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 1. KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

 
A környezetalakítás terve a településrendezési javaslatok és a táji, természeti, környezeti, épített 
örökségi, közlekedési és közmű elemek, javaslatok egymásra hatását mutatja be szöveges és rajzi 
formában. 

A környezetalakítás terve a jelenleg hatályos településszerkezeti tervet figyelembe véve, ahhoz 
viszonyítva mutatja be a változásokat és elemzi azokat. 

 

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

A településrendezési javaslatok fejezetben a javasolt településszerkezet és a területfelhasználási 
rendszer, a szerkezetalkotó elemek és értékek kerülnek bemutatásra és ismertetésre. 

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 
(lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági területek, intézményi területek, 
különleges területek) 

 

Beépítésre szánt területek 

Övezeti jel Területfelhasználás megnevezése 

Lakóterület 

Lf Falusias lakóterület 

Vegyes terület 

Vt Településközpont terület 

Gazdasági terület 

Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 

Különleges terület 

K-Mü Különleges mezőgazdasági üzemi terület 

K-P Különleges pincefalu terület 

K-V Különleges vásártér terület 

 
 

Lakóterület 

 
Falusias lakóterület 
Harc község beépített területeinek túlnyomó része falusias lakóterületi övezetbe kerül besorolásra, 
igazodva a kialakult állapotokhoz.  Az övezetben lakóépületek, mező- és az erdőgazdasági 
építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, 
szolgáltató építmények helyezhetők el. 
A megyeszékhely közelségéből adódó lakásépítési igények miatt indokolt lakóterület céljára újonnan 
beépítésre szánt területet kijelölni.  
A közművesítettség a falusias lakóterületen teljes. 
 
 

 

Vegyes terület 

 
Településközpont terület 
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A község igazgatási, egészségügyi, oktatási-nevelési, egyházi, kiskereskedelmi és vendéglátó 
intézményeket tartalmazó, illetve ezek esetleges bővítésére szolgáló ingatlanok kerültek 
településközpont terület övezeti besorolásba. A területen elsősorban lakó és olyan települési szintű 
egyéb rendeltetést szolgáló épület helyezhető el, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 
A közművesítettség mértéke a településközpont vegyes területen teljes. 
 
 
Gazdasági területek 
 
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 
A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. Az övezetbe került besorolásra a község déli részén 
lévő telephelyek területe, a Kossuth utcától északra lévő tartalék gazdasági terület és a Széchenyi 
utca végén lévő vállalkozás. 
A közművesítettség mértéke teljes.   
 

 
Különleges területek 
Különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények 
rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett 
külső hatásaitól is védelmet igényelnek.  
 
Különleges mezőgazdasági üzemi terület 
A területbe a mezőgazdasági üzemek, majorok területei tartoznak: a Janyapuszta területén lévő 
ingatlanok. A területre vonatkozó közüzemi közművesítettség mértéke hiányos. 
 
Különleges pincefalu terület 
Az övezetbe tartoznak a zártkerti területek jellemzően aprótelkes, pince-présházakkal beépített 
területrészei. A területre vonatkozó közüzemi közművesítettség mértéke hiányos. 
 
Különleges vásártér terület 
Az övezetbe tartozik a megszűnt sportpálya helyén kialakítandó vásártér. 
A területre vonatkozó közüzemi közművesítettség mértéke: teljes. 
 
 
1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 
(közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási 
területek, természetközeli területek, különleges területek) 
 

Beépítésre nem szánt területek 

Területfelhasználás jele Területfelhasználás megnevezése 

Közlekedési és közműterület 

Köu- Közúti közlekedési és közműterület  

Zöldterület 

Zkk Zöldterület (közkert) 

Erdőterület 

Eg Gazdasági rendeltetésű erdőterület 

Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület 

Ek Közjóléti rendeltetésű erdőterület 

Mezőgazdasági terület 

Má Általános mezőgazdasági terület 

Mk Kertes mezőgazdasági terület 

Természetközeli terület 
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Tk Természetközeli terület 

Vízgazdálkodási terület 

V Vízgazdálkodási terület 

Beépítésre nem szánt különleges terület 

Kb-T Beépítésre nem szánt különleges temető terület 

Kb-K Beépítésre nem szánt különleges közmű-üzemi terület 

 
Közlekedési és közműterület 
 
Közlekedési és közműterületbe tartoznak a község meglévő és tervezett útjai és közműterületei.  
  
Zöldterület 
 

Közkert 
A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak 
megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja.  
A településen elszórtan kisebb zöldterületek - 1 ha alatti közkertek - találhatók a Vörösmarty tér 
környékén, valamint a tervezett lakóterületi bővítés területén. 
 
Erdőterület 
 

A település közigazgatási területén az erdőterületek övezeti besorolása az Erdészeti Igazgatóság 
adatszolgáltatásának figyelembe vétele mellett történt.  
Gazdasági rendeltetésű erdőterületen legfeljebb 0,5 %-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének 
megfelelő épületek helyezhetők el. 
Védelmi rendeltetésű erdőterületen – erdei kilátó, magasles kivételével – épületet elhelyezni nem 
lehet. 
A Sió-csatorna partján lévő szabad terület (07/21 hrsz.) közjóléti erdőterület besorolást kapott. 
Közjóléti rendeltetésű erdőterületen legfeljebb 5 %-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének 
megfelelő épületek helyezhetők el. 
 
 
Mezőgazdasági terület 
 
Általános mezőgazdasági terület 
A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, a halászat, továbbá 
az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények 
helyezhetők el. 
A külterület nagytáblás szántóföldjei, illetve legelők, rétek általános mezőgazdasági területbe 
kerültek besorolásra. 
 
Kertes mezőgazdasági terület 
Harc község – jellemzően a belterülettől északra fekvő - zártkerti területei és szőlőhegyi művelésű 
kistelkes külterületi részei kertes mezőgazdasági területbe kerültek besorolásra. 
  
Természetközeli terület 
Természetközeli területbe a mocsár és nádas művelési ágú területek tartoznak, ahol épületet 
elhelyezni nem lehet. 
 
Vízgazdálkodási terület  
Vízgazdálkodással összefüggő területek a folyó- és állóvizek medre és parti sávjai, a közcélú nyílt 
csatornák medre és parti sávja, a vízbázis területek, a hullámterek. Ennek megfelelően 
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vízgazdálkodási területbe került besorolásra a Sió-csatorna valamint község területén lévő 
vízfolyások, árkok. 
 
Különleges beépítésre nem szánt különleges területek 
A különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető 
építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük 
megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek. 
 

Beépítésre nem szánt különleges temető terület 
A község két temetője (Diós utcai temető, Janyapusztai temető) tartozik ebbe az övezetbe.  
 
Beépítésre nem szánt különleges közmű-elhelyezési terület 
Az övezetbe tartoznak a település vízmű-kútjai, szennyvíztisztítója és gázfogadó állomása. 
A területre vonatkozó közüzemi közművesítettség mértéke: részleges. 
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Átnézeti térkép - javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
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Belterület és környezete – javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
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1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 
Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek: 
Harc község szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemei a település területének nyugati oldalán 
húzódó 65. számú főút, valamint a községet átszelő észak-déli irányú 6317. számú országos mellékút. 
A belterületet elkerülő javasolt nyomvonalak a készülő megyei területrendezési terv függvényében 
realizálódhatnak. 
  
Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások: 
A település legmeghatározóbb vízfolyása a közigazgatási határ keleti oldalán húzódó Sió-csatorna. A 
település területének észak-keleti része a Sió mélyfekvésű hajdani árterülete.  

 

 
 

Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek átnézeti térképe 
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1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 
 
Védőterületek: 

Az OTÉK 38. § előírásai értelmében a 65. számú Szekszárd-Siófok II. rendű főút, valamint a 6317. 
számú Harc-Simontornya országos mellékút tengelyétől külterületen 50 - 50 m. 

Paks-Pécs 400 kV-os elektromos távvezeték védőtávolsága a vezeték tengelyétől 28-28 m. 

Paks-Pécs 120 kV-os elektromos távvezeték védőtávolsága a vezeték tengelyétől 13-13 m. 

A janyapusztai állattartó telep körül védőtávolság nem került kijelölésre. 

  

Árvízvédelem 

A település keleti határát képező Sió-csatorna jobb partján elsőrendű árvízvédelmi töltés nincs, 
csupán a mederkotrásból származó depónia, illetve részben magaspart, mely a nyílt árteret 
természetes módon határolja. A község beépített területei azonban a mértékadó árvízszint felett 
helyezkednek el. 

 

Táj és természetvédelmi elemek, területek 

A község területén az országos ökológiai hálózat részeként a Sió egykori holtága tartozik magterület 
övezetébe, a Sió-csatorna jelenlegi medre és egyes part menti részek pedig ökológiai folyosó 
övezetbe tartoznak. A táj- és természetvédelmi elemek, területek tudnivalóit a tájrendezési javaslat 
tartalmazza részletesen. 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Trtv) 25. § alapján az országos ökológiai hálózat magterületre vonatkozó 
előírásai az alábbiak:  

„ (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, vagy 
a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, 
valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az 
ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és 
az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító 
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 
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övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű 
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve.” 

 

Tájképvédelmi terület övezetébe a Sió-menti területek tartoznak az országos ökológiai hálózatnál 
nagyobb területre kiterjedően. 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. 
(VI. 14.) MvmM rendelet  övezetre vonatkozó előírásai az alábbiak: 

„4 § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elem együtteseit, valamint a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép 
védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában – meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 
megvalósítani.” 

 
Kulturális örökségvédelmi elemek 

A kulturális örökségvédelmi elemeket a településen a nyilvántartott régészeti lelőhelyek, a műemlék 
és műemléki környezet, a helyi védelem alatt álló épületek jelentik, amelyek leírását az 
örökségvédelmi hatástanulmány tartalmazza részletesen. 

 
Egyéb védelmi és korlátozó elemek 

A településszerkezeti terven feltüntetett felszínmozgás-veszélyes területek, valamint a fakadóvízzel, 
belvízzel veszélyeztetett területek tartoznak e körbe. 
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Védelmi és korlátozó elemek térképe 
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1.2.A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, lehatárolva az 
adott változás bemutatása) 
 

 

1. sz. változás – 65. sz. elkerülő út elhagyása 

 

A terület a hatályos településszerkezeti tervben 

 

A terület a tervezett településszerkezeti tervben 

 
 
Terület: 65. út elkerülő nyomvonala a belterülettől nyugatra 
 
Településszerkezeti változás: A belterületen áthaladó 65. út javasolt elkerülő nyomvonala törlésre került. 
 
 Módosítás indoklása: A 65. út esetében Harc községnél a hatályos Tolna megyei területrendezési terv nem 
tartalmaz települést elkerülő új nyomvonalat, ezért ilyen javaslat a településrendezési eszközökben nem 
szerepeltethető. 
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2. sz. változás – Belterülettől északra tervezett lakóterület átsorolása mg-i területbe 
 

A terület a hatályos településszerkezeti tervben 

 

A terület a tervezett településszerkezeti tervben 

 
 

Terület: A belterülettől északra fekvő 022/54-55 hrsz-ú földrészletek 
 
Területfelhasználás változás: A hatályos tervben szereplő lakóterület fejlesztés törlésre került, a 
terület Má besorolást kapott. 
 
 Módosítás indoklása: A módosítással érintett terület az új MATrT szerint kiváló termőhelyi 
adottságú szántó terület, ahol új beépítésre szánt terület csak különösen indokolt esetben 
területrendezési hatósági engedély birtokában jelölhető ki. Ezért a terület a jelenlegi 
földhasználatnak megfelelő besorolást kapott. 
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3. sz. változás – Kossuth Lajos utca két végén új zöldterületek kijelölése 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terület a hatályos településszerkezeti tervben 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terület a tervezett településszerkezeti tervben 

 
 

Terület: A Kossuth Lajos utca nyugati végén fekvő 36/7 hrsz-ú ingatlan, valamint a 236 hrsz-ú Kossuth 
utca keleti, tölcséresen kiszélesedő része  
 
Területfelhasználás változás: a 36/7 hrsz-ú telek falusias lakóterületből zöldterületbe, a Kossuth utca 
keleti végének kiszélesedő része közlekedési területből zöldterületbe került átsorolásra. 
 
 Módosítás indoklása: Mindkét terület jelenleg zöldterületi jelleggel bír, a változás a tényleges 
területhasználatot követi. A 36/7 hrsz-ú telek magántulajdonban van, a közcélú területhasználathoz 
(pl. parkosítás) a területet az Önkormányzatnak először meg kell vásárolnia vagy ki kell sajátítania. 
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4. sz. változás – Volt községi sportpálya területének átsorolása vásártér területbe 

 

 

A terület a hatályos településszerkezeti tervben 
A terület a tervezett településszerkezeti tervben 

 
Terület: Belterület déli része, 011/19 hrsz. 
 
Területfelhasználás változás: A község sportpályájának besorolása beépítésre szánt  különleges sport-
területből beépítésre szánt különleges vásártér területre módosul 
 
 Módosítás indoklása: A használaton kívüli sportpályát az Önkormányzat be kívánja vonni a helyi gazdaság 
élénkítésébe, amely egyúttal a falu rendezvényei számára is helyet biztosít. A lakossági sportolási lehetőségek 
más helyszíneken biztosíthatók.  
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5. sz. változás – Belterülettől északra kijelölt gazdasági terület csökkenése 
 

A terület a hatályos településszerkezeti tervben 
A terület a tervezett településszerkezeti tervben 

 

Terület: Belterülettől északra a korábbi 057/13 hrsz, jelenleg 057/14-17 hrsz. 
 
Területfelhasználás változás: A hatályos tervben szereplő kereskedelmi-szolgáltató terület 
leszűkítése, a terület keleti részének kertes mezőgazdasági területbe sorolása 
 
Módosítás indoklása: A korábban egy ingatlannak számító 057/13 hrsz-ú földrészlet évek során 
megosztásra került. Jelen területfelhasználási változás követi a tényleges telekhatárokat, így az 
ingatlanok használhatósága, egy esetleges rendeltetés-váltás egyszerűbbé válik. 
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6. sz. változás – Kossuth Lajos utca – Fő utca közti tömbbelső 

  

 

A terület a hatályos településszerkezeti tervben 

 

A terület a tervezett településszerkezeti tervben 

 
Terület: Kossuth Lajos utca – Sió utca - Fő utca – Vörösmarty tér által határolt tömb  
 
Területfelhasználás változás: A tömbbelső keleti részén a hatályos tervben szereplő kertes mezőgazdasági 
terület került falusias lakóterületbe átsorolásra 
 
 Módosítás indoklása: A belterületi tömbbelső beépítésének adminisztratív korlátozása nem indokolt.  
Miután a község belterülete a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek miatt észak-nyugati irányban nem 
bővíthető, a lakóterületi fejlesztést célszerű a meglévő belterületre összpontosítani. 
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7. sz. változás – Községi temető bővítése 
 

 

A terület a hatályos településszerkezeti tervben 
 

A terület a tervezett településszerkezeti tervben 

 
Terület: Községi temető és környéke 
 
Területfelhasználás változás: A 125-126 hrsz-ú temető bővítésre került tartalék-területtel déli irányban a 
127/1 hrsz-ú földrészlet nyugati részére, valamint észak-nyugati irányban telken belüli parkolók kialakítása 
céljából a 119, 120 és 123 hrsz-ú, jelenleg konyhakertként hasznosított területekre.   
  
Módosítás indoklása: A módosítás célja a temető látogatói számára parkoló-férőhelyek kialakítása céljára 
elegendő terület, valamint a temető területén a távlati igények számára elegendő temetkezési lehetőségek 
biztosítása. 
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8. sz. változás – Janyapuszta ingatlanainak különleges mgi-i területbe való átsorolása 

 

A terület a hatályos településszerkezeti tervben 

 

A terület a tervezett településszerkezeti tervben 

 
Terület: Janyapuszta 
 
Területfelhasználás változás: A korábban gazdasági területbe sorolt major és környező lakó-ingatlanok 
területe különleges mezőgazdasági üzemi területbe került. 
 
Módosítás indoklása: Az OTÉK 2012. évi változása miatt szükséges a módosítás, ekkor került bevezetésre a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület területfelhasználási kategória fogalma. 
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9. sz. változás – Sió-menti árterületek 
 

 

A terület a hatályos településszerkezeti tervben 

 

A terület a tervezett településszerkezeti tervben 

 
Terület: Sió-menti árterület, 0198/4 és 080/62 hrsz. 
 
Területfelhasználás változás: A hatályos terven korlátozott használatú általános mezőgazdasági terület 
besorolású, ténylegesen nádas művelési ágú része általános mezőgazdasági területből természetközeli 
területbe került átsorolásra 
 
Módosítás indoklása: Az OTÉK 2012. évi változása miatt szükséges a módosítás, ekkor vezették be a 
természetközeli terület területfelhasználási kategóriát. 
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10. változás – Janyapusztától északra kertes mg-i területből általános mg-i terület 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terület a hatályos településszerkezeti tervben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terület a tervezett településszerkezeti tervben 

 
Terület: a település északnyugati része 
 
Területfelhasználás változás: Janyapusztától északra fekvő kisparcellás területek átsorolásra kerültek kertes 
mezőgazdasági területből általános mezőgazdasági területbe. 
 
Módosítás indoklása: E területeket napjainkban ténylegesen szántóföldként használják, a terület kert-
művelési jellege megszűnt. 
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11. sz. változás – Szőlőhegy nyugati szélén erdőterület különleges pincefalu területbe történő 

átsorolása  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terület a hatályos településszerkezeti tervben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terület a tervezett településszerkezeti tervben 

 
Terület: 066/2-19 hrsz. 
 
Területfelhasználás változás: A korábban védelmi erdőterületbe sorolt présházakkal beépített kis parcellák 
területe átsorolásra került különleges pincefalu területbe. 
 
Módosítás indoklása: A pince-présházak telkeit a terület kialakult beépítésnek legjobban megfelelő különleges 
pincefalu területbe célszerű besorolni, ahol a présházas beépítési jelleg a jövőben is fenntartható. 
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12. sz. változás – Dózsa György utcai vízmű és szennyvíztisztító telep Kb-K övezetbe sorolása 
 

 

A terület a hatályos településszerkezeti tervben 

 

A terület a tervezett településszerkezeti tervben 

 
Terület: 137 hrsz-ú vízmű-kút, 07/20 hrsz. és 07/21 hrsz. déli része 
 
Területfelhasználás változás: a 137 hrsz-ú vízgazdálkodási terület, továbbá a 07/20 és 07/21 hrsz-ú ingatlan 
déli részének beépítésre szánt különleges terület átsorolásra kerülnek beépítésre nem szánt különleges 
területbe. 
 
Módosítás indoklása: A közmű-üzemi létesítményekre új, beépítésre nem szánt különleges közmű-üzemi 
terület területfelhasználási kategória került bevezetésre. Így a későbbiekben sem szükséges új beépítésre 
szánt terület kijelöléséből fakadó adminisztratív korlátozásokkal szembenézni. 
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13. sz. változás – új erdőterület kijelölése a település ény-i részén 
 

A terület a hatályos településszerkezeti tervben 

 

A terület a tervezett településszerkezeti tervben 

 
Terület: 0106/16 hrsz-ú földrészlet déli része 
 
Területfelhasználás változás: A földrészlet déli része korlátozott használatú általános mezőgazdasági 
területből védelmi erdőterületbe került átsorolásra 
 
Módosítás indoklása: Az erdészeti hatóság adatszolgáltatásán alapul a változás  
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14. sz. változás – Janyapusztától délkeletre új erdőterület kijelölése  
 

 

A terület a hatályos településszerkezeti tervben A terület a tervezett településszerkezeti tervben 

 
Terület: „Janya hosszú nyílás” területe 
 
Területfelhasználás változás: A korábban korlátozott használatú általános mezőgazdasági területbe sorolt terület 
gazdasági erdőterület besorolásba került. 
 
Módosítás indoklása: A 2018. évi CXXXIX. törvény alapján az erdőgazdálkodási térségnek legalább 75%-át 
erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. Az átsorolt területek a MTrT szerint erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetébe tartoznak. 
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15. sz. változás – új erdőterület kijelölése a szőlőhegy nyugati részén 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terület a hatályos településszerkezeti tervben 
A terület a tervezett településszerkezeti tervben 

 
Terület: 545, 557, 046/5 és 046/20 hrsz-ú földrészletek keleti része  
 
Területfelhasználás változás: az 545 és 557 hrsz-ú ingatlanok kertes mezőgazdasági területből védelmi 
erdőterületbe, a 046/5 és 046/20 hrsz-ú földrészlet keleti része általános mezőgazdasági területből 
gazdasági erdőterületbe kerülnek átsorolásra. 
 
Módosítás indoklása: Az erdészeti hatóság adatszolgáltatásán alapul a változtatás 
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16. sz. változás – új erdőterület kijelölése a település déli részén 
 
 

 

 

A terület a hatályos településszerkezeti tervben 

 

 

A terület a tervezett településszerkezeti tervben 

 
Terület: 07/14 hrsz-ú földrészlet 
 
Területfelhasználás változás: A 07/14 hrsz-ú földrészlet korlátozott használatú általános mezőgazdasági 
területből gazdasági erdőterületbe kerül átsorolásra. 
 
Módosítás indoklása: A változtatás az erdészeti hatóság adatszolgáltatásán alapul. 
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17. sz. változás – Közjóléti erdőterület kijelölése a belterülettől keletre húzódó Sió-menti 
sávban 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terület a hatályos településszerkezeti tervben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terület a tervezett településszerkezeti tervben 

 
Terület: A Sió mentén fekvő 07/21, és 0220-0232 hrsz-ú földrészletek 
 
Területfelhasználás változás: A hatályos településszerkezeti terven védelmi erdőterületbe, a hatályos 
szabályozási terven viszont beépítésre nem szánt különleges területbe sorolt ingatlanok átsorolása 
közjóléti erdőterületbe 
  
Módosítás indoklása: A Sió-menti gyepes, részben erdősült sáv jövőbeli turisztikai-szabadidős 
területhasználatának lehetővé tételét célozza a változtatás. 
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1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 
bemutatása 
 
A településrendezési tervek készítése, módosítása során meg kell teremtetni az összhangot a 
magasabb szintű tervekkel, így Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési teréről 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban Trtv.) előírásaival, valamint Tolna Megye 
Területrendezési Tervével (továbbiakban: MTRT) is. 

 

Az országos kiemelt térségi és megyei térségi övezetek lehatárolása a Trtv. 22. §-a szerint: 

„A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése 
során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben meghatározott 
szerkezeti terveket kell elsősorban figyelembe venni.”   

A terv készítése során az új Trtv. hatályba lépése után az illetékes államigazgatási szervektől új 
adatszolgáltatás-kérés megtörtént, és az így kapott adatok szerepelnek a tervben.  

 

II. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

A településrendezési tervek készítése, módosítása során meg kell teremtetni az összhangot 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Trtv) előírásaival.  

Az országos kiemelt térségi és megyei térségi övezetek lehatárolása a Trtv. 22. §-a szerint: 

„A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése 
során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben meghatározott 
szerkezeti terveket kell elsősorban figyelembe venni.”   

A terv készítése során az új Trtv. hatályba lépése után az illetékes államigazgatási szervektől új 
adatszolgáltatás-kérés megtörtént, és az így kapott adatok szerepelnek a tervben.  
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Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési terve 

Az ország Szerkezeti Terve: 

A terv a település legnagyobb részét mezőgazdasági térségbe sorolta, de kisebb foltokban 
erdőgazdálkodási térség is megjelenik. Az erdőgazdálkodási térség növekedése miatt a 
településrendezési eszközökben az előző tervekhez képest nagyobb erdőterületek kerülnek 
kijelölésre a törvénynek való megfelelés miatt.  A települési térség a község belterületét, továbbá 
Janyapusztát jelöli. A község délnyugati részén északnyugat – délkeleti irányban áthalad a 65. számú 
országos főút. A Sió-csatorna mentén elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalat jelöl a terv. 
Megjegyezendő, hogy a megállapítás tévesen szerepel a tervekben a KDT Vízügyi Igazgatóság 
adatszolgáltatása szerint, mert Harc közigazgatási területén nincs elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal, 
a Sió-csatorna jobb partja a területen depónia, illetve részben magaspart, mely a nyílt árteret 
természetes módon határolja. A közigazgatási terület déli részét átszeli a Paks-Pécs közti 400 kV-os 
távvezeték. 

A Trtv országos övezetei 

1. Az ökológiai hálózat magterületének övezete: (Trtv. 25. §) A Sió egykori holtágára terjed ki. 

2. Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: (Trtv. 26. §) A Sió menti területsáv érintett. 

3. Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete: (Trtv. 27. §) a község területén nem fordul elő.   

4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: (Trtv. 28. §) A község északi és nyugati részeit érinti.  

5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 2.§) A község északi 
részén fordul elő kis foltokban. 

6. Erdők övezete: (Trtv. 29-30. §) A település területét csak kis foltokban érinti.  

7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 3.§) A község középső 
részén fordul elő egy jelentősebb foltban. 

8. Tájképvédelmi terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 4.§) A község keleti része érintett. 

9. Világörökség és világörökség várományos terület övezete: (Trtv. 31. §) A község nem érintett.  

10. Vízminőség-védelmi terület övezete:  (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 5.§) Harc területén nem fordul elő. 

11. Nagyvízi meder övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 6.§) A Sió-csatorna medre érintett.  

12. VTT-tározók övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 7.§) A község területén nem fordul elő. 

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete: (Trtv. 32. §) A község területe nem érintett. 
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Az ország szerkezeti terve 

 

Ökológiai hálózat 
magterület, ökológiai 
folyosó, pufferterület 

 

Kiváló termőhelyi 
adottságú szántók 
övezete 

 

Jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

 

Erdők övezete 

 

Erdőtelepítésre javasolt 
terület övezete 

 

Tájképvédelmi terület 
övezete 

 

Világörökség és 
világörökség várományos 
terület övezete 

 

Vízminőségvédelmi 
terület övezete 

 

Nagyvízi meder övezete 
 

VTT tározók övezete 
 

Honvédelmi és katonai 
célú terület övezete 
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Tolna Megye Területrendezési Terve 

Tolna Megye Területrendezési Tervét (továbbiakban: MTRT) Tolna Megye Közgyűlése az 1/2005. (II. 
21.) mö. rendelettel fogadta el. A tervet 2016. szeptemberében aktualizálták a 11/2016. (IX. 26.) mö. 
rendelettel. 

A Trtv. 91. § előírásai értelmében azokat az országos és megyei térségi övezeteket, amelyeket a 
törvény nem állapít meg, a törvény hatályba lépését követően (2019. III. 16-tól) nem kell alkalmazni.      

Megyei Szerkezeti Terv 

Az MTRT térségi szerkezeti tervlapja a település belterületét települési térségbe, a külterület egészét 
mezőgazdasági térségbe sorolta. A terv a 63. sz. főutat és 6317. sz. mellékutat a kialakult 
nyomvonalon jelöli. A terv tartalmazza a Paks-Pécs 400 kV-os és 132 kV-os elektromos vezeték 
belterülettől délre húzódó szakaszát, valamint a Sió mentén az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalat. 
Megjegyezendő, hogy a megállapítás tévesen szerepel a tervekben a KDT Vízügyi Igazgatóság 
adatszolgáltatása szerint, mert Harc közigazgatási területén nincs elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal, 
a Sió-csatorna jobb partja a területen depónia, illetve részben magaspart, mely a nyílt árteret 
természetes módon határolja. 

 

A megyei területrendezési terv övezetei  

3.1. Magterület, Ökológiai folyosó, Pufferterület övezete: A magterület a Sió egykori holtágának 
területét, az ökológiai folyosó a Sió-csatorna menti területsávot érinti. 

3.2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete. A 
község területe érintett.  

3.3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, Erdőtelepítésre javasolt terület övezete. A község 
területét egy nagyobb és több kisebb területen érinti. 

3.4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: A község keleti része érintett. 

3.5. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete: A község nem érintett. 

3.6. Országos vízminőségvédelmi terület övezete: A község területe nem érintett. 

3.7. Nagyvízi meder övezete: A Sió-csatorna területe érintett. 

3.8. Ásványi nyersanyagvagyon gazdálkodási terület: A község területe nem érintett. 

3.9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület, honvédelmi terület: A község területe nem érintett. 

3.10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete: A község területének keleti része érintett. 

3.11. Földtani veszélyforrás terület övezete: A község területe érintett. 

3.12. Tájrehabilitációt igénylő terület övezete: A község területe nem érintett. 

3.13. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete: Harc külterületének nagy 
része érintett. Az övezet lehatárolása azonban ellentétben áll az OTÉK 10. § (4) bekezdésének 
előírásával (beiktatta a 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet) miszerint: „Beépítésre szánt területen 
és beépítésre szánt terület határától számított 12 000 méteren belül – a háztartási méretű 
kiserőműnek számító szélerőmű kivételével – szélerőmű, szélerőmű park nem helyezhető el.” 
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Megyei szerkezeti terv 

 

Magterület, ökológiai folyosó, 
pufferterület övezete 

 

 

Kiváló és jó termőhelyi 
adottságú szántók övezete 

 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület, Erdőtelepítésre 
javasolt terület övezete 

 

Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kez. terület övezete 

 

Világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezete 

 

Országos vízminőség-védelmi 
terület övezete 

 

Nagyvízi meder övezete 

 

 

Ásványi nyersanyag-vagyon 
gazdálkodási terület övezete 

 

Kiemelt honvédelmi terület, 
Honvédelmi terület övezete 

 

Rendszeresen belvízjárta 
terület övezete 

 

Földtani veszélyforrás terület 
övezete 

 

Tájrehabilitációt igénylő terület 
övezete 

 

Szélerőműpark elhelyezéséhez 
vizsgálat alá vonható terület 
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HARC település területfelhasználási területi mérlege 

Térségi területfelhasználás TSZT területfelhasználási övezet Terület (ha) 

Az adott térségre 
vonatkozó %-os 
megoszlás 

  

Települési térség   117,59   

Ebből: Lakóterület 71,87 61,12 

  Vegyes terület 1,51 1,28 

  Gazdasági terület 7,67 6,53 

  Különleges terület 6,31 5,36 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 1,41 1,2 

  Zöldterület 0,77 0,65 

  Erdőterület 15,08 12,82 

  Mezőgazdasági terület 2,7 2,2 

  Közlekedési terület 10,3 8,7 

  Természetközeli terület 0 0 

  Vízgazdálkodási terület 0,16 0,14 

Összesen:   117,59  100 

  

Mezőgazdasági térség   1465,09  

Ebből: Lakóterület 0 0 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 2,34 0,14 

  Különleges terület 1,2 0,1 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0,17 0,09 

  Zöldterület 0 0 

  Erdőterület 153,69 10,5 

  Mezőgazdasági terület 1217,5 83,1 

  Közlekedési terület 43,11 2,94 

  Természetközeli terület 40,55 2,77 

  Vízgazdálkodási terület 6,57 0,45 

Összesen:   1465,09 100 

 

Vízgazdálkodási térség   3,07  

Ebből: Lakóterület 0 0 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 0 0 

  Különleges terület 0 0 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0 0 

  Zöldterület 0 0 

  Erdőterület 0 0 

  Mezőgazdasági terület 0 0 

  Közlekedési terület 0 0 

  Természetközeli terület 0 0 

  Vízgazdálkodási terület 3,07 100 

  3,07 100 
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Településszerkezeti változások áttekintő térképe 



Harc község településrendezési terv alátámasztó javaslata 

36 

 

1. sz. változás - 65. sz. elkerülő út elhagyása 

Megyei településszerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

 

Országos településszerkezeti terv 

 
Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett                         

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása:   
A hatályos tervben szereplő 65. út belterületet DNY felől elkerülő nyomvonal-javaslata nem szerepel sem 

a hatályos megyei, sem az új országos területrendezési tervben. A területrendezési tervekkel való 

összhang megteremtése érdekében az elkerülő út törlésre került.  

Ezzel azonban együtt jár a Sió utca menti lakóterületek környezet-terhelésének hosszú távú fennmaradása 

sőt várható növekedése. 
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2. sz. változás - tervezett lakóterület átsorolása mg-i területbe 

Megyei településszerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

 

Országos településszerkezeti terv 

 
Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett                         

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása:  

Mivel a hatályos terv szerinti beépítésre szánt terület növelése kiváló szántóterületet érint, az új beépítésre 

szánt terület törlésre került. A község fejlődése számára szükséges új lakóterületek a jelenlegi belterületen 

kerültek kijelölésre. 
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3. sz. változás – új zöldterületek kijelölése 
Megyei településszerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

 

Országos településszerkezeti terv 

 
Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett                         

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása:  

Az új zöldterületek belterületen, a területrendezési tervek szerint települési térségben kerültek kijelölésre, így 

a módosítások területrendezési tervek előírásait nem sértik. 
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4. sz. változás - sportterület átsorolása vásártér területbe 

Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

 

Országos település szerkezeti terv 

 

Érintett térségi övezetek: 

1.ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

 

Összhang igazolása:  

A módosítással érintett terület települési térségbe tartozik.  

A különleges sport terület különleges vásártér területbe történő átsorolása nem jár új beépítésre szánt 

terület kijelölésével, így bár a terület délnyugati része kiváló szántó-terület, a törvény előírásaival nem 

ellentétes. 
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5. sz. változás - gazdasági terület csökkenése 
Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

Országos település szerkezeti terv 

 

Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: 

 

Összhang igazolása:  

A módosítással érintett terület a területrendezési tervek szerint települési térségbe, egyúttal 

tájképvédelmi terület övezetbe tartozik.  A hatályos terv szerinti tervezett kereskedelmi-szolgáltató 

terület kismértékű csökkentése nem jár új beépítésre szánt terület kijelölésével, és a Trtv. előírásait 

nem sérti. 
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6. sz. változás - kertes mg-i terület átsorolása falusias lakóterületbe 
Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

Országos település szerkezeti terv 

 

Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

 

Összhang igazolása: A változtatással érintett terület a hatályos területrendezési tervek szerint 

települési térségbe tartozik, egyúttal tájképvédelmi terület és erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

érinti. A tömbbelsőben történő új beépítésre szánt terület kijelölése nem sérti a Trtv. előírásait. 
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7. sz. változás - temető bővítése 

Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

Országos település szerkezeti terv 

 
Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

 

Összhang igazolása: A temető északnyugati és déli irányú kismértékű bővítése települési térségben, 

egyúttal tájképvédelmi terület övezetében történik. A változtatás nem jár új beépítésre szánt terület 

kijelölésével és a Trtv. előírásaival nem ellentétes. 
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8. sz. változás - Janyapuszta különleges mgi-i területbe való átsorolása 

Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

Országos település szerkezeti terv 

 
Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

 

Összhang igazolása: Janyapuszta területe a hatályos megyei területrendezési terv szerint települési 

térségbe tartozik, a terület északkeleti része egyúttal jó szántók övezetét is érinti. A változtatás csak az 

építési övezet jellegét érinti, ipari területből különleges mezőgazdasági üzemi területbe került 

átsorolásra, új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. A változtatás a Trtv. előírásait nem sérti. 
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9. sz. változás - Sió-menti árterületek 
Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

Országos település szerkezeti terv 

 

Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

6. erdők övezete: érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

 

Összhang igazolása: A változtatás az OTÉK övezeteivel való összhang megteremtését célozza, 

új beépítésre szánt területet nem eredményez. 

A változással érintett terület mezőgazdasági térségben található, emellett részben érintett az 

ökológiai hálózat magterületével és ökológiai folyosójával, kiváló és jó termőhelyi adottságú 

szántóterületekkel, erdők és erdőtelepítésre javasolt terület övezetével és tájképvédelmi területtel. 

A változtatás a Trtv. előírásaival nem ellentétes. 
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10. sz. változás - kertes mg-i területből általános mg-i terület 

Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Országos település szerkezeti terv 

 
Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

 

Összhang igazolása:  

Janyapusztától északra a hatályos településrendezési eszközök kertes mezőgazdasági területet jelöltek, 

mely a terület mai jellegének jobban megfelelő általános mezőgazdasági terület övezetbe került 

átsorolásra. Az átsorolás a Trtv. előírásait nem sérti. 
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11. sz. változás - erdőterület különleges pincefalu területbe való átsorolása 

Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

Országos település szerkezeti terv 

 

Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

6. erdők övezete: érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása:  

A változtatás az OTÉK övezeteivel való összhang megteremtését célozza, új beépítésre szánt területet 

nem eredményez. 

A változással érintett terület az országos területrendezési terv szerint erdőgazdasági térségbe, a megyei 

területrendezési terv szerint általános mezőgazdasági terület térségi övezetbe tartozik. A pincesor kertes 

mezőgazdasági területbe történő átsorolása a Trtv. előírásaival nem ellentétes. 
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12. sz. változás - vízmű és szennyvíztisztító telep Kb-K övezetbe sorolása 

Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Országos település szerkezeti terv 

 

Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

 

Összhang igazolása:  
A vízmű és a szennyvíztisztító-telep övezeti besorolásának megváltoztatása nem járnak új beépítésre 

szánt terület kijelölésével. A változtatás a Trtv. előírásaival nem ellentétes. 
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13. sz. változás - új erdőterület kijelölése a település ény-i részén 

Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

 

 

 

 

 

 

Országos település szerkezeti terv 

 
Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

6. erdők övezete: érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

 

Összhang igazolása:  
Az új erdőterület kijelölése az erdészeti szakhatóság adatszolgáltatásának megfelelően történt. A 

terület a hatályos településrendezési eszközökben általános mezőgazdasági terület volt, a hatályos 

megyei területrendezési terv szerint mezőgazdasági térségbe tartozik.  

A változtatás a Trtv. előírásait nem sérti, sőt éppen az összhang megteremtésére irányul. 

 



Harc község településrendezési terv alátámasztó javaslata 

49 

 

14. sz. változás - új erdőterület kijelölése a település középső részén 

Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

Országos település szerkezeti terv 

 

Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

6. erdők övezete: érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása:  

A változtatás a területrendezési tervvel való összhang megteremtését célozza, miután az országos terv az 

érintett területet erdő térségbe, illetve erdőtelepítésre javasolt övezetbe sorolta. A terület részben kiváló és 

jó szántóterületeket, erdőterületet és erdőtelepítésre javasolt területet, továbbá tájképvédelmi területet 

érint.  

A változtatás a Trtv. előírásaival összhangban van. 
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15. sz. változás - új erdőterület kijelölése a belterülettől északra 

Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

Országos település szerkezeti terv 

 

Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: nem érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: érintett 

6. erdők övezete: érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása:  

A változtatás az új országos területrendezési terv övezeteivel való összhang megteremtését célozza, új 

beépítésre szánt területet nem eredményez. 

A változással érintett terület az új országos területrendezési terv szerint erdőgazdasági térségben található, 

emellett részben érintett kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterületekkel, erdők övezetével és 

tájképvédelmi területtel.  

A változtatás a Trtv. előírásaival nem ellentétes. 
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16. sz. változás - új erdőterület kijelölése a település déli részén 

Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

 

 

 

 

Országos település szerkezeti terv 

 

Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása:  

A változtatás az új országos területrendezési terv térségi övezeteivel való összhang megteremtését 

célozza, új beépítésre szánt területet nem eredményez. 

A változással érintett terület erdőgazdasági térségben található, emellett részben érintett az ökológiai 

hálózat ökológiai folyosójával, erdők övezetével és tájképvédelmi területtel.  

A változtatás a Trtv. előírásaival nem ellentétes. 
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17. sz. változás - Közjóléti erdőterület kijelölése a belterülettől keletre húzódó Sió-menti 
sávban 

Megyei település szerkezeti terv 

 

Településszerkezeti terv részlete 

 

 

 

 

 

Országos település szerkezeti terv 

 

Érintett térségi övezetek: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: nem érintett 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: érintett 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: nem érintett 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: nem érintett 

6. erdők övezete: nem érintett 

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: nem érintett 

8. tájképvédelmi terület övezete: érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: nem érintett 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: nem érintett 

11. nagyvízi meder övezete: nem érintett 

12. VTT-tározók övezete: nem érintett 

13. honvédelmi és katonai célú terület övezete: nem érintett 

Összhang igazolása:  

A Sió menti területsáv közjóléti erdőterületbe sorolása a terület zöldfelületi jellegének megtartása mellett 

a település szabadidő- és idegenforgalmi lehetőségeinek bővítését célozza. A terület a hatályos 

településrendezési eszközökben különleges területként szerepelt. A változtatás új beépítésre szánt terület 

kijelölést nem eredményez. 

A változással érintett terület mezőgazdasági térségben található, emellett részben érintett az ökológiai 

hálózat ökológiai folyosójával, és tájképvédelmi területtel.  

A változtatás a Trtv. előírásaival nem ellentétes. 
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1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és 
célokkal) 
 
A településrendezési eszközök felülvizsgálata a korábbi rendezési eszközök felülvizsgálatát jelenti a 
jogszabályi, ingatlan-nyilvántartási változások tükrében. Ezenfelül a korábbi rendezési eszközök 
elkészítése óta eltelt időszakban megszületett változtatási-fejlesztési igényeket is tartalmazza. 

 A településrendezési eszközökben történő területfelhasználási, infrastrukturális, az építésre irányuló 
változások a jelenleg hatályos településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok figyelembe 
vételével készültek. 

Harc község rendelkezik hatályos településfejlesztési koncepcióval, amelyet a 94/2018. (IX. 25.) sz. 
határozatával fogadott el a Képviselő-testület. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott 
célok további megvalósítását segíti elő, annak ad műszaki keretet. 

 

A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok: 

Településhálózat 

A kerékpárutak nyomvonalának kijelölésekor és Sión tervezett vízi közlekedés tervezésénél 
figyelembe kell venni a megyei önkormányzat fejlesztési elképzeléseit is.  

Demográfia 

A település népesség-megtartó erejének javítása fontos önkormányzati feladat. A legfőbb 
népességmegtartó erő, ha a lakosság megélhetése, foglalkoztatottsága megfelelő szinten helyben 
biztosított. 

Foglalkoztatottság 

Az önkormányzatnak egyrészt a működő vállalkozások életképességének, fejlődési feltételei 
biztosítása terén vannak feladatai, másrészt elő kell segíteni új vállalkozások megtelepedését is arra 
alkalmas vállalkozói terület biztosításával.  

Oktatás, képzés, kultúra 

A képzéssel elő kell segíteni a munkanélküli rétegek bekapcsolódási esélyeit az ország gazdasági 
vérkeringésébe.  

Szociálpolitika 

A szociális ellátás terén az ifjúsággal és az idősekkel való intézményesített törődés a jövő 
szempontjából alapvető fontosságú. 

Gazdaság 

A mezőgazdaság jövője nagymértékben függ az értékesítési viszonyok (világpiac, EU-piac) 
alakulásától, illetve a hazai állami agrár-politikától, az agrár-támogatások rendszerétől. A jó 
termőképességű termőföldeket várhatóan a jövőben is művelni fogják. Törekedni kell a 
mezőgazdasági termények piacra-juttatási feltételeinek, raktározási lehetőségeinek, valamint helyi 
feldolgozásának fejlesztésére.  

Ipari és egyéb gazdasági vállalkozások elhelyezésére alkalmas területek kijelölése szükséges. 

Idegenforgalom 

A község adottságait kihasználó (Sió vízi út, népi építészeti örökség) turizmus fejlesztésére kell 
törekedni. 
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Ellátás 

A településen az üresen álló foghíjtelek környezetbe illeszkedő beépítését kell ösztönözni. A 
lakásépítési kereslet függvényében meg kell kezdeni a rendezési tervben kijelölt új lakóterületek 
terület-előkészítését.   

Önkormányzat által tervezett intézményi fejlesztések, átalakítások: 

- Községháza (Polgármesteri Hivatal) fejlesztése, vagy új épület építése; 

- Óvoda bővítése; 

- Vásártér kialakítása a sportpálya helyén; 

- A temető bővítése (távlatban). 

Közlekedés 

A község lakókörnyezete és az itt élők biztonsága szempontjából fontos lenne a 65. sz. főút, és a 
6317. sz. Harc-Simontornya országos mellékút belterületi átkelési szakaszának kiváltása a rendezési 
tervben javasolt települést elkerülő nyomvonallal. (A javasolt elkerülő utak a hatályos OTrT-ben és 
Tolna megye Területrendezési Tervében nem szerepelnek.)   

Az OTrT szerint a Sió mentén országos törzshálózati kerékpárút létesítése tervezett. A szomszédos 
települések kapcsolatainak javítására viszont a 6317. út mentén Harc és Kölesd községek között 
terveznek kerékpárutat.   

Közművek, energia ellátás 

A község ivóvíz-ellátása megfelelő. 

A szennyvízcsatorna-hálózat teljes belterületre kiterjedő bővítése szükséges a Kossuth utca 
csatornázásával.   

A belterület csapadékvíz-elvezető rendszere folyamatosan tisztítandó, karbantartandó. 

A község elektromos energia ellátása és vezetékes földgáz-ellátása megfelelő.   

A jövőben várható a megújuló energia-források alkalmazásának elterjedése.  

Település-arculat 

A kedvező táji adottságok megőrzése az idegenforgalom fejleszthetőségének egyik kulcs-tényezője.  

A mezőgazdasági művelés alatt álló kultur-tájak esetében törekedni kell arra, hogy a művelés a 
földrajzi adottságokhoz (domborzat, vízfolyások, erdők) alkalmazkodjon. 

Erdősítések esetén a területen honos fafajok telepítése kívánatos.  

A helyi védelemre érdemes botanikai értékek felmérése és védelem alá helyezése javasolt. 

Nagy hangsúlyt kell helyezni az utcafásításokra, ehhez azonban a légvezetékek földkábellel történő 
kiváltása is szükséges. 

Környezetvédelem 

Törekedni kell a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésére. Települési szinten meg kell szervezni a 
háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtését. 

Az állati tetemek, a kommunális szennyvizek és a kommunális hulladék illegális elhelyezését meg kell 
akadályozni. 

Az épített környezet védelme 

Kiemelten fontos a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben helyi védelem alá 
helyezett objektumok megőrzése és jó karban tartása. 
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A falukép javításának egyik leghatékonyabb eszköze a légvezetékek fokozatos eltüntetése, és 
esztétikus utcafásítások telepítése. 

Hagyomány, szellemiség 

A hagyományőrző együttesek, alapítványok működése támogatandó. 

Védeni kell a település hagyományos sváb falu jellegét, arculatát. 
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TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

A település két természetföldrajzi kistáj határán fekszik. Nagyobb részben a Mecsek és Tolna-

Baranyai Dombvidékhez tartozó Tolnai-Hegyháthoz, kisebb részben a Mezőföldhöz tartozó 

Sió-völgy kistájhoz tartozik. 

Földtani adottságok 

A földtörténeti legújabbkor, a pleisztocén határozza meg a táj arculatát, hiszen az ezt 

megelőző korok nyomai (pl. az egykori Pannon-tenger üledékei) többnyire a mélyben vannak, 

helyenként akár 60 m vastag lösztakaró alatt. 

A Hegyhát elsősorban lösszel borított. A lösz, amely lényegében a jégkorszakok idején délre 

nyomuló kontinentális jégtakaró előterében elterülő száraz, hideg sztyeppterületeken a szél 

által szállított, majd lerakott finom porból keletkezett, meszes kötőanyaga miatt sajátos, a 

karsztosodásra emlékeztető lepusztulási formakincset mutat. A táj arculatát meghatározza a 

220 - 240 m magas lapos tetejű hegyhátak és a közöttük húzódó eróziós völgyek, amelyek 

magassága100 - 120 m közötti. Jellemzőek még a meredek falú szurdokok és a - részben 

emberi behatásra létrejövő (antropogén) – löszmélyutak. Nyugati és északi pereme meredeken 

emelkedik a Sió völgye fölé. A vastag lösz átnedvesedve gyakran megcsúszik, suvad. A 

jelentős szerkezeti mozgások is ekkor játszódnak le: 

 ekkor vált el éles peremmel a Duna-menti síkságtól, illetve a tőle nyugatra levő 

dombságtól; 

 ekkor emelkedtek ki táblarögei és hátai; 

 ekkor alakultak ki a vízfolyások jelenlegi pályáját meghatározó szerkezeti vonalak; 

 ekkor jöttek létre a táj legjelentősebb süllyedékei: a Velencei-tó és a Sárrét. 

Az új-pleisztocén - óholocén idején alakult ki a Sárrét, amely délkelet felé a Sárvíz árkos 

süllyedékében folytatódik. 

Domborzat 

A Tolnai-Hegyhát területét lapos tetejű hegyhátak (átl. 190 m), ÉNY-DK-i irányban húzódó, 

egymással párhuzamos, féloldalas dombvonulatok, valamint a hátak és a dombsorok között 

húzódó nagy mélységű (100-120 m) eróziós völgyek jellemzik. Felszínüket eróziós 

vízmosások, deróziós völgyek, fülkék és a lösz sajátságos lepusztulás formái a lösz-mélyutak, 

lösz-szurdikok, lösz-szakadékok alakítják nagyon változatossá. Az enyhe lejtésű déli és az 

erős lejtésű északi oldalak aszimmetrikussá teszik a völgyeket. A nagy relief és a puha kőzet a 

völgyképződés folyamatát nagyban elősegíti. A Sárvíz-völgy 89-161 m tengerszint feletti 

magasságú teraszos folyóvölgy, melynek domborzati képét a magasárterek futóhomok 

formációi és teraszt borító lösz eróziós – deróziós formái teszik változatossá. 

 

Talajviszonyok 

A lösz adja a térség talajalkotó kőzetét. A kedvező talajfizikai és kémiai tulajdonságú, 

ásványokban gazdag lösz váztalajon kialakult talajok kiváló termőképességűek. A jellemző 

talajféleség a mészlepedékes csernozjom barna erdőtalaj és a barna erdőtalaj. A szárazabb, 

löszös üledékkel borított területek jellegzetes talajtípusa a réti csernozjom. 
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A Sárvíz-völgy uralkodó talajtípusa a vízszabályozások előtti időben a nyers öntéstalaj volt, 

amely az árvízmentesítések után, a kiszáradási folyamat következtében réti öntéstalajjá alakult 

át. 

Éghajlat 

Mérsékelten meleg, mérsékelten nedves. Éghajlatát a dél-dunántúli szubmediterrán és a 

mezőségi kontinentális jellegű hatások befolyásolják.  

Évi középhőmérséklete 10.0-10.2 °C. A fagymentes napok száma 195-198, ennél több csak a 

kiegyenlítő hatású Balaton közelében van. Az évi napsütéses órák száma meghaladja a 2000-t. 

Éves csapadékmennyiség 650-680 mm, ebből a vegetációs időszakra 350-380 mm jut. 

Vízrajz 

Harc fő vízfolyása a Sió-csatorna. A Siót és Sárvizet a XVIII. században nagy területet 

elfoglaló, hatalmas mocsáröv kísérte. A vízfolyásokat árvizektől látogatott, mocsaras területek 

szegélyezték. A XIX. században a Sió kiépítésével egy időben szabályozásra került a Sárvíz 

és a Kapos is.  

A Sió-csatorna Siófoknál ágazik ki a Balatonból, majd 120,8 km hosszan, a Mezőföld déli 

részén a Somogyi-dombság és a Hegyhát lankáinak szélén kanyarog, majd a Sárköz északi 

részén a Gemenci-erdő mellett éri el a Dunát. A csatorna vízállása nem egyenletes. Felső 

folyásában jelentősebb vízmennyiség csak akkor van, ha Siófoknál a zsilipet megnyitják és a 

Balatonból vízeresztés történik. Alsó folyása főként a Kapos-folyó vízhozamától függ. A Sió-

vízrendszer (Zala, Balaton, Sió, Kapos, Sárvíz) együttes vízgyűjtő területe: 14.728 km
2
.  

A Sió-csatorna vízgyűjtő medre jelenleg szennyezett, növényzettel egyre nagyobb arányban 

benövő, elhanyagolt meder. Csak a Balatonból történő víz leeresztésével lehetne 

pillanatnyilag megoldani a hajózást, az öntözéses vízgazdálkodást, a halastavak időnkénti 

vízzel történő feltöltését. 1990-ben a hajózhatóság javítása érdekében már készültek tervek, 

mely szerint kb. 4 zsilippel a 16 méter szintkülönbség a Balaton és a Duna-torok között 

kiküszöbölhető lehetne és a csatorna folyamatosan hajózható lenne. 

A Sió csatorna vízügyi rendezése jelenleg országos koncepció része. 

Növényzet  

A flóraelemek földrajzi elterjedése szolgáltat alapot a föld felületének florisztikai, 

növényföldrajzi felosztására. Harc a növényföldrajzi besorolás szerint magyar vagy pannon 

flóratartományhoz, a Dél-Dunántúli flóravidék (Praeilliricum) tartozik. A növényfajok 

érdekessé és változatossá teszik a növénytakarót, de a tájak sajátos képét nem a flóraelemek 

külön-külön, hanem a növénytársulások szabják meg. 

A Hegyhát döntő részén (70%) szántókat találunk, az erdők részesedése alig több mint 20%. 

A természetes erdők kisebb részben bükkösök, legnagyobb részben gyertyános- és cseres-

tölgyesek, amelyekben gyakoriak a szubmediterrán elemek (pirítógyökér – Tamus communis, 

jerikói lonc – Lonicera caprifolium, gérbics – Limodorum abortivum, bársonyos 

kakukkszegfű – Lychnis coronaria, szártalan kankalin – Primula vulgaris, szúrós csodabogyó 

– Ruscus aculeatus). Az akác térhódítása veszedelmes mértéket öltött. A Kisszékely és 

Nagyszékely környéki erdőkben jelenik meg nagyobb kiterjedésben a molyhos-tölgyes 

(molyhos tölgy – Quercus pubescens, tatár juhar – Acer tataricum, hólyagfa – Staphylea 

pinnata, törpe keltike – Corydalis pumila, bajuszoskásafű – Piptatherum virescens, pusztai 

szélfű – Mercurialis ovata), de ezek az erdők a letermelés után nehezen újulnak, a túltartott 

vadállomány is gátolja regenerálódásukat. A kistáj É-i részén, melegkedvelő tölgyesekben, 

erdőszegélyekben még sok érdekesség maradt meg (fekete zászpa – Veratrum nigrum, 
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késeiperje – Cleistogenes serotina, magyar zergevirág – Doronicum hungaricum, 

nagyezerjófű – Dictamnus albus, epergyöngyike  – Muscari botryoides, nyugati csillagvirág – 

Scilla drunensis, bársonyos kakukkszegfű – Lychnis coronaria, tarka nőszirom – Iris 

variegata). A hegyháton éri el elterjedésének északkeleti határát az illatos hunyor (Helleborus 

odorus). A legelőként hasznosított domboldalakon szubmediterrán jellegű löszgyepek 

húzódnak (pusztai meténg – Vinca herbacea, érdes csüdfű – Astragalus asper, tavaszi hérics – 

Adonis vernalis, árvalányhajfajok – Stipa spp., homoki szádor – Orobanche arenaria, borzas 

len – Linum hirsutum, selymes boglárka – Ranunculus illyricus, apró nőszirom – Iris pumila, 

bíboros kosbor – Orchis purpurea, pécsvidéki aszat – Cirsium boujartii, sárga hagyma – 

Allium flavum). A völgyekben kanyargó vízfolyások mentén, halastórendszerek környékén 

még sok értékes faj lelhető fel (közönséges rence – Utricularia vulgaris, forrásperje – 

Catabrosa aquatica, mocsári csorbóka – Sonchus palustris). Gyomflórája közepesen gazdag, 

értékes eleme az érdes komócsin (Phleum paniculatum). 

A Sió egykor meanderező medre helyett ma már csatorna szállítja a vizet, a völgy korabeli 

mocsarait, mocsár- és láprétjeit vízlevezető árkokkal jelentős részben kiszárították. A 

lecsapolások miatt csak időszakosan belvizes területeken szántók terülnek el. Újabban a 

mocsarak egy részéből halastavakat alakítottak ki. Jelen vannak a különböző faültetvények: a 

laposokban főként nemesnyárasok, a löszplató peremén akácosok. Az intenzív tájátalakítás 

miatt a sió-völgyi ökológiai folyosó helyenként igen keskeny, de még sokfelé megfigyelhetők 

a természetközeli élőhelyek jó állapotú, fajgazdag maradványai. A Sió alluviumán kívül a 

kistájhoz tartoznak a nyugat-mezőföldi lösztábla peremi löszvölgyeinek alsó szakaszai, az 

erdőssztyepp fragmentumaival. A mocsarakban egykor megtalálható volt a gyilkos csomorika 

(Cicuta virosa) és a kolokán (Stratiotes aloides). A nádasokhoz rendszerint magassásrétek 

csatlakoznak. A mocsárrétek általában jó regenerációs képességűek és fajgazdagok (pl. szürke 

aszat – Cirsium canum, közönséges lizinka – Lysimachia vulgaris, keskenylevelű aggófű – 

Senecio erucifolius, fekete nadálytő – Symphytum officinale), a magasabb térszíneken egyes 

foltjaik kiszáradtak. A Siótól távolabbi pangó vízű talajokon helyenként üde láprétek élnek, 

melyekben előfordul a széleslevelű és a keskenylevelű gyapjúsás (Eriophorum latifolium, E. 

angustifolium), muharsás (Carex panicea), kétlaki macskagyökér (Valeriana dioica). A 

réteket többnyire kaszálják, a szárazabbakat néhol legeltetik. A kisebb csatornák és árkok 

(holtágak) mentén az egykori ligeterdők maradvány fasorai is fellelhetők (bennük magyar 

kőris – Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, fekete nyár – Populus nigra, mézgás éger – 

Alnus glutinosa). A löszplató peremének völgyeiben igen fajgazdag xerofil és xeromezofil 

löszsztyepprétek, szép szegélycserjések (pl. bugás veronikával – Pseudolysimachion 

spurium), valamint a tatárjuharos lösztölgyes unikális fragmentumai figyelhetők meg. 

Állatvilág 

A terület állatvilágára a természetes növénytakaró csökkenése miatt jellemző a faj- és 

egyedszám csökkenés. A fauna szempontjából legértékesebb területek a patakok mentét 

kísérő fűz-nyár ligeterdők és rekettyefűz cserjések, valamint a tavak elláposodott medre. E 

területek gerinctelen és gerinces faunája egyaránt gazdag, védett fajokban bővelkedő. 

 

TÁJHASZNÁLAT, KÜLTERÜLETI TERÜLET-FELHASZNÁLÁS ÉRTÉKELÉSE 

Tolna megye területrendezési terve szerint Harc területét érinti a kiváló és jó termőhelyi 

adottságú szántóterület térségi övezete. 

Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület: az országos területrendezési tervben 

megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezetek, 

amelyekbe kiváló és jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak. 
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A település alapvetően mezőgazdasági jellegű ezt támasztja alá a mezőgazdasági területek 

nagy aránya. A település közigazgatási területének 83 %-a mezőgazdasági művelés alatt áll. 

Legnagyobb arányú 79% a szántóföldi termelés. A szántóterületeken elsősorban 

takarmánynövényeket termesztenek, jellemző termények a kukorica, búza, napraforgó. A 

szántóföldi termesztés nagyrészt nagyüzemi táblákon folyik, nem ritka a 20 hektáros tábla. A 

szántóterületek elsősorban a Medinával határos északi területeken és a Zombával határos 

délnyugati területeken találhatók. 

Kertes, gyümölcsös és szőlőterületek a település északkeleti  részén a szőlőhegyen találhatók, 

jellemzőek a kis parcellák, présházzal, pincével. Ezek a területek a termőterületek 2 %-át 

jelentik. 

A község a Szekszárdi Történelmi Borvidék része.  A Szekszárdi borvidék hazánk egyik kis 

területű, de igen híres vörösbortermelő vidéke. A borvidék területe 2625,78 ha, melyből 

Harcon 6,58 ha található a borvidéki nyilvántartás szerint.  

Az erdőterületek aránya az összterületek 8 %-a, ami jóval alatta marad az országos átlagnak 

(20 %). 

Az erdők a Baranya Megyei Kormányhivatal adatszolgáltatása szerint a Gemenci ZRT 

Gemenci Erdőgazdasági körzetéhez tartoznak. A domboldalakon lévő erdők nagy részének 

elsődleges rendeltetése faanyagtermelő és védelmi erdő, fafaj összetétele elegyes akácos. A 

Sió menti részeken nemes nyárasok és nemes füzesek találhatók. 

Az országos és megyei rendezési terv térségi övezetek besorolása szerint Harc kiváló 

termőhelyi adottságú erdőterület és erdőtelepítésre alkalmas terület térségi övezetéhez 

tartozik. 

Javaslat 

A mezőgazdaság termelékenységének és a hozamnövelésnek további fokozása, illetve a 

termőhelyi adottságokhoz alkalmazkodó művelés érdekében a következő szempontokat kell 

figyelembe venni: 

 A mezőgazdasági területrendezés keretében új mezővédő erdősávok létesítése, a 

mezőgazdasági növények szélvédelmének fokozására és a tájkép gazdagítására. 

A nagyüzemi művelés során az akadályt jelentő magányos fákat, cserjéket nagyrészt 

kivágták, ezek pótlására az üzemi utak, vízfolyások, táblahatárok mentén újakat kell 

ültetni. Ide sorolható a termesztést szolgáló épületek, létesítmények környezetének, 

illetve töltések és rézsűk növényekkel való betelepítése is.  

 A szántó területeken előtérbe kell helyezni a szerves trágya használatát a túlzott 

műtrágyázással szemben, amely a talajvíz és a felszíni vizek nitrátosodásához vezet.  

 A talaj védelmét szolgálja a művelési módnak megfelelő vetésforgó kiválasztása, 

valamint a művelés előnyös irányának a meghatározása, amely csökkenti az 

erózióveszélyt.  

 A Sió lehetőséget adhat a vízi turizmus számára. Turista utak, kerékpár utak, 

pihenőhelyek kiépítésével még vonzóbbá tehető a település. 

 A Szekszárdi Történelmi Borvidék részeként növelni kellene a szőlőterületek 

nagyságát. A szőlőhegyen szántóföldekké alakított területekre szőlő visszatelepítését 

kell szorgalmazni.  A borturizmus részeként a kisebb szőlőterületek védelme és 

fejlesztése is fontos lenne. 
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TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VIZSGÁLATA 

 

Nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó természetvédelmi célú területek  

Ramsari területek 

1971-ben Ramsar városában írták alá a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekkel 

kapcsolatos nemzetközi szerződést. A megállapodás hivatalos neve "Egyezmény a nemzetközi 

jelentőségű vizes területekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről". Az 

egyezmény titkársága Glandban (Svájc) működik, jogi személyiséggel rendelkező 

háttérszerve a Nemzetközi Természetvédelmi Szövetség (IUCN).  

Magyarország 1979-ben csatlakozott az egyezményhez. Hazánk jelenleg 23 nemzetközi 

jelentőségű  vizes élőhellyel szerepel a ramsari listán. 

Harc nem szerepel a ramsari listán. 

Natura 2000 területek 

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozással vállalta, hogy az Unió jogrendjét a 

hazai szabályozásba – megfelelő igazításokkal – beépíti. Így történt ez a természetvédelmi 

jogszabályokkal is; a csatlakozás pillanatától Magyarországra is érvényes a két Uniós 

direktíva, a Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi Irányelv. 

A Natura 2000 az Európai Unió számára értékes élőhelytípusok és fajok védelmére kijelölt 

területek hálózata. A Natura 2000 hálózattal a rezervátum-szerű védelem helyett a társadalmi, 

kulturális, gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolására alapozó megóvás 

kerülhet előtérbe. 

Harcon Natura 2000 területek a Szedresi Ős-Sárvíz HUDD20073 területkódú kiemelt 

jelentőségű természet megőrzésű területek részét képezik, melyek a Duna-Dráva Nemzeti Park 

Igazgatósághoz tartoznak.  

Natura 2000 területek találhatók az alábbi helyrajzi számokon: 080/49a, 080/49b, 080/49c, 

080/49d, 080/51, 0173, 0198/1, 0198/2, 0198/3, 0198/4a, 0198/4b, 0198/4c, 0198/4d, 0198/4f, 

0198/4g, 0198/4h, 0198/7, 0198/8, 0208/10a, 0208/11, 0208/12. Ezek a területek a Sió-

csatorna és a Gulyajáró hely között találhatók. 

Országos jelentőségű védett területek 

Országos jelentőségű védett természeti emlék (Ex lege védett területek) 

Az 1996. évi LIII. törvény értelmében annak erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi 

forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Ezek jegyzékét a Duna - Dráva 

Nemzeti Park Igazgatósága készíti el.  

 Szentkúti forrás a Várhegy földterület (07/12 hrsz) alján;  

 a Cukor-hegy földterületen (07/9 hrsz) lévő nagy szurdék aljában fakadó forrás? 

 Cukor-hegy (3. régészeti lelőhely - földvár); 

 Várhegy (2. régészeti lelőhely - földvár). 

Országos Ökológiai Hálózat 

Az Országos Ökológiai Hálózat: az Országos Területrendezési Tervben megállapított övezet, 

amelybe az országos jelentőségű természetes, illetve természetközeli területek és az azok 

között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és 
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amelynek részei a magterületek és az ökológiai folyosók. Magterületnek nevezzük a hálózat 

foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális nagyság esetén a lehető legtöbb 

populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelyei és genetikai 

rezervátumai. A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-

nagyobb megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett 

ökológiai folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhely-komplexumokat kötik össze, 

egyben biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között. A magterületek 

és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a természetközeli 

élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók védelme az 

esetleges külső káros hatásoktól. 

Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 

területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 

természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a települési területet a 

magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és a kijelölést más 

jogszabály nem tiltja. 

Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az 

erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító 

módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki 

megoldások alkalmazásával helyezhetők el. 

Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 

bányatelek nem bővíthető. 

Az Országos Ökológiai Hálózat magterületi övezetébe tartoznak Harcon a Gulyajáró 

nádassal, gyeppel borított területei. A Sió mentén húzódik az Ökológiai folyosó. 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete  

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében tartoznak a természeti 

vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel 

rendelkező területek. 

A Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében csak olyan 

területfelhasználási egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális 

örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 

Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 

szabályok szerint lehet folytatni. 

Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a 

tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - 

beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. 

Harcon tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek lehatárolása az Országos 

Területrendezési terv és a Megyei területrendezési Terv alapján történt. Ezek a területek a 

település keleti oldalán a Sió-csatorna mentén, a Várhegy erdőterületét és a Szőlőhegy 

területét érintik. 

Helyi jelentőségű védelemre érdemes területek 

Helyi botanikai értékek 

Parkok, fasorok, fák: 

1. Quercus robur (Kocsányos tölgy) 02 hrsz. 
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A fa a Kossuth Lajos utca végén a Sió-csatorna partja melletti Pista-völgy aljában található. A 

3,5 m törzskörméretű fát a Doszpod család ültette az államalapítás 1000. évfordulójára a már 

eltűnt fahíd mellé. A fa helyi jelentőségű védettségét elsősorban a fa termete valamint a hozzá 

fűződő emlékek indokolják. 

2. Katolikus templom kert idős fái 88 hrsz. 

2 db Tilia cordata (Kislevelű hárs)  törzskörméret  2,5-3 m. A fák jelentős mérete, szép 

formája, műemléki környezete indokolja a védelem alá helyezést. 

3. Acer pseudoplatanus (Hegyi juhar) fasor 371/25 hrsz.  

A fasor 6 db fából áll, a fák törzskörmérete 1,5-3 m között van.  A fák környezete 

elhanyagolt, gyomos, tövükben sarjak találhatók. A fasort diófákkal pótolták, melyeket ki 

kell vágni és fajtaazonos fákkal kell pótolni. A fák jelentős mérete, szép formája, központi 

helyzete indokolja a védelem alá helyezést. 

4.  Aesculus hippocastanum (vadgesztenyefa) fasor 307 hrsz. 

A fasor 8 db fából áll, a fák  törzskörmérete 1,5-2,5 m között van. A vadgesztenye fasor helyi 

jelentőségű védettségét elsősorban a fák jó egészségi állapota és településközponti helyzete 

indokolja. 

5. Taxus baccata 'Hichsii’ (Tiszafa) fasor (39/1 hrsz) 

A tiszafa fasor a Művelődési ház előtt a Fő utca melletti zöldsávban található. A fák alacsony 

törzsűek a magasságuk 6-8 m. Védettségüket nagy termetük, sötétzöld lombjuk indokolja. A 

Fő utca szegényes növényzete is szükségessé teszi védelműket. 

 

BELTERÜLETI ZÖLDFELÜLETEK 

A biológiailag aktív felületek összessége a zöldfelület. Alapvető rendeltetésük szerint 

termesztési és kondicionáló célúak lehetnek. A zöldfelületek elhelyezkedésük szerint 

belterületiek vagy külterületiek lehetnek. 

A belterületi zöldfelület olyan összefüggő, általában növényzettel fedett területe a 

településnek, amely pihenésre, üdülésre, a település klímájának javítására, területi tagolásra, a 

településkép élénkítésére, a lakosság fiziológiai, pszichológiai és esztétikai értelmű 

kondicionálására alkalmas. 

A település zöldfelülete használat szempontjából három csoportba osztható. Korlátlan, 

korlátozott használatú és a közhasználat elől elzárt zöldfelületek. 

A településen található zöldfelületek alkotják a település zöldfelületi rendszerét. 

Korlátlan használatú zöldfelületek 

Közparkok, közkertek 

A közpark zöldfelületi létesítmény, kialakításához önálló földrészletet kell kijelölni és 

lehatárolni, amely terület-felhasználását tekintve zöldterületnek minősül. A jelenleg 

érvényben lévő rendelkezések értelmében közpark céljára csak olyan terület alkalmas, amely 

legalább 1 ha nagyságú és legkisebb oldalmérete is nagyobb, mint 80 m. A közpark 

rendeltetésének megfelelően több funkciójú létesítmény, amely pihenést, a játékot, sportot, s 

egyéb szabadidős tevékenységet szolgáló, önálló és egymáshoz kapcsolódó kertek együttese. 



HARC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2018. 

  TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

 - 8 - 

A közkert a közparknál kisebb területű, közcélú zöldfelületi egység. A közkert a közparkhoz 

hasonlóan zöldterületi létesítmény, kialakításához önálló földrészletet kell kijelölni és 

lehatárolni, amely terület-felhasználását tekintve zöldterületnek minősül. 

Harcon az előírások értelemben közpark jelenleg nincs, mivel a belterületen lévő erre a célra 

szolgáló közterületek nagysága nem éri el az 1 ha-t.  

Római Katolikus Templom melletti zöldterület (88 hrsz) 

A Polgármesteri Hivatal mögötti dombtetőn, a Római Katolikus Templom melletti terület 

zöldterület. A templom előtt álló kislevelű hársak helyi védelemre javasoltuk. A templom 

mellett lépcsősor vezet fel a stációkhoz és a három kereszthez. A terület nagy része 

beerdősült, bozóttal benőtt.  

Javaslat: A területre tájrendezési terv készítése javasolt. A megépült sétány kiegészítésével, 

kerti bútorok elhelyezésével, háromszintes növényállomány telepítésével szép környezet 

biztosítható a templom környezetében. Tervezésnél figyelembe kell venni a kilátás 

biztosítását a környező tájra.  

 Vörösmarty téri játszótér (36/5, 36/8 hrsz) 

A Vörösmarty tér háromszög alakú terület, amelyet három oldalról utak vesznek körül. A 

terület északi részén gyepes labdajátékpálya, a déli részen játszótér található. A játszótér 

kerítéssel körülkerített, az itt található hinták, mászókák a játszótéri szabványnak 

megfelelőek. A néhány éve elültetett facsemeték még nem biztosítanak kelő árnyékot a 

szabadidő park használói számára. A kertből a cserjék is hiányoznak. 

Javaslat: A játszótér korszerűbb játszóeszközökkel, utcabútorokkal bővíthető. A szegényes 

növényállomány kiegészítésére több növény telepítendő, fák és cserjék egyaránt. 

Pihenő kert (307 hrsz) 

Az Alkotmány utcától a Vörösmarty tér felé az út déli oldalán egy keskeny pihenőkertnek 

kialakított zöldsáv húzódik. Az épületek felőli oldalon található a helyi védettségre javasolt 

vadgesztenye fasor. A kert szélesebb szakaszán az emlék kopjafa körül pihenőpadok 

találhatók. A járdát egynyári kiültetés kíséri. 

Javaslat: Az út felől nyírott sövény telepítésével javasoljuk elválasztani a zöldfelületet az 

úttól. A hosszú keskeny szakasz optikailag csökkenthető kereszt irányú növény telepítésével. 

I. és II. Világháborús emlékmű környezete (36/13hrsz) 

Az I. és II. világháborús emlékmű a Polgármesteri Hivatal előtti téren található. Az emlékmű 

a Fő utca burkolatától áttört műkő kerítéssel körbezárt területen helyezkedik el. Az 

emlékművet a nagyra nőtt növényzet körülöleli. 

Javaslat: Az elburjánzott  növényzet visszametszésével rendezettebb környezet alakítható ki 

az emlékmű körül.  

Fasorok 

Az utcákban csak egy-egy szakaszon található szórvány fatelepítés. A kiültetett fák 

változatosak, sok az örökzöld, néhány helyen lombos díszfákat is lehet látni, de legtöbb a 

gyümölcsfa (meggyfa, szilvafa). A település egyik legjelentősebb karakterhordozói az út 

menti fasorok. A fasorok nagymértékben javítják nem csak az utcaképet és a mikroklímát, 

hanem a lakókörnyezet minőségét is, így nagy jelentőségűek a település zöldfelületi 

rendszerében. Mindezek figyelembevételében szorgalmazni kell a fásítást a település 

utcáiban. Az utcák nagy része széles, a zöldsáv is alkalmas fásításra. A szűk utcákban csak 
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keskeny zöldsáv áll rendelkezésre és a közművek vezetékei is itt találhatók. Ezért itt kis fák 

(gyümölcsfa, gömbfa) ültethető és csak az utca egyik oldalára. 

Új beépítésre szánt területek kijelölése Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. tv. (Trtv.) 12. § előírásainak betartásával 

lehetséges. 

Új beépítésre szánt területek: 

a) Kossuth Lajos utca – Fő utca közti tömbbelsőben kertes mezőgazdasági területből 

lakóterület: 2,1964 ha. A kijelölés a Trtv. 12. § (1) bekezdés előírásaival összhangban 

van.  

b) Sió utca délnyugati szélén általános mezőgazdasági területből lakóterület: 0,5967 ha 

              Összes növekmény: 2,7931 ha 

 A Trtv 12. § (3) bekezdése értelmében a területnövekmény legkevesebb 5 %-ának megfelelő 

zöldterületet kell kijelölni. A beépítésre szánt terület-növekmény 5 %-a 0,1397 ha. Az új 

tervben kijelölésre került zöldterület-növekmény a Kossuth Lajos utca két végén összesen 

0,4522 ha, azaz a jogszabályi előírás teljesült. 

 

Korlátozott használatú zöldfelületek 

Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények 

 Az oktatási jellegű közintézmények funkciójuk betöltéséhez szükséges kerttel együtt 

létesíthetők.  

Általános iskola (371/23 hrsz) 

Az iskola épületét fásított kert veszi körül. A kertben több értékes fa található, ilyenek a kert 

gerincét alkotó idős juharfák (Acer pseudoplatanus), a tölgyfa (Quercus robur) és a diófa 

(Juglans regia).  

Javaslat: Az iskola udvarának szöges drótkerítéssel történő körülkerítése településképi 

szempontból nem szerencsés. Abban az esetben, ha nincs mód a kerítés cseréjére sövény 

telepítésével eltakarható. A nyírott sövény rendezett, esztétikus megjelenést biztosít. A kert 

több szakaszán elburjánzott növényzet található, ami zsúfolttá teszi a belső tereket. A cserjék 

metszésével, a fák alá nőtt növényzet ritkításával nagymértékben javítható ez az állapot.  

Óvoda (371/23 hrsz) 

Az óvoda az iskola mellett, közös telken található. A kertet zsúfolttá teszi, a kis területhez 

képest sok játszóeszköz, a Janya-pusztáról származó harangláb és a sűrű növényzet. 

Az épület előtti idős diófa (Juglans regia) szép koronát nevelt, a játszóudvaron több tuja 

(Thuja occidentalis) is található. Jellemző díszfa a papíreperfa (Broussonetia papyrifera), 

melyből több példány is található. 

Javaslat: A zsúfoltságot javasolt megszüntetni. Egyrészt a fölösleges növényzet 

eltávolításával pl. tuják és papíreperfák egy részének a kivágásával, másrészt a harangláb 

közterületre történő áthelyezésével. 

Zöldfelületi jellegű intézmények 

Temető (125,126 hrsz.) 
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A temető a település délkeleti részén a 65-ös számú úttól kb. 200 m-re található. A temető 

nincs körülkerítve. A temető megjelenése a környék temetőihez hasonló, sok a kő és beton, 

kevés a növényzet. A sírok között foltokban örökzöldek találhatók. A ravatalozó előtti 

térburkolat mellett 2-2 db idős juharfa (Acer pseudoplatanus) látható.   

Javaslat: Törekedni kell a temető kertszerű megjelenésére, ezért a szabad helyekre növényzet 

telepítése javasolt. A temető körülkerítése szükséges, a kerítés melletti 10 m-es védősávon 

növényzet telepítése javasolt. 

Janya pusztai temető (0123 hrsz.) 

Felhagyott temető, a környező erdő teljesen benőtte. 

Javaslat: Sírok kitisztítása után a temető emlékparkká alakítható. 

Sportpálya (369/2 hrsz.) 

A sportpálya szintén zöldfelület jellegű intézmény. A község sportterülete a 65-ös számú út 

mellett, a település déli részén található. A gyepes spotpályát északról nyárfasor szegélyezi.  

Javaslat: A többcélú használat érdekében javasolt a környezet színvonalának emelése. A 

szabadtéri programok lebonyolítására esőbeállók, pihenő és tűzrakó helyek kiépítését 

javasoljuk. 

Közhasználat elől elzárt zöldfelületek 

Jelentős zöldfelülettel rendelkező lakóterületek 

A településen csak családi házas beépítésű lakóházak találhatók. A legtöbb utca széles, járdák 

mellett árokkal. A telkek nagy részén előkert és az oldalkert díszkert, hátul gyümölcsös és 

zöldségeskert található. A nagy zöldfelülettel rendelkező kertek jelentősen javítják a település 

zöldfelületi ellátottságát. 

 

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján 

újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 

területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke (BAÉ) az 

átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.  

Harc község Településrendezési tervéhez készített biológiai aktivitásérték számítás a 

területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 

alapján készült. 

Korábbi településszerkezeti terv biológiai aktivitásértéke 

 
Területfelhasználási kategória Területnagyság 

(ha) 

Értékmutató BAÉ* 

Falusias lakóterület 71,14 2,4 170,74 

Településközpont terület 1,07 0,5 0,54 

Kereskedelmi, szolgáltató terület 11,01 0,4 4,4 

Ipari terület 4,31 0,4 1,72 

Beépítésre nem szánt különleges sport terület 1,42 6 8,52 

Beépítésre nem szánt különleges temető terület 1,11 6 6,66 

Zöldterület-közkert 0,4 6 2,4 

Gazdasági rendeltetésű erdőterület 17,67 9 159,03 
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Védelmi rendeltetésű erdőterület 88,62 9 797,58 

Általános mezőgazdasági terület 1258,65 3,7 4657 

Kertes mezőgazdasági terület 70,9 5 354,5 

Közutak, közművek területe 47,44 0,6 28,14 

Vízgazdálkodási terület 12,01 6 72,06 

    

Összesen 1585,75  6263,62 

 

Jelenlegi településszerkezeti terv biológiai aktivitásértéke (felülvizsgálat szerinti) 

 
Területfelhasználási kategória Területnagyság 

(ha) 

Értékmutató BAÉ* 

Falusias lakóterület 71,87 2,4 172,49 

Településközpont terület 1,51 0,5 0,76 

Kereskedelmi, szolgáltató terület 10,01 0,4 4 

Beépítésre nem szánt különleges 

temető terület 

1,58 6 9,48 

Beépítésre nem szánt különleges 

közmű-üzemi terület 

0,44 3,2 1,41 

Különleges terület, mg-i üzemi 4,31 0,7 3,02 

Különleges terület, vásártér 1,41 1,5 2,12 

Különleges terület, pinceházas 1,12 1,5 1,68 

Zöldterület-közkert 0,77 6 4,62 

Gazdasági rendeltetésű erdőterület 138,03 9 1242,27 

Védelmi rendeltetésű erdőterület 24,46 9 220,14 

Közjóléti rendeltetésű erdőterület 6,28 9 56,52 

Általános mezőgazdasági terület 1199,55 3,7 4438,34 

Kertes mezőgazdasági terület 20,65 5 103,25 

Közutak, közművek területe 53,41 0,6 32,05 

Vízgazdálkodási terület 9,8 6 58,8 

Természetközeli terület 40,55 8 324,4 

    

Összesen 1585,75  6675,33 

 

*BAÉ: Biológiai aktivitásérték 

 

A 2009. évi településrendezési terv alapján a biológiai aktivitásérték a teljes 

közigazgatási területre számítva 6263,62. 

A 2018. évi településrendezési terv felülvizsgálata során számolt érték a teljes 

közigazgatási területre 6675,33. 

 

A település biológiai aktivitásértéke a jogszabályoknak megfelelően nem csökkent. 
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HARC ZÖLDFELÜLETEI 

  

ÁRNYAT ADÓ GESZTENYEFÁK A TELEPÜLÉSKÖZPONTBAN VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ ÉS KÖRNYEZETE 

  
TEMETŐ ZÖLDFELÜLETE, HÁTTÉREN CSALÁDI SÍRHELYEKKEL MAUZÓLEUM A TEMTŐEBN 

  

FALUSIAS JELLEGŰ TELEPÜLÉSRÉSZ SZÉLES ÚTTAL ÉS 

ZÖLDSÁVVAL 

NAGYTÁBLÁS SZÁNTÓK TÖBBSZINTES NÖVÉNYSÁVVAL 

HATÁROLVA 

  
TELEPÜLÉSKÖZPONT  UTCAKÉP SZÉLES ZÖLDSÁVVAL 
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JANYAPUSZTAI KÖRNYEZET KŐKERESZT, HÁTTÉRBEN SZÁNTÓ, FÁSÍTOTT TERÜLET 

 







 H A R C  K Ö Z S É G 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 
Szakági alátámasztó munkarészek 

K Ö Z L E K E D É S 

MSZ 2312/2018 2018. AUGUSZTUS 
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8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, ADY ENDRE UTCA 26. 
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1. Közúti közlekedés 

Harc község Tolna megye dél-nyugati részén, a megyeszékhely Szekszárdtól 11 

km-re észak-nyugati irányban fekszik.  

A község közúti kapcsolatát az országos-, illetve a térségi úthálózathoz a 65 sz. 

Szekszárd – Tamási - Siófok másodrendű főút-, valamint a 6317 j. Szekszárd – 

Simontornya összekötő út biztosítja. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Forgalmi adatok 

2017. évi forgalmi terhelés (A 2017. évi országos forgalom számlálási adatok 

alapján): 

65 sz. Szekszárd – Tamási - Siófok másodrendű főút (3+635-5+618 sz.): 

 Átlagos napi forgalom: 5002 E/nap 

 Nehézgépjármű forgalom: 256 E/nap 

65 sz. Szekszárd – Tamási - Siófok másodrendű főút (5+618-6+900 sz.): 

 Átlagos napi forgalom: 4337 E/nap 

 Nehézgépjármű forgalom: 349 E/nap 

6317 j. Szekszárd - Simontornya összekötő út: 

 Átlagos napi forgalom: 968 E/nap 

 Nehézgépjármű forgalom: 61 E/nap 
 
 



3 
 

2. Vasúti közlekedés 

Harc település lakói számára a 46-os számú Sárbogárd - Bátaszék vasúti fővonal 

húzódik elérhető távolságra, melynek Szekszárd-Palánk megállóhelye 12 km-re 

Szekszárd vasútállomás pedig 12,6 km-re helyezkedik el. 

3. Közösségi közlekedés 

A település helyközi autóbuszos közlekedést a Dél-dunántúli Közlekedési 

Központ Zrt. bonyolítja le. A településre betérő járatok: 

DDKK vonalszám - Vonal név     |járatszám/munkanap| 

 5435 - Szekszárd – Zomba - Hőgyész  |39-37| 

 5439 - Baja – Szekszárd – Tamási – Siófok |4-2| 

 5440 - Szekszárd – Harc – Kölesd – Gyönk |15-15| 

 5441 - Szekszárd – Zomba – Tevel – Lengyel |8-8| 

 5446 - [Szekszárd-] Kölesd – Gyönk – Simontornya |3-2| 

 5923 - Kaposvár – Dombóvár – Szekszárd  |2-2| 

 

A menetrendszerint közlekedő buszjáratok, mint számban, mint gyakoriságban, 

valamint időbeli eloszlásban kedvezőnek mondható. A megyeszékhely 

közvetlenül, a főváros pedig 1 átszállással elérhető.  

4. Vízi közlekedés 

Harc keleti közigazgatási határának vonalában a Sió-csatorna húzódik. 

Besorolását tekintve IV. rendű víziút, mely a 0-23 folyamkilométer között állandó 

jelleggel, 23-121 folyamkilométer között pedig időszakosan hajózható. A Sió-

csatorna vagyonkezelője a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Harc település 

nem rendelkezik kikötővel.  

Javaslat 

Tolna Megyei Önkormányzat lebonyolítása nyomán, SZÉCHENYI 2020 pályázati 

kereteken belül a Sió vízi turisztikai fejlesztésre kerül sor, mely projekt értelmében 

Harc község belterülete vízi kiszállóval gazdagodik. A kiszállóhoz csatlakozva 

javasolt a gépjárművek elhelyezésére, vontató- és szállítóeszközökkel  
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megközelíthető, valamint kerékpártárolásra alkalmas közlekedési létesítmények 

kialakítása.  

5. Légi közlekedés 

Harc nem rendelkezik repülőtérrel. A közelben található repülőterek a következők: 

Nyilvános repülőtér: 

Pécs, Pogány - 73 km 
Sármellék – 162 km 
Budapest, Ferihegy – 174 km 
 
Nem nyilvános repülőtér: 

Őcsény – 22 km 
Kalocsa-Foktő – 56 km 
Baja – 60 km 
Siófok-Kiliti – 75 km 
Dunaújváros – 79 km 

6. Kerékpáros közlekedés 

A település közigazgatási területét jelenleg nem érinti kerékpárút hálózat. Harc 

szomszédságában elhelyezkedő Sióagárd községen az országos kerékpárút 

hálózat eleme a 61. Sió-völgyi kerékpárút a Sió-csatorna töltésén halad végig, a 

térségi jelentőségű kerékpárút-hálózat pedig a 65. út mentén vezet végig. A 

vizsgált településről ezen kerékpáros útvonalak könnyen elérhetőek.  

A helyi kerékpáros forgalom jellemzően a közúton bonyolódik. Jelenleg a 

közintézmények, kereskedelmi- és szolgáltató létesítmények környékén a 

kerékpár tárolása megoldott a kihelyezett kerékpártámaszok segítségével. 

Javaslat 

Tolna Megye Területrendezési Terve Harc közigazgatási területén, a 65. sz. 

másodrendű főút nyomvonalával párhuzamosan térségi kerékpárút hálózathoz 

csatlakozó Murga – Zomba – Sióagárd közlekedési elemet tervez. Az országos 

településrendezési és építési követelményekről szóló, 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: OTÉK) 26.§ (2) bekezdése alapján kerékpárút 

elhelyezése céljára legalább 3,00 méter szélességű építési területet kell 

biztosítani. Figyelembe véve a helyi domborzati viszonyokat, továbbá az e-ÚT 
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03.04.11 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése Útügyi Műszaki Előírásban 

foglaltakat javasoljuk, a tervezett létesítmény külterületi nyomvonala mentén az 

5,00 méter széles közlekedési terület biztosítását a tervezett kerékpárút 

megvalósíthatósága érdekében.  

Harc területén a Sió turisztikai hasznosítására irányuló Sió projekt keretében a Fő 

utca – Széchenyi utca mentén kerékpárút kiépítése tervezett. E kerékpárút északi 

irányban az Alkotmány utcán tovább folytatódik Kölesd felé a 6317. sz. közút 

mentén, délkelet felé pedig a Dózsa György utcán éri el a tervezett evezős kikötőt 

a Sión, illetve a Sió jobbparti töltésén folytatódhat Szekszárd felé. 

 

7. Gyalogos közlekedés 

A község gyalogjárdái az utakkal párhuzamosan egyik, vagy mindkét oldalon 

kerültek kiépítésre. Egyes utcák gyalogos forgalma számára azonban nem épült 

ki a gépkocsiforgalomtól elválasztott felület, és arra is akad példa, hogy a 

meglévő járdák leromlott minőségűek vagy szűk keresztmetszetűek.  

Javaslat 

A leromlott burkolatú gyalogos felületek felújítása fontos feladat. A 

forgalomcsillapított területeket leszámítva javasolt az utcák gyalogos 

létesítményeinek kiépítése, valamint a szűk keresztmetszetű járdák 

szélességének bővítése.  

A gyalogos felület tényleges szélességét alapvetően a várható gyalogosforgalom 

helyigénye határozza meg. A várható gyalogos forgalom szoros összefüggésben 

van a kapcsolódó terület funkcióival, valamint a beépítés módjával. Javasolt 

azonban valamennyi utca tekintetében a minimális 1,50 méter széles járda 

kiépítése.  

A közutakon alkalmazott 2*1 sávos utak mellett a minimális járdaszélesség 2,50 

méter, ami a kiemelt szegély melletti 0,50 méter és a beépítések, kerítések 

melletti 0,25-0,50 méter széles biztonsági sávból, valamint a 2*0,75 méter 

hasznos járdaszélességből áll. 
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8. Település helyi úthálózata 

Harc belterületi úthálózata két gyűjtő- és a rácsatlakozó lakó, kiszolgáló utakból 

áll. Az országos hálózathoz a kapcsolatot 65 sz. Szekszárd – Tamási - Siófok 

másodrendű főút (Siófoki utca), valamint a 6317 j. Szekszárd – Simontornya 

összekötő út (Alkotmány utca, Kölesdi utca) biztosítja, melyek a fentebb említett 

gyűjtő út funkciót is ellátják. 

A meglévő közúti hálózati elemek az e-UT 03.01.11 Útügyi műszaki előírás 1.1 

táblázata szerint két csoportra oszthatók szét: 

a. Belterületen áthaladó országos közutak, gyűjtőutak 

65 sz. Szekszárd – Tamási - Siófok másodrendű főút 
Siófoki utca: 
Tervezési osztály: B.IV.b.C. 
Meglévő szabályozási szélesség: 15-35 méter 
Meglévő forgalmi sávok: 2 * 3,50 méter + (1 * 3 méter) 
Meglévő padka: 2 * 1,25 méter széles 
Meglévő burkolat: aszfalt (közepesen leromlott állapotú) 
Tervezési sebesség: 50km/h 
Járda: 1 – 2 méter széles kétoldali 
 
6317 j. Szekszárd – Simontornya összekötő út 
Alkotmány utca – Kölesdi utca 
Tervezési osztály: B.V.c.B. 
Meglévő szabályozási szélesség: 18,50-20,00 méter 
Meglévő forgalmi sávok: 2 * 3,00 méter 
Meglévő padka: 1 * 1,00 méter széles 
Meglévő burkolat: aszfalt (közepesen leromlott állapotú) 
Tervezési sebesség: 50km/h 
Járda: 1 – 1,50 méter széles egy oldali 

b. Belterületi helyi kiszolgáló utak: 

Az önkormányzat kezelésében lévő közlekedési felületek többsége burkolattal 

ellátott, azonban több utca burkolata leromlott állapotú, és számos út csak 

csökkentett paraméterekkel épült ki. A burkolattal rendelkező utak szélessége 

többnyire 3,00 - 4,50 méter. Az áthaladó járművek túlnyomó részben célforgalmi 

jelleggel használják ezeket. Harc gyalogos közlekedése általonoságban az 

útburkolaton bonyolódik, mert hiányoznak a kiépített gyalogjárdák, vagy azok 

keskeny kialakításúak. 
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Béke utca: 
Tervezési osztály:    B.VI.d.B. 
Meglévő szabályozási szélesség: 18,5-20,0 méter 
Meglévő burkolat:  

minősége:   leromlott aszfalt 
  szélessége:   3,0-3,5 méter 
  forgalomi sáv:  2 * 1 
Meglévő padka:    1,0 m széles 

Javaslat 
A Béke utca szabályozási szélességének és keresztmetszeti kialakításának 

módosítása nem szükséges. Javasolt azonban a Siófoki utcához történő 

közvetlen közlekedés csatlakozás kialakítását. Ennek hiányában, közterületen 

kell biztosítani valamennyi gépjármű megfordulási lehetőségét. 

Diós utca: 
Tervezési osztály:    B.VI.d.C. 
Meglévő szabályozási szélesség: 3,0-8,0 méter 
Meglévő burkolat:  

minősége:   megfelelő aszfalt / szórt 
  szélessége:   2,5-4,5 méter 
  forgalomi sáv:  2 * 1 
Meglévő padka:    0,0-1,0 m széles 

Javaslat 
Jelenleg a Diós utca jelentősége forgalomi szempontból nem elhanyagolható. E 

közlekedési létesítmény a 011/7-, valamint 76 helyrajzi számmal jelölt területek 

mentén sem funkció tekintetében, sem szélességi szempontból jelentős változást 

nem feltételez. Azonban a további szakaszait érintve új szabályozás készül. A 

tervezett közlekedési nyomvonal feladata a település déli részén kijelölt 

gazdasági területek feltárása. 

Tervezési osztály:    B.VI.d.C. 
Tervezett szabályozási szélesség: 10,00-12,00 méter 
Tervezett burkolat:  

minősége:   aszfalt 
  szélessége:   5,50-6,00 méter 
  forgalomi sáv:  2 * 1 
Tervezett padka:    2 * 1,0 m széles 
Tervezési sebesség:   30 km/h 
 

Dózsa György utca: 
Tervezési osztály:    B.VI.d.B. 
Meglévő szabályozási szélesség: 4,5-8,0 méter 
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Meglévő burkolat:  
minősége:   beavatkozást igénylő aszfalt / szórt 

  szélessége:   2,5-3,5 méter 
  forgalomi sáv:  2 * 1 
Meglévő padka:    0,0-1,0 m széles 

Javaslat 
Jelenleg a Dózsa György utca burkolatai erősen leromlott állapotúak. A 

domborzati viszonyok és a szűkös közterületi széleség végett nem alakítható ki 

az optimális közlekedési keresztmetszet. A tárgyalt közlekedési nyomvonal által 

megközelíthető területek fejlesztése esetén különös figyelmet kell szentelni a 

megközelíthetőségi szempontokra. Jelenleg az utca végén nem biztosított a 

gépjárművek számára a megfordulási lehetőség. A probléma feloldására minél 

előbb megoldást kell találni, és valamennyi gépjármű által használható, 

közforgalom számára nyitott fordított kell építeni.  

 
Fő utca: 

Tervezési osztály:    B.VI.d.B. 
Meglévő szabályozási szélesség: 12,0-20,0 méter 
Meglévő burkolat:  

minősége:   leromlott aszfalt 
  szélessége:   3,0-3,5 méter (+ 3,00 méter) 
  forgalomi sáv:  2 * 1 (1 * 1) 
Meglévő padka:    2 * 0,0-1,0 m széles 

A Fő utca közterülete kialakultnak tekinthető, szabályozási szélessége nem 

változik. 

Jókai Mór utca: 
Tervezési osztály:    B.VI.d.B. 
Meglévő szabályozási szélesség: 12,0-20,0 méter 
Meglévő burkolat:  

minősége:   leromlott aszfalt 
  szélessége:   3,0-3,5 méter (+ 3,00 méter) 
  forgalomi sáv:  2 * 1 (1 * 1) 
Meglévő padka:    2 * 0,0-1,0 m széles 

Javaslat 
A Jókai Mór utca északi irányba meghosszabbításra kerül a meglévő külterületi út 

helyén. 

Tervezési osztály:    B.VI.d.C. 
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Tervezett szabályozási szélesség: 12,00 méter 
Tervezett burkolat:  

minősége:   aszfalt 
  szélessége:   5,50 méter 
  forgalomi sáv:  2 * 1 
Tervezett padka:    2 * 1,0 m széles 
Tervezési sebesség:   30 km/h 
 
 

Kossuth Lajos utca: 
Tervezési osztály:    B.VI.d.B. 
Meglévő szabályozási szélesség: 16,0-25,0 méter 
Meglévő burkolat:  

minősége:   leromlott aszfalt 
  szélessége:   3,0 méter 
  forgalomi sáv:  2 * 1 
Meglévő padka:    2 * 0,0-1,0 m széles 

A Kossuth Lajos utca közterülete kialakultnak tekinthető, szabályozási szélessége 

nem változik. 

Petőfi Sándor utca: 
Tervezési osztály:    B.VI.d.B. 
Meglévő szabályozási szélesség: 6,5-12 méter 
Meglévő burkolat:  

minősége:   közepesen leromlott aszfalt 
  szélessége:   3,00 méter 
  forgalomi sáv:  2 * 1 
Meglévő padka:    2 * 0,0-1,0 m széles 

Javaslat 
A Petőfi Sándor utca déli irányba meghosszabbításra kerül a meglévő külterületi 

út helyén. 

Tervezési osztály:    B.VI.d.C. 
Tervezett szabályozási szélesség: 12,00 méter 
Tervezett burkolat:  

minősége:   aszfalt 
  szélessége:   4,50 méter 
  forgalomi sáv:  2 * 1 
Tervezett padka:    2 * 1,0 m széles 
Tervezési sebesség:   30 km/h 
 
 
 

Sió utca: 
Tervezési osztály:    B.VI.d.C. 
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Meglévő szabályozási szélesség: 4-10 méter 
Meglévő burkolat:  

minősége:   leromlott aszfalt 
  szélessége:   3,0 méter 
  forgalomi sáv:  2 * 1 
Meglévő padka:    2 * 0,0-1,0 m széles 

Javaslat 
A Sió utca egységes 12,00 méter széles szabályozási szélességgel kerül 

rendezésre. A közeljövőben nem feltételezhető nagyon forgalmi gyarapodás, de a 

domborzati viszonyok különös kihívást jelentenek a közlekedési felületek 

optimalizálása folyamán. 

Tervezési osztály:    B.VI.d.C. 
Tervezett szabályozási szélesség: 12,00 méter 
Tervezett burkolat:  

minősége:   aszfalt 
  szélessége:   4,00 méter 
  forgalomi sáv:  2 * 1 
Tervezett padka:    2 * 1,25 m széles 
Tervezési sebesség:   30 km/h 

 

Széchenyi utca: 
Tervezési osztály:    B.VI.d.B. 
Meglévő szabályozási szélesség: 12,0-18,0 méter 
Meglévő burkolat:  

minősége:   megfelelő aszfalt 
  szélessége:   4,5 méter 
  forgalomi sáv:  2 * 1 
Meglévő padka:    2*1,0 m széles 

A Széchenyi utca közterülete kialakultnak tekinthető, szabályozási szélessége 

nem változik. 

Vörösmarty tér: 
Tervezési osztály:    B.VI.d.B. 
Meglévő szabályozási szélesség: 16,0-28,0 méter 
Meglévő burkolat:  

minősége:   megfelelő aszfalt 
  szélessége:   4,0-4,5 méter 
  forgalomi sáv:  2 * 1 
Meglévő padka:    2 * 0,0-1,25 m széles 
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9. Parkolás 

A település saját parkolási rendelettel nem rendelkezik. Általánosságban a 

gépjárművek elhelyezése megoldott. A település központban lévő kereskedelmi 

létesítmények, közintézmények OTÉK szerinti parkolószáma sok helyen csak 

közterületen biztosítható, valamint hiányosan, vagy nem kerültek kijelölésre a 

mozgásukban korlátozottak számára fenntartott várakozóhelyek. 

Javaslat 
A jövőben gépjárművek elhelyezését telken, vagy közlekedési területen belül kell 

biztosítani. A járművek (gépjárművek, kerékpárok) elhelyezésnek kialakítást az 

OTÉK előírásai alapján kell megvalósítani. Közforgalom számára nyitott parkoló 

létesítése esetén, különös figyelmet kell szentelni a mozgásukban korlátozottak 

részére szánt-, valamint az elektromos gépjármű töltőállomással ellátott 

várakozóhelyek számának meghatározására, melyről - a helyi építési szabályzat 

eltérő rendelkezésének hiányában – az OTÉK 42. §-ában rendelkezik. 

10. Kapubejárók 

Az egységes településkép érdekében a kapubejárók kiépítését azonos műszaki 

paraméterekkel javasoljuk megoldani. Az árkok lefedésénél legalább Ø30 cm 

átereszt kell építeni a könnyű tisztíthatóság érdekében. 

11.  Tűzvédelmi szempontok 

A település jelenlegi úthálózata nem minden esetben alkalmas tűzoltó 

gépjárművek, valamint műszaki mentést végző gépjárművek közlekedésére. Ezen 

problémák mielőbbi korrigálásra szorulnak. Az építményeket megfelelő közúti 

kapcsolattal kell ellátni, amely megfelel az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

előírásainak.  

Az utak mellett a tűzcsapokat a közúti űrszelvényen kívül kell elhelyezni, jól 

megközelíthető helyen. A tűzcsapok észlelhetőségét biztosítani kell, 

környezetükben a növényzetet el kell távolítani. Új telekalakításoknál, a 

beépítések megkezdése előtt biztosítani kell a közlekedési területeket, és az 

utakat közlekedésre alkalmassá kell tenni (a közműkiépítések után szilárd 

burkolattal kell ellátni). 
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12. Mellékletek 
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I. VÍZELLÁTÁS 

 

Harc község közüzemű vízellátását önálló vízmű biztosítja, üzemeltetője az ERÖV Vizi 

közmű ZRT (7100 Szekszárd Epreskert út.9). 

A rendszer vízbázisát 2 db mélyfuratú kút képezi. 

 

 

A mélyfuratú kutak adatai: 

I.sz. kút : hrsz:322/2    1978. 

- Kataszteri szám:   B-3 

- Talpmélység:   222,0 m 

- Nyugalmi vízszint:  39,0 m 

- Üzemi vízszint:  55,0 m. 

- Üzemben kitermelhető vízhozam: Qü = 110 l/s.  

 

II.sz. kút: hrsz:137    1985. 

- Kataszteri száma:  B-4  

- Talpmélység:    221,0 m 

- Nyugalmi vízszint:      0,8 m 

- Üzemi vízszint:    22,0.m. 

- Üzemben kitermelhető vízhozam: Qü = 160 l/s. 

 

A vízműtelepi létesítmények adatai: 

A községi vízmühöz 2 x 50 m3 térfogatú mélytároló szolgálati medence tartozik a 322/2 hrsz-

ú vízműtelepen. 

A hálózati nyomást a vízmű telepen található hidroforos nyomásfokozó berendezés biztosítja. 

A községi elosztóhálózat adatai: 

      -   NA 150 KM PVC:              250,0 m 

      -   NA 100 KM PVC:            1709,0 m 

-   NA   80 KM-PVC:        5203,0 m 

Vezetékhálózat összesen:     7162,0 méter 

 

A házi bekötések száma: 335 db. 

  

A település  2015. évi vízfogyasztása: 28 294 m³/év = 79,24 m³/ nap. 

  2016. évi vízfogyasztása: 27 567 m3/év = 75,52 m3/nap 

  2017. évi vízfogyasztása:31 145m
3
/év = 85.33m

3
/nap  

Az ivóvíz ellátó rendszer az 1980- es évek elején épült a jelenlegi elvárásoknak 

megfelelően 

1. FEJLESZTÉSI JAVASLAT 

1.1 A község belterületén beépítetlen ingatlanok közművesített területen találhatóak 
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A  beépítetlen ingatlanok száma 46 db. Az ingatlanok vízellátását a meglevő 

vízmű  hálózatról történő leágazással biztosítható.  

A beépítetlen ingatlanok vízigény: 46 ingatlan x 2,4 fő/ingatlan x 100 0 l/fő = 

11.040  l/d = 11.04 m
3
/d  

A szükséges vízmennységet a jelenlegi vízvezeték hálózat biztosítani tudja. 

1.2. A Kossuth u. – Fő utca közti tömbbelsőben kialakítandó kb. 40 db lakóingatlan 

A lakóingatlanok vízellátása a Vörösmarty téren kialakításra kerülő körvezetékről 

történő leágazással lehet biztosítani. Az ingatlanok vízellátására egy DN 100-as 

átmérőjű ág vezeték épül. 

A fejlesztendő terület vízigény: 40 ingatlan x 2,4 fő/ingatlan x 100 0 l/fő = 9.600 

    l/d = 9.60 m
3
/d  

A szükséges vízmennységet a jelenlegi vízvezeték hálózat biztosítani tudja. 

1.3. Az 52. hrsz-ú út mentén kialakítandó kb. 12 db. lakóingatlan 

 A lakóingatlanok vízellátása a Diófa és Petőfi utcai vízvezetékek összekötésével 

 kialakításra kerülő DN 90-es körvezetékről bitósítható. 

 A fejlesztendő terület vízigény: 12 ingatlan x 2,4 fő/ingatlan x 100 0 l/fő = 2.880 

    l/d = 2.88 m
3
/d  

 A szükséges vízmennységet a jelenlegi vízvezeték hálózat biztosítani tudja. 

A fejlesztéssel érintett területek összes vízigénye: 44.640 l/d= 44.64 m
3
/d 

A távlati fejlesztési tervek készítésénél figyelembe kell venni a 201/2001 (X.25.) Korm. 

rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló előírásait. 

2. Vegyes területek: 

2.1. Településközpont területek: 

A településközpont területeken levő fejlesztések vízellátását a meglevő vízvezeték hálózatról 

biztosítani lehet. 

3. Gazdasági területek: 

3.1 Kereskedelmi, szolgáltató területek: 

A gazdasági területen kialakítandó kereskedelmi és szolgáltató területek vízellátását a 

meglevő vízvezeték hálózat bővítésével bitósítható. 

4. Különleges területek: 

4.1 Különleges mezőgazdasági üzemi terület: 

Harc településhez tartozó Janyapuszta-major település részen nincs vezetékes ivóvízellátó 

rendszer. A terület vízellátását egyedi vízellátó rendszerrel lehet megoldani. A településrész 

fejlesztése esetén a hosszú távú biztonságos ivóvízellátás érdekében a vezetékes ivóvizet 

Harci vízvezeték hálózat bővítésével lehet megoldani. 
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4.2 . Különleges vásártér terület: 

A vásártér terület vízellátása a meglevő vízmű hálózatról biztosítható. 

 

II. SZENNYVÍZELVEZETÉS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 

Harc község közüzemű csatornahálózattal rendelkezik.  

A szennyvízhálózat kiépítése a 2010-es évben fejeződött be. A szennyvízhálózat kiépítését az 

Önkormányzat a DDOP program keretein belül az 5.1.4 sz. Kistelepülések 

szennyvízkezelésének fejlesztése konstrukcióban ki írt pályázati konstrukción elnyert 

összegből, és lakossági hozzájárulásból valósította meg. 

A pályázati forrásból a településen kiépült a szennyízcsatórna hálózat, kivéve a Kossuth Lajos 

utca. 

A meglevő Harci szennyvízelvezető rendszer: 

 Szennyvíztísztító: 

 Tipusa:Recing Hungária Kft SC500-as típusú biológiai szennyvíztisztító 

 Telep kapacitása:68.0 m
3
/d = 755 LEÉ 

 Szennyvíztisztító telep helye: Harc külterület 07/20 hrsz. 

 Tisztított szennyvízbefogadó: Sió-csatorna. 

 Szennyízcsatórna hálózat: 

 Gravitációs gerinc-csatorna:  DN 200 Kg-Pvc 4381.00 Fm 

 Házi bekötő csatorna:   DN 150 Kg-Pvc 2317.00 Fm 

 Házi bekötés száma:     246 db 

A DDOP program keretében megépült szennyvízelvezető rendszerből kimaradt a Kossuth 

Lajos utcai ingatlanok szennyvízelvezetése. Az Önkormányzat 2018-ban pályázatott nyújtott 

be a Széchenyi 2020- vidéki térségek falvainak megújítására az egyedi szennyvízkezelés 

VP6-7.2.12.16 kódszámú pályázatra. A pályázat elbírálása folyamatban van. 

A pályázat keretében csak természetközeli szennyvíztisztító építhető. A Kossuth Lajos 

utcában keletkezett szennyvizek egy közterületi szennyvízátemelő közbeiktatásával 

juttathatók a meglevő szennyvíztisztító mellé építendő gyökérmezős szennyvíztisztító telepre. 

A tisztított szennyvizek befogadója szintén a Sió-csatorna. 

 Kossuth Lajos utca: gravitációs csatorna DN 200 kg-pvc  702.20 fm 

    Házi bekötő csatorna DN 150kg-pvc  683.50.fm 

    Házi bekötések száma:   59 db 

  Szennyvíznyomó vezeték: DN 90 kpe nyomócső  898.80 fm 

 Közterületi szennyvízátemelő:  1db   1,60 m átmérőjű 

Sikeres pályázat esetén a település 100 %-os csatornázással rendelkezi. 

FEJLESZTÉSI JAVASLAT: 

1.1. A község belterületén beépítetlen ingatlanok közművesített területen találhatók 

A  beépítetlen ingatlanok száma 46 db.  
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Az ingatlanok szennyvízelvezetése a meglevő szennyvízhálózatra történő rákötéssel 

biztosítható.  

A beépítetlen ingatlanokon keletkezett szennyvízmennyiség 46 ingatlan x 2,4 fő/ingatlan x 90 

0 l/fő = 9.936  l/d = 9.94 m
3
/d  

A keletkezett többlet szennyvízmennyiséget a meglevő szennyízcsatorna hidraulikailag 

fogadni tudja.  

1.2. A Kossuth u. – Fő utca közti tömbbelsőben kialakítandó kb. 40 db lakó-ingatlan 

A tömbbelsőben kialakítandó ingatlanok szennyvízelvezetését a terep-adottságokat 

figyelembe véve nyomott szennyvízelvezető rendszerrel (házi szennyvízátemelők) lehet 

megoldani. A szennyvizek elvezetésére a tömbbelső közterületén DN 90-KPE nyomócső 

épül. A keletkezett szennyvizek befogadója a Petőfi Sándor utcai meglévő szennyvízgerinc 

csatorna. 

A beépítetlen ingatlanokon keletkezett szennyvízmennyiség 40 ingatlan x 2,4 fő/ingatlan x 

 90.0 l/fő =8.640 l/d = 8.64 m
3
/d  

A keletkezett többlet szennyvízmennyiséget a meglevő szennyízcsatorna hidraulikailag 

fogadni tudja. 

1.3. Az 52 hrsz-ú út mentén kialakítandó kb. 12 db. lakóingatlan 

Az ingatlanok szennyvízelvezetése a Diófa utcai meglevő szennyvízcsatorna hálózat 

bővítésével megoldható. 

A beépítetlen ingatlanokon keletkezett szennyvízmennyiség 12 ingatlan x 2,4 fő/ingatlan x 

 90.0 l/fő =2.592 l/d = 2.60 m
3
/d  

A keletkezett többlet szennyvízmennyiséget a meglevő szennyvízcsatorna hidraulikailag 

fogadni tudja. 

2. Vegyes területek 

2.1. Településközpont területek 

A településközpont területeken levő fejlesztések szennyvízelvezetése a meglevő 

szennyvízcsatorna hálózatra rákötéssel biztosítható. 

3. Gazdasági területek: 

3.1. Kereskedelmi, szolgáltató területek 

A gazdasági területen kialakítandó kereskedelmi és szolgáltató területek szennyvízelvezetése 

a meglevő szennyízcsatórna hálózat bővítésével bitósítható. 

4. Különleges területek 

4.1. Különleges mezőgazdasági üzemi terület 

Harc településhez tartozó Janyapuszta-major településrész szennyvízelvezetése egyedi zárt 

szennyvízgyűjtők építésével biztosítható, az összegyűjtött szennyvizeket a harci 

szennyvíztisztító telep TFH tudja fogadni. 

4.2. Különleges vásártér terület 
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A vásártér területen épülő épületekben keletkezett szennyvizek elvezetése a meglevő 

szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötéssel biztosítható. 

A fejlesztéssel érintett területeken keletkezett összes szennyvízmennység:40.179.00l/d

 = 40.20 m
3
/d 

A keletkezett többlet szennyvízmennyiséget a meglevő szennyvíztisztító telep csak 

kapacitásbővítés után tudja biztonságosan fogadni, és a megfelelő határértékre tisztítani. 

 

III.  CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS 

Harc község belterületi csapadék vízelvezetése nyílt árokrendszerrel történik. 

A csapadék vízelvezetés szempontjából kedvező, hogy a Sió-csatorna érinti a település 

belterületi határát.  

A terv távlatán belül feladat a belterületi nyílt árokrendszer folyamatos karbantartása. A Sió-

csatorna közcélú vízfolyás meder karbantartási munkáit az országos program szerint kell 

elvégezni. 

A fejlesztési területek csapadékvíz elvezetése nyílt árok rendszerrel javasolt.  







Harc község településrendezési tervének felülvizsgálata - 2018 
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Villamosenergia ellátás 
szakági munkarész  

 

A meglévő állapot: 

 

Harc község villamosenergia ellátását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja, a 

Szekszárd alállomás, ill. Bonyhád alállomás 22 kV-os celláiból induló szabadvezetékre csatlakozó, 

22/0,4 kV-os transzformátor állomásokon keresztül. A község belterületén 3 db. külterületén 1 db. 

E.ON tulajdonú transzformátor állomás található. Részletes adataik a mellékelt táblázatban 

láthatók. 

A 22 kV-os, szabadvezeték hálózat vas-, ill. betonoszlopokon, a 0,4 kV-os hálózat – mely 

nagyrészt csupasz, helyenként szigetelt szabadvezetékes – beton, ill. betonlábas faoszlopokon 

húzódik. A fogyasztói csatlakozások szigetelt szabadvezetékekkel vannak kiépítve. A közvilágítást 

energiatakarékos fényforrások biztosítják. 

A község külterületét keresztezi még egy 132 kV-os szabadvezeték is. 

A villamos művek biztonsági övezetének nagyságát, és az ott létesíthető objektumokat, 

valamint az ott végezhető tevékenységeket a 2/2013.(I.22.) NGM rendelet szabályozza. 

Az E.ON ZRT által tervezett fejlesztések: 

- A Kölesdi utca KIF hálózatának felújítása, 

- A Kossuth utca – Jókai utca KIF hálózatának átépítése. 

A fentieken, ill. az új energia-igények teljesítésén, az állagmegóváson és megelőző karbantartáson 

kívül az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt jelentősebb stratégiai beavatkozást, átépítést nem 

tervez. Kérése az, hogy a rendezési terv ne tartalmazzon olyan előírást, mely a meglévő hálózatok 

felújítását kizárólag földkábellel engedélyezi, mert az ellentétes az országos érvényű rendeletekkel. 

Amennyiben új létesítmény építése miatt villamos hálózat-kiváltásra van szükség, abban az esetben 

annak költsége az igénylőt terheli. 

 

Tervezett fejlesztések: 

 

A község belterületének energiaellátását és közvilágítását jelenleg a HARC KG I., HARC KG 

II. és a HARC KG III. jelű transzformátor állomások biztosítják. A község külterületén lévő, JANA 

PTA jelű transzformátor állomás a belterület jelenlegi és tervezett fogyasztóinak ellátásában nem 

játszik szerepet. 

A község belterületi utcáinak beépítetlen telkei (kb. 46) az utcák meglévő, kisfeszültségű 

hálózataira történő csatlakozással elláthatók. 

A Kossuth utca – Fő utca közötti tömbbelsőben kialakítandó, kb. 40 db. lakótelek HARC KG 

I jelű, 2/0,4 kV-os transzformátor állomást tápláló, 22 kV-os, szabadvezeték hálózatról leágazó 

vezetéken táplált – és a tervezett lakótömb mellé telepítendő – új, 22/0,4 kV-os transzformátor 

állomás létesítésével, és új, kisfeszültségű hálózat kiépítésével ellátható. 

Az 52. hrsz-ú út mentén kialakítandó, kb. 12 új lakótelek a HARC KG III. jelű, 22/0,4 kV 

(250 kVA)-es transzformátor állomás teljesítményének növelésével és új, kisfeszültségű hálózatok 

építésével elláthatók. 

A 65-ös fő-közlekedési út déli, kivezető szakasza mentén kialakítandó, Gazdasági fejlesztési 

területek ellátására a meglévő, 22 kV-os szabadvezeték hálózatra csatlakozó, új, 22/0,4 kV-os 

transzformátor állomást kell létesíteni. Teljesítményét az oda települő gazdasági létesítmények 

várható igénye szabja meg. 

A község megszűnt sportpályája helyén tartandó rendezvények esetleges villamos energia-

igénye a HARC KG III. jelű transzformátor állomásra csatlakoztatott, 0,4 kV-os, ideiglenes elosztó 

szekrény és kábel-hálózat létesítésével kielégíthető. 
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Elektronikus hírközlés 
szakági munkarész  

 

A meglévő állapot: 

 

Harc község vezetékes telefon szolgáltatás szempontjából a 74. sz. Szekszárd primer körzetbe 

tartozik, melynek telefon hálózata a Magyar Telekom Nyrt. (1013. Krisztina krt. 55.) tulajdona. 

A Magyar Telekom Nyrt. Pécsi Igazgatósága (7646. Pécs, Jókai u. 10.) által küldött 

tájékoztatás szerint Harc község telefonközpontja Sióagárdon van és a Szekszárd-i primer központ 

kihelyezett fokozata. Harc község ellátása rézvezetőjű földkábelen történik. A község törzshálózata 

közvetlenül földbe fektetett kábelekből áll. A hálózat második síkja jellemzően Telekom tulajdonú 

oszlopokra van függesztve, de a Siófoki utcában erősáramú tartószerkezeteket is igénybe vesznek. 

A községen áthúzódó optikai hálózat nyomvonalát (a mellékelt térképen) sárga vonal jelöli. 

A településen vezetékes beszédcélú és szélessávú szolgáltatást nyújtanak. Műholdas TV 

szolgáltatással, ill. mobil lefedettséggel is rendelkeznek. A hálózatban jelenleg 133 áramkör 

üzemel, ebből 52 SAT TV. 

Hálózat-fejlesztést a közeljövőben nem terveznek. A szélessávú fejlesztési pályázatot a 

területen nem a Magyar Telekom nyerte. 

 

Harc község másik, vezetékes hírközlési szolgáltatója a Tarr Kft (7100. Szekszárd, Bezerédy 

u. 2.) mely TV, internet és vezetékes telefon szolgáltatást kínál előfizetőinek.  

A Magyar Telekoménál kisebb kiterjedésű (belterületi), koax kábeles előfizetői hálózata 

részben földbe fektetett, részben az E.ON ZRT kisfeszültségű hálózatának oszlopaira van 

függesztve.  

 

Vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást az alábbi szolgáltatók biztosítanak Medinán: 

 

 Magyar Telekom Nyrt. 

 Fejlesztési igazgatóság 

 Vezetéknélküli hálózat fejlesztési ágazat 

 (1519. Budapest, Pf. 512.) 

 Telenor Magyarország Zrt 

 Műszaki szolgáltatások igazgatósága 

 (2045. Törökbálint, Pannon út) 

 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt  
 (Budapest, 1096. Lechner Ödön fasor 6.) 

 

A községben egyik mobil szolgáltatónak sincs bázisállomása, de – honlapjuk szerint – kiváló 

(4G) mobiltelefon, és internet szolgáltatást tudnak biztosítani a községben. 

Fejlesztést egyik vezeték nélküli szolgáltató sem tervez, de kérik, hogy a rendezési terv ne 

legyen akadálya egy – a későbbiekben esetleg felállítandó – átjátszó állomás létesítésének. 
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Tervezett fejlesztések: 

       

A község belterületi utcáinak beépítetlen telkei (igény esetén) az utcák meglévő – a Magyar 

Telekom, vagy a Tarr Kft által üzemeltetett – hírközlő hálózataira való csatlakozással elláthatók. 

A Kossuth utca – Fő utca közötti tömbbelsőben kialakítandó, kb. 40 db. lakótelket, (annak 

ellenére, hogy a fenti két utcában mindkét szolgáltatónak van vezetékes hálózata) a Vörösmarty tér 

felől tervezett, új bekötőút mentén kiépítendő, új hálózat-szakasz építésével célszerű bekapcsolni 

bármelyik szolgáltató hálózatába. 

Az 52. hrsz-ú út mentén kialakítandó, kb. 12 új lakótelek a két vezetékes szolgáltató Petőfi 

Sándor utcai hálózatainak meghosszabbításával bekapcsolható. 

A Diós utcától délre fekvő, új gazdasági területeken egyik vezetékes hírközlési szolgáltatónak 

sincs kiépített hálózata. Ezért az oda települő gazdasági vállalkozások (majdani) hírközlési 

igényeinek kielégítése jelentős fejlesztést igényel akármelyik szolgáltatótól. Célszerű tehát a 

felmerülő igényeket a terület konkrét fejlesztési céljainak kialakításával egyidejűleg ismertetni a 

hírközlési szolgáltatókkal. 

Mivel a megszűnt sportpálya helyén tartandó rendezvények hírközlési igénye csak időszakos 

(és mobil szolgáltatásokkal kielégíthető), vezetékes hírközlő hálózatok kiépítését erre a területre 

nem javaslom. 

 

2018. 10. 18.        Baranyai Péter 

            településrendezési hírközlés tervező 

           (TH-T 19-0762) 

 

Melléklet:  Harc – Telekom hálózat 







5 .  K Ö R N Y E Z E T I  H A T Á S O K  É S  F E L T É T E L E K  

(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti 

hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és 

rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában) 

 

A Környezeti hatások és feltételek rendszerét a „ Környezeti értékelés Harc község településrendezési 

tervéhez” megnevezésű anyag tartalmazza. 

 

 

 



6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 
 

A tervezet és a hatályos településszerkezeti terv közötti változtatásokat "1. A környezet alakítás 
terve" fejezet tartalmazza. 

 



7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
 

A szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás 
alapelve, a változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása 

 

I. A szabályozási koncepciót megalapozó legfőbb szempontok 

1. A településtervezésre vonatkozó jogszabályok előírásai  

1.1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(Étv.); 

1.2. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (OTÉK); 

1.3. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

1.4. Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet; 

1.5. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek 
készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével 
kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás 
részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet  

1.6. A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 

2. A tervezés során figyelembe veendő magasabb szintű tervfajták előírásai 

2.1. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény 

2.2. Tolna Megye Területrendezési Terve (1/2005. II. 21. megyei ök. rendelet) 

3. A terv egyeztetésében részt vevő államigazgatási szervek adatszolgáltatásai és javaslatai 

4. A Megalapozó vizsgálat által feltárt adottságok (kialakult területhasználat, meglévő 
létesítmények); 

5. A jóváhagyott településfejlesztési koncepció (94/2018. (IX. 25.) sz. kt. határozat) 
célkitűzései (önkormányzati, lakossági és vállalkozói igények); 

6. A hatályban lévő településrendezési eszközök figyelembe vehető tartalmi elemei 

6.1. Településszerkezeti terv (27/2009. (V. 21.) sz. kt. határozat),  

6.2. Helyi Építési Szabályzat (4/2009. (V. 25.) ök. rendelet) és annak mellékletét képező 
Szabályozási terv 

7. A településkép védelmével kapcsolatos dokumentumok  

7.1. Harc Község Településképi Arculati Kézikönyve (2/2018. (I. 30.) sz. kt. határozat)  

7.2. Harc község településképének védelméről szóló 1/2018. (II. 13.) ök. rendelet. 

 

 



II. A szabályozási koncepció készítésekor alkalmazott irányelvek 

1. A szabályozás legyen egyértelmű, világos, jól tagolt és minden felhasználó (lakosság, 
hatósági és önkormányzati szereplők) számára könnyen érthető. 

2. Az országos és megyei területrendezési tervekből eredő követelmények kerüljenek 
figyelembe vételre. 

3. A kialakult és átépítésre nem szánt területek szabályozása illeszkedjen a meglévő 
állapotokhoz. 

4. A fejlesztésre szánt területeken a szabályozás ne legyen gátja a később megjelenő jogos 
igények befogadásának. 

5. A szabályozás ne tartalmazzon a lakosság mindennapi életét megnehezítő indokolatlan, 
felesleges, nehezen betartható előírásokat. 

6. A szabályozás a sajátos eszközrendszerével segítse elő a település mindennapi életének 
zavartalan menetét és zökkenőmentes fejlődését.  

 

III. A szabályozási eszközök körültekintően alkalmazandók különösen az alábbi 
esetekben 

1. Belterületi határ megváltoztatása, új beépítésre szánt területek kijelölése csak indokolt 

esetben, a termőföldek védelmének szempontjait szem előtt tartva történjen; 

2. Közterületek számára szükséges kisajátítások a magán-érdekek lehető legkevesebb 

sérelmével, ugyanakkor az indokolt közérdek (biztonságos és zavartalan közlekedés) 

figyelembevételével történjen. 

3. Az egyes építési övezetek lehatárolása a kialakult állapotok figyelembevételével, 

egyúttal az egymást zavaró környezeti hatások elkerülésével történjen, különösen az 

ipari gazdasági és a mezőgazdasági üzemi területek esetében. 

4. Az övezeti paraméterek (az ingatlanok rendeltetése, beépítési módja, beépítési 

intenzitása és beépítési magassága) megállapítása a jogszabályok adta kereteken belül a 

kialakult állapotokhoz és várható igényekhez igazodva történjen meg. Különösen fontos, 

hogy a település élete és fejlődése szempontjából jelentős vállalkozások ésszerű 

fejlesztéseit a szabályozás indokolatlanul ne korlátozza.  

  

 

 

 



8 .  B E É P Í T É S I  T E R V  

 

Harc településrendezési eszközeinek tervezete nem tartalmaz olyan jelentős beépítési, 

településszerkezeti változást, amely indokolná beépítési terv készítését. 
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Építészeti értékvizsgálat 
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1.3.  A védett műemléki értékek települési értékleltára 

1.3.1. Világörökségi és a világörökségi várományos helyszínek és területek 

1.3.2. Az országos építészeti örökség elemei 
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2.2.  A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai 

2.2.1. a régészeti örökségre, 

2.2.2. a történeti településre, település- és tájszerkezetre, 

2.2.3. a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre. 

 

3.  Értékvédelmi terv 

3.1. Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények 

3.2. Önkormányzati feladatok  
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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. 



Harc község örökségvédelmi hatástanulmány 
2018. 

 

 
 

4 

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. 
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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. 
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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 
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1. Földrajzi helyzet 
 

Harc község Magyarország tájainak kataszterében az igazgatási terület 
morfológiai jellemzői alapján több önállónak tekintett kisebb egységre kiterjedően 
helyezkedik el. A kis-tájak rendszertani felosztása szerint a település központi részlete 
– tehát belterülete – a morfológiai jellemzők szerint a Tolnai-Hegyháthoz tartozik, 
hiszen annak délkeleti peremén foglal helyet. A belterületnél keletebbre elhelyezkedő 
és attól határozottan mélyebb helyzetű, továbbá kiegyenlítettebben mutatkozó 
részlet már a Sió-völgy nevezetű kistájhoz sorolt. Az említett kistájak közötti 
határvonalat hellyel-közzel a Sió-csatorna medervonala alkotja. Így annak vonalától 
keletebbre már leginkább síkságra emlékeztetők a morfológiai viszonyok. 
 
 
 
2. Földtani jellemzők 
 

A morfológiai jellemzőkhöz hasonlóan a földtani felépítésben is egyértelműen 
megmutatkozik a kistájak közötti különbség. Rétegtani és az általános 
hegységszerkezeti viszonyok alapján a település igazgatási területének nagyobb 
része olyan dombsági terület, ahol lealacsonyodott széles hátak között változatos 
irányú, ingadozó meredekségű és különböző szélességű, továbbá eltérő hosszúságú 
völgyek mutatkoznak. A völgyek nyomvonalában helyenként feltárulnak a dombságot 
felépítő terepszinthez közeli helyzetben lévő rétegek. A Sió vonalától keletre azonban 
e sajátosság már nem érzékelhető, hiszen mindenütt az igen fiatal geológiai korú 
képződmények azonosíthatók a felszínen és annak közelében. A felszínen előforduló 
különböző kifejlődésű rétegek is jelzik, hogy a település igazgatási területe jól 
elkülöníthető geológiai egységek közös határvonalán helyezkedik el. A határvonalat 
azon tektonikus árok jelenti, mely a település nyugati részletét alkotó dombsági 
területet a felszínen látszólagosan lezárja és általa előre jelzetten, vagy hozzá 
igazodva alakulhatott ki a későbbi Sió medre. A közel É-D-i irányú szerkezeti vonaltól 
keletre – a mélyfúrások adatai szerint – mégis tovább folytatódik a dombságot alkotó 
kőzetek területi elterjedése, de azok lezökkent állapotukkal már a Mezőföld nevezetű 
süllyedékhez tartoznak.  

 
A településen és közvetlen környezetben mélyített fúrások rétegsora szerint 

több száz m-es vastagsággal általánosan megtalálható azon felső-pannóniai 
képződménycsoport, mely minden itteni kistájnak alapját jelenti. Elsősorban 
homokváltozatokkal van jelen a neogén rétegsorozat, de alsóbb részletében már az 
agyag és az márga rétegek is egyre gyakrabban előfordulnak.  A közel 300 m-es 
mélységű fúrásokkal feltárt rétegsorozat fedettsége a morfológiai viszonyokhoz 
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igazodóan változatos, hiszen határozottan lépcsőzetesen keletre lejtő. A dombsági 
részleten általában csak 20-40 m-es, míg a Siótól keletre már legalább 50-90 m-es 
vastagságú negyedidőszaki rétegsorozattal került fedésbe, így nyílt feltárásai a 
község igazgatási területén nem ismeretesek.  

 
A pannóniai felületen diszkordáns települése és a későbbi szerkezeti mozgások 

miatt eltérő vastagsággal található a negyedidőszaki képződménycsoport. Alsó sávja 
– vagy első rétege – szinte mindenütt feküt is részlegesen magába foglaló agyagként 
azonosítható. Az alsó-pleisztocén korú egyes helyeken már több méteres vastagságú 
homokos közbetelepülésekkel is tagolt agyagsáv felületére települt többször 
megismétlődő eolikus üledékképződéssel a dombsági területen igen elterjedten 
megtalálható kőzetliszt vagy lösz. Az üledékképződés szüneteiben keletkeztek azon 
agyagosodott sávok (fosszilis talajok), melyek későbbiekben lefedésre kerültek. A 
fosszilis talajok ingadozó vastagsággal és területi kiterjedéssel találhatók, hiszen a 
szerkezetet kialakító mozgások befolyásolták az akkori eróziós folyamatokat. Így az 
idősebb lösz nemcsak tömörödött, hanem felszíne is egyenetlenné vált. A vályogos 
állapotú löszre került a lazább és erózió érzékenyebb szintén kőzetliszt anyagú 
fedősáv, amely szinte minden vízmosás és mesterséges bevágás falában előfordul és 
a tömegében előforduló talajosodott sávok már nagy területre kiterjedők.. Ez a 
fiatalabb és homokosabb kifejlődésű löszsorozat a vízfolyások medrének 
nyomvonalának és a Sió meder körüli vizenyős részletek kivételével mindenütt 
előforduló. Vastagsága viszont nagyon ingadozó, hiszen az eróziós hatások (szél, víz 
stb.) felületét hatásosan alakították az elmúlt évezredekben. Az eróziós folyamatok 
üledékei csak a település alacsonyabb részletein jelennek meg közvetlenül a Sió 
környezetében és ott már összefogazódottak az egykori ártér üledékeivel. Így a 
dombsági területre jellemző világos színű képződményeket a település mély fekvésű 
részletein szürke, sötétszürke, helyenként már fekete üledékek váltják fel. 
Utóbbiakban sávosan vagy foltszerűen jelentős a szerves anyagtartalom is előfordul, 
hiszen többségük a pangóvizes környezetben keletkezett és nélkülözi azon 
konszolidációt, mely a dombsági területre jellemző. 
 
 
 
3. Hidrogeológiai jellemzők 
 

A fiatal geológiai korú laza üledékek általános és jelentős vastagságú jelenléte 
lehetőséget biztosított a település igazgatási területén a talajvíz kialakulására. Így 
felszín alatti első víztípust jelentően a talajvíz összefüggő területi kiterjedéssel 
található meg a település alatti kőzettérben. Terepszint alatti mélysége változatos, 
hiszen a morfológiai helyzetnek megfelelően nemcsak felszínhez közeli, hanem 
jelentősebb mélységgel is elhelyezkedő. A legmélyebb térszíneken – vagyis a Sió 
környezetében – a felszínhez igen közel (1-3 m-re) található, de a dombsági 
területrészen helyenként már 15 m-nél is mélyebben mutatkozó.  

 
A talajvíz tározó kőzete vastagsági viszonyok alapján elsősorban a 

negyedidőszaki rétegsorozat (pleisztocén vagy holocén korú képződmény).  A 
település nyugati részletében csak a pleisztocén löszös rétegsorozat alján alakult ki, 
míg a mélyebb fekvésű keleti részletben már inkább a holocén korú áradmányokban 
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található. Az eltérő geológiai korú és kifejlődésű víztartók között a települési 
viszonyok valamint a természetes vízkilépések hiánya miatt közvetlen kapcsolat van.   
 

A talajvíz utánpótlása természetes folyamatokkal, vagyis meghatározó módon 
a felszín irányából, a mindenkori csapadékokból történik. Szivárgásának iránya 
alapvetően az állandó vízfolyás felé, vagyis a mélyvonalat és a felszíni vizeket is 
befogadó Sió irányába tartó. A változatos mélységi helyzet, továbbá a szerkezeti 
viszonyok miatti keletre irányuló dőlésviszonyok, továbbá a víztartó sávok 
lépcsőzöttsége eredményeként az igazgatási területen nincs tartós vagy állandó 
jelentkezésű forrás a talajvízből. Csak időszakos jelleggel mutatkozhatnak meg igen 
kis hozamú és csak esetlegesen mutatkozó források a vízmosások vagy az eróziós 
árkok talpán.  

 
Természetes kialakulású és állandó jelentkezésű források hiánya ellenére 

kiemelendő viszont, hogy a felső-pannóniai homokos képződménycsoportban 
található rétegvíz állandó betáplálást kap a talajvízből. A betáplálásra legalkalmasabb 
helyszín a szerkezeti vonal és annak környezete, hiszen ott a vízfelvételre és 
vízvezetésre alkalmas rétegek jelenléte miatt nemcsak függőleges, hanem oldalirányú 
betáplálással is törtéhet a vízátadódás. Ennek megfelelő, hogy a rétegvíz a pannóniai 
képződménycsoportban eltérő szinteken is kialakult az egykori üledékképződési 
viszonyok, a jelenlegi szerkezeti helyzet és a folyamatos betáplálás közös 
eredményeként. A pannóniai rétegvízre mélyített fúrásokban kialakult 
nyomásviszonyok így közvetlenül utalnak nemcsak a közeli dombság jelenlétére, 
hanem a talajvízből történő állandó betáplálásra is. 

 
Belterület, Fő utca vizsgálata  
A Fő u. alsó részletében nincs állandó jelentkezésű, vagy szakszerűen foglalt 

forrás. Időszakosan azonban jelentkeznek rétegvizek az utca mindegyik oldalán 
eltérő magassági helyzetekkel. A helyiek szerint azok valójában csak csapadékos 
időszak után mutatkoznak. A jelentkezés nagy része csak 1-2 napos, esetlegesen 10-
15 napig tartó, kivételesen azonban lehet hosszabb időszak is (kb. 1 hónap). A valós 
jelentkezési helyeket kevés kivételtől eltekintve nem tudták egyértelműen 
megmutatni az itt lakók. 

 
A Fő u. 49. sz. alatti portán a rétegvíz jelentkezését azonosítani lehetett 

utólagosan is. A tulajdonos elmondása szerint az itteni rétegvíz az udvar hátsó 
részében mutatkozik mindig eső után kb. 1-2 héten át tartóan. A kilépési hely a 
fűrészgép alaptestének környezete. A betontuskók körül jelenik meg gyenge 
szivárgással, majd lassan az udvarra jut a víz. Csak kivételesen tud eljutni a 
közterületen található alacsonyabb abszolút szinttel található folyókába (lásd: fotók). 
Emlékei szerint a tömbök kiásásakor fekete, vagy sötétszürke réteget is átvágott, 
majd annak környékéről észlelte a vízszivárgást. Ezen helyzet teljesen megfelel 
annak, hogy a löszsorozatban vannak egykori olyan medervonalak eltemetve, melyek 
a vizeket gyűjtik, majd oldalirányba tartósan vezetik az állandó talajvíz felett. A 
fűrészgépnél jelentkező víz nem nyomás alatti, tehát az összefüggő területi 
kiterjedésű talajvíztől független helyzetű. Megmutatkozását elősegíti a gép 
működését kísérő folyamatos rezgés is, mely időszakosan megemeli a rétegvíz 
szintjét az átáztatott talajban  



HARC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 

MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS 

4. 

 
A részletesebb felvételezéskor (2008. szeptember 06.) a talajvizet a közeli 

ásott kutakban is megmértem. Annak helyzete a terepszint alatt 2-4 m-rel mélyebben 
volt, vagyis összefüggő elterjedésben található.  

 
A fűrészgépes telekkel szemben a 46. sz. épületnél az utca szintjénél némileg 

magasabb (nem használt) ásott kútban a talajvízszint – 2,43 m-en volt a terepszinttől 
számítottan. Az itteni tulajdonos elmondása szerint a kútban néha rövid ideig 
megemelkedik a talajvíz, és ilyenkor a kút melletti vízóraaknában is tapasztalható 
víztükör. Nagy esők idején a vízóraaknából néha túlfolyást lehet észlelni, de akkor a 
telek hátsó részében is vannak vízkifolyások a partfal előtti omladékhalom területén. 
Tehát a rétegvizek több helyen (mindegyik oldalon) megmutatkoznak a területen és 
mindenkor jelentős mennyiségű csapadék hullásához kötődik előfordulásuk. 

 
Az utcai folyóka egy külön történet is lehetne, de annak állapota és funkciója 

alapján az alábbiakat lehet mégis jelezni. A közterület jelenlegi koronaszintje 
feltöltésekkel alakult ki. Így az egykori árok nyomvonalába olyan laza feltöltés került 
a jelenleg található beton vagy másutt téglaburkolat kiépítése előtt, mely a későbbi 
betonhibák (törés, repedés stb.), valamint fugakimosódások miatt pontszerűen 
gyűjti/elnyeli a csapadékot valamint a közterületre kiengedett mosóvizeket, továbbá 
a rejtetten zajló közműszivárgások mennyiségét. A folyóka alatti feltöltés átázása 
miatt a betongallér több helyen már bizonytalan állagú, helyenként sávja alatt üregek 
is lehetnek. A csapadékok gyorsan átfolynak a nyomvonalban, de a törések miatt van 
belőlük bejutás a felszín alá is, vagyis a töltésbe. Annak átázások miatti visszatartása 
eredményeként hetekig történik még vízkifolyás az utca végi töltés anyagát is lezáró 
műanyagcsőnél. Száraz időszakban a közműszivárgások és a mosóvizek nyomvonala 
viszont nem folyamatos, hiszen azok elnyelődnek a töréseknél és a töltésben már 
lassan jutnak el a kifolyási helyig. Így az utóbbi hetek szárazsága ellenére a 
műanyagcsőnél – a folyóka elvégződésében – látszólagosan forrást lehet találni. Ezen 
víz az ásott kutak jelenlegi szintjei szerint nem talajvíz, hanem csak a lefedett útárok 
töltésében visszatartott több helyről és eltérő módon bejutott víztömegből és eseti 
rétegvizekből utánpótlást nyerő.  
 
 
4. Mérnökgeológiai viszonyok, jellemzők és általános javaslatok 
 

Morfológiai szempontok szerint – az abszolút magassági értékek szélsőségei 
ellenére – a település épített környezete elsősorban a dombsági terület adottságaihoz 
alkalmazkodóan alakult ki. Kezdetben csak a Sió meder irányába lejtő egymáshoz 
közeli völgyek nyomvonalának és a mélyvonalnál magasabb helyzetű – völgyek 
elvégződése közötti – lejtőláb került beépítésre. Csak később valósult meg a völgyek 
kezdetében található hátnak és szűk környékének igénybevétele belterület 
kialakítására. Így a beépítésre került völgyek keresztmetszete és a meder feletti 
lábvonal jelenlegi állapota egyértelműen jelzi az ember által megvalósított tudatos 
tereprendezést. 

  
A földtani felépítés alapján kijelenthető, hogy a jelenlegi belterületen a 

morfológiai viszonyoktól függetlenül közel azonos mérnökgeológiai és geotechnikai 
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jellemzők érvényesek, hiszen a hatásviselő kőzettér mindenütt negyedidőszaki lösz és 
annak helyi változata. Erre utalóak és bizonyítóak a nyílt feltárások, vagy a 
lakóterületen található mesterséges bevágások kőzetfalai. A belterületnél mélyebb 
helyzetű Sió meder és annak környéke viszont már hatásozottan eltérő, hiszen 
nemcsak építésföldtani, hanem építés-hidrológiai szempontok alapján is 
kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező. Utóbbi területrészen az egykori medrek 
nyomvonalának maradványai váltakoznak az igen laza kitöltésű részletekkel. A 
terepfelszín változatossága erősen kötődik ahhoz, hogy a fiatal szemcsés 
áradmányokat a szélerózió helyi áthalmozásokkal osztályozta. A viszonylag 
kiegyenlítetten mutatkozó felületek alatt így alapozásra kedvezőtlen, vagy csak 
nagyon alacsony teherbírású képződmények is előfordulnak, vagyis a Sió környéki 
területrész építési célú használatra nem javasolható. 

 
A belterület a dombsági egység keleti peremvonalán kialakult – rövid és 

vízfolyások nélküli – függővölgyek nyomvonalához igazodva alakult ki. Az egymáshoz 
közeli völgyek elvégződéseit mesterséges bevágással összekötötték, hiszen a Sió u. 
jelenleg e tudatos tereprendezést bizonyítja. A célzatosan megvalósított bevágásos 
tereprendezés nemcsak a völgyek összekötésénél valósult meg, hanem a hátról 
induló völgyek oldalain is a Fő u. és a Kossuth L. u. mentén tapasztalható kőzetfalak 
alapján. Elsősorban a szűk völgytalpak feltöltéses kiszélesítése történt annak 
érdekében, hogy a lakóépületek a tengelyvonalnál kiemeltebb helyzettel rendezett 
terepszinten valósuljanak meg. E feltételt követelte meg azon helyzet is, hogy a 
beépített völgyek talpvonalán a hátak irányából érkező felszíni vizek elfolyását mindig 
biztosítani kellett. Így a lakóépületek mögött 2-10 m-es magassággal bevágások 
létesültek az előterükben kialakított építményekkel. Közöttük helyezkedett el a 
mélyvonalat alkotó közterület, mely a felszíni vizek eróziós hatásai miatt bevágódó 
tendenciájú lehetett. E folyamat eredményeként völgyek nyomvonalában létrejöttek 
azon oldal teraszok, melyeknek jelenléte eredményeként völgyoldalakat eltérő 
magasságú partfalak is tagolják már napjainkra. Az épületek mögötti mesterséges 
bevágások minden esetben a lösz megbontásával alakultak ki. A kőzet könnyű 
fejthetősége miatt szinten minden önálló telken pincét is létesítettek az elődök. Így a 
lakóépületek mögötti kőzetfal eltérő hosszúságú vájt üregek jelenléte alapján 
alápincézett területté alakult.   

 
 A belterület kőzetfalainak jelenlegi állaga telkenként nagyon változó. 

Szórványosan előforduló, hogy az omlásokkal átalakuló falakat korábban felszámolva 
meredek lejtőket alakítottak ki napjainkra. Ennek ellentéteként az is tapasztalható, 
hogy a rendezetlen állapotok jelenleg is omlásveszélyes helyzetet mutatnak. A 
felvételezés idején leginkább a Sió u. déli részletében, valamint a Sió u. és Kossuth L. 
u. találkozásának környékén voltak azonosíthatók omlásos vagy omlásveszélyes 
helyszínek. Másutt inkább csak a bélelés nélküli pincék bejárata környéki tömbösödés 
mutatkozott, mint a nyitott állapotú kőzetfal természetes módon megvalósuló 
állagromlása. A jelenlegi állapotok és felületek alapján megállapítható, hogy a 
belterületen kialakított kőzetfalak nagy része az állandó kitettség és a felületvédelem 
hiánya eredményeként alkalmas azon folyamatos állagromlásra, mely felületi 
kiszakadásokkal kisebb omlásokat eredményezhet a továbbiakban. A továbbiakban 
szórványosan kialakuló mozgások nem lesznek jelentősek, de figyelembe kell venni 
előfordulásuk lehetőségét a további területhasználat során. Ennek érdekében 
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indokolt omlásveszélyesnek felvenni a szerkezeti térképen a Kossuth L. u. és Fő u. 
oldalait, valamint a Sió u. nyugati oldalát.  

 
A település igazgatási területére jellemző földtani felépítés és morfológiai 

viszonyok alapján omlás- és csúszásveszélyes helyszínek a külterületen is 
előfordulnak. Elterjedési területükre jellemző, hogy a dombsági terület 
peremvonalához jól illeszkednek, hiszen annak nyomvonalát megtartva közel észak-
déli irányban mutatkoznak. Jelenlegi állapotukban a nagyobb hányadukon 
megvalósuló területhasználat (elsősorban erdő) eredményeként nagyobb területre 
kiterjedően aktivitást nem mutatnak. Inkább csak a növényzet gyökérzete által 
kifejtett felszínhez közeli lazításból eredően mutatnak változásokat. Így nagy tömegű 
anyagáthelyeződést nem eredményező és szórványosan kialakuló kúszást, vagy csak 
szűk területre korlátozódó szőnyegcsúszást lehet azonosítani a felszínmozgások 
kialakulására alkalmas területrészeken. Azonban a távlati fejlesztésekhez szükséges 
előtervezés érdekébe indokolt elterjedési területüket ábrázolni a szerkezeti térképen. 
A későbbiekben esetleges megváltoztatott területhasználati célok (pld.: művelési 
ágak váltása, építmények elhelyezése stb.) aktivizálhatja a csúszásra való 
alkalmasságot. 

 
A település kialakulását és történetét végig kísérte a helyi természetes 

keletkezésű nyersanyagok kihasználása építési célokra, vagy eseti 
tereprendezésekhez. Az anyag-nyerőhelyek elsősorban a belterületen kerültek 
kialakításra, így az ottani kőzetfalak folyamatossága (előterükben hiányzó beépítés) 
alapján nem mindig történt lakóterület kialakításához belterületen kívüli bányászat 
végzése. A szórványosan vagy elszigetelten található külterületi anyag-nyerőhelyek 
kiterjedése nem jelentős, így csak a Janya-puszta mellett létesült nagyobb méretű 
bányahelyet lehetett elékülöníteni környezetétől és ábrázolni a térképen.  

 
A településen található és a felszínen előforduló kőzettér általános jellemzője, 

hogy az igazgatási terület nagy hányadán eróziós hatásokra érzékeny. Felszíni – 
csapadék – víz hatásaira utalóan minden lejtős területen előfordulnak árkok vagy 
csak barázdák, ha az adott helyszín időszakosan változó mezőgazdasági 
hasznosítású. Szélerózió tartós érvényesülése több helyen előforduló, de a területi 
kiterjedés és a morfológiai formák alapján inkább csak a mélyebb fekvésű helyszínek 
alkalmasak tartós érvényesülésre. A szélerózió elterjedési területe tehát elsősorban 
azon nagy kiterjedésű, hellyel-közel síkhoz hasonlító felületű területegység, ahol 
szemcsés áradmányok, vagy a dombsági területről lemosott finom hordalékok 
találhatók. Ennek megfelelően a település É-i részletében a mezőgazdasági táblákon 
már megfigyelhető, hogy Janya pusztától keletre egymáshoz közel 1-2 m-es 
mélyedések, vagy emelkedések mutatkoznak. Alakulásukat és területi kiterjedésüket 
befolyásolja a mezőgazdasági hasznosítás, de mégis érzékelhető, hogy a terepformák 
a szélerózió tartós érvényesülése során keletkeztek. 

 
Harcon a Fő utca alsó szakaszán jelentkező időszakos források közül a 49. sz. 

ingatlanon lévő azonosítható be pontosan (x= 117 475, y = 617 457 EOV). Másutt 
megmutatott helyeken nem volt egyértelműen olyan terepforma, mely alkalmas lett 
volna bemérésre és fotózásra. Az időszakosan mutatkozó probléma térképen való 
megjelenítése esetén a Fő u. 38-59. sz. házak, vagy azoknak megfelelő hrsz-ú 
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földrészletek (tehát az utca páros és páratlan oldalainak) sávja (a löszfalak 
lábvonaláig tartóan) kerüljön kiemelésre. Így a burkolat alatti töltés telítettsége 
eredményeként a befolyási helytől távoli, abszolút szintek alapján mindig 
alacsonyabb helyzetű folyókarepedésekből esetlegesen napfényre kilépő víz 
származása is értelmezhető. Ha csak pontszerűen kell jelölni, akkor a 49. sz. hátsó 
telekrészén lehet egyértelmű jelölést adni a jelzett koordináták alapján. 

 
A település jövőbeni épített környezetének kialakításához általános 

javaslatként lehet megadni, hogy az újabb építmények elhelyezésekor törekedni kell 
arra, hogy: 

 
1. Inkább a dombhát környéki településrész – újabb beépítésű helyszín, vagyis a 
Béke u. és Széchenyi I. u. környéke – bővüljön.  
 
2. A bevágásokkal létesített történelmi lakóterületen az új építmények a 
mesterségesen kialakított és bizonytalan állagú kőzetfalaktól védőtávolságot betartva 
létesüljenek, vagy csak szakirányú tervezés alapján érintkezzenek közvetlenül az 
omlásveszélyes felületekkel. 
 
3. A beépített függővölgyek (Fő u. és Kossuth L. u.) közötti hát lehetőleg ne legyen 
beépítve, hiszen ilyen beépítés esetén a pincékkel gyengített kőzetfalak fokozott 
állagromlására kell számítani hosszú távon. 

 
 
 
4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 
 
4.1.  Településszerkezeti terv (igazgatási terület) 
 

A mérnökgeológiai felvételezéshez továbbított, majd visszaküldött térképen 
lehatárolt alábbi egységeket indokolt vagy javasolt feltüntetni, melyek nem 
alkalmasak épített környezet kialakítására. 
 

- a felhagyott bányahely (Janya puszta mellett),  
- belterületi omlásveszélyes és alápincézett kőzetfalak nyomvonalát melyektől 

az új építményeket védőtávolság betartásával lehet létesíteni, 
- a külterületen található olyan állapotú és meredekségű helyszíneket, 

amelyeknél a területhasználati cél változtatásakor számításba kell venni a 
felszínmozgásra való hajlamot (omlás- és csúszásveszélyes területrészek), 

- szélerózió hatásainak kitett területet – a szemcsés vagy földtani konszolidációt 
nélkülöző kőzetek előfordulási helye. 

 
A tervezett fejlesztési elképzelés – lakó- és ipari területek előirányzott (továbbított 

térképen szereplő) helye – mérnökgeológiai szempontok alapján nem kifogásolható. 
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4.2. Szabályozási terv  
  

A történelmi beépítési területen (Kossuth L. u. Sió u., Fő u. Diós u.) nem 
ajánlott megváltoztatni (csökkenteni) a telekméreteket. Új építmények lehetőleg 
kerüljenek az egykoron kialakított építési helyekre. A változó magasságú kőzetfalak 
előtt építmények elhelyezése védőtávolság betartásával történjen, ha nem az egykori 
építmény helyére kerül az új lakóház. A nem beépíthető területsáv kialakításához 
ajánlott, hogy a lábvonalban a nyitott állapotú falnak magassági értékénél nagyobb 
legyen a védősáv (legalább a falmagasság 2- szeres szorzata). Ha nem biztosítható a 
védősáv, akkor geotechnikai mérnökgeológiai szakvéleményt kell készíteni az építési 
engedélyezési tervhez.  

 
A távlati beépítésre kijelölt – dombháti helyzetű – területeken az egyes telkek 

nagyságát és azok további beépítettségének mértékét minden bizonnyal a napjainkig 
kialakult épített környezet jelenléte és az által igényelt területnagyság határozza 
meg. Az új beépítésű területrészen – vagyis a dombhát környezetében – nincs a 
telekalakításra vonatkozóan megkötés, de gondoskodni kell arról, hogy az innen 
elfolyó felszíni vizek ne befolyásolják a mélyebb helyzetű és korábban megvalósult 
épített környezet állagát. 
 

A napjainkra kialakult kiskertes, présházas övezetben található építmények 
viszonylag kis területigényűek. Azokkal megegyező nagyságú újabb építmények 
elhelyezése nem igényelhet az általános szabályozási előírásokban változtatást, ha 
közöttük legalább 8 m-es távolság kialakítható.  
 
 
4.3. Helyi építési szabályzat 
 
Az alábbiakat általános érvényű előírásként, vagyis az igazgatási terület egészére kell 
értelmezni.  
 
1. A belterületi foghíjak beépülése, régi építmények felújítása vagy bővítése esetén 
az építési engedélyezési terveknek ismertetni és értékelni kell az érintett földrészlet 
(építési terület) partfal-, pince- és üregviszonyait. 
 
2. Az építési engedélyezési tervekhez geotechnikai-mérnökgeológiai szakvéleményt 
kell készíteni, ha: 

- a tervezett építmény létesítési helye a településszerkezeti tervtérképen 
lehatárolt omlás- és csúszásveszélyes helyszíneken belül található,  

- 4 m-nél magasabb kőzetfal vagy 70°-nál meredekebb rézsű elé vagy azok 
koronaszintjére tervezett az építmény és a kőzetfaltól (a felülettől) vagy a 
rézsűtől (perem- és lábvonaltól) az építmény távolsága kevesebb, mint a helyi 
szintkülönbség 2-szeres szorzata, 

- 2 m-nél magasabb nyitott állapotú kőzetfallal közvetlenül érintkezik az 
építmény, 

- az építkezés 3 m-nél nagyobb földvastagságú tereprendezéssel jár együtt 
(feltöltés, bevágás, teraszosítás stb.), 
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3. Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos 
engedélyezési eljárások közül az alábbi esetekben szükséges bevonni a Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatalt:  

- a meredek, csúszás- vagy omlásveszélyes területek beépítésénél, 
- az 5 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó 

építményeknél, 
- a 3 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó 

építkezések esetén 
      (feltöltés, bevágás), 
- a felsoroltakon túlmenően azon esetekben, amikor a lakosság, a tervező 

vagy az  
      Önkormányzat kedvezőtlen, az altalajjal összefüggő jelenségeket észlel. 
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