ugyanez vonatkozik az ilyen
területeken a Hivatal hozzájárulásával végzett tevékenységekre is: amennyiben ennek során előre nem kalkulálható
örökségvédelmi érdek merül fel, vagy nem várt jelenség mutatkozik, a végzett tevékenységet korlátozni kell. A
Hivatalnak a munka felfüggesztése esetén lehetősége van kártérítés fizetésére, kisajátítás kezdeményezésére, vagy
régészeti védelem megindítására.
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2001. évi LXIV. tv. 82-85. §; 191/2001 Kormányrendelet
A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése büntetendő cselekmény (BTK
hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását eredményezi. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a III.
kategóriába tartoznak, vagyis a bírság a kötelezettségszegés vagy a károkozás mértéke szerint 10 ezer forinttól 25
millió forintig terjedhet.

3./ Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan észlelt régészeti
lelőhely előkerülése esetében:
2001. évi LXIV. tv. 7. § 17. pont
Régészeti érdekű területnek számít valamennyi terület, természetes vagy mestersége üreg és a vízmedrek azon része, ahol
eddigi ismereteink szerint (pl.: történeti adatok, térképek; eddigi, már dokumentált lelet-előkerülések, stb.), valamint
a környezeti feltételek (domborzat, kitettség) alapján számolni kell jelenleg még pontosan nem ismert
elhelyezkedésű, kiterjedésű régészeti lelőhelyek, régészeti jelenségek és leletek előkerülésével. Így ide kell sorolni
minden, talajbolygatással járó tevékenység végzésére kiszemelt területet is. E területekre ugyanazok a szabályok
vonatkoznak, mint a beruházás során nem várt módon előkerülő régészeti leletekkel és objektumokkal fedett
területekre.
2001. évi LXIV. tv. 22. § (2) bekezdés
Régészeti lelőhelyen a régészeti érintettség mértékétől függően a Kormányhivatal területileg illetékes Örökségvédelmi
Hivatalai régészeti megfigyelést írhatnak elő. A földmunkák közben végzendő régészeti megfigyelés feladata annak
tisztázása, hogy a tervezett beruházás nem sért-e, semmisít-e meg vagy fed-e el régészeti jelenségeket, továbbá a
régészeti megfigyelés biztosítja a földmunkák során esetlegesen előkerülő régészeti jelenségek szakszerű
feltárásának és dokumentálásának lehetőségét. A régészeti megfigyelést a beruházó és a régészeti megfigyelés
végzésére jogosult intézmény előzetes írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell biztosítani.
2001. évi LXIV. tv. 24. és 25. §, 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet
Amennyiben ezeken a nem ismert vagy hivatalosan nem nyilvántartott régészeti lelőhelyeken régészeti jelenség vagy
lelet kerül elő, a végzett tevékenységet abba kell hagyni, és a helyszín vagy lelet őrzése mellett értesíteni kell a
feltárásra jogosult szervet. A bejelentési kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, a beruházót és a
kivitelezőt egyaránt terheli! A feltárásra jogosult szerv köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és
folyamatosan - az elvárható ütemben – végezni. Ha a mentő feltárást nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a hatóság
ideiglenesen védetté nyilváníthatja a földterületet. A mentő feltárást végző múzeum jogosult a leletmentésre fordított
költségeinek megtérítésére.
2001. évi LXIV. tv. 26. §; 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet
Régészeti lelőhely vagy lelet megtalálóját elismerő oklevél és tárgyi ajándék vagy a lelőhely, lelet tudományos
jelentőségével arányos pénzjutalom illeti meg. A nemesfémből készült vagy drágakövet tartalmazó lelet után
kifizetendő pénzjutalom mértékét a lelet nemesfém-, illetve drágakőtartalma napi piaci értékének
figyelembevételével kell megállapítani. A jutalom összegét a miniszter állapítja meg. A nyilvántartásban nem
szereplő régészeti lelőhelyben vagy az onnan származó leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése
ugyancsak büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá tartozik).
395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet, 2001/LXIV tv. 20/A §
A Hivatal a rendeletben foglalt esetben és tartalommal örökségvédelmi hatástanulmány, elkészítéséhez kötheti
szakhatósági állásfoglalásának megadását. Ez vonatkozik a már ismert lelőhelyekre, valamint a bármely nagyobb
felületet érintő beruházásokra egyaránt. Nagyberuházás, valamint a kisajátításról szóló törvény szerinti közérdekű
cél megvalósítása esetén előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni. Egyéb esetekben előzetes régészeti
dokumentáció készíthető különösen a földterület-kiválasztás során, a hatósági engedélyezési eljárásokat megelőzően.
Kormányrendelet előzetes régészeti dokumentáció készítését kötelezővé teheti. Készítésére a nevezett rendeletben
feljogosítottak vállalkozhatnak.
2001. évi LXIV. tv. 7. § 31. pont
Nagyberuházás: a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
beruházás, a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését
szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII.
törvény hatálya alá tartozó beruházás, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt egyéb beruházás, és a
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részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló beruházás, továbbá az a beruházás, amelynek
megvalósítási költségeit teljes egészében a központi költségvetés fedezi, vagy amely tekintetében az Évt. szerint
összevont telepítési eljárást kezdeményeztek, vagy amely tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint összevont integrált eljárást kezdeményeztek.
2001. évi LXIV. tv. 93 § (1). bek. h. pont
A Kormány rendeletben szabályozza a nagyberuházásokkal, valamint a kisajátításról szóló törvény szerinti közérdekű cél
megvalósításával összefüggő régészeti feladatok ellátásának szabályait, valamint azokat az eseteket, amelyekben az
előzetes régészeti dokumentációt próbafeltárás alkalmazásával kell elkészíteni
2006. évi LIII. törvény 3. § (3) és (4) bekezdés
A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló alkalmazása szempontjából egyes beruházásokat kiemelt társadalmi cél érdekében
megvalósuló beruházásnak minősíthet.
A 2001. évi LXIV. törvény 66. § alapján készítendő hatástanulmányok tartalmi követelményeit részletesen tartalmazza a
395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet melléklete. Ugyanezen rendelet értelmében a hatástanulmány régészeti
szakterületi részét csak felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy készítheti. A hatástanulmány
készítője jogosultságán túl egyben nyilatkozik arról is, hogy a tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi
jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.

3. Vizsgálat (értékfelmérés)
a/ régészeti örökség:
A község történetéről 2010-ben Krénusz Tóth Erzsébet szerkesztésében készült helytörténeti
monográfia (Krénusz Tóth Erzsébet: Zselickisfalud története), amelyben az akkor rendelkezésre álló
adatok alapján dolgozták fel a község történetét. Ebben tárgyalják a község közigazgatási területén
valószínűsíthető egykori településeket is.
Egy Keszthelyi Sándor által 1950-ben készített kismonográfia a jelenlegi falut két korábbi, a
jelenlegitől D-re és É-ra elhelyezkedő, település összeolvadásából származtatja. Ugyanez a monográfia
a várhegyen még akkor látható nagy épület és pince romjairól számol be, melyet a helybéliek „török
kori vár”-nak gondoltak, s egy 1949-es kutatásról közöl adatot, melyet a 2010-es monográfia szerzője
nem tudott megerősíteni. (Erre vonatkozó adatokat a SMMI Régészeti Adattárában sem találtam.)
A középkorban a mai község területén több település létezését is valószínűsíthetjük. A 2010-es
falumonográfia adatai alapján a következő, még Zselickisfaludot megelőző, a középkori okleveles
adatok alapján valószínűsíthető, települések létezhettek a jelenlegi község közigazgatási területén:
Márcadó, Kardosfa, Enyezd, Várvize, Ropoly.
Zselickisfalud kialakulása a környező, azóta elpusztult falvakénál valószínűleg későbbre tehető.
A ropolyi uradalom 1192-es határjárása ugyanis sem határos településként sem az uradalomhoz tartozó
településként nem említi. Első említése 1339-ben Kys Folud alakban történt. Neve 1346-ban Kysfalud,
1403-ban Kysfalu, 1470-ben pedig Kysfalwd alakban bukkan fel. A XV. században Újlaki Miklós
egyik familiárisa birtokolta. 1555-ben török kézre került. A falu a török hódoltság idején is lakott volt.
1695-ben részbirtokosai Esterházy és özv. Dobiné majd az Esterházy hitbizomány része.
Márcadó:
Szent László által a pannonhalmi apátságnak adományozott zselici kanász-birtokok között volt
Márcadó (Marchadoch) is. A Ropolyi uradalom 1192-es határjárása Szentmárton és Patca mellett
említi Márcadót is. Albeus mester esztergomi kanonok 1237–40. években készült összeírásában
Marcadou néven szerepel. 1403-ban Zsigmond király hűtlenség miatt elvette Rwpulwywar-i
(Rupulujvári =Ropolyújvári) Tamás fai István és János Rupulwywar (Kaposújvár) nevű várát a
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hozzátartozó kilenc birtokkal, köztük Rupolth-tal és Márcadóval. A XV. században Újlaki Miklós
kezén volt a település. 1535-ben azon települések között szerepel, amelyeken egy évig Enyingi Török
Bálint Máté apáttól s konventjétől bérbe vette a tizedet. 1554-ben és 1565-ben szerepel a török
adóösszeírásokban. A XVII. század elején Dersfiektől az Esterházy család tulajdonába került. A török
kiűzése után elnéptelenedett.
Enyezd:
Említése Enezd/Enyzd/Enesd/Enizd alakban ismert. 1346-ban a Győr-nembeli Dersfiek birtoka
volt, később a pannonhalmi apátságé lett. melyet egy 1400-ban lezárult birtokper bizonyít. 1434-ben
birtokcsere következtében a Szerdahelyiek birtokába kerül. 1535-ben több zselici faluval együtt
szintén Török Bálintnak fizeti a tizedet. A 17. század elején Esterházy birtok, az 1691-es összeírásban
pusztaként szerepel.
Kardosfa:
A település keletkezésének pontos idejére nincs biztos adat. Első írásos említése Esterházy Pál
nádor által adott 1641-es alapítólevélből származik.
Ropoly:
Írott forrást a kora középkori földvár meglétére Bőszénfához kapcsolódóan találunk, amely arra
utal, hogy Bőszénfa nyugati, Ropoly nevű határrészén X-XIII. századi földvár létezett. Korai létezését
bizonyíthatja, hogy vár az ún. vörös-sánccal épített földvárak közé tartozhatott. Ennek maradványai
jelenleg jelentősebb részben Zselickisfalud közigazgatási területén találhatók. II. András uralkodása
idején a Monoszló nemzetségből származó Makariás fia Tamás ispán építette ki a váruradalmat a
Zselic erdőrengetegében, s a vár helyéről nevezték el Ropolynak. A vár létezését bizonyítja, hogy
amikor 1230-ban az uradalom határainak megállapítása végett határjárást végeztek, akkor jegyeztek fel
„vár-vize” néven egy területet Ropoly határában. A vár létezéséről konkrét adat azonban csak 1348-ból
származik, ekkor kapitányát is említik. Az uradalmat 1270-ben felosztották a nemzetség tagjai között,
majd 1313-tól fele részben a Gutkeled nembeli Felsőlendvai Miklós örökölte. A Felsőlendvai család
kihalásával 1357-ben a birtok a királyra szállt vissza. Ropoly a XV. században Újlaki Miklós
birtokaként Kaposújvárhoz tartozott, az 1695. évi összeíráskor már elhagyott helyként tartották
számon.
Várvize:
A település a Ropolyi vár lábánál jöhetett létre. Első említése 1230-ban történt, Az 1542. évi
dicalis összeírás Ropollyal együtt sorolja fel. 1554-ben 1565-ben 1571-ben a török adóösszeírásokban
szerepel. A 16. században jelentős település, a török kiűzése után pusztásodott el, de molnárjáról még a
19 század közepén is van adat.
Zselickisfalud közigazgatási területén kevés régészeti lelet és lelőhely ismert. Legkorábbi
településnyomok a római kor időszakából kerültek elő. Ez után főleg az Árpád-kor, valamint
középkor- és kora-újkor folyamán számolhatunk lakott helyekkel.
A község régészeti leleteire, lelőhelyeire vonatkozó adatok a Rippl Rónai Megyei Hatókörű
Városi Múzeum Régészeti Adattárában a IV/74 tételszám alatt találhatók. Sajnos, ezek alapján a
község területén régészeti lelőhelyek nem azonosíthatók:
Biztosan régészeti lelőhely azonban a Nováki Gyula és Sándorffy György által 1986-ban
azonosított, és felmért Árpád kori földvár helye (Magyar K. – Nováki Gyula: Somogy megye várai a
középkortól a kuruc korig, 153. o.; 47. ábra). Ezen kívül csupán a „Somogy megye földrajzi nevei”
című műre hagyatkozhatunk, amelynek alapján több középkori eredetű település, illetve régészeti
érdekű terület megléte valószínűsíthető. Ilyenek: Márcadó, Babos irtás (melyen az adatközlők szerint
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egy „nagyszabású épület romjai láthatók”), Várvizi rét, Régi temető, Basa-gödör, Pénz-bánya, Ropolypuszta, Kőbánya, illetve Köves-kút (melyek a földtani adottságok alapján ezen a területen nem várható
kő-, illetve téglamaradványok előkerülése miatt tartozhatnak ebbe a kategóriába), Kardosfa-puszta,
Hamuház, szénégető. Pontos helyük azonosítása azonban a terepadottságok (erdősült területek) miatt
komoly nehézségekbe ütközik.
A község határában legutóbb Virágos Réka végzett terepbejárást 2003-ban, aki az alábbi 5
régészeti lelőhelyet valószínűsítette.
1/
2/
3/
4/
5/

034/4 DK-i sarka (Ropoly-vár)
09 K-i fele; 021; 025/1; 034/1; 022/1 út (Babos irtás – „Várnéz földje”, Várvizi rétek)
0100 D-i fele (Bereknyei rét)
075/2; 079/1 (Kiskút, Kenderföldek)
064/1; 064/2; 065/1 Ny-i fele; 065/4 É-i fele; 065/7 (út); 066/1; 066/2 K-i fele; 067 (út)
(Márcadó, Kardosfa puszta, Hamuház, Szénégető)

Közülük egy (Ropoly-vár) szerepel a KÖH nyilvántartásban (A hely megjelölése nem pontos!
Ld. alább 3/g pont).
b/ természet, táj, tájhasználat – településhálózat és településszerkezeti összefüggések:
Zselickisfalud Magyarország délnyugati részén, Somogy megyében, Kaposvártól déli irányban
mintegy 12 kilométerre található. A kisközség a Dunántúli-dombság részét képező Zselic egyik
legszebb völgyébe települt. A községhatár tengerszint feletti magassága 147 méter és 282 méter között
váltakozik. Legmagasabb pontja a község belterületétől keletre található Barkó-hegy (282 m),
legalacsonyabb pontja pedig a Szilvási-patak völgyében (147 m) található, ahol a patak északi
irányban haladva elhagyja a községhatárt. A környék tulajdonképpen alacsony dombvidék, mégis sok
helyen hegyvidéki jellegű a tájkép az erősen tagolt felszín, a meredek völgyoldalak és a jelentős
területeket borító erdőségek következtében.
A dombvidék felszínének földtani jellegét az a löszszerű lejtőüledékből álló takaró adja meg,
mely különböző vastagságban (3–30 m) borítja be az előző geológiai korok képződményeit. A löszös
alapkőzeten a magasabb fekvésű területeken különböző típusú barna erdőtalajok alakultak ki, míg a
széles, nedves völgytalpakon réti talajok előfordulása jellemző.
A község határában kelet-nyugati irányú vízválasztó gerinc húzódik. Az ettől északra levő
területek a Kapos, a délre fekvő területek pedig a Dráva folyó vízgyűjtő rendszeréhez tartoznak. A
környék vízhálózata sűrű, de a patakok döntő hányada – a hozzájuk tartozó kicsiny vízgyűjtő területek
miatt – kevés vizet szállít, vízjárása ingadozó, többször kiszárad. A kis patakok általában mélyen
bevágódnak a laza üledékbe, a völgyoldalak gyakran szakadékosak. A község határának vizeit észak
felé a Szilvási-patak gyűjti össze és szállítja a Berki patakba, amely később a Kapos folyóba torkollik.
Dél felé a Márcadó-árok gyűjti össze a lefolyó vizeket, melyek a Keleti-Gyöngyös-patakon át a Dráva
folyóba tartanak.
Az emberi használatok előtt a község teljes területét erdő borította. A jelenlegi erdők nagy része
ennek maradványa. A széles, lapos dombhátak és lankás domboldalak természetes erdőtársulása a
területen az ezüsthársas bükkös. Igen gazdag faji összetételű társulás, aljnövényzetében
szubmediterrán elterjedésű növényfajok előfordulása jellemző. Az ezüsthársas-bükkösök mellett,
részben azokkal kevert állományokat alkotva, de főként hűvösebb völgyaljakban illír gyertyánostölgyesek növénytársulásai találhatók. Benne a kocsánytalan tölgyön és a gyertyánon kívül a
madárcseresznye, az ezüsthárs és a csertölgy is fontos szerepet játszik, ezekhez gyakran juhar, szil és
egyéb hárs fajok is elegyednek. A bükkös és gyertyános-tölgyes erdők aljnövényzete igen fajgazdag,
különösen a lombfakadás előtt virágzó hagymás-gumós növények sokasága szembetűnő. Igen kis
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területi kiterjedéssel más természetes erdőtársulások is előfordulnak a területen: a mély völgyekben
futó állandó vízfolyásokat helyenként égerligetek kísérik, a kissé kiszélesedő völgyszakaszokon tölgykőris-szil ligeterdő és égeres mocsárerdő is előfordul. A tájhasználat során kivágott nedves erdők
helyén több helyen zsombékosok, magassás-rétek és mocsárrétek alkotják a másodlagos természetes
növénytakarót.
A térségben a szakadékos völgyek, az erősen tagolt felszín következtében hosszú ideig nem
alakult ki intenzív mező- és erdőgazdálkodás. Zselickisfalud térségében a tájkép jellegét ma is a nagy,
összefüggő erdőségek határozzák meg. A környék természeti értékekben gazdag, a zselickisfaludi
határban található erdők és gyepek nagy része (több mint 1600 hektár) is az 1976-ban létrehozott a
Zselici Tájvédelmi Körzethez tartozik. A természetvédelmi célú hasznosítás az ember és természeti
környezete tartós, harmonikus együttélését, a hagyományőrző, extenzív gazdálkodási formákat
részesíti előnyben. A természetes környezet elsősorban a biogazdálkodás, a legeltetéses állattartás és
az üdülési, turisztikai célú hasznosítás számára jelent kedvező feltételeket1.
A község középkori településszerkezetéről egyértelmű adataink nincsenek, ennek ellenére a
források és a leletek alapján a község jelenlegi közigazgatási területén több középkori település
megléte is valószínűsíthető. Ezek mai településszerkezettel való összefüggése nem tisztázott.
c.) településkép és utcaképek
Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
d.) településszerkezet és területhasználat
Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
e.) településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok
Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek.
f./ védettségek:
- régészetileg védett területek:
A község közigazgatási területén kiemelten (minisztériumi határozattal) védett régészeti
lelőhely a nyilvántartásokban nem szerepel.
Ex lege védett azonban a Ropolyi-várhegynek a 034/4, 062/3-es helyrajzi számot érintő területe.
- nyilvántartott, ismert régészeti lelőhely és környezete:
Zselickisfalud község területén a jelen hatástanulmány készítéséig 5 ismert, ezek közül 1
közhiteles nyilvántartásban is szereplő (nyilvántartott), régészeti lelőhelyet tartottunk számon. Ez
utóbbi a törvény ereje által védett lelőhely.
g. / az örökség értékeinek elemzése, állapotfelmérés
A nyilvántartott lelőhelyek közül jelen tanulmányban csupán a módosítás által érintett
lelőhelyekkel foglalkozom. Jelen örökségvédelmi hatástanulmánynak nem tárgya a község teljes
közigazgatási területére kiterjedően a régészeti lelőhelyek újra történő vizsgálata. A település
közigazgatási területén előkerült újabb lelőhelyek szükséges adatait az Örökségvédelmi Iroda
hivatalból megküldi az illetékes építési hatóságnak, azoknak a HÉSz érvényességi idején belüli
átvezetése a Szabályzatban nem kötelező. A község érvényes Helyi Építési Szabályzatában (Rendezési
Tervében) csupán módosítások történnek, melyek jelen esetben egy nyilvántartott régészeti lelőhelyet
sem érintenek.
1

Juhász Magdolna: Zselickisfalud földrajzi helyzete és természeti adottságai. In: Krénusz Tóth Erzsébet (szerk):
Zselickisfalud története (2010.) 7-8. o. alapján.
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Zselickisfalud község település régészeti lelőhelyei a KÖH* nyilvántartása alapján
KÖH
sorszám azono
sító

lelőhely név

Zselickisfalud60260 Ropoly

1

érintett helyrajzi számok**

034/4, 062/3

jelenség

Középkori földvár

* A 80/2012 (XII.28.) BM rendelet alapján 2013. január 1-től: Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala.
** A lelőhely a korábbi hatástanulmányban, így a KÖH-térképen is, valószínűleg a helynevek
(Somogy megye földrajzi nevei 561-564.o.), illetve a rendelkezésre álló térképlap nevei alapján
(„Várhrgy”) lett bejelölve (EOV: 551078; 103859). Ilyen alapon látszólag valóban jó helyre került
(„Várhegy”, alatta DK-re a „Bencs tanya” helynév. Ld.: Somogy megye földrajzi nevei 563. o.).
Azonban a Sándorffy György és Nováki Gyula által 1986-ban készített felmérés, és leírás szerint
(Magyar K. – Nováki Gyula: Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig, 153. o.; 47. ábra) attól
Dk-re, mintegy 600 m-re található, egy ÉÉNy-DDK irányú, csaknem 20 m-rel kiemelkedőbb, meredek
domboldalakkal határolt magaslaton. A legmagasabb pont EOV koordinátái: 551399; 103280. Ettől
számított kiterjedése É (ÉNy) felé kb. 380 m, D (DK) felé kb. 90 m. KNy-i kiterjedése kb. 120 m. (Az
említett felmérés szerint: „A vár területe 530x160 m, 5,36 ha.”) A lelőhely „áthelyezése” után bővül az
érintett területek száma a 062/3 helyrajzi számú területtel.
A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan (részben gyep, illetve erdő borította területek) a
pontos lokalizáció, még inkább pedig a pontos kiterjedés általában nem határozható meg pusztán a
felszíni jelenségek alapján. Ezért a térképeken a valószínűsíthető lelőhely-kiterjedések szerepelnek.
-

régészeti érdekű terület:

Ide kell sorolni minden, az egykori és mai vízfolyások, árkok mentén fekvő, emberi
megtelepedésre alkalmas, enyhe lejtésű domboldalak, vizenyős környezetből kiemelkedő, vagy
egyébként természetes védelmet nyújtó magaslatok területét, valamint a pontos koordinátákkal meg
nem határozható, illetve teljesen fel nem tárt régészeti leletek, lelőhelyek előkerülésének környezetét.
A korábbi hatástanulmány adatai és a földrajzi nevek alapján kikövetkeztethető lelőhelyek egy
része nem lokalizálható teljes bizonyossággal, tehát a fentebbiekben előadott korábbi megállapítások
szerint azokat a területeket, ahol ezek alapján lelőhelyek feltételezhetők, régészeti érdekű területként
kell kezelni, valamint ide kell sorolni az egykori és mai vízfolyások és nagyobb árkok mentén fekvő
lankásabb domboldalak területét is.
Ebből a megfontolásból, indokolt a Ropoly-vár környékének, valamint a földrajzi nevek alapján
valószínűsíthető egykori települések feltételezhető területének régészeti érdekeltségű területként való
meghatározása.
Ki kell terjeszteni a ropolyi-vár felmért sáncaihoz képest nagyobb területre a régészeti érdeket.
Érintett helyrajzi számok: 034/4, 062/3 (1. sz. régészeti érdekű terület).
Régészeti érdekű területként szükséges kezelni továbbá a 3/a fejezetben is említett, valamint a
földrajzi nevek alapján valószínűsíthető egykori települések feltételezhető területeit. Úgymint:
Babos irtás – „Várnéz földje”, Várvizi rétek. Érintett helyrajzi számok: 09/1-5, 021/3, 022/1
(út), 025/1, 034/1, 034/3, 041 (2. sz. régészeti érdekű terület).
Várvizi rétek 2. Érintett helyrajzi számok: 022/1 (út), 022/2 (út), 030/1 (út), 030/2 (út), 031/1 és
2, 034/3, 046 (út), 049/1, 050, 051/1 és 2, 055/3, 062/3 és 4 (3. sz. régészeti érdekű terület).
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Bereknyei rét, régi temető. Érintett helyrajzi szám: 0100. (4. sz. régészeti érdekű terület).
Márcadó, Hamuház, Szénégető: Érintett helyrajzi számok: 065/1, 066/1, 066/2 (5. sz. régészeti
érdekű terület).
Ropoly. Érintett helyrajzi szám: 065/10 (6. sz. régészeti érdekű terület).
Enyezsd. Érintett helyrajzi szám: 065/10, 065/12 (út), 065/13 (7. sz. régészeti érdekű terület).
Enyezsd-2. Érintett helyrajzi szám: 065/10, 065/11 (út), 065/13 (8. sz. régészeti érdekű terület).
Kardosfa. Érintett helyrajzi szám: 063/2 (út), 063/3 (út), 064/1, 067 (út), 068/1 és 2 (9. sz.
régészeti érdekű terület).
Ezeken a területeken a források szerint középkori településre utaló nyomok előkerülése
várható, azonban a jelenlegi viszonyok között terepbejárással nem igazolható egyértelműen a lelőhely,
illetve nem állapítható meg azok pontos kiterjedése.

g./ területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében:
A jelenlegi területhasználat és területi állapot (erdőterületek nagy aránya, nem túl intenzív
földművelés, nagyobb arányú állattenyésztés, vadgazdálkodás) a kulturális örökség régészeti elemeit
nem érinti túlzott mértékben.
Jelentősen károsodhatnak azonban az intenzív talajművelésnek és eróziónak kitett területek,
ami minden lelőhelyet, vagy legalábbis azok egy részét hátrányosan érinti.

4. Változtatási szándékok
a.) településhálózati és tájhasználati változás
A település fejlesztési szándékai összhangban vannak a jelenlegi terület- és tájhasználattal. A
településhálózati rendszert alapvetően megváltoztató vagy korlátozó beavatkozásokra nem kerül sor, a
tájhasználat viszont a tervezett fejlesztések egyes területein, azok hatására kis mértékben megváltozik.
b.) településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás
A településszerkezeti és beépítettségi változtatások nem érintenek nyilvántartott régészeti
lelőhelyet.
c.) infrastrukturális változás
Az 1. sz. módosítás, a SEFAG ZRT által a „Határ a csillagos ég – a Zselici csillagoségbolt-park
turisztikai fejlesztése” projekt épített elemeiként megvalósítandó infopontok (hrsz.: 062/7, 065/1,
065/10) és csillagvizsgáló (hrsz.: 064/2), valamint a kapcsolódó infrastruktúra (hrsz.: 63/2, 63/3 –út)
kiépítése jelenlegi ismereteink szerint örökségvédelmi érdeket nem sért. Az igénybe vett területeken
régészeti jelenség előkerüléséről nincs tudomásunk. Nagyobb földmunkát a csillagvizsgáló építése
jelenthet, melynek során fokozott figyelemmel, a Kötv. 24. §-a szerint kell eljárni.
A 2. sz. módosítással érintett 06 helyrajzi számú ingatlanon a temető bővítés törlése, ezzel
együtt a 80/11 hrsz-ú belterületi résznek zöldterületté minősítése örökségvédelmi érdekeket nem sért.
A 06 hrsz-ú terület különleges területből (temető) zöld területté történő visszasorolása örökségvédelmi
szempontból hasznosnak mondható.
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Az igénybe vett területen régészeti jelenség előkerüléséről nincs tudomásunk.

Javaslat a HÉSZ vonatkozó előírására:
A régészeti örökség kezelése kapcsán a 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény
szerint kell eljárni.
A régészeti érdekű területekről is a régészeti emlékek csak feltárás keretében mozdíthatók el.
Ezért annak területén 30 cm-t meghaladó földmunkával járó nagyobb felületű beruházások esetében
állapotfelmérést kell végezni, melynek módszere a terepbejárás, műszeres felmérés és/vagy
próbafeltárás. Ennek hiányában bármiféle földmunka csak régészeti megfigyelés mellett végezhető. E
régészeti szakfeladatok elvégzésére – a beruházó költségére – a területileg illetékes Múzeum jogosult.
A beruházónak a régészeti megfigyelés biztosítása érdekében a munkálatok megkezdése előtt 8 nappal
fel kell venni kapcsolatot az illetékes Múzeummal.
Javaslat a Függelék tartalmára:
A kulturális örökség védelme érdekében a terület- és településfejlesztéssel, valamint a terület és
településrendezéssel kapcsolatos változások, beruházások tervezését e védelemmel összhangban kell
megoldani. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség
esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény (továbbiakban Kötv) 10. §-a szerint a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti helyükön,
eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni.
A Kötv 11. §-a szerint a régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak, ahonnan a régészeti
örökség elemei csak feltárás keretében mozdíthatók el, Kötv 19. § (2). A régészeti örökség védelme
érdekében különös gonddal kell eljárni az építési és művelési ág változások kapcsán, mivel bármilyen,
a föld felszíne alá mélyedő kivitelezési munkával elpusztulhatnak a régészeti örökség elemei.
Régészeti lelőhely esetében az alábbiak szerint kell eljárni:
A Kötv 19. §-a szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó
fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. Ha a lelőhelyek elkerülése a földmunkával járó
fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható
meg, a beruházással a régészeti lelőhelyet, illetve annak veszélyeztetett részét előzetesen fel kell tárni.
A régészeti lelőhelyen a megelőző feltárás részeként első ütemben próbafeltárást kell végezni, ezzel
sor kerül a megelőző feltárás mértékének meghatározására. A feltáráshoz szerződés megkötése
szükséges, amelyet a Kötv. 22. § (4, 5) bekezdésében, valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának,
illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 80/2012.
(XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint kell megkötnie a beruházónak a feltárásra jogosult
intézménnyel. A régészeti feltárás elvégzéséhez a területileg illetékes kormányhivatal járási
örökségvédelmi hivatalának engedélye szükséges. A tervezett munkálatok kizárólag a feltárás
befejezése után kezdődhetnek el. A régészeti feltárások költségét annak kell fedezni, akinek érdekében
a feltárás szükségessé vált A tervezett építési tevékenység előtt a Kulturális Örökségről szóló törvény
szerint a Kaposvári Járási Kormányhivatal Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának
előzetes szakhatósági állásfoglalását kell kérni.
Régészeti lelőhelyen a régészeti érintettség mértékétől függően a területileg illetékes hivatalok
régészeti megfigyelést írhatnak elő (Kötv. 22. §). A földmunkák közben végzendő régészeti
megfigyelés feladata annak tisztázása, hogy a tervezett beruházás nem sért-e, semmisít-e meg vagy
fed-e el régészeti jelenségeket, továbbá a régészeti megfigyelés biztosítja a földmunkák során
esetlegesen előkerülő régészeti jelenségek szakszerű feltárásának és dokumentálásának lehetőségét. A
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régészeti megfigyelést a beruházó és a régészeti megfigyelés végzésére jogosult intézmény előzetes
írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell biztosítani.
Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni:
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is
törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha bármilyen tevékenység során
váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (kivitelező, beruházó) az örökségvédelmi
törvény 24.§-a értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és az emlék vagy lelet
előkerülését a területileg illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni és a helyszín, valamint a lelet
őrzéséről gondoskodni, egyidejűleg a régészeti feltárás lehetőségét biztosítani. Ennek elmulasztása a
BTK alá tartozik, és büntetőjogi felelősséggel jár.
A bejelentett régészeti emlékek kezeléséről – ideértve az ideiglenes megóvásukra, esetleges
eltávolításukra, helyszíni megőrzésükre, illetve helyszíni bemutatásukra vonatkozó előírásokat – a
bejelentő véleményének kikérése után az illetékes kormányhivatal dönt.
d.) népesség, életmód, társadalom, kultúra változása
Erre vonatkozóan nincs adatunk.
5. Hatáselemzés és javaslatok
A régészeti lelőhelyek vonatkozásában a művelési ág változtatása ellenjavallt. Amennyiben
művelési-ág változásra, erdőterületek tuskózással egybekötött tarvágására, nagyobb mértékű
beépítésre, bányatelek fektetésre, szőlő ültetvény telepítésére, illetve bármilyen, a kulturális örökség
elemeit hátrányosan érintő beavatkozásra kerülne sor, az akkor szükségessé váló régészeti teendőkről
egyedileg szükséges dönteni. Ilyen területeken bármilyen beavatkozáshoz az illetékes megyei
kormányhivatal járási örökségvédelmi hivatalának engedélye szükséges. Egyes esetekben a hatóság
célzott örökségvédelmi hatástanulmány készítését rendelheti el.
Ennek megfelelően a kulturális örökség védelmével kapcsolatosan általánosságban a 2001. évi
LXIV. törvény, valamint a 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet és az egyéb kapcsolódó rendeletek
vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.
A régészeti érdekű területeket érintő tervezés esetén is be kell szerezni az illetékes megyei
kormányhivatal véleményét. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése esetén a munkákat fel
kell függeszteni, és értesíteni kell a kaposvári megyei hatáskörű városi múzeumot, valamint a Somogy
Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának Örökségvédelmi Hivatalát.
A változtatási szándékokhoz kapcsolódó konkrét javaslatokat ld. a 4. pont alatt.

Összefoglalás
A településrendezési terv módosításához szükséges eljárás lefolytatásához megkívánt
örökségvédelmi hatástanulmány készítése céljából tanulmányoztam a rendelkezésre álló, illetve
rendelkezésemre bocsátott adatokat.
Zselickisfalud község területén tervezett településrendezési módosítások ismert régészeti
lelőhelyet, illetve régészeti érdekeltségű területet jelenlegi ismereteink szerint nem érintenek.
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Jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. A
település területén időközben előkerülő lelőhelyekről a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala vezet közhiteles nyilvántartást. Javasolt minden tervezett beruházás előtt a
lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni.

Kaposvár, 2013. május 09.
dr. Költő László
régész, örökségvédelmi szakértő
diploma száma: 508/1980 (ELTE-BTK)
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NYILATKOZAT

Alulírott, dr. Költő László régész nyilatkozom, hogy a 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
szerinti előírásnak megfelelően szerepelek az adott örökségvédelmi területre vonatkozó
szakértői névjegyzékben, valamint a nevezett jogszabályi hely 3. § (2) bekezdésében
foglalt előírásnak megfelelően rendelkezem régész szakirányú felsőfokú végzettséggel.
Régész diploma száma: 508/1980 (ELTE-BTK)
Szakértői engedély száma: 2.3.1/1265-5/2004
Névjegyzéki sorszám: Sz-1/2005 (NKÖM)

Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány („Régészeti szakanyag
Zselickisfalud településrendezési eszközök 3. sz. módosításához”), illetve annak általam
jegyzett részei az örökségvédelmi jogszabályokkal, és a hatósági előírásokkal összhangban
készültek, az abban szereplő tervezett megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak
mindenben megfelelnek.

Kaposvár, 2013. május 09.

dr. Költő László
régész
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MELLÉKLETEK
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A ropolyi földvár nyilvántartott, védett területe Zselickisfalud és Bőszénfa határán.
A földvár ténylegesen a pirossal jelölt területen található!
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Zselickisfalud nyilvántartott lelőhelye és régészeti érdekű területei a településszerkezeti terven
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Zselickisfalud régészeti szempontból fontos földrajzi neveinek elhelyezkedése
(19. Babos irtás, 35. Várvizi rét, 50. „Várhögy”, 51. „Bencs-tanya”, vagy „Várhegy-tanya”, 55.
Régi temető, 90. Ropó, 109. Kardosfa-puszta, 116, Hamuház, 117., Szénégető, 124, 125. Márcadó,
136. Enyezdi puszta,)
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Sándorffy György és Nováki Gyula felmérése a ropolyi földvárról

