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BEVEZETÉS 

 

Harc község közigazgatási területére vonatkozóan 2007-ben az akkor hatályos előírásoknak 
megfelelően örökségvédelmi hatástanulmány készült.  

Harc Község Önkormányzata a 45/2017. (V. 23.). számú ök. határozatával döntött 
településrendezési tervének felülvizsgálatáról. Ennek keretében új örökségvédelmi hatástanulmány is 
készítendő. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány „a kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi. LXIV. törvény 
85/A. § (1) bekezdésének, valamint „a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról” szóló 
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 83-84. §-ok előírásai alapján a Korm. 
rendelet 14. mellékletében szereplő tartalmi követelmények szerint készül. 

 

1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 

 

1.1.  A település történeti leírása 

Harc község mai közigazgatási területe a régészeti leletek tanúsága szerint már az őskorban is 
lakott volt. A településtől délre emelkedő Várhegyen láthatók egy bronzkori földvár nyomai. A község 
határában egy népvándorlás-kori temető is fekszik. 

A település első írásos említése 1193-ból maradt fenn „Horcha” alakban, majd 1407-ben „Harcha”-
ként említik. A belterülettől északra fekvő mai Janyapuszta környékén is feküdt a középkorban egy, a 
tihanyi apátság birtokában lévő falu. 

1554-ben Harc faluban még 9 adózó portát írtak össze. A török hódoltság során mindkét falu 
fokozatosan elnéptelenedett. A XVII. század végén Janyapusztát rácok népesítették be.  

A faluba 1735-ben a pálosok új telepeseket hívtak be. 1784-ben pedig már 364 főt számláltak itt. 
1749-ben épült a falu első kápolnája, a Szent Mihály kápolna a janyai romokból (feltehetően 
középkori templom maradványa).  

 

Harc az I. katonai felmérés idején (1763-1787) (forrás: www.mapire.eu) 
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Az 1782-85 évi I. katonai felmérés térképe szerint Harc település még lényegében egy utcából, a 
mai Fő utcából állt, illetve az utca keleti végén a mai Sió és Diós utcák indulása figyelhető meg néhány 
házzal. Külterületen a mai Janyapuszta helyén „Nánai Pusta” szerepel egy gémeskúttal és négy 
lakóházzal, továbbá a határban gazdasági épületek láthatók „w.h.” (Wirtschafthaus) felirattal, 
közülük a „Decs w. h.” a belterülettől nyugatra, a „Czifra w. h.” a falutól délre, míg a mai belterülettől 
délre az országút mentén egy harmadik „w.h.” is létezett.  A Szekszárdról Zomba felé vezető postaút 
még elkerülte a lakott részeket, Kölesd felé viszont a mai Diós utcán és Sió utca nyomvonalán haladt 
az országút.  

Harc ma is álló római katolikus temploma a korábbi kápolna helyén 1824-ben épült. 1868-ban 
lelkészt kap a község. Janyapusztán pedig 1880-ban iskola épül.  

 

Harc a II. katonai felmérés idején (1819-1869) (forrás: www.mapire.eu) 

A XIX. század közepén készült II. katonai felmérés térképén Harc településszerkezete a XVIII. század 
végi állapotokhoz képest kevés változást mutat. A község temetőjét a mai temető helyén láthatjuk.  
Inkább csak a külterületen figyelhetők meg változások: a falutól nyugatra a korábbi „Decs” helyén a 
„Patlany Major” felirat tűnik fel (valószínűleg tévesen, mivel Patlanpuszta később ettől északabbra 
jelenik meg). „Puszta Jánya” jelentős majorsággá növekedett, de a házai nem rendeződtek utcasorba. 
Figyelemre méltó viszont, hogy a belterülettől északra a Sió völgyére néző dombvonulat keleti lejtőit 
széles sávban csaknem Medináig szőlőhegyi területként jelölték. 

A XIX. század végi III. katonai felmérés térképe csaknem ugyanezt az állapotot tükrözi, kissé 
pontosabban. 
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A XX. század első felében lakóházakkal épül be az addig inkább csak pincesorral rendelkező mai 
Kossuth utca. A faluban a Fő utcát a helybeliek ma is „Öreg-Harc”-nak, a Kossuth utcát pedig „Kis-
Harc”-nak nevezik. 

A II. világháború után épült ki az Alkotmány utca és a Vörösmarty tér környéke. Időközben 
Janyapuszta lakóinak többsége elköltözött, a pusztán mára csak egy mezőgazdasági üzem és egy-két 
lakás maradt. Az 1980-as években a megyeszékhely közelségének köszönhetően új betelepülők 
jelentek meg a községben, melynek következtében több új utca (Petőfi u., Béke u., Széchenyi u., 
Kölesdi u., Jókai u.) nyitására került sor. A község alapfokú intézmény-ellátása lényegében helyben 
biztosított, és nagyon jó közlekedési kapcsolattal rendelkezik Szekszárd felé. 

 

1.2. A település régészeti örökségének felmérése 

(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány) 

 

1.3. A védett műemléki értékek értékleltára 

1.3.1. Világörökségi és a világörökségi várományos helyszínek és területek 

Harc községben nincs világörökségi vagy világörökség várományos helyszín. 

1.3.2. Az országos építészeti örökség elemei 

Harc község területén egyetlen műemléki védettségű objektum található, az 1824-ben épített 
klasszicista stílusú római katolikus templom. (Fő u. 65., 87. hrsz., Tsz.: 4203) A műemlék részletes 
bemutatása a Településképi Rendelethez 2017-ben készült Harc község települési értékleltárában 
található. 

Műemléki jelentőségű terület a község területén nincs. 

 

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

törzsszám azonosító 
védelem 
státusza 

védelem 
fajtája 

helyrajzi szám cím név 
bírság 

kategória 

4203 8630  
Műemléki 
védelem 

Műemlék 87 Fő u. 65. 
Római 

Katolikus 
templom 

 

II. 

4203 22147 
Műemléki 
védelem 

Műemléki 
környezet 

133, 36/14, 83, 85, 
86, 88 

 

R.k. 
templom 
műemléki 

környezete 

 

 

1.3.3. Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány) 

 

1.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára 

1.4.1. Településszerkezet 

A község településszerkezete két markáns egységre különíthető el.  

A történeti településrész (Fő utca, Kossuth utca, Sió utca, Diós utca) spontán növekedéssel 
alakultak ki, az utcák nyomvonala a terephez (völgyvonulat) igazodik, a telkek jellemzően hosszúak, a 
Sió és Diós utcák közterülete pedig a terepadottságok miatt rendkívül szűk.  

Az ezektől nyugatra létesült XX. századi mérnöki tervezésű utcahálózat különösebb 
településszerkezeti értéket nem képvisel. 

1.4.2. Telekstruktúra és utcavonal-vezetés 

A Fő utca és Kossuth utca vonalvezetése és a rájuk felfűződő hosszú, keskeny parcellák 
telekstruktúrája megőrzésre érdemes településszerkezeti érték. 

A XX. század második felétől indult parcellázások jellemzően sík terepen valósultak meg, az utcák 
derékszögű rendszerűek, a telkek szabályosak, szélesebbek de rövidebbek és területileg is kisebbek, 
mint a történelmi településrészen lévő telkek.   

1.4.3. Utcaképek   

A Fő utca és Kossuth utca őriznek hagyományos – a magyarországi sváb falvakra jellemző – nagyon 
karakteres utcaképet, utcaképi részleteket. Sajnos e házak közé is beékelődtek oda nem illő újabbkori 
sátortetős illetve tetőtér-beépítéses lakóházak. 
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1.4.4. Egyéb településkarakter elemek 

A település helyi védelemre javasolt építészeti értékeit a mellékletben szereplő örökségvédelmi 
értékvizsgálati adatlapok tartalmazzák. 

 
Helyi védelemre javasolt építmények listája 

Sorszám Helyrajzi szám Utca, házszám Megnevezés 

1. 302/1 Vörösmarty tér 12. lakóépület 

2. 34 Vörösmarty tér 13. lakóépület 

3. 32 Vörösmarty tér 9. lakóépület 

4. 31 Fő utca 2. lakóépület 

5. 29 Fő utca 6. lakóépület 

6. 40 Fő utca 1. lakóépület 

7. 41 Fő utca 1. gazdasági épület 

8. 43/1 Fő utca 5. lakóépület 

9. 27 Fő utca 10. lakóépület 

10. 26/2 Fő utca 12. lakóépület 

11. 46/1 Fő utca 11. lakóépület 

12. 48/1 Fő utca 15. lakóépület 

13. 23 Fő utca 18. lakóépület 

14. 51/1 Fő utca 21. lakóépület 

15. 54 Fő utca 23. lakóépület 

16. 20 Fő utca 26. lakóépület 

17. 18 Fő utca 30. lakóépület 

18. 63 Fő utca 33. lakóépület 

19. 74 Fő utca 43. lakóépület 

20. 11 Fő utca 44. lakóépület 

21. 10 Fő utca 46. lakóépület 

22. 79 Fő utca 51. lakóépület 

23. 9 Fő utca 48. gazdasági épület 

24. 80 Fő utca 53. lakóépület 

25. 84 Fő utca 59. polgármesteri hivatal épülete 

26. 159 Dózsa Gy. utca 1. kápolna 

27. 36/13 Fő utca  emlékmű, kereszt 

28. 88 Diós utca kereszt 

29. 125 Temető kereszt 

30. 126 Temető kereszt 

31. 287/4 Kossuth L. utca kereszt 

32. 286/4 Kossuth L. utca 12. lakóépület 

33. 275 Kossuth L. utca 30. lakóépület 

34. 221 Kossuth L. utca 25. lakóépület 

35. 303/1 Széchenyi utca 2. kereszt 

36. 369/2 Sportpálya kereszt 

37. 011/6 65. sz. főút keleti oldal kereszt 

38. 70/1 Fő utca 39. lakóépület 

39. 15 Fő utca 36. lakóépület 

40. 14 Fő utca 38. lakóépület 

 
Helyi védelemre javasolt terület ingatlanai (hrsz.) 

1; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26/2; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 
36/6 út egy része; 36/13; 40; 41; 42/1; 43/1; 44/1; 45/1; 46/1; 47/1; 48/1; 49/1; 50; 51/1; 54; 55; 58; 59; 62; 63; 
66; 67; 70/1; 71; 74; 75; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 158; 159. 
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A község településkép védelméről szóló 1/2018. (II.13.) önkormányzati rendeletében az alábbi 
objektumok kerültek helyi védelem alá helyezésre. 

Helyi védelem alatt álló objektumok 

Sorszám Helyrajzi szám Utca, házszám Megnevezés 

1. 302/1 Vörösmarty tér 12. lakóépület 

2. 32 Vörösmarty tér 9. lakóépület 

3. 29 Fő utca 6. lakóépület 

4. 27 Fő utca 10. lakóépület 

5. 26/2 Fő utca 12. lakóépület 

6. 46/1 Fő utca 11. lakóépület 

7. 48/1 Fő utca 15. lakóépület 

8. 23 Fő utca 18. lakóépület 

9. 54 Fő utca 23. lakóépület 

10. 20 Fő utca 26. lakóépület 

11. 18 Fő utca 30. lakóépület 

12. 11 Fő utca 44. lakóépület 

13. 79 Fő utca 51. lakóépület 

14. 9 Fő utca 48. gazdasági épület 

15. 80 Fő utca 53. lakóépület 

16. 84 Fő utca 59. községháza 

17. 159 Dózsa Gy. utca 1. kápolna 

18. 36/13 Fő utca  emlékmű, kereszt 

19. 88 Diós utca kereszt 

20. 125 Temető kereszt 

21. 126 Temető kereszt 

22. 287/4 Kossuth L. utca kereszt 

23. 286/4 Kossuth L. utca 12. lakóépület 

24. 221 Kossuth L. utca 25. lakóépület 

25. 303/1 Kölesdi utca 2. kereszt 

26. 369/2 Sportpálya kereszt 

27. 011/6 65. sz. főút keleti oldal kereszt 

28. 70/1 Fő utca 39. lakóépület 

29. 14 Fő utca 38. lakóépület 

 
  

1.4.5. Építményrészletek, anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás 

A történelmi településrészen (Fő u., Kossuth u., Diós u.) nagy számban maradtak fenn a fésűs 
beépítésű, helyenként keresztcsűrös, a megye nagy részére jellemző, sváb típusú népi lakóházak, 
melyek még ma is karakteres utcaképi ritmust képviselnek. E házak többsége a XIX-XX. század 
fordulóján, vagy a XX. század elején épült. Sajnos ezen épületek jelentős része leromlott állagú, bár 
akadnak felújított, szépen karbantartott épületek is. E házak általában előkert nélkül az utcafronton 
sorakoznak, jellemző az esztergált-faragott faoszlopos, vagy falazott pilléres oldaltornác, 
cserépfedésű csonkakontyolt nyeregtető, a két utcai ablak, a tornác vonalába helyezett díszes ajtó és 
a szolid, mégis látványos homlokzati vakolatdísz (utóbbi sajnos a felújítások-javítgatások során egyre 
fogyatkozik). 
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A fésűs beépítés mellett néhol megjelentek a XX. század elején az utcával párhuzamosan telepített 
polgári jellegű lakóházak is, sőt az Alkotmány utca karakterét inkább ezek határozzák meg. 

A II. világháború után parcellázott területeken az országszerte általánosan elterjedt sátortetős 
„kockaházak” és a nyeregtetős tetőtérbeépítéses házak a jellemzőek. Ezek egyedi településképi 
karaktert nem képviselnek, lakóértékük azonban jelentős. 

 

1.4.6. Táj- és kertépítészeti alkotások, egyedi tájértékek, növényzet 

A településen a címben említett különösebb értékek nem fedezhetők fel, talán az igényesen 
karbantartott temető említhető e vonatkozásban. 

 

1.4.7. Szobrok, képzőművészeti alkotások 

A község központjában álló megrongálódott hősi emlékmű, a mára csaknem teljesen tönkrement 
egykori kálvária, és néhány kőkereszt minősül települési értéket képviselő köztéri alkotásnak. 

 

 

2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE 

 

2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon 
tervezett változások ismertetése 

A község tervezett területigényes fejlesztései, beleértve a közlekedési, lakóterületi és gazdasági 
területi fejlesztéseket is – az értékleltár elemeit nem érintik.  

2.2. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai 

2.2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a 
régészeti örökségre 

(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány) 

 

2.2.2. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a 
történeti településre, település- és tájszerkezetre 

A község tervezett fejlesztései a történeti településrészt nem érintik. A tervezett lakóterületi és 
gazdasági területi fejlesztések a település kialakult szerkezetéhez szervesen igazodnak. 
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2.2.3. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a 
települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre. 

 A rendezési tervben tervezett fejlesztések a műemlék templom megjelenését, környezetét nem 
változtatják meg. 

  

3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV 

 

3.1. Az értékleltárban szereplő értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények 

A műemléki és régészeti értékek megőrzésének szempontjait és követelményeit a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. szabályozza. 

A helyi védelem szabályozása 2008-tól 2017-ig a Helyi Építési Szabályzatban történt. A településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében az Önkormányzat megalkotta a helyi településkép-
védelmi rendeletét, melyben a helyi védelem ügye is szabályozásra került. 

 

3.2.  Önkormányzati feladatok 

Az Önkormányzatnak minden eszközével törekednie kell az Épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 56. – 57. §-aiban megfogalmazott műemlékek és helyi 
építészeti értékek megóvására, a település hagyományainak, épített örökségének népszerűsítésére, 
és a fennmaradásukhoz szükséges anyagi források előteremtésére. 

Az Önkormányzat a vonatkozó jogszabály szerint elkészíttette a jellegzetes települési 
karakterjegyeket, településképi jellemzőket bemutató Településképi Arculati Kézikönyvét, a 
településkép-védelmi rendeletet, a települési értékleltárt, amely az építészeti értékeket is bemutatja. 
E dokumentumok megfelelőségét időszakonként felül kell vizsgálni és indokolt esetben aktualizálni 
szükséges.  

A község egyetlen műemléke a római katolikus templom egyházi kezelésben van, ennek 
fenntartása a jövőben is biztosítandó. A nem önkormányzati tulajdonú műemlékek esetében is 
kívánatos az Önkormányzat részéről azok állapotának és helyzetének folyamatos figyelemmel 
kísérése, és indokolt esetben az illetékes hivatal felé jelzés megtétele.  

A helyi védelem alatt álló épületek megőrzésére a felújításukból származó többletköltségek 
fedezésére csak központi és önkormányzati támogatások együttes rendelkezésre állása esetén van 
esély. Ezért a védett épületek felújítására az önkormányzatnak is célszerű támogatást nyújtania.  

Az Önkormányzat a helyi értékek védelmében számos egyéb, nem anyagi jellegű segítséget is 
nyújthat: 

- A témában kiírt aktuális pályázati lehetőségekről a tulajdonosok értesítése; 

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

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

A településfejlesztési koncepció, a településképi arculati kézikönyv, a településképi rendelet, a 
településrendezési eszközök készítésének idején az önkormányzat települési főépítészt foglalkozat. 
Települési főépítészt azonban célszerű ezt követően is alkalmazni, aki szakmai munkájával segíti a 
település épített környezetének formálását, valamint a védelem alatt álló értékek megőrzését. 



Harc község örökségvédelmi hatástanulmány 
2018. 
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Nyilatkozat:  

A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. A 
kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 84. § 
(2) bekezdés c) pontja szerint előírt jogosultsággal rendelkezem. 

 

 

Szekszárd, 2018. május 

 

 

                                                                                                                    
……………………………….. 

 Hajba Csaba  

 okl. építészmérnök, településtervező 
                                      TT 17-1497 

 

 
Melléklet: 
Örökségvédelmi értékvizsgálati adatlapok 
Építészeti értékvizsgálat térképei 

  



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 1. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Vörösmarty tér 12. 

Hrsz: 302/1 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az utcára merőleges, csonkakontyolt nyeregtetős lakóépületet 

feltehetően a XX. század elején építették. Az épület egyik fő 

jellegzetessége udvari homlokzatának mellvédes, falazott pilléres 

tornáca. 

Az utcai homlokzaton a tornácajtót befalazták, a 2 ablak arányaiban 

megmaradt. Az oromfal jellegzetessége a 2 padlásszellőző, illetve a 

vakolatdíszítések. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, homlokzatainak eredeti kialakítása. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt a palafedés helyett égetett kerámiacserép alkalmazása. 

 

  

    

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 2. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Vörösmarty tér 13. 

Hrsz: 34 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az oldalhatáron álló, az utcára merőleges nyeregtetős, csonkakontyolt 

épületet feltehetően a XX. század elején építették. Az utcai homlokzat 

nyílásrendje: 2 íves záródású ablak + íves záródású tornácajtó. 

Az utcai homlokzatot vakolatsávok, keretezések tagolják. 

Az udvari homlokzat oszlopos tornáca részben beépítésre került. 

  

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, eredeti homlokzati kialakítása. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt az épület udvari homlokzatának rekonstrukciója, illetve 

egységes héjazat kialakítása. 

 

  

    

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

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 3. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: 32 

Hrsz: Vörösmarty tér 9. 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az oldalhatáron álló, csonkolt nyeregtetős lakóépület az utcára 

merőleges tengellyel létesült. Az utcai homlokzat nyílásrendje: 2 

osztott üvegezésű ablak + íves tornácajtó. Az udvari homlokzat fő 

eleme a mellvédes, falazott pilléres tornáca. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

A lakóépület tömege, homlokzatai. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt egységes homlokzati színezés, ablakkeretezések kialakítása, 

rekonstrukciója, fellelhető korabeli fotók alapján. 

 

  

   
 

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 4. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 2. 

Hrsz: 31 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az utcára merőleges tengelyű, csonkakontyolt lakóházat feltehetően a 

XX. század elején építették. Az épület tornácát üvegfelületekkel 

lezárták. Az udvari homlokzat nyílásrendje viszont eredeti, amelynek 

fő eleme az íves záródású tornácajtó. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, nyílásrendje, utcai homlokzatának eredeti 

kialakítása. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt az épület homlokzatainak helyreállítása fellehető korabeli 

fotók, illetve a településen található hasonló építésű házak eredeti 

elemeinek alkalmazásával (vakolatdíszek, vakolatsávok, 

ablakkeretezések alkalmazása). 

 

  

    

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

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 5. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 6. 

Hrsz: 29 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az U alaprajzú épületegyüttes lakószárnya utcával párhuzamos 

nyeregtetővel létesült. Utcai homlokzatának nyílásrendje: 2 + 2 + 2 

íves ablak. A homlokzat vakolatsávokkal, illetve látszó téglafelületekkel 

tagolt és díszített. A gazdasági épületszárny a keresztcsűrös telepítést 

idézi. 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, utcai homlokzata. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt a palafedés helyett egyszínű kerámiacserép alkalmazása. 

 

  

   
 

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 6. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 1. 

Hrsz: 40 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület, kerítés 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az utcára merőleges tengelyű, csonkakontyolt lakóház feltehetően a 

XX. század elején épült. Az épületet részben átépítették, utcai 

homlokzatán vakolatdíszek nem láthatóak, a tornácajtóból csak az 

íves bevilágító maradt meg. Az épület tornáca mellvéd nélküli, 

faragott, faoszlopos. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, homlokzatai. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt a tornácajtó, illetve az utcai homlokzat tagolásának 

helyreállítása fellelhető korabeli fotók, illetve a hasonló építésű házak 

eredeti homlokzatai alapján. 

 

  

   

 

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 7. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 1. 

Hrsz: 41 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

gazdasági épület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az utcára merőleges tengelyű, nyeregtetős két szintes gazdasági 

épület – terménytároló és ól – a Fő u. 1. szám alatti lakóépület 

kiszolgáló épülete. Az utcai telekhatáron létesített építmény karakteres 

térhatároló elem. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az építmény tömege, utcáról látható homlokzatai. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt a téglafalazat vizesedésének megszüntetése, a fa 

szerkezetek festése. 

 

  

   

 

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

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 8. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 5. 

Hrsz: 43/1 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az utcára merőleges nyeregtetős, csonkakontyolt épület utcai 

homlokzatának eredeti nyílásrendjéből a tornácajtó maradt fenn. Az 

oromfalon két padlásszellőző található. Az udvari homlokzat fő eleme 

esztergált faoszlopos, mellvéd nélküli tornáca. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, homlokzatai. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt az eredeti nyílásrend ( tornácajtó + 2 ablak) visszaállítása, 

illetve a homlokzatok egységes kialakítása, színezése fellelhető 

korbelei fotók, illetve a hasonló építési idejű eredetiben megmaradt 

házak homlokzatai alapján. 

 

  

    

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 9. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 10. 

Hrsz: 27 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület, kerítés 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az utcára merőleges tengelyű, nyeregtetős, csonkakontyolt lakóépület 

eredeti homlokzataival a település egyik legszebben fennmaradt 

példája. Az utcai homlokzat nyílásrendje: 2 ablak + tornácajtó. Az utcai 

homlokzatot egységes kialakítású vakolatsávok, ablakkeretezések 

tagolják. Az udvari homlokzat meghatározó eleme esztergált, mellvéd 

nélküli, faoszlopos tornáca. 

  

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, homlokzatai, az utcai kerítés. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Korrekció nem szükséges. 

 

  

  

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

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 10. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 12. 

Hrsz: 26/2 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület, kerítés 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az utcára merőleges csonkakontyolt nyeregtetős lakóépületet 

feltehetően a XX. század elején építették. Az utcai homlokzat 

nyílásrendje: 2 zsalugáteres ablak + íves tornácajtó. Az oromfalon 2 

padlásszellőző, köztük szoborfülke található. Az utcai homlokzatot 

vakolatsávok tagolják. Az udvari homlokzat fő eleme a mellvéd nélküli 

esztergált faoszlopos tornác. 

Az utcai kerítés kovácsoltvas, lábazatos. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, homlokzatai, az utcai kerítés. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Korrekciót nem igényel. 

 

  

   

 

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 11. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 11. 

Hrsz: 46/1 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az utcára merőleges tengelyű, csonkakontyolt, nyeregtetős 

lakóépületet feltehetően a XX. század elején építették. Az utcai 

homlokzat nyílásrendje: 2 zsalugáteres ablak + íves tornácajtó. Az 

oromfalon két padlásszellőző, köztük szoborfülke található. Az 

oromfalon megmaradtak az eredeti vakolatdíszek. Az udvari 

homlokzat falazott pilléres tornácát részben beépítették. 

 
 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, homlokzatai. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója az ablakkeretezések, 

vakolatsávok kialakításával, fellehető korabeli fotók, illetve a hasonló 

kialakítású épületek eredeti részletei alapján. 

 

  

    

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 12. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u 15. 

Hrsz: 48/1 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az oldalhatáron álló, nyeregtetős, csonkakontyolt lakóépület utcai 

homlokzatát átépítették. Az épület karakterese eleme az udvari 

homlokzat, a mellvéd nélküli, esztergált faoszlopos tornáccal. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, udvari homlokzata. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt az utcai homlokzat helyreállítása az eredeti állapotban (2 

ablak + íves tornácajtó nyílásrenddel). 

 

  

   

 

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

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 13. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 18. 

Hrsz: 23 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Utcára merőleges tengelyű, nyeregtetős, csonkakontyolt lakóépület. A 

homlokzatokat az elmúlt években újították fel, az eredeti épületrészek, 

nyílásrend, nyílászárók, tornác megtartásával. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, homlokzatai. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt egységes tetőhéjazat kialakítása. 

 

  

    

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 14. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 21. 

Hrsz: 51/1 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az utcára merőleges tengelyű, nyeregtetős, csonkakontyolt 

lakóépületet feltehetően a XIX. – XX. század fordulóján építették. Az 

utcai homlokzaton láthatóak a részben megmaradt vakolatsávok, 

valamint a 2 zsalugáteres ablak, illetve a padlásszellőzők. A tornácajtó 

befalazásra került. Az udvari homlokzatot mellvédes, falazott oszlopos 

tornác zárja. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

A lakóépület tömege, homlokzatai. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója, illetve a falnedvesség 

elleni védelem. 

 

  

    

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 15. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 23. 

Hrsz: 54 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

A polgári jellegű lakóépület utcai homlokzatának tengelye az utcára 

merőleges. A kontyolt nyeregtetős épület homlokzatát  a két kis 

oromfal, illetve a vakolatsávok teszik mozgalmassá. Az utcai 

homlokzat nyílásrendje: 2 + 2 ablak.  

  

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, utcai homlokzata. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Korrekciót nem igényel. 

 

  

    

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

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 16. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 26. 

Hrsz: 20 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az L alaprajzú lakóépület utcai homlokzata a polgáriasodás jegyeit 

tükrözi. A magas lábazatos épület fő jellegzetessége az utcai 

homlokzat íves ablakai és szimmetrikus nyílásrendje. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, utcai homlokzata. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt az épület utcai homlokzatának rekonstrukciója, illetve az 

épület szerkezeti megerősítése, a falszerkezet vizesedésének 

megállítása. 

 

  

   

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

 

 



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 17. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 30. 

Hrsz: 18 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az oldalhatáron álló, utcára merőleges nyeregtetős lakóépület utcai 

homlokzatát átépítették. Az épület fő karakteres eleme esztergált, 

faoszlopos tornáca, illetve az ezen a homlokzaton megmaradt 

zsalugáteres ablakok. 

 
 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

A lakóépület tömege, udvari homlokzata. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt az utcai homlokzat helyreállítása a jelenlegi ablakok helyett 

az udvari homlokzaton látható zsalugáteres ablakokat idéző ablakokra 

történő cseréjével, illetve a tornácajtó rekonstrukciója fellelhető 

korabeli fotók alapján. 

 

  

   

 

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

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 18. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 33. 

Hrsz: 63 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az oldalhatáron álló, utcára merőleges nyeregtetős, csonkakontyolt 

épületet feltehetően a XX. század elején építették. Az utcai homlokzat 

nyílásrendje: 2 íves záródású ablak + íves záródású tornácajtó. A 

homlokzatot vakolatsávok tagolják, az oromfalon 2 padlásszellőző 

található. Az udvari homlokzat karakteres eleme a mellvéd nélküli 

esztergált faoszlopos tornác. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, homlokzatai. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Korrekciót nem igényel. 

 

  

    

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

 

 



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 19. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 43. 

Hrsz: 74 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

A lakóépület utcára merőleges tengellyel, nyeregtetős, csonkakontyolt 

kialakítással létesült. Az utcai homlokzaton a tornácajtót beépítették. 

Az udvari homlokzat fő karakteres eleme a mellvéd nélküli esztergált 

faoszlopos tornáca. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, homlokzatai. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt az utcai homlokzat helyreállítása fellelhető korabeli fotók, 

illetve a hasonló építésű házak eredeti részleteinek figyelembe 

vételével. 

 

  

    

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

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 20. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 44. 

Hrsz: 11 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az oldalhatáron álló lakóépület utcára merőleges nyeregtetővel, 

csonkakonttyal létesült. Az utcai homlokzat nyílásrendje: 2 

zsalugáteres ablak + tornácnyílás. Az udvari homlokzaton falazott 

pilléres mellvéd nélküli tornác található. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, homlokzatai. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt az épület csapadékvíz elvezetésének megoldása, a 

homlokzat felújítása, a tetőhéjazat cseréje. 

 

  

   

 

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 21. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 46. 

Hrsz: 10 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az oldalhatáron álló nyeregtetős lakóépület utcai homlokzatának 

nyílásrendje: 2 ablak + íves záródású tornácajtó. 

Az utcai homlokzatot a nyílásrenden kívül a vakolatsávok, 

ablakkeretezések teszik harmonikussá. Az épület udvari homlokzatát 

falazott, vakolt tornác oszlopsor zárja. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, homlokzatai. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt a homlokzati színezés javítása. 

 

  

    

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 22. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 51. 

Hrsz: 79 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület, kápolna 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az utcára merőleges tengelyű, nyeregtetős, csonkakontyolt lakóházat 

feltehetően a XX. század első éveiben építették. Az utcai homlokzat 

nyílásrendje: 2 ablak + tornácajtó. 

Az udvari homlokzat tornácoszlopai hiányosak. 

Az utcai telekhatárra, a lakóépület homlokvonalával egy síkban egy 

kápolnát helyeztek el. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

az épület tömege, homlokzatainak eredeti részletei, valamint a 

kápolna. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt a tetőhéjazat cseréje égetett kerámiacserép alkalmazásával, 

valamint a tornác rekonstrukciója és az épületszerkezeti problémák 

(falak vizesedése) megoldása. 

 

  

    

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 23. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 48. 

Hrsz: 9 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

A keresztcsűrös beépítési módban álló ingatlanon lévő gazdasági 

épület hátsó szárnya két szintes. Az épület terménytároló és ól 

funkciókat tartalmazott. Az épület nyeregtetős, felső szintje 

faszerkezetű. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

a gazdasági épület 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt a tetőhéjazat pótlása. 

 

  

   

 

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 24. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 53. 

Hrsz: 80 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az utcára merőleges tengelyű, nyeregtetős, csonkakontyolt 

lakóépületet feltehetően a XX. század elején építették. Az utcai 

homlokzatot átalakították, többek között a tornácajtó beépítésével. Az 

udvari homlokzat karakteres eleme az esztergált faoszlopos tornác. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, udvari homlokzata. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli fotók, 

illetve a hasonló építési idejű, kialakítású épületek eredeti részleteinek 

figyelembe vételével.  

 

  

   

 

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 25. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 59. 

Hrsz: 84 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

polgármesteri hivatal épülete 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az L alaprajzú épület feltehetően a XX. század elején épült. 

Főhomlokzatának az attika falas kiemelése ad hangsúlyt, jelezve a 

lakóépületektől eltérő funkciót. Ezen felül a nyílásrend, az ablakok 

méretei, kialakítása, a vakolatsávok teszik mozgalmassá a 

homlokzatot. 

 
 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, főhomlokzata. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt a homlokzati festés javítása. 

 

  

   

 

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

 



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 26. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Dózsa Gy. u. 1. 

Hrsz: 159 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

kápolna 

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY  ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

A kápolna a polgármesteri hivatal előtti teresedés szomszédságában 

található. Az építményt feltehetően a XX. század elején építették. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

A kápolna. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt az építmény meszelése. 

 

  

   

 

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

 



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 27. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 

Hrsz: 36/13 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

emlékmű, kereszt 

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

A Fő utca teresedésében található a világháborús emlékmű, valamint 

a  teresedés szélén egy kőkereszt, amelynek talapzata maradt fenn. 

 
 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

az emlékmű és a kereszt. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt a kereszt helyreállítása a meglévő elemek felhasználásával. 

 

  

    

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

 



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 28. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Diós utca 

Hrsz: 88 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

A kálváriából napjainkra csak a középső kereszt, illetve a két lator 

keresztjének talapzata található meg. A meglévő kereszt talapzata 

eredeti, a kereszt később készült pótlólag. 

Az eredeti kereszteket 1884-ben Shcneider Fülöp kőfaragó mester 

állította. 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

A meglévő talapzatok, a kereszt. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt a keresztek rekonstrukciója a fellehető eredeti elemek 

felhasználásával, illetve konzerválásával. 

 

  

    

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

 



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 29. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Temető 

Hrsz: 125 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

kereszt 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

A talapzaton álló kereszt a temetőben található. 

 
 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

a kereszt 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Korrekciót nem igényel. 

 

  

    

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

 



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 30. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Temető 

Hrsz: 126 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

kereszt 

 

   
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

A két mauzóleum a temető belső részében helyezkedik el, de így is 

meghatározzák a látványt. Az épületek hasonló kialakításúak. 

A temetőben található kőkereszt talapzatos. 

  

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az építmények. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Korrekciót nem igényelnek. 

 

  

    

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

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 31. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Kossuth u. 

Hrsz: 287/4 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

kereszt 

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

A Kossuth utcában, magántelken található kőkereszt talapzata 

részben a földben helyezkedik el. A kereszt tövében Mária szobra 

látható. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

a kereszt 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt a talapzat kiásása oly módon, hogy a kereszt továbbra is 

statikailag stabil maradjon, illetve felülete ne sérüljön. 

 

  

   

 

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 32. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Kossuth u. 12. 

Hrsz: 286/4 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület  

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az oldalhatáron álló, utcára merőleges nyeregtetős, csonkakontyolt 

épületet feltehetően a XX. század első felében építették. Az utcai 

homlokzatot átalakították, a tornácajtót befalazták. Az udvari 

homlokzaton található a mellvéd nélküli esztergált faoszlopos tornác. 

Az udvari homlokzat nyílásrendje, ablakainak kialakítása eredeti 

állapotában látható. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

az épület tömege, udvari homlokzata. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető fotók alapján, 

illetve a hasonló építési idejű házak eredeti homlokzati elemeinek 

átvételével. 

 

  

    

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

 

 



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 33. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Kossuth u. 30. 

Hrsz: 275 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az utcára merőleges tengellyel létesített, nyeregtetős, csonkakontyolt 

lakóépületet feltehetően a XX. század elején építették.  Az utcai 

homlokzaton az ablakokat kicserélték, viszont az íves záródású 

tornácajtó az eredeti. Az udvari homlokzat karakteres eleme a mellvéd 

nélküli, esztergált faoszlopos tornác. A lakóépület tengelyére 

merőlegesen létesült a gazdasági épület - keresztcsűr. 

 
 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

A lakó- és gazdasági épület tömege, a lakóépület udvari homlokzata. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli fotók, 

illetve a hasonló építési idejű és kialakítású épületek eredeti 

épületrészleteinek figyelembe vételével. 

 

  

   

 

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

 



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 34. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Kossuth u. 25. 

Hrsz: 221 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az oldalhatáron álló, utcára merőleges nyeregtetős, csonkakontyolt 

házat feltehetően a XX. század első felében építették. Az utcai 

homlokzat nyílásrendje: 2 zsalugáteres ablak + tornácajtó. Az 

oromfalon vakolatdíszek, illetve 2 padlásszellőző látható. 

Az udvari homlokzatot mellvéd nélküli esztergált faoszlopos tornác 

zárja. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

A lakóépület tömege, homlokzatai. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt az utcai homlokzaton a látszó gázvezeték eltakarása. 

 

  

    

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

 



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 35. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Kölesdi utca 

Hrsz: 303/1 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

kereszt 

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

A talapzatos kőkereszt a Kölesdi utcában található. A keresztet az 

utóbbi években újították fel. 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

A kereszt. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Korrekciót nem igényel. 

 

  

    

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

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 36. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Sportpálya 

Hrsz: 369/2 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

kereszt 

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

A talapzaton álló kőkereszt a sportpálya telkén, a 65. számú főút 

nyugati oldalán található. 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

A kereszt. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Korrekciót nem igényel. 

 

  

    

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

 

 

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 37. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: 65. számú főút keleti oldalán 

Hrsz: 011/6 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

kereszt 

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

A talapzaton álló kőkereszt a belterülettől déli irányban, a 65. számú 

főút keleti oldalán található. 

 
 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

A kereszt. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Korrekciót nem igényel. 

 

  

   

 

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 38. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 39. 

Hrsz: 70/1 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az oldalhatáron álló, utcára merőleges nyeregtetővel létesített 

lakóépületet feltehetően a XX. század elején építették. Az utcai 

homlokzaton a tornácajtót befalazták, az ablakokat kicserélték. Az 

udvari homlokzat karakteres eleme a mellévéd nélküli, esztergált 

faoszlopos tornác. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

A lakóház tömege, udvari homlokzata. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető fotók, illetve a 

hasonló építési idejű és karakterű épületek nyílásrendjének, eredeti 

részleteinek figyelembe vételével. 

 

  

   

 

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 39. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 36. 

Hrsz: 15 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Az utcára merőleges nyeregtetős, csonkakontyolt épületet feltehetően 

a XX. század elején létesítették. Az utcai homlokzaton a tornácajtót 

befalazták, az eredeti ablakokat kicserélték. Az oromfalon két 

padlásszellőző látható. Az épület tornáca mellvéd nélkül, esztergált 

oszlopokkal létesült. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

Az épület tömege, udvari homlokazata. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető fotók, illetve a 

hasonló építési idejű és karakterű épületek nyílásrendjének, eredeti 

részleteinek figyelembe vételével. 

 

  

   

 

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: 40. 

 

 

      CÍM:       

Település: Harc 

Utca, házszám: Fő u. 38. 

Hrsz: 14 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

JELENLEGI VÉDELEM: 

 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  helyi védelem 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE: 

lakóépület 

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

A lakóházat utcára merőleges tengellyel, nyeregtetővel létesítették. Az 

utcai homlokzat nyílásrendje: 2 ablak + tornácajtó. Az utcai homlokzat 

látszó téglaarchitektúrás. Az épület eredeti tornácoszlopai közül 

néhány ma is látható. 

 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ: 

A lakóépület tömege, homlokzatai. 

 

  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt a csapadékvíz elvezetés megoldása, a tornácoszlopok 

pótlása az eredeti kialakítás szerint. 

 

  

    

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

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   Sorszám: M1 

 

 

         
CÍM:    

Település: Harc 
Utca, házszám: Fő u. 
Hrsz: 87 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
   

JELENLEGI VÉDELEM: 
Műemléki védelem 

 
Törzsszám: 4203 
Azonosító: 8630 
 

 

  
AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE: 

római katolikus templom 

 

   
 
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Kisebb dombbon szabadon álló, egyhajós templom, K-i homlokzati 
toronnyal, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, a 
szentély felől kontyolt nyeregtővel, a szentély D-i oldalán nyeregtetős 
sekrestyével. A K-i homlokzaton nyíló bejárat felett feliratos kőtábla 
építési adatokkal: 1924. Csehsüveg boltozattal fedett belső, a hajó K-i 
végében csehsüveg boltozatos orgonakarzat. Berendezés: jellemzően 
19. század első fele. 1749-ben épült, Szent Mihály arkangyalnak 
szentelt kápolna helyén emelték a janyai várrom kőanyagának 
felhasználásával. Főoltárkép restaurálva: 1908. Felújítva: 1924. A 
templomkertben: kőkereszt korpusszal, 19. század. (forrás: 
műemlékem.hu) 

 

 

 

 
 

 

 
MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK: 

 

 

  
 
KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Javasolt  

 

  

   

 

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

 
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örökségvédelmi hatástanulmány 

 

Régészeti szakterületi munkarész 

 

Harc község településrendezési tervéhez 



Bevezetés 

 

Az örökségvédelmi hatástanulmány a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletnek és 

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. 

rendeletnek megfelelően a településfejlesztési koncepcióhoz készül. 

A hatástanulmány szerkezetét és tartalmát a 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) és a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. 

rendelet 68. § (2) bekezdése, illetve utóbbi 12. sz. melléklete határozza meg. 

 

Jelen munkát a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogi védelem illeti 

meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, régészeti lelőhelyre 

vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy továbbadása csak a szerző engedélyével, a 

régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint 

a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 

13/2015. (III. 11.) MvM. rendelet, valamint a muzeális intézményekben folytatható kutatásról 

szóló 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet szabályai szerint történhet. 

 

A hatástanulmány a rendezési tervhez változtatás nélkül, külön alfejezetként csatolandó. 

 

A vizsgálatnál figyelembe vett, a kulturális örökség régészeti vonatkozásait érintő speciális 

törvények és rendeletek: 

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről – amely a földvárak és halmok 

(temetkezési helyek) védelméről rendelkezik (23. §), 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 

 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről, 

 2001. évi LXIV. törvény a Kulturális örökség védelméről (a továbbiakban: Kötv.), 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól – az örökségvédelmi hatóság hatósági eljárásait ez alapján végzi, 

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartó rendszerről – különösen az alábbi szabálysértésnek minősülő cselekmények: 

lopás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, szándékos rongálás ötvenezer forintot meg nem haladó 

értékre  – 177. § (3) bekezdése szerinti minősített esetei, 

 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről – különösen az alábbi 

bűncselekmények: 

műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása – 357. §, 

lopás – 370. § (3) bekezdés bb) pontja, 

rongálás – 371. § (3) bekezdés ba) pontja és (4) bekezdés b) pontja, 

jogtalan elsajátítás – 378. § (2) bekezdése, 

orgazdaság – 379. § (3) bekezdés b) pontja szerinti minősített esetei, 

 149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa 

Tanács tagállamai között 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség 

védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről, 

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

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

 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről, 



 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték 

nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet 

megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól, 

 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról. 

 

Fogalmi meghatározások 
A régészeti elemek vizsgálatát a kulturális örökség védelméről hozott 2001. évi LXIV. 

törvényben (a továbbiakban: Kötv.) meghatározott – és így a hatástanulmányban alkalmazott 

– alábbi fogalmi meghatározások alapján végeztük el. 

 

Fenntartható használat (Kötv. 7. § 4.): a védett kulturális örökség olyan módon történő 

használata – ideértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem haladja 

meg a szakmailag indokolt mértéket és nem vezet az örökség elemeinek állapotromlásához, 

így biztosított fennmaradásuk a jelen és jövő nemzedékek számára. 

 

Előzetes régészeti dokumentáció (Kötv. 7. § 3): valamely terület régészeti érintettségének 

tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely 

jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására 

szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- 

és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források 

feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, 

illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum. 

 

Gyűjtemény (Kötv. 7. § 6.): a gyűjtői tevékenység eredményeként létrejött, ritkaságából vagy 

jellegéből adódóan különös jelentőséggel bíró javak összessége, amelynek egységességében 

megnyilvánuló kulturális értéke meghaladja egyes darabjainak együttes értékét. 

 

Kulturális örökség elemei (Kötv. 7. § 11.): a régészeti örökség, a hadtörténeti örökség 

régészeti módszerekkel kutatható elemei, a műemléki értékek, valamint a kulturális javak. 

 

Nagyberuházás (Kötv. 7. § 20.): az alábbi, földmunkával járó beruházás: 

a) a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás, 

b)  

c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás, 

d) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztó- vagy árapasztó 

tározó-építés, vagy 

e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló 

törvény szerint kisajátítást végeztek. 

 

Nyilvántartott régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 23.): a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény 

alapján általános védelem alatt álló régészeti lelőhely. 

 

Megelőző feltárás (Kötv. 7. § 13.): írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel 

végzett régészeti feladatellátás (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás), 

amely a földmunkával járó beavatkozások, fejlesztések, beruházások által érintett, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek feltárására irányul. 

 



Mentő feltárás (Kötv. 7. § 14.): régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, 

váratlan előkerülése során alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű 

megmentésére irányuló azonnali beavatkozás. 

 

Régészeti emlék (Kötv. 7. § 28.): a régészeti örökség ingatlaneleme. 

 

Régészeti érdekű terület (Kötv. 7. § 29.): valamennyi terület, természetes vagy mesterséges 

üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése 

várható vagy feltételezhető. 

 

Régészeti feltárás (Kötv. 7. § 30.): a földmunkával járó beavatkozás, fejlesztés, beruházás 

esetén feltárásra jogosult által végzett lelőhely-felderítés és megelőző jellegű örökségvédelmi 

tevékenység, melynek szaktevékenységi része a feltárásvezetés, a feltárás dokumentálása, a 

régésztechnikusi feladatellátás, a leletek elsődleges feldolgozása, valamint a geodéziai és 

térinformatikai feladatok ellátása. Járulékos része a régészeti bontómunka. 

 

Régészeti korú tárgy (Kötv. 7. § 32.): bizonyítottan gyűjteményben fennmaradt, a kulturális 

javak körébe tartozó, 1711 előtt keletkezett tárgy. 

 

Régészeti lelet (Kötv. 7. § 33.): a régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt – jellegénél 

fogva – ingó eleme, függetlenül attól, hogy eredeti helyéről, összefüggéseiből, állapotából 

elmozdult, elmozdították-e vagy sem. Nem minősülnek régészeti leletnek a régészeti korú 

tárgyak. 

 

Régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 35.): földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti 

örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók. 

 

Régészeti megfigyelés (Kötv. 7. § 36.): a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen 

történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és 

dokumentálása. 

 

Régészeti örökség (Kötv. 7. § 37.): az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek 

felszíne alatt és a természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető 

nyoma, amely segít megismerni az egyetemes kultúrát, az emberiség történetét, kapcsolatát 

környezetével, valamint hozzájárul az ország területén élt népek és a nemzet történelmének 

rekonstruálásához, igazolja, bemutatja, alátámasztja népünk eredetét és fejlődését, továbbá 

amellyel kapcsolatos információszerzés fő forrásai a feltárás és egyéb kutatási módszerek. 

 

Régészeti védőövezet (Kötv. 7. § 38.): a védetté nyilvánított régészeti lelőhely környezete, 

amely biztosítja annak fenntarthatóságát, megközelíthetőségét, tájképi védelmét. 

 

Teljes felületű feltárás (Kötv. 7. § 40.): nyilvántartott régészeti lelőhelyen a régészeti 

örökség elemeinek a földmunkával érintett terület teljes egészén történő feltárása. 

 

Terepbejárás (Kötv. 7. § 41.): minden olyan felszínen végzett kutatás, adatgyűjtés és 

kiértékelő dokumentálás, amely a régészeti örökség nem ismert elemének felfedezésére vagy 

a régészeti lelőhely állapotának ellenőrzésére, illetve azonosítására irányul, függetlenül attól, 

hogy együtt jár-e a leletek összegyűjtésével vagy sem. 

 



Tervásatás (Kötv. 7. § 42.): tudományos célból végzett, tudományos szempontok alapján 

előre tervezett régészeti feltárás. 

 

Történeti városmag (Kötv. 7. § 44.): a mai városok területén található, az eredeti, történelmi 

városszerkezetet tükröző, a régészeti örökség elemeit nagy mélységben és több rétegben 

megőrző, a település több évezredes múltját és folyamatosságát mutató jól lehatárolható, 

nagyobb összefüggő terület. 

 

Védetté nyilvánított régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 45.): miniszteri döntéssel, határozattal 

vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánított kiemelkedő történeti és 

kulturális jelentőségű, nyilvántartott régészeti lelőhely. 

 

Védett örökségi elem (Kötv. 7. § 46.): az e törvény erejénél fogva védelem alatt álló, illetve 

miniszteri rendelettel vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem. 

 

Kötv. 7/A. §: A régészeti örökség védelme kiterjed a régészeti örökség felkutatására, 

értékelésére, számbavételére, nyilvántartására. 

 

Kötv. 8. § (1): A Magyarország határain belül a föld felszínén, a földben, a vizek medrében 

vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon. 

 

A Kötv. 9. §-a kimondja, hogy a régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének 

figyelembevételével – csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya 

számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. A 

régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 

összefüggéseikben kell megőrizni, ennek érdekében régészeti lelőhelyek védelmére irányuló 

intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük a 

Kötv. 10. §-a alapján. 

 

Általános védelem (Kötv. 11. §): a régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános 

védelem alatt állnak. 

 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása (Kötv. 12–16. §): az ország és annak 

régiói kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű régészeti lelőhelyeit jogszabályban kell 

védetté nyilvánítani (12. §). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan 

tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti 

(13. § (1)). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett 

régészeti lelőhely kategóriába kell sorolni (13. § (3)). 

 

A Kötv. 19.§ (1) bekezdése alapján a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, 

beleértve az ásványi vagyon kitermelését is a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket 

jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 5. § (3) bekezdése szerint a földmunkával járó 

beruházással el kell kerülni 

a) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, 

b) a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és 

c) az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül 

megőrzendő régészeti emléket. 



Ez alól kizárólag az örökségvédelmi hatóság döntése alapján a belterületen tervezett 

földmunkával járó beruházások, illetve a természetvédelmi vagy örökségvédelmi célú 

beruházások képezhetnek kivételt (Korm. r. 72. § (6)). 

 

A Kötv. 19. §-a alapján a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás 

keretében mozdíthatók el. A régészeti feltárások költségeit – a jogszabályban meghatározott 

kivételekkel – annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a 

nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált. 

A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági ár mértékét a Korm. r. 5. 

sz. melléklete határozza meg. 

 

A Kötv. 82. §-a szerint örökségvédelmi bírsággal kell sújtani azt a természetes vagy jogi 

személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki 

- jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet védelem alatt álló kulturális örökségi 

elemen engedély vagy tudomásulvétel nélkül vagy attól eltérő módon végzi, 

- a védelem alatt álló kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti vagy 

megrongálja, valamint 

- a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti, 

- régészeti feltárást feltárási jogosultság nélkül végez, 

- nyilvántartott régészeti lelőhelyen a hatóság engedélye vagy nyilatkozata nélkül beruházást 

valósít meg. 

Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz 

eleget. 

A bírságot a hatóság szabja ki. A bírság mértéke nyilvántartott régészeti lelőhely esetén az 

örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet alapján 10 ezertől 250 

millió forintig terjedhet. 

 



1. Örökségvédelmi vizsgálat 

a) A település történeti leírása 

Harc község Tolna megye középső részén, a Sárvíz-völgy nevű kistáj déli szélén helyezkedik 

el. A teraszos folyóvölgy három magassági szintre osztható: az átlagosan 1 kilométer 

szélességű árterek 100–105 méter tengerszint feletti magasságon helyezkednek el, erre 2–4 

relatív magasságú, magasártéri szintek települtek, ezeket az ártér fölött 6–12 méterre a folyó 

második teraszai követik. 

A település területének nagysága 15,86 km². Külterületét kelet felől a Sió-csatorna határolja, a 

többi irányból természetes határa nincs. 

Harc területének legjelentősebb folyója a település határát is jelentő, a harci határt kb. 8 km 

hosszan érintő Sió-csatorna, amelybe a határ északi felén több kisebb csatorna vize folyik. 

 

Harc neve puszta személynévből keletkezett magyar névadással. Nevét először csak a 

középkor végén, 1514-ben említi írott forrás. A középkori falu helye nem ismert, Harc mai 

határában feküdt azonban egy másik, ismert helyű, jelentős egyházas település, a középkori 

Anya falu is. 

 

b) A település régészeti örökségének felmérése (újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt 

terület esetén terepbejárással) 

Harc közigazgatási területéről jelenleg 16 régészeti lelőhely ismert. Ez a szám átlagosnak 

mondható, a kutatottság a jövőben még minimálisan emelkedhet.  

Harc határának régészeti lelőhelyei az elmúlt több mint száz év különböző jellegű 

kutatásainak eredményeképpen, főként terepbejárásokból ismertek. 

 

Tervásatás csak egyetlen lelőhelyen történt: 

– 2006 és 2009 között Czajlik Zoltán kutatócsoportja többszöri terepbejárást, illetve 

szisztematikus leletgyűjtést, légi fotózást, geofizikai felmérést, ezek folytatásaként pedig 

kisebb szondázó ásatást végzett Janyapuszta II. lelőhelyen. 

 

Megelőző feltárás, leletmentő ásatás, illetve nagyobb nyomvonalas beruházásokhoz 

kapcsolódó régészeti szakfelügyelet még egyetlen lelőhelyet sem érintett. 

 

Terepbejárások Harc határában többször voltak: 

– Hollós László 1894-ben terepbejárást végzett a Várhegyen, 

– Wosinsky Mór 1896-ban megjelent megyemonográfiájában több harci lelőhelyet is említ: a 

„Pista-völgy” és a „Pál-Takács-völgy” közötti domb aljában talált kelta sír mellett a 

Cukorhegyet és a Cifra csárda-dűlőt is, 

– Kovách Aladár 1912-ben a Várhegyet járta be, 

– Csalog József az 1930-as években ismét a Várhegyen végzett terepbejárást, 

– Kiss Tünde 1995-ben szakdolgozatához kapcsolódóan járta be Janyapuszta I–II. lelőhelyet, 

– Miklós Zsuzsa Tolna megyei várainak kutatása során légi fotózással, illetve terepbejárással 

több lelőhelyet is kutatott: a Várhegyet Nováki Gyulával 1985-ben, Egyed Endrével pedig 

1998-1999-ben mérte fel, 1999-ben, 2003-ban és 2005-ben pedig légi fotózta; az Öreghegyen 

1993-ban és 1998-ban terepet járt, 1998-ban és 2003-ban pedig légi fotózta is; a 

Temetővölgyi-dűlőt 1999-ben és 2005-ben azonosította; Janyapuszta, Nagy-dűlő lelőhelyet 

2000-ben légi fotózta, majd 2001-ben terepen is azonosította; a Cukorhegyet 2001-ben, 2003-

ban és 2005-ben légi fotózta, 2002-ben pedig bejárta; végül pedig Janyapuszta I. és II. 

lelőhelyeket 2001-ben légi fotózta, majd 2002-ben bejárta őket; 

– Czajlik Zoltán 2001-ben légi fotózta a Várhegyet, 2008-ban és 2009-ben pedig bejárta az 

Öreghegyet, 



– Czövek Attila 2009-ben azonosította Első-rét, Lencse-föld lelőhelyeit, valamint újra bejárta 

Temetővölgyi-dűlő lelőhelyet, utóbbit 2011-ben is felkereste, az Öreghegyet pedig 2009-ben, 

2011-ben és 2015-ben is bejárta, 

– Czövek Attila és K. Németh András 2018-ban több régi lelőhelyet bejárt (Öreghegy; 

Várhegy; Cifra csárda-dűlő), illetve hat új lelőhelyet is azonosítottak (Janyapuszta, Düt-

major; Janyapuszta, Nagy-dűlő II–III.; Janyapuszta III.; Lencse-föld II–III.). 

 

Helyszínelések az alábbi lelőhelyeken folytak: 

– 1995-ben Vizi Márta, Ódor János Gábor és Gaál Attila az Öreghegyen végeztek 

helyszínelést egy római kori szobor lelőhelyén, 

– 2001-ben Vizi Márta a Várhegyen végzett helyszínelést egy rablóásatás miatt. 

 

A harci határ régészeti kutatottsága a fentiek ismeretében átlagosnak minősíthető. 

 

A település határának kiterjedéséhez és a megtelepedésre alkalmas területek nagyságához 

viszonyítva az ismert régészeti lelőhelyek száma reálisnak mondható, így azok megoszlásából 

már néhány következtetést le lehet vonni. 

 

Az őskori lelőhelyek száma a legmagasabb, korszakok szerinti eloszlásuk azonban nem 

egyenletes. Pontosabban korszakba nem sorolható őskori telepből kettő ismert. A megye más 

részein általános, hogy időben a legkorábbi emberi megtelepedés a neolitikumra utal, de Harc 

határában ilyen korú lelőhely egyelőre nem ismert. 

Általános a rézkorra két telep keltezhető, a késő rézkori Baden-kultúra pedig egyetlen telepet 

hagyott hátra maga után.  

A bronzkoron belül nem meghatározható öt telep kora. A korai bronzkor nem hagyott maga 

után emléket. A középső bronzkorban vidékünkön a dunántúli mészbetétes edények népének 

kultúrája telepedett meg, telepeiből kettőt, temetőiből pedig egyet találtak meg. A késő 

bronzkorra keltezhető két telep, valamint a Várhegy földvára. 

A korai vaskorból mindössze egy kérdőjeles telep ismert, a késő vaskori kelták szintén csak 

egyetlen telepet hagytak maguk után, egy helyen továbbá szórványleletük jött elő.  

 

A római kori megtelepedés szintén átlagosnak mondható a maga két telepével, valamint egy 

sírjával, amelyet valószínűleg egy szintén előkerült szobortöredék díszíthetett. 

 

A népvándorláskorból mindössze egy kora népvándorláskori, hun kori telep ismert. A 

népvándorláskori leletek hiánya annál is inkább feltűnő, mert a késő népvándorláskor közel 

három évszázada alatt az avarok a megye más területeit igen sűrűn megszállták, tehát legalább 

néhány, az avar korra keltezhető lelőhely előkerülése ezek alapján még várható. 

 

A középkor első szakaszára, az Árpád-korra keltezhető három telep, valamint valószínűleg 

ekkor készült a Cukor-hegy földvára is. 

A mai Harc területén Harcon kívül még egy, név szerint ismert, mára elpusztult település 

feküdt: a középkori Anya település templommal és udvarházzal is rendelkezett, ugyanakkor a 

középkori Harc helyét – amely Anyához képest jelentéktelenebb volt, templomára sincs 

adatunk – egyelőre nem ismerjük. 

Végül egyetlen olyan lelőhelyet – egy csontvázas temetőt – ismerünk csupán, amely bár 

egyértelműen régészeti korú, de azon belül korhatározó leletek hiányában ismeretlen 

korúaknak számít. 

 



Harc határából több szórvány, lelőhelyhez nem kötött lelet és leletegyüttes ismert a 19-20. 

századból, ezek tételes felsorolásától eltekintek, minthogy térképi vonatkozásuk nincs. 

 

A hatástanulmány elkészítéséhez Czövek Attila társaságában terepbejárást végeztem a község 

határában, amelynek során hat új régészeti lelőhely került elő: 

– Janyapuszta, Düt-major (késő rézkori telep): a település északi határában, a Janyai-

szőlőhegytől keletre egy a környezetéből markánsabban kiemelkedő, keleti felén modern 

csatornával határolt dombon késő rézkori (Baden-kultúra) kerámiatöredéket gyűjtöttünk, 

– Janyapuszta, Nagy-dűlő II. (római kori telep): a település északi határában, Janyapusztától 

keletre, a Sió valamikori nagy ívű meanderének északi partján nagyobb mennyiségű római 

kori kerámiatöredéket találtunk, 

– Janyapuszta, Nagy-dűlő III. (őskori telep, Árpád-kori telep): a település északi határában, 

Janyapusztától keletre, a Sió valamikori nagy ívű meanderének északkeleti partján, a gáthoz 

vezető földút által átvágott dombnak elsősorban a déli lejtőjén szórványos őskori és kevés 

Árpád-kori kerámiatöredékeket szedtünk össze, 

– Janyapuszta III. (késő bronzkori telep): a Janyapuszta I. lelőhelytől északra, a Sió 

valamikori nagy ívű meanderének északnyugati partján lévő kisebb dombháton késő 

bronzkori leleteket azonosítottunk, 

– Lencse-föld II. (rézkori telep, bronzkori telep): az Öreg-hegytől keletre, a már többször 

említett valamikori meander nyugati partján egy megközelítőleg háromszög alakú magaslaton 

rézkori és bronzkori leleteket találtunk, 

– Lencse-föld III. (őskori telep): a Lencse-föld II. lelőhelytől délre, a Sió valamikori nagyobb 

kanyarulatának nyugati partján lévő jelentősebb kiemelkedésen egy nagyobb méretű, eléggé 

szórványos késő bronzkori lelőhelyet figyeltünk meg. 

 

Jelenlegi ismereteink szerint összesen 16 régészeti lelőhely ismert a település bel- és 

külterületén. 

 

A hatástanulmány készítéséhez felhasznált szakirodalom: 

– Bándi Gábor – Kovács Tibor: Adatok Dél-Magyarország bronzkorának történetéhez. (A 

Szeremle-csoport). Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 14-15 (1969-1970) 97–112. 

– Czajlik, Zoltán – Czövek, Attila – Csippán, Péter – Holl, Balázs – Magyari, Enikő – 

Rupnik, László – Szöllősi, Szilvia – Tímár, Lőrinc: Archaeological and Palaeoenvironmental 

Data on Late Iron Age Settlements in South-Eastern Transdanubia (Tolna County). In: Iron 

Age Communities in the Carpathian Basin. Ed. Sándor Bereczki. Cluj-Napoca 2010, 149–

170. 

– Csalog József: Őskori földvárkutatásunk. Archaeologiai Értesítő 79 (1952) 91–93. 

– Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. III. Bp. 1897. 

– G. Vizi Márta – Ódor János Gábor: Harc–Öreghegy. Régészeti Füzetek Ser. I. 48 (1997) 38. 

– Hollós László: Régiségek Tolna megyéből. Archaeologiai Értesítő 14 (1894) 70–73. 

– Kiss Tünde: A Sió völgy későkelta és koracsászárkori településtörténetének vázlata. 

Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 22 (2000) 371–431. 

– K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai. Szekszárd 2015. 

– Miklós Zsuzsa: A légifotózás szerepe a templomkutatásban. Két Tolna megyei templom 

kutatása. Műemlékvédelem 46 (2002) 1. sz. 32–35. 

– Miklós Zsuzsa: Tolna megye várai. Bp. 2007. (Varia Archaeologia Hungarica XXII.) 

– Miklós Zsuzsa: A légi fotózás szerepe a középkori régészetben. In: A középkor és kora 

újkor régészete Magyarországon. I–II. Szerk. Benkő Elek – Kovács Gyöngyi. Bp. 2010. 

– Végh József – Ördög Ferenc – Papp László (szerk.): Tolna megye földrajzi nevei. Bp. 1981. 

– Wosinsky Mór: A harczi (Tolna m.) földvárról. Archaeologiai Értesítő 12 (1892) 339–341. 



– Wosinsky Mór: Tolnavármegye az őskortól a honfoglalásig. I–II. Bp. 1896. 

 

A település területén meghatározó a mezőgazdasági művelés alá eső területek aránya, 

amelyeken a régészeti érintettség viszonylag könnyen felderíthető hagyományos régészeti 

módszerekkel. Az ismert régészeti lelőhelyek túlnyomó része a szántott területekre esik. 

 

Harc belterületén jelenlegi ismereteink szerint egyetlen régészeti lelőhely sem található, amit 

csak részben tudhatunk be annak, hogy a beépített területen problematikus a lelőhelyek 

megfigyelése. A belterület keleti része a Sió mentén fekszik, ahol a víz közelsége miatt 

várható régészeti lelőhelyek előkerülése, hasonlóan ahhoz, ahogy a községtől délre, a 

beépítetlen területeken már megtalálhatók a régészeti lelőhelyek. 

 

A régészeti korszakok közül talán csak a bronzkor emlékeinek mennyisége kiemelkedőbb, de 

ez a kor hosszúságát tekintve nem meglepő. Általában elmondható, hogy Harc határában 

szinte minden korszak képviseltetve van néhány lelőhellyel, a rézkortól a középkorig, talán 

csak a neolit és az avar kori lelőhelyek hiánya feltűnő. 

 

A település közigazgatási határain belül külön jogszabályban fokozottan védett vagy kiemelten 

védett régészeti lelőhely nem található. 

A Kötv. általános elvei alapján ex lege védett minden, jelenleg nyilvántartott régészeti 

lelőhely (16 db), a további ismert, de még nem nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a 

bejelentést követően a központi közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásba való bejegyzéssel, 

külön jogi aktus nélkül, az általános védettséget az újonnan előkerült régészeti lelőhelyek is 

megkapják. 

 

Jelenleg az alábbi korú és jellegű lelőhelyekről van ismeretünk: 

– őskori telep (2 db) 

– rézkori telep (2 db) 

– késő rézkori (Baden-kultúra) telep 

– bronzkori telep (5 db) 

– középső bronzkori (mészbetétes edények népének kultúrája) telep (2 db) 

– középső bronzkori (mészbetétes edények népének kultúrája) urnatemető 

– késő bronzkori telep (2 db) 

– késő bronzkori földvár 

– kora vaskori telep (?) 

– kelta telep 

– kelta szórványlelet 

– római kori telep (2 db) 

– római kori sír 

– római kori szobor 

– hun kori telep 

– Árpád-kori telep (3 db) 

– Árpád-kori földvár (?) 

– középkori település 

– középkori templom 

– középkori udvarház 

– ismeretlen korú csontvázas temető 

 

A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan a pontos lokalizáció, még inkább a pontos 

kiterjedés általában nem határozható meg pusztán a felszíni jelenségek alapján. Az adattári és 



szakirodalmi adatok, valamint az elvégzett helyszíni beazonosítások alapján az azonosított 

lelőhelyekkel érintett területek a hozzájuk tartozó helyrajzi számokkal részletesen az 1. sz. 

mellékletben találhatók. 

 

Régészeti érdekű területek azok a területek, ahol a földrajzi adottságok és az adatgyűjtés során 

szerzett információk alapján egyéb lelőhelyek feltételezhetők. A régészeti lelőhelyek 

elhelyezkedését leginkább meghatározó élő és mára kiszáradt vízfolyások Harc határában 

viszonylag sűrűn a település északi felében helyezkednek el. Újabb lelőhelyeket elsősorban a 

Sió egykori mellékágai mellett található, ártérből kiemelkedő dombokon remélhetünk, de 

egyes lelőhelyek kiterjedése újabb adatok alapján tovább bővülhet. 

 

A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés, illetve zártkertek 

művelése) a kulturális örökség régészeti elemeit nagymértékben érinti. Általában különösen 

veszélyeztetettek a beépített területekre eső lelőhelyek, de ezekből Harc területén jelenleg 

egyet sem ismerünk. 

Jelentősen károsodhatnak az intenzív talajművelésnek és eróziónak kitett területek, ami 

minden szántóföldi lelőhelyet hátrányosan érint. 

A régészeti lelőhelyeket az építkezések és a talajművelés súlyosan károsította és továbbra is 

veszélyezteti. Az ismert lelőhelyek esetében ez már eddig is nagyfokú pusztítást 

eredményezett. Amennyiben a mezőgazdasági területeken fennmarad az intenzív 

talajforgatásos művelés (vagyis a szántás), akkor ez a pusztulás is folytatódik, hosszú távon 

pedig megsemmisülést eredményezhet. 

 

c) A védett műemléki értékek települési értékleltára 

Nem része a régészeti munkarésznek. 

 

d) A helyi építészeti örökség települési értékleltára 

Nem része a régészeti munkarésznek. 

 

2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése 

a) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon 

tervezett változások ismertetése 

Erre vonatkozóan nincs adatunk. 

 

b) Az a) pontban szereplő változások hatásai 

ba) a régészeti örökségre 

Erre vonatkozóan nincs adatunk. 

 

bb) a történeti településre, település- és tájszerkezetre 

Nem része a régészeti munkarésznek. 

 

bc) a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre 

Nem része a régészeti munkarésznek. 

 

3. Értékvédelmi terv 

a) az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények 

meghatározása 

A mezőgazdasági tevékenység különösen veszélyezteti az eredeti összefüggéseiben 

megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti emlékeket, amelyek 

közé elsősorban a kőből és/vagy téglából készült, római kori és középkori épületek földben 



rejtőző (többnyire az alapozáshoz tartozó) falmaradványai tartoznak. Ezen régészeti emlékek 

pusztulása a szántás mélységének növekedésével, illetve az erózió által okozott hatások miatt 

olykor igen látványos. A tervezett beruházások szempontjából korlátozó tényező lehet, hogy a 

496/2016. (XII.28.) Korm. r. értelmében a földmunkával járó beruházással el kell kerülni az 

ilyen régészeti emlékeket (5. § (3) c)) is. 

 

A Kötv 9. §-a alapján a régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének 

figyelembevételével – csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya 

számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. A 

fenntartható használat a Kötv. 7. § 4. pontja szerint a védett kulturális örökség olyan módon 

történő használata – ideértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem 

haladja meg a szakmailag indokolt mértéket és nem vezet az örökség elemeinek 

állapotromlásához, így biztosított fennmaradásuk a jelen és jövő nemzedékek számára. A 

Kötv. 10. § (2) bekezdése kimondja, hogy a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló 

intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. 

A fenti irányelvekhez kapcsolódóan régészeti lelőhelyek kapcsán felmerülő kárenyhítési 

lehetőségek az alábbiak. 

 

I. Megelőző jellegű intézkedések 

1. A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket lehetőség szerint el kell kerülni a földmunkával járó 

fejlesztésekkel, beruházásokkal, ezért a beruházásokat megelőzően már a terület kiválasztás 

szintjén érdemes tájékozódni a célterület régészeti érintettségéről, és amennyiben ez 

lehetséges, elkerülni a régészeti lelőhelyet a tervezett beruházással. A Kötv. 19. § (1) 

bekezdése alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott 

esetekben és módon kötelezően el kell kerülni. Ezek az esetek a Korm. r. 5. § (3) bekezdése 

alapján a védett régészeti lelőhelyek, a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyek 

és az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül 

megőrzendő régészeti emlékek. Ez utóbbi főszabály alól az örökségvédelmi hatóság csak 

belterületi ingatlanok, valamint örökségvédelmi vagy természetvédelmi célú beruházások 

esetén, illetve akkor térhet el, ha más meglévő építmény vagy műtárgy karbantartására 

irányul. 

2. Régészeti érdekű területeken tervezett beruházás esetén megelőző régészeti kutatás vagy 

örökségvédelmi hatástanulmány készítése javasolható. Régészeti érdekű terület a Kötv. 7. § 

29. pontja alapján valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon 

része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető. 

Örökségvédelmi hatástanulmány készíttetését az örökségvédelmi hatóság is előírhatja a 

Korm. r. 71.§ (4) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásokban. 

3. Amennyiben a tervezett tevékenység a Kötv. szerint nagyberuházásnak minősül, az 

örökségvédelmi jogszabály külön szabályait kell alkalmazni az engedélyezés és a 

megvalósítás folyamán. A nagyberuházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokban a 

tervezett tevékenység örökségvédelmi hatásainak felmérésére Előzetes régészeti 

dokumentáció (ERD) készítését írja elő a Kötv. Az ERD-t a jogszabályban meghatározott 

szerv készíti el, ezt az első olyan hatósági engedélyezési eljárásban be kell nyújtani, amely 

földmunkák végzésére jogosít. Az ERD részét képező feltárási projektterv alapján kerül sor a 

konkrét régészeti feladatellátás meghatározására, amelyet – amennyiben engedélyköteles 

tevékenységről van szó – az örökségvédelmi hatóság engedélyez. 

 

II. Mentő jellegű intézkedések 

1. A védett régészeti lelőhelyek esetében örökségvédelmi engedélyt kell kérni a Korm. r. 37. 

§-a értelmében az örökségvédelmi hatóságtól – a más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság 



hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött – 

minden 30 cm mélységet meghaladó földmunkához, tereprendezéshez, valamint depó, 

feltöltés, töltés létesítéséhez. Ebben az esetben – a Korm. r. 72. §-a szerinti kivételek 

fennállása esetén – a szükséges megelőző régészeti feltárást követően, illetve azzal 

párhuzamosan végezhető az engedélyezett tevékenység. 

2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a szakhatóságként vagy szakkérdés 

vizsgálatában közreműködő örökségvédelmi hatóság a földmunkával járó beruházás kapcsán 

előírja a szükséges megelőző régészeti feltárást. 

3. Régészeti lelet, jelenség vagy emlék váratlan előkerülése esetén azt a jogszabályban 

meghatározott módon be kell jelenteni, a tevékenységet szüneteltetni majd ezt követően az 

illetékes, feltárásra jogosult intézmény elvégzi a mentő feltárást. 

 

A kárenyhítés lehetőségeinek figyelembevétele a beruházások szempontjából mindenképpen 

fontos, hiszen a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében az 

elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált, 

így régészeti érintettség esetén a régészeti munkák költségével és időigényével is számolnia 

kell a beruházónak. A beruházások kapcsán célszerű lehet az előzetes egyeztetés az 

örökségvédelmi hatósággal. 

A Harc község területére eső nyilvántartott lelőhelyek száma 16, ezek közül belterületen 

egyetlen lelőhely sem található részben. A belterületi vagy egyéb beépített területrészeken 

azok az építési munkálatok, amelyek talajbolygatással járnak (pl. ház-, pince- vagy kerítésalap 

ásása, közművek vezetése, tereprendezés, oszlopállítás, fásítás, árokásás, útépítés, stb.), 

veszélyeztető forrásnak minősülnek, az ilyen jellegű beavatkozás engedélyezése során az 

örökségvédelmi hatóság is részt vesz az eljárásban a hatályos jogszabályok alapján. A fentiek 

mellett bármilyen újabb beruházás (pl. alagcsövezés, melioráció, talajlazítás, csatornaásás, 

homok-, agyag- vagy földbányászás, magas- vagy mélyépítés, útépítés, stb.), essen az bel- 

vagy külterületre, jelentős károkat okozhat a régészeti lelőhelyekben, ezért a fenti 

tevékenységek esetében az örökségvédelmi hatóság az engedélyezés során érvényesíti az 

örökségvédelmi érdekeket és előírja a szükséges örökségvédelmi hatáscsökkentő eljárást a 

beruházó számára, amely a gyakorlatban a megelőző régészeti feltárás valamely formáját 

jelenti. A hatóság saját hatáskörében eljárva mérlegeli a tervezett beruházás és az általa a 

régészeti örökségben keletkező visszafordíthatatlan folyamatok arányát, viszonyát, majd a 

jogszabályokkal összhangban, ezek alapján kikötésekkel engedélyezi vagy – jogszabályi 

feltételek fennállása esetén – elutasítja az engedélykérelmet. 

A külterületi lelőhelyek csaknem mindegyike teljesen vagy részben jelenleg általános 

mezőgazdasági területen, szántó művelés alatt található, szám szerint 14 darab (1., 3., 4., 5., 

6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. lelőhelyek). A lelőhelyek az intenzív talajművelés 

miatt lassan, de biztosan pusztulnak. A szántás – különösen a mélyszántás – az erózióval 

kiegészülve folyamatos állagromlást okoz az érintett lelőhelyekben, tartós, több évtizedes 

ilyen jellegű használat során pedig a teljes megsemmisüléssel fenyeget. Ezeken a területeken 

a szántóként való használatot, mint az eddigi használati módot, az esetek többségében 

korlátozni ugyan nem szükséges, de javasolt a művelési ág megváltoztatása úgy, hogy az a 

lelőhelyek tartós és további romlással nem járó fennmaradását garantálja. Javasolt a gyep 

művelési ág és ennek megfelelően a füvesítés után kaszálóként vagy legelőként való 

hasznosítás bevezetésének megfontolása. 

A gyep, rét, legelő művelési módok a régészeti lelőhelyek állapotának háborítatlan megőrzése 

szempontjából kifejezetten kedvezőek, ilyen – egykor mezőgazdaságilag művelt – területeken 

jelenleg mindössze egy lelőhely részlete (7. lelőhely) található. Javasolt törekedni e felületek 

megőrzésére és lehetséges kiterjesztésére a régészeti lelőhelyeken és környezetükben. 



A kert, szőlő vagy gyümölcsös kialakítása, illetve erdő telepítése többnyire jelentős veszélyt 

jelenthet a régészeti lelőhelyekre nézve, ugyanis a szőlő- és kertműveléshez, illetve az 

erdőgazdálkodáshoz általában kapcsolódó műveletek (pl. tuskózás, rigolírozás) a lelőhelyek 

vagy lelőhelyrészek megsemmisülésével járhatnak. E tevékenységeket ezért a régészeti 

lelőhelyek területén kerülni kell. Az örökségvédelmi hatóság örökségvédelmi hatástanulmány 

készíttetését írhatja elő újrahasznosításra, más célú hasznosításra vagy telekalakításra irányuló 

földhivatali eljárás esetén. Kertes mezőgazdasági területen (zártkertben, szőlőben) mindössze 

egyetlen lelőhely részlete található (1. lelőhely), erdővel fedett területen pedig szintén 

kisszámú, szám szerint három lelőhely (2., 3., 6. lelőhely) fekszik teljes terjedelmével vagy 

csak részben. 

Régészeti érdekű terület a település közigazgatási területére eső valamennyi vízfolyás vagy 

állóvíz partszakasza, még ha ezekben ma már nem is található víz. A jelen művelési ágaktól 

eltérni ezeken a területeken nem kell, jelenségek vagy leletek észlelése esetén azonban a 

jogszabályok által előírt tennivalókon túl értesíteni kell a helyi jegyző útján a területileg 

illetékes örökségvédelmi hatóságot és megyei hatókörű városi múzeumot is, hogy a lelőhely 

bekerülhessen a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásba. Amennyiben ezeken a területeken 

belül azonosítani sikerül a konkrét lelőhelyeket, azokra a továbbiakban a nyilvántartott 

régészeti lelőhelyekre vonatkozó szabályok és eljárások vonatkoznak. Újabb, jelentős 

földmunkával járó beruházás vagy változtatás ezért egyik ilyen területen sem javasolt. 

Amennyiben mégis beépítésre kerül régészeti érdekűként számon tartott terület, fel kell 

készülni régészeti lelőhely előkerülésére, ami az ott folyó munkálatokat lelassíthatja. 

Egy-egy nagyobb területet érintő beruházás esetén – így esetleg útépítés, zöldmezős 

beruházás nyomvonalának, helyének végleges meghatározását megelőzően – célszerű külön 

örökségvédelmi hatástanulmány készíttetése. A hatástanulmány készítése során alkalmazott, 

nem roncsoló módszerek (légi fotó, terepbejárás, geofizikai felmérés) és szondázó kutatások 

segítségével a lelőhely kiterjedése és jellege viszonylag jól meghatározható. A terv 

véglegesítését megelőzően, saját megrendelésre készített örökségvédelmi hatástanulmány 

révén elkerülhető, hogy az engedélyeztetési fázisban az örökségvédelmi hatóság a kérelmet 

elutasítsa vagy a tervek módosítását írja elő. Egy-egy konkrét beruházás tervezési fázisában 

ezért mindenképpen érdemes egyeztetni az illetékes örökségvédelmi hatósággal. 

Amennyiben a lelőhelyeken és régészeti érdekű területeken kívül kerülne elő lelet vagy 

jelenség, akkor a korábban részletesen leírt jogszabályok szerint kell eljárni. 

Régészeti szempontból alapvetően fontos, hogy minden egyes nyilvántartott lelőhelyet érintő 

munkálat esetében, biztosított legyen a régészeti felügyelet. Tekintettel azonban a törvényi 

szabályozásra, amely szerint a beruházások esetében a szükségessé váló régészeti feltárások 

költségét a beruházónak kell állnia, valamint a váratlanul előkerülő lelőhelyek kapcsán 

szükséges mentő feltárások által okozott időkiesésre egy-egy beruházás során, a nem kellően 

motivált felek miatt a gyakorlatban továbbra is számolni kell a régészeti jelenségek egy 

jelentős részének dokumentálatlan pusztulásával. Ennek elkerülése érdekében szükséges az 

előrelátó tervezés, valamint a fejlesztések során az örökségvédelmi többletköltségek 

tervezése. 

 

b) az önkormányzati feladatok meghatározása 

A jelenlegi károsan ható folyamat (talaj bolygatása) a fokozatos állagromlást jelenti a 

lelőhelyek számára. E folyamat elméletileg visszafordítható vagy legalább is megállítható 

lenne, ha a területeken a talajművelést a lentebb felvázolt módon megváltoztatnák. Ehhez a 

helyi adminisztráció (Önkormányzat), a szakemberek (örökségvédelmi hatóság, Megyei 

Múzeum) és az érintett magánszemélyek vagy vállalkozások konstruktív együttműködése 

szükséges. Ellenkező esetben a folyamat megfordíthatatlannak látszik és előbb-utóbb 

menthetetlenül a régészeti lelőhelyek teljes megsemmisüléséhez vezet. 



 

4. Összefoglalás 
A település bel- és külterületén máig összesen 16 régészeti lelőhely (terület) áll a Kötv. 

általános elvei alapján védelem alatt. 

Ezek között kiemelten védett és fokozottan védett régészeti lelőhely nem található. A 

vonatkozó kormányrendelet értelmében a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen a hatóság 

örökségvédelmi engedélye szükséges – a más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság 

hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött –

minden, 30 cm mélységet meghaladó földmunkához, tereprendezéshez, valamint depó, 

feltöltés, töltés létesítéséhez és a régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálataihoz. 

Minden ismert és nyilvántartott lelőhely esetében már a jelenlegi humuszréteg bolygatása 

(eltávolítása) is sérti a régészeti örökség földben rejlő emlékeit. Amennyiben ezek területén 

elkerülhetetlen az építési tevékenység, annak eljárásába a kulturális örökségvédelmi hatóságot 

be kell vonni. Ilyen esetben megelőző régészeti feltárásra kell számítani, amelynek költségeit 

a beruházónak kell viselnie. 

 

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a település területén a régészeti feladatellátásra 

nagyberuházások kivételével a Wosinsky Mór Megyei Múzeum (7100 Szekszárd, Szent 

István tér 26.) jogosult. 

Régészeti ügyekben szakhatóságként, illetve szakkérdés vizsgálatában jelenleg a Tolna 

Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., 

tel: 06 (74) 505-600, e-mail: epitesugy.szekszard@tolna.gov.hu) az illetékes. 

 

Ez a hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. A 

település területén időközben előkerülő lelőhelyekről a Miniszterelnökség KÖHÁT vezet 

közhiteles nyilvántartást. Javasolt minden tervezett beruházás előtt a lelőhellyel való 

érintettségről időben meggyőződni. 

 

A HÉSZ-be javasolt szövegrész 

„(1) Régészeti érintettség esetén a hatályos kulturális örökségvédelmi jogszabályok alapján 

kell eljárni. 

(4) Minden olyan esetben, amikor régészeti lelet vagy annak tűnő tárgy, régészeti emlék vagy 

régészeti jelenség kerül elő, a területileg illetékes jegyzőt értesíteni kell, aki haladéktalanul 

tájékoztatja az örökségvédelmi hatóságot, a további intézkedésig a munkálatokat fel kell 

függeszteni, a terület őrzéséről a megtaláló köteles gondoskodni. 

 (7) A régészeti örökséget és a műemléki értéket érintő kérdésekben a központi közhiteles 

örökségvédelmi nyilvántartásban és a rendezési tervhez készített örökségvédelmi 

hatástanulmányban foglaltak együttesen irányadók.” 

 

5. Nyilatkozat 
A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy a hatástanulmány régészeti munkarésze az 

örökségvédelmi jogszabályok és a hatósági eljárások figyelembe vételével készült. 

A hatástanulmány egy nyomtatott, aláírt példányát és egy digitális változatát a megrendelőnek 

átadtam. 

A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy régész diplomával rendelkezem és a 

39/2015. (III.11.) Korm. rendelet 69. § (2) a) és a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 4. § (1) 

a) pontja alapján van jogosultságom a régészeti szakterületi munkarész elkészítésére. 

 

Régész diploma száma: 947/2001. sz. (ELTE-BTK) 

Régészeti szakértői nyilvántartási szám: 15-022. 



 

 

Tamási, 2018. április 6. 

 

 

 

dr. K. Németh András  

 

7090 Tamási, Eötvös u. 10.  

tel.: 30/405-1986  
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1. melléklet 

 

Régészeti lelőhelyek Harc község közigazgatási területén 

 

1. Harc – Öreghegy (Harc 1)  

Lelőhely-azonosító: 20447 

A lelőhely megjelölése: bronzkori telep, római kori sír, római kori szobor, Árpád-kori telep, 

ismeretlen korú csontvázas temető 

A lelőhely leírása: 1992-ben Doszpod András az Öreghegyen lévő szőlőjében egy gyászoló 

géniuszt ábrázoló mészkő szobortöredéket talált, amelyet 1994-ben szolgáltatott be a 

szekszárdi múzeumba. A szobortöredék egy 2-3. századi római sírt díszíthetett. 1995-ben Vizi 

Márta, Ódor János Gábor és Gaál Attila helyszínelést végeztek a lelőhelyen. További római 

kori lelet nem került elő, viszont megtudták, hogy a szobor találási helyétől keletre, a Sió 

völgye felé lejtő teraszon több, melléklet nélküli csontvázat bolygattak meg korábban. Az 

ismeretlen korú temető környékén Árpád-kori telepre utaló kerámiát gyűjtöttek. Ettől északra 

kevés bronzkori cserép volt a felszínen. A lelőhely a leírása alapján feltehetően azonos azzal a 

Wosinsky Mór által leírt hellyel, ahol a „Pista-völgy” és a ma már nem beazonosítható „Pál-

Takács-völgy” közötti domb aljában kardmellékletes kelta sírt találtak a 19. század végén. Az 

említett dombot Wosinsky őskori erődítménynek tartja, de a Miklós Zsuzsa által 1993-ban és 

1998-ban végzett, régészeti korú jelenségeket nem eredményező terepbejárás (amelyet 1998-

ban és 2003-ban légi fotózás is követett) alapján az itteni felszíni formák természetes 

eredetűeknek bizonyultak. Erre az eredményre jutott Czövek Attila is az Öreghegy platóján 

2009-ben, 2011-ben és 2015-ben végzett terepbejárásakor. 2008-ban és 2009-ben Czajlik 

Zoltán vezetésével folyt a területen régészeti terepbejárás, amely során megerősítést nyert a 

lelőhely bronzkori és Árpád-kori jellege. A lelőhely 2018-as ellenőrzése alkalmából hasonló 

eredményre jutottunk. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartott 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), építkezés 

Hrsz.: 562, 564, 565–571, 572/1, 572/2, 573/1, 573/2, 574, 575, 576/1, 576/2, 577/1, 577/2, 

578/1, 578/2, 579–583 

 

2. Harc – Várhegy (Harc 2) 

Lelőhely-azonosító: 23063 

A lelőhely megjelölése: középső bronzkori (mészbetétes edények népének kultúrája) telep, 

középső bronzkori (mészbetétes edények népének kultúrája) urnatemető, késő bronzkori 

földvár, kora vaskori telep (?) 

A lelőhely leírása: A falu déli szélén, a temetőtől délre, a Sió partján emelkedik a Várhegy. A 

Wosinsky Mór által már 1892-ben részletesen ismertetett bronzkori földvárat észak felől mély 

bevágás – az ún. „Vaskapu” – választja el a Sió-völgy felé lejtő domb folytatásától. 1894-ben 

Hollós László, majd 1912-ben Kovách Aladár is bejárta a Várhegyet. Csalog József az 1930-

as években végzett terepbejárása során értesült arról, hogy évtizedekkel korábban középső 

bronzkori (mészbetétes edények népének kultúrája) urnasírokat, illetve kora vaskori 

(Hallstatt-kultúra) edénytöredékeket találtak a földvár belsejében szőlő alá forgatásnál. A 

beerdősült lelőhelyet Miklós Zsuzsa Nováki Gyulával 1985-ben, Egyed Endrével pedig 1998-

1999-ben mérte fel. A lelőhelyet Miklós Zsuzsa 1999-ben, 2003-ban és 2005-ben, Czajlik 

Zoltán pedig 2001-ben légi fotózta. Miklós Zsuzsáék már észleltek a dombtető északkeleti 

sarkában egy kb. 2 méter széles, 2-3 méter hosszú, 1 méter mély kincskereső gödröt, 

amelynek falában vastag kultúrréteg látszott. 2001-ben ugyanebből a gödörből, illetve egy 

mellette ásott nagyobb árokból, rablóásatással előkerült jelentős mennyiségű középső és késő 



bronzkori kerámia jutott a szekszárdi múzeumba. A 2001-es helyszínelést Vizi Márta végezte 

el. 2018-ban Czövek Attila és K. Németh András terepbejárásán a bozót miatt nehezen járható 

területen kisebb méretű, de frissebb (valószínűleg állat okozta) bolygatás nyomát lehetett 

megfigyelni. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartott 

A lelőhely veszélyeztetettsége: erdőművelés (telepítés előtti földforgatás) 

Hrsz.: 07/9, 08, 09/1 

 

3. Harc – Cukorhegy (Harc 3) 

Lelőhely-azonosító: 23410 

A lelőhely megjelölése: Árpád-kori földvár (?) 

A lelőhely leírása: A Sió nagy, keleti irányú kanyarulatától délnyugatra található Cukorhegy 

nevű dombot Wosinsky Mór a 19. század végén a korábban bemutatott Várhegyhez korban is 

kapcsolható erődített helyként (a Várhegy lakóinak áldozóhelyeként) írta le. Miklós Zsuzsa – 

aki 2001-ben, 2003-ban és 2005-ben légi fotózta is – 2002-ben beazonosította a lelőhelyet, 

amelynek oldala meredeken emelkedik a Sió fölé. A domb platója 7 méter széles, 22 méter 

hosszú, erősen lekopott, három oldalról 2-3 méter széles terasz határolja. Mérete, 

elhelyezkedése alapján Árpád-kori kisvár lehetett, lelet azonban a sűrű bozóttal benőtt 

területen Miklós Zsuzsa többszöri terepbejárásakor sem került elő. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartott 

A lelőhely veszélyeztetettsége: erdőművelés (telepítés előtti földforgatás) 

Hrsz.: 07/9 

 

4. Harc – Janyapuszta I. (Harc 6) 

Lelőhely-azonosító: 23839 

A lelőhely megjelölése: késő bronzkori telep, kelta szórványlelet 

A lelőhely leírása: Janyapusztától keletre, Harc belterületétől északra, a Gulyajáró-dűlőt 

körülölelő egykori Sió-mellékág nyugati partján Miklós Zsuzsa 2001-ben légifotózás során 

ház-, illetve egyéb objektumfoltokat figyelt meg, majd 2002-ben a lelőhelyről késő bronzkori 

kerámiát gyűjtött. A lelőhely déli irányban részben fedi a Janyapuszta II. lelőhelyet. A 

lelőhelyen Kiss Tünde is járt 1995-ben. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartott 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 080/43, 080/44, 080/56–58, 080/62, 0173 

 

5. Harc – Janyapuszta II. (Harc 7) 

Lelőhely-azonosító: 23841 

A lelőhely megjelölése: rézkori telep, bronzkori telep, kelta telep, római kori telep, hun kori 

telep 

A lelőhely leírása: Janyapusztától keletre, Harc belterületétől északra, a Gulyajáró-dűlőt 

körülölelő egykori Sió-mellékágtól nyugatra Miklós Zsuzsa 2001-ben légi fotózás során 

házfoltokat figyelt meg, majd 2003-ban is légi fotózott. 2002-ben Miklós Zsuzsa a lelőhelyről 

– amely részben fedi a Janyapuszta I. lelőhelyet – kelta telepre utaló kerámiát gyűjtött. 2006 

és 2009 között Czajlik Zoltán kutatócsoportja többszöri terepbejárást, illetve szisztematikus 

leletgyűjtést, légi fotózást, geofizikai felmérést, ezek folytatásaként pedig egy kisebb 

szondázó ásatást végzett a lelőhelyen, amelynek eredményeként két kelta kori gödörház, 

valamint egy hun kori gödör került napvilágra. A kutatás során a lelőhely keleti szélén a 

valamikori meder litosztratigráfiai célú fúrását is elvégezték, amelyből kiderült, hogy az 

ember megtelepedésének idején már lefűződött, s időnként akár ki is száradó tó volt a 

területen. 



Korábban Kiss Tünde a Sió-völgy kelta településtörténetét vázoló szakdolgozatában már 

említi a lelőhelyet, ahol 1995-ös terepbejárásán kései kelta, illetve római kori leleteket 

gyűjtött, azonban az általa közölt térkép, valamint a magassági adatok a lelőhely pontos 

lokalizálását kérdésessé teszik. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartott 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 080/23–26, 080/39–44, 080/50, 080/62, 0173, 0176, 0198/4 

 

6. Harc – Cifra csárda-dűlő (Harc 9) 

Lelőhely-azonosító: 66740 

A lelőhely megjelölése: középső bronzkori (mészbetétes edények népének kultúrája) telep 

A lelőhely leírása: A harci Várhegy és Cukorhegy között félúton, a lejtős domboldal aljában 

középső bronzkori telepre utaló objektumot, benne nagyobb mennyiségű kerámiacserepeket 

és kagylóhéjat talált Wosinsky Mór az 1890-es években, Doszpod Márton szőlőjében. A 

terület jelenleg erdősült, így a 2018-as terepbejárás során csak kevés középső bronzkori 

kerámiatöredéket sikerült találni. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartott 

A lelőhely veszélyeztetettsége: erdőművelés, földút javítása 

Hrsz.: 07/9, 07/12 (Harc); 016/1 (Sióagárd) 

 

7. Harc – Temetővölgyi-dűlő (Harc 10) 

Lelőhely-azonosító: 66744 

A lelőhely megjelölése: bronzkori telep 

A lelőhely leírása: Miklós Zsuzsa 1999-ben és 2005-ben végzett terepbejárása során a Harc 

belterületétől délre lévő Várhegy és a temető közti szántást is bejárta. A Várhegy korával 

megegyező idejű bronzkori cserepeket figyelt meg itt, valamint azt is, hogy a kisebb domb 

északi végénél is található egy bevágás. Ez alapján elképzelhető, hogy a lelőhely a Várhegy 

erődítéséhez tartozott. Czövek Attila 2009-es és 2011-es terepbejárásakor megfigyelte, hogy a 

lelőhely a szántóföld keleti oldalán lévő erdős és a nyugati oldalán lévő bokros legelő 

területén is folytatódik. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartott 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erdőművelés, 

közműfektetés, földút javítása 

Hrsz.: 09/1–3, 127/1, 127/3, 128, 129, 321 

 

8. Harc – Janyapuszta, Nagy-dűlő (Harc 12) 

Lelőhely-azonosító: 66808 

A lelőhely megjelölése: középkori település, középkori templom, középkori udvarház 

A lelőhely leírása: A Harctól északra 4 km-re, a Sió nyugati oldalán, a középkori Anyavárral 

szemben fekvő lelőhelyet légi fotózás során derítette fel Miklós Zsuzsa 2000 nyarán. A légi 

fotón kirajzolódó templomtól közvetlenül nyugatra egy L alakú, nagyméretű épületegyüttes – 

talán kúria – részleges alaprajza is láthatóvá vált. Miklós Zsuzsa 2001-es terepbejárása szerint 

a két objektum az 500×300 méter nagyságú, a felszíni leletek által az Árpád-kortól a késő 

középkorig keltezhető faluhely középpontjától kissé északra, egy kb. 2 méter relatív 

magasságú, 50×50 méteres dombon helyezkedik el. A légi fotón búzában jól kirajzolódott a 

nagyméretű gótikus templom keleti fele: a nyolcszög öt oldalával záródó támpilléres 

szentélye, a szentély és a hajó találkozásánál az északi oldalhoz épített téglalap alakú 

sekrestye, valamint a déli hajófalat erősítő támpillérek. Az épület nyugati felének vonalai – 

vélhetőleg a nagyfokú bolygatás miatt – kevésbé határozottak. A templomot szabálytalan 



ovális alakban körítőfal övezte. Az épület kb. 40 méter hosszú és mintegy 20-21 méter széles 

lehetett. A lelőhely a középkori Anya településsel azonosítható. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartott 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 0170/1, 0170/2, 0171, 0208/18 

 

9. Harc – Első-rét (Harc 14) 

Lelőhely-azonosító: 74723 

A lelőhely megjelölése: Árpád-kori telep 

A lelőhely leírása: Az Öreg-hegy és a jelenlegi Sió-meder közötti valamikori ártéri terület déli 

felén, egy hajdani ívelődő mederszakasz partján a 2006-ban készített űrfotón szürke folt. 

2009-ben a terepen ezt ellenőrző Czövek Attila a szántásban kb. 150×100 méteres területen 

közepes sűrűséggel jelentkező Árpád-kori leleteket gyűjtött. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartott 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 03/3–5 

 

10. Harc – Lencse-föld (Harc 15) 

Lelőhely-azonosító: 74725 

A lelőhely megjelölése: bronzkori telep 

A lelőhely leírása: Czövek Attila a 2009-es terepbejárásán az Öreg-hegytől keletre, egy 

valamikori mederrész nyugati, magasabb partján, a dűlőt átszelő délnyugat-északkelet irányú 

földút északi oldalán viszonylag friss szántásban kevés őskori (bronzkori) kerámiát gyűjtött 

egy kb. 200×100 méteres területről. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartott 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 03/11, 078/1, 080/30 

 

11. Harc – Janyapuszta, Düt-major 

Lelőhely-azonosító: folyamatban 

A lelőhely megjelölése: késő rézkori (Baden-kultúra) telep 

A lelőhely leírása: A település északi határában, a Janyai-szőlőhegytől keletre található a 

lelőhely egy a környezetéből markánsabban kiemelkedő, keleti felén modern csatornával 

határolt dombon. A 2018-as terepbejárás során K. Németh András és Czövek Attila kevés 

késő rézkori (Baden-kultúra) kerámiatöredéket gyűjtött és néhány paticsosabb foltot figyelt 

meg a szántásban. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 0133/13, 0133/14 

 

12. Harc – Janyapuszta, Nagy-dűlő II. 

Lelőhely-azonosító: folyamatban 

A lelőhely megjelölése: római kori telep 

A lelőhely leírása: A település északi határában, Janyapusztától keletre, a Sió valamikori nagy 

ívű meanderének északi partján hosszabban terül el az a lelőhely, amelyet 2018-ban K. 

Németh András és Czövek Attila talált, nagyobb mennyiségű római kori kerámiatöredéket 

gyűjtve. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 0146/54–75 



 

13. Harc – Janyapuszta, Nagy-dűlő III. 

Lelőhely-azonosító: folyamatban 

A lelőhely megjelölése: őskori telep, Árpád-kori telep 

A lelőhely leírása: A település északi határában, Janyapusztától keletre, a Sió valamikori nagy 

ívű meanderének északkeleti partján, a gáthoz vezető földút által átvágott dombnak 

elsősorban a déli lejtőjén szórványos őskori és kevés Árpád-kori kerámiatöredékeket gyűjtött 

K. Németh András és Czövek Attila 2018-ban. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 0168/1, 0208/9, 0208/18 

 

14. Harc – Janyapuszta III. 

Lelőhely-azonosító: folyamatban 

A lelőhely megjelölése: késő bronzkori telep 

A lelőhely leírása: K. Németh András és Czövek Attila 2018-ban Janyapuszta I. lelőhelytől 

északra, a Sió valamikori nagy ívű meanderének északnyugati partján lévő kisebb dombháton 

késő bronzkori leleteket gyűjtött. Bár a felszíni leletek tanúsága szerint korban egyidejű a két 

lelőhely, de térben elválasztja őket egy mélyebb, leletmentes terület. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 080/46 

 

15. Harc – Lencse-föld II. 

Lelőhely-azonosító: folyamatban 

A lelőhely megjelölése: rézkori telep, bronzkori telep 

A lelőhely leírása: Az Öreg-hegytől keletre, a már többször említett valamikori meander 

nyugati partján egy megközelítőleg háromszög alakú magaslaton 2018-ban K. Németh András 

és Czövek Attila rézkori és bronzkori leleteket talált. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 080/9–12, 080/52, 080/53 

 

16. Harc – Lencse-föld III. 

Lelőhely-azonosító: folyamatban 

A lelőhely megjelölése: őskori telep 

A lelőhely leírása: A Lencse-föld II. lelőhelytől délre, a Sió valamikori nagyobb 

kanyarulatának nyugati partján lévő jelentősebb kiemelkedésen K. Németh András és Czövek 

Attila 2018-ban egy nagyobb méretű (kb. 400 méter hosszú, 150 méter széles), ugyanakkor 

eléggé szórványos késő bronzkori lelőhelyet figyelt meg.  

A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 080/36, 080/37, 080/52 

 






