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BARACS FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI LEÍRÁSA 

 
Baracs területén már az őskor időszakában is megtelepültek az emberi közösség. A Duna mentén a 

bronzkorban virágzott a kereskedelem, a Duna magaspartján erődített telepek, illetve a hozzájuk 

tartozó temetők helyezkedtek el. A római korban a Duna vált a római birodalom határává, a Duna 

jobb partját erődítették. Baracs közigazgatási területén egy segédcsapatok által megszállt katonai 

tábor (Annamatia), körülötte egy polgári település, illetve a római hadiút nyomvonala (a mai 6. 

számú főút) és kisebb őrtornyok helyezkedtek el. A középkorban a település első írásos említése 

1281-ből származik. A 16. század közepén, a török hódoltság időszakában a középkori falu elpusztult.  

A 17.században a Paksy-örökség Fejér megyei részéhez tartozó lakatlan Baracs és Kisapostag 

területét Pentele lakosai a török kortól kezdve kisebb-nagyobb megszakításokkal használták.  

A terület a 18. században népesült be újra.  1774-ben 10 ház, 17 család élt a településhez kötődően. 

Főleg birkatenyésztéssel foglalkoztak.  

Az 1850. évi népszámlálás 59 házban 50 lakost és 737 idegent tüntetett fel.  

A település formája, fejlődése a nagybirtokok számával függött össze, mindegyik nagybirtok egy-egy 

újabb majort hozott létre. 1851-ben 5 pusztát említenek: Alsó-Baracs (181 lakos), Felső-Baracs (96 

lakos), Közép-Baracs (253 lakos), Új-Baracs (92 lakos) és külön említik Pázmándpusztát is (11 lakos). 

1862-ben újonnan építették a település iskoláját.  

A 20. század elején a birtokok egy részét parcellázták, a parcellákra más falvakból földművesek 

költöztek be és a több tanyából és pusztából faluvá szerveződött Baracs település. 

1926-ban kezdték meg építeni Apátszálláson a három harangos templomot (Magyarok Nagyasszonya 

templom), majd az 1940-es évektől betelepítéseket végeztek, hogy egy önálló települést hozzanak 

létre amely egy tervezett településszerkezet kialakítását is eredményezte. 

A II. világháború okozta súlyos pusztulást követően, 1949-ben három tanyaközpont kialakításáról 

határoz a képviselőtestület, ezek Templomos, Apátszállás (Széchenyi telep) és Dániel puszta. 

A település rohamos fejlődését (fejlesztését) és tervszerű kialakítását az 1950-ben megépült Dunai 

Vasmű - a sok munkahely létrejöttével - tovább segítette. 

 
TÁJTÖRTÉNET, TERMÉSZET, TÁJ, TÁJHASZNÁLAT - TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 

A sajátos morfológia, valamint a település folyó-menti elhelyezkedése már az ókorban is kedvező 

tényezőt jelentettek a letelepedéshez. Megközelítőleg a mai 6-os számú főút nyomvonalán haladt a 

Római Birodalom tájtörténeti jelentőségű határvédelmi létesítménye, a limes, ez az útvonal a mai 

napig fontos közlekedési-kereskedelmi szerepet tölt be.  

Az I. katonai felmérés (1700-as évek) térképén jól látszik, hogy az ókori útvonal jelentősége később is 

megmaradt és fő közlekedési útnak számított. Az út mentén, a Duna-parton található mai 

halászcsárda a térképek alapján több százéves múltra tekint vissza. A belterületekből ebben az 

időben még csak Templomos látszik a Nagyvenyim-Baracsi-ér mentén.  



 
Baracs a 18. század végén, az I. katonai felmérés (1782 – 1785) idején                             forrás:mapire 

 

 

Baracs a 19. században, a második katonai felmérés (1819 – 1869) térképszelvényén              forrás:mapire.hu 

 

A II. katonai felmérés idején (XIX. század első fele) elszórtan tanyák, majorok helyezkedtek el, 

feltehetően állattartással és mezőgazdasággal foglalkoztak. A Szállás néven megjelölt terület a mai 

Apátszállás belterületi rész elődje. A Duna-parton ez idő tájt jelentek meg a mai nyaralók elődjei a 

löszfalak pereméhez közel. A folyó partján jól látszik a hordalék lerakódásból kialakult pad, amely a 

későbbiekben az üdülési hasznosítás egyik alapja.  

A III. katonai felmérés idején (XIX. század második fele) az elszórt tanyasi jelleg továbbra is látható, az 

előző felméréshez képest nagy változás nincs a táj alakulásában. Apátszállás belterülete csak néhány 

évtizeddel később, a XX. század elején alakult ki, ám az elszórt majorok megléte még abban az időben 

is látható. Mára ezeknek a területei olvadtak össze és egészültek ki, így létrehozva az út mentén 

elhúzódó belterületet.  



 
Baracs területe az 1941-es katonai felmérés térképén                     forrás:mapire.hu 

 

Baracs közigazgatási területe alapvetően szántóföldi művelésű mezőgazdasági táj, melyet vonalas 

elemek tagolnak. Természetes vonalas elemként jelenik meg a tájban a két kisvízfolyás, a Kokasdi- és 

a Nagyvenyim-Baracsi-ér. Mindkettőt fás, ligetes vízparti sáv kísér, melyek változatosságot jelentenek 

a tájban. Szintén természetes vonalas elem a közigazgatási határ szélén a Duna és annak széles 

partmenti erdősávja. A mesterséges vonalas elemek tovább szabdalják a külterületet, a vasút, a 6-os 

számú főút, az M6-os autópálya, valamint az M8-as út mind markáns elemei tájnak, melyek a 

látóhatár több pontján megjelennek. A természetes vonalas létesítmények gazdagítják a tájképet és 

ökológiai összeköttetést biztosítanak élőhelyek között, míg a mesterséges vonalas létesítmények az 

egyes területrészek elszigetelődését segítik elő. Erdőterület a táj jellegéből adódóan kevés található. 

A régi majorok egy része ma is mezőgazdasági telepként működik, mára azonban a belterület 

terjeszkedésével ezek zömmel a belterületekhez kapcsolódnak, nem szabadon álló elemek a tájban. A 

repülőtér sajátos elem a tájban nagy kiterjedésű gyepes felszínével. A Duna és partmenti sávja 

számos lehetőséget rejt magában, amit a település ki is használ. A közigazgatási terültre eső 

partmenti sávban végig rekreációs övezet található, melyben kialakult üdülőházas terület, 

szabadidőpark, kikötő, halászcsárda, valamint strandolásra alkalmas terület.   

Összességében elmondható, hogy a tájhasználat maximálisan alkalmazkodott a helyi domborzati, 

klimatikus és talajviszonyokhoz, a táj adta lehetőségeket kihasználják, a tájpotenciál kedvezőnek 

mondható. 

 



TELEPÜLÉSKÉP ÉS UTCAKÉPEK 

 
A település karakterét alapvetően a falusias lakóterületek morfológiája határozza meg. A belterület 

tervezetten, széles úthálózattal, azonos telekszélességgel kialakított részei hasonló arculatot 

mutatnak. Az épületek jelentős részét az új építésű, illetve XX. századból származó változatos 

formavilágú épületek alkotják, hisz a háromosztatú és kockaházak mellet a ’80-as évek típusházai 

valamint napjaink mediterrán jellegű lakóépületei is megjelennek. 

Ugyan az egyutcás szerkezet megmaradt de az 1940-50-es évekbeli lakóházai közül szinte valamennyi 

áldozatul esett a szakértelmet nélkülöző bővítéseknek, átalakításoknak, de utcaképi 

megjelenésükben, tömegükben továbbra is meghatározóak. 

 
TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETHASZNÁLAT  

 
Baracs települési szerkezetét elsősorban a domborzat és a település közigazgatási területén áthaladó 

vízfolyások határozták meg. A település középvonala illetve a Duna irányába lejt. A falut átszelő 

völgyben a Nagyvenyim-Baracsi és a Kokasdi vízfolyások találkoznak. 

Mára szinte csak a környék földrajzi elnevezései idézik az egykori pusztás településszerkezetet. A mai 

utcarendszer csak nyomokban őrzi az egykori szórtság elemeit. A patakok, vízfolyások mellett baracsi 

jellegzetesség a templomosi halastavak rendszere és természetesen a Duna vize és ártere. 

A település központi területét elkerüli az országos jelentőségű 6-os főút, mely a Duna közvetlen 

szomszédságában délen halad át a település közigazgatási területén, de az M6 „kettészeli” a 

települést. 

A településfejlődés során jól elkülöníthető egységek: 

A település névadó, és egyben legkorábban kialakult egysége, a ma Templomosnak hívott 

településrész. Templomos a település közigazgatási területét átszelő Nagyvenyim-Baracsi ér mentén 

alakult ki, eredendően egyutcás szerkezettel.  

A település másik nagy egysége, és jelenlegi központja Apátszállás. A szabályosan szerkesztett 

derékszögű utcahálózatú településrész Templomostól északnyugatra, a Dunától távolodva 

fokozatosan emelkedő terepen helyezkedik el.  

A harmadik egység a Dunaparti területeket foglalja magába. Ez a terület a 6-os út és a Duna között 
helyezkedik el. 

 
TELEPÜLÉSKARAKTER: TELEKSZERKEZET ÉS TELEKHASZNÁLAT, BEÉPÍTÉSI MÓD ÉS ÉPÜLETTÍPUSOK 

 
Baracs egykoron mint tipikus uradalmi falu, egy település a tájban, amelyet a racionális 

üzemszervezés hozott létre a 19–20. században.  

A magyar nagybirtok-rendszer 1945-ös megszűnésével Baracs is a tudatos településtervezés 

„terméke” lett. Az addigi majorokat és szórvány – egyutcás - településszerkezetet, tervezett, több 

utcás szalagtelkes elrendezésű, fésűs beépítés váltotta fel.  



A kettős tagolás a mai napig sajátja a településnek hisz két nagyobb településrészből áll, a kisebb 

lélekszámú Templomosból, és a falu központi részét képező, sűrűbben lakott Apátszállásból, amelyek 

külön irányítószámmal is rendelkeznek. 

A településszerkezet gerincét a két fő utca alkotja (Széchenyi út, Ady Endre út), mely a település első 

utcái voltak. Mindkettő a szomszédos településekkel teremt összeköttetést. A község az utca mentén 

épült, majd a fő utcákkal párhuzamos, derékszögű hálós jellegű utcarendszerrel, tervezett 

telekstruktúrát hozott létre. A mai településszerkezetben a kialakult utcahálózat és telekstruktúra 

alapján nem elkülöníthető egymástól az ősi falumagnak nevezhető két községrész, illetve az újkori 

településrész: a belterület szerkezetére a szabályos, derékszögű, egyenes vonalvezetésű utcahálózat, 

illetve a közel egyforma nagyságú és szabályos téglalaphoz hasonló alakú telekszerkezet a jellemző. 

Apátszálláson jellemző a 

derékszögben egymás keresztező 

utcák szabályos telektömböket 

fognak össze, amelyeken 

általában ún. teleklábas 

elrendezésben sorakoznak a 

szabvány méretű – átlagosan 

1500-1800 m2-es - telkek. A 

telkek a házaktól távol eső 

végüknél összeérnek, így azok 

nem közelíthetők meg hátulról. 

A két településrész főutcájára 

(Apátszálláson a Széchenyi út déli 

oldala, Templomoson az Ady út 

mindkét oldala) még a 

szalagtelkes elrendeződés a 

jellemző, megmaradt az egyutcás 

beépítés, csak két kisebb 

párhuzamos utca alakult ki. 

Méreteiben is eltérnek az újabb 

tömbterületektől, itt a 2000 m2 

feletti telekméret a jellemzőbb. A 

kertvégek nekifutnak a külterületi 

mezőgazdasági vagy erdő 

területeknek. 

  



VÉDETTSÉGEK 

 
Műemlék 

 

Baracs rendezési tervének készítésekor (2004) terepbejárás nyomán értékfelmérés készült, amely 

meghatározta a település épített örökségének védett illetve védelemre javasolt elemeit, épületeit. A 

település helyi építési szabályzatában rögzítette a védett épületekre vonatkozó követelményeit és a 

műemléki védelem alatt álló illetve a helyi védelemre javasolt ingatlanokat. 

Baracs területén műemlék illetve műemléki környezet nincs. 

 
Helyi védelem  

 
A 2004-évben készült értékfelmérés és helyi védelemre javasolt értékvédelmi lista felülvizsgálata 

jelenleg folyamatban van, a képviselőtestület a településkép védelméről szóló rendeletének 

módosításával kívánja az építészeti értékkataszterét véglegesíteni. Az alábbi lista a hatályos rendelet 

védett értékeit és annak módosítási javaslatait is tartalmazza. 

 
 TERÜLETI VÉDELEM 

A B C D E 

Sorsz. Megnevezés cím hrsz védelem jele 

1. Történeti településközpont Apátszállás   HT-1 

2. Történeti településközpont 

Templomos 

  HT-2 

3. Annamatia és vicus Pesti út-Dunapart között  HT-3 

4. Halastó Francia park 057/37, 39, 40, 274 HT- 

5. Polgármesteri hivatal és Faluház előtti 

közkert 

Táncsics utca-Szabadság 

tér 

488/1, 488/2 HT- 

6. Francia park Francia park 274 HT- 

7. Szabadidőpark Duna part 0521/14 HT- 

8. Templom kert Templomos-Ady Endre 

utca 

1018 HT- 

9. Közkert Templomos-Szabadság tér 1019 HT- 

10. Apátszállás-Temető Temetődomb utca 014/2, 014/5, 014/6 HT- 

11. Templomos-Temető Kisszentmiklósi út 1012 HT- 

EGYEDI VÉDELEM 

1.  

Katolikus Templom Apátszállási 

magyarok Nagyasszonya templom – 

teljes épület 

Széchenyi utca 84. 499 HE-1 

2.  
Boldogságos Szűzmária katolikus 

templom – teljes épület 

Szabadság tér,  

Ady Endre u. 49. 
1018 HE-2 

3.  

Lakóház és gazdasági épület – teljes 

épület ( tető, nyílászárók, tornác, 

homlokzat) 

Széchenyi utca 134.  HE- 

4.  Lakóház - oromfala Széchenyi utca 93.  törlése javasolt 

5.  Lakóház - oromfala Széchenyi utca 87.  törlése javasolt 

6.  Lakóház – utcai ablakkiosztás Széchenyi utca 76.  HE- 



7.  Lakóház – utcai homlokzata Széchenyi utca 82.  HE- 

8.  Lakóház – oromfala Széchenyi utca 79.  törlése javasolt 

9.  Lakóház – oromfala és tornáca Széchenyi utca 78.  törlése javasolt 

10.  Lakóház - oromfala Széchenyi utca 76.  törlése javasolt 

11.  Lakóház – oromfala és tornáca Széchenyi utca 66.  HE- 

12.  Lakóház – oromfala Széchenyi utca 58.  törlése javasolt 

13.  Lakóház – oromfala Széchenyi utca 53.  törlése javasolt 

14.  Lakóház – oromfala és tornáca Széchenyi utca 42.  HE- 

15.  Lakóház – oromfala Széchenyi utca 34.  törlése javasolt 

16.  Lakóház – oromfala Széchenyi utca 33.  törlése javasolt 

17.  Lakóház – oromfala Széchenyi utca 24.  törlése javasolt 

18.  Lakóház – oromfala Széchenyi utca 10.  törlése javasolt 

19.  Lakóház – oromfala és tornáca Széchenyi utca 2.  HE- 

20.  Lakóház – oromfala  Ligetsor 64.  törlése javasolt 

21.  Lakóház – oromfala  Ligetsor 62.  törlése javasolt 

22.  Lakóház – oromfala  Ligetsor 50.  törlése javasolt 

23.  Lakóház – oromfala  Ligetsor 48.  törlése javasolt 

24.  Lakóház – oromfala, tornáca Ligetsor 44.  törlése javasolt 

25.  Lakóház – oromfala  Ligetsor 40.  törlése javasolt 

26.  Lakóház – oromfala Ligetsor 39.  törlése javasolt 

27.  Lakóház – oromfala Ligetsor 38.  törlése javasolt 

28.  
Lakóház – oromfala, homlokzata, 

nyílászárók kiosztása 
Ligetsor 33.  törlése javasolt 

29.  Lakóház – oromfala  Ligetsor 21.  törlése javasolt 

30.  Lakóház – oromfala  Ligetsor 20.  törlése javasolt 

31.  
Lakóház – oromfala, homlokzata, 

nyílászárók kiosztása, kéménye 
Ligetsor 18.  HE- 

32.  
Lakóház – oromfala és utcai 

homlokzata 
Ligetsor 15.  elbontották 

33.  Lakóház – oromfala Tanácsház u. 88.  törlése javasolt 

34.  Lakóház – oromfala Tanácsház u. 48.  törlése javasolt 

35.  Lakóház – oromfala Tanácsház u. 38/b.  törlése javasolt 

36.  Lakóház – oromfala Tanácsház u. 36.  törlése javasolt 

37.  
Lakóház – teljes épület ( tető, 

nyílászárók,  homlokzat 
Tanácsház u. 35.  HE- 

38.  
Lakóház – teljes épület ( tető, 

nyílászárók, tornác, homlokzat) 
Tanácsház u. 26.  törlése javasolt 

39.  
Lakóház – teljes épület ( tető, 

nyílászárók, tornác, homlokzat) 
Tanácsház u. 24.  elbontották 

40.  
Gazdasági épület – teljes épület (tető, 

nyílászárók, homlokzat) 
Tanácsház u. 18.  törlése javasolt 

41.  
Lakóház – teljes épület ( tető, 

nyílászárók,  homlokzat) 
Tanácsház u. 15.  elbontották 

42.  
Gazdasági épület – teljes épület (tető, 

nyílászárók, homlokzat) 
Tanácsház u. 13.  törlése javasolt 

43.  
Lakóház – teljes épület ( tető, tornác, 

nyílászárók,  homlokzat) 
Tanácsház u. 12.  HE- 

44.  
Lakóház – teljes épület ( tető, 

nyílászárók, tornác, homlokzat) 
Tanácsház u. 4.  HE- 

45.  Lakóház – oromfala Ady u. 130.  HE- 

46.  Lakóház – utcai homlokzat, tető, nyílás Ady u. 120.  törlése javasolt 



47.  
Romos lakóház – teljes épület ( tető, 

nyílászárók,  homlokzat, tornác) 
Ady u. 108.  elbontották 

48.  
Lakóház – teljes épület ( tető, 

nyílászárók,  homlokzat) 
Ady u. 101.  törlése javasolt 

49.  
Lakóház – utcai homlokzat, tető, 

tornác) 
Ady u. 86.  törlése javasolt 

50.  Romos lakóház – oromfala Ady u. 74.  törlése javasolt 

51.  Lakóház – utcai homlokzat, tető) Ady u. 69.  törlése javasolt 

52.  Lakóház – oromfala Ady u. 60.  törlése javasolt 

53.  
Lakóház – utcai homlokzat, tető, 

tornác) 
Ady u. 59.  HE- 

54.  Lakóház – oromfala Ady u. 58.  törlése javasolt 

55.  Lakóház – oromfala Ady u. 48.  törlése javasolt 

56.  

Romos lakóház – teljes épület 

(oromfal, tető, nyílászárók,  homlokzat, 

tornác) 

Ady u. 47.   

57.  
Lakóház és üzlet – utcai homlokzat, 

tető 
Ady u. 41.  törlése javasolt 

58.  Lakóház – oromfala Ady u. 34.  törlése javasolt 

59.  Lakóház – oromfala, tornáca Kokasdi utca 115.   

60.  
Lakóház – oromfala, tornáca, 

nyílászárók kiosztása 
Kokasdi utca 102.  törlése javasolt 

61.  Lakóház – oromfala Kokasdi utca 96.  elbontották 

62.  Lakóház – oromfala Kokasdi utca 91.   

63.  
Lakóház – teljes épület (oromfal, tető, 

nyílászárók,  homlokzat, tornác) 
Kokasdi utca 85.   

64.  Lakóház – oromfala, tornáca, kéménye Kokasdi utca 76.   

65.  Lakóház – oromfala Kokasdi utca 73.  törlése javasolt 

66.  Lakóház – oromfala, tornáca Kokasdi utca 70.  törlése javasolt 

67.  Lakóház – oromfala, tornáca Kokasdi utca 67.  törlése javasolt 

68.  Lakóház – oromfala, tornáca Kokasdi utca 64.  törlése javasolt 

69.  Lakóház – oromfala Kokasdi utca 60.  törlése javasolt 

70.  Lakóház – oromfala Kokasdi utca 51.   

71.  Lakóház – oromfala, tornáca Kokasdi utca 47.  törlése javasolt 

72.  Lakóház – oromfala Kokasdi utca 34.  törlése javasolt 

73.  Lakóház – oromfala Kokasdi utca 32.  törlése javasolt 

74.  Lakóház – oromfala, tornáca Kokasdi utca 23.   

75.  Lakóház – oromfala, tornáca Kokasdi utca 20.  törlése javasolt 

76.  
Lakóház – oromfala, tornáca, bejárati 

ajtó régi ablak 
Szent István utca 2.  törlése javasolt 

77.  
Lakóház – oromfala, tornáca, oldalsó 

nyílászárók mérete 
   

 

78.  Szoborpark Széchenyi utca 1. 0256/77 HM-1 

79.  Feszület Széchenyi utca 3. 750 HM-2 

80.  Feszület – Kornis Károly emlékhely Templomos-Temető 1012 HM-3 

81.  1848-as emlékmű 
Táncsics utca-Szabadság 

tér 
488/2 HM-4 

82.  Barátság-csille Francia park 274 HM-5 

83.  Barátság-kő Francia park 274 HM-6 

84.  Baracs címere Polgármesteri Hivatal  488/1 HM-7 



 
 

 

85.  Községházát jelző címeres tábla 
Táncsics utca 

Szabadság tér 
488/1 HM-8 

86.  Gólyafészek Széchenyi utca 193. előtt 750 HM-9 

87.  Templomkert kerítése Templomos-Ady utca  HM-10 

88.  „Kukorica góré” (csűr, széna tároló) Kokasdi utca 37.  törlése javasolt 

- 

89.  Baracsi Horgásztó 
073,9, 076, 087/1, 140/32, 0256/75, 82, 89, 90, 

111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 
HZT-1 

90.  Nagyvenyim-Baracsi-ér 

0256/113, 0264/8, 0276/1, 0278/10, 11, 12, 

0280/4, 0231/2, 5, 0232/2, 0235/2,7,3, 0238/2, 

4, 7, 10, 11 

 

HZT-2 

91.  Dunapart  HZT-3 

92.  Repülőtér 0226 HZT-4 
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1. RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG, ÉRTÉKEK VIZSGÁLATA 

 

 

1.1. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZÉNEK TÁRGYA 

 

 

Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének tárgya Baracs község 

településfejlesztési koncepciójához kapcsolódó, a 2001. évi LXIV. tv. 85/A §-a alapján szükséges 

Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi dokumentáció elkészítése. A 

hatástanulmányt a 68/2018. (IV.9.) Kormányrendeletnek megfelelően Baracs Község 

Önkormányzata megbízásából – a község településfejlesztési koncepciójának elkészítéséhez 

kapcsolódóan – az S.T.F.T. Bt. (7624 Pécs, Őz utca 3/A) készítteti. 

 

 

A tanulmány a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi 

Nyilvántartási Osztály által vezetett, a település területén végzett régészeti feltárásokra vonatkozó 

szakirodalmi adatokra, lelőhelyadatbázisra épül. Továbbá a Szent István Király Múzeum 

Adattárának szakanyagára, a baracsi régészeti lelőhelyekkel kapcsolatban publikált szakirodalomra, 

a 2018. szeptember 23-án végzett terepi szemle eredményeire, valamint a helytörténeti adatok 

vonatkozásában a Fejér Megyei Történeti Évkönyv 13. kötetében megjelent, Záborszky Miklós által 

írt Baracs című fejezetre, illetve a KSH adataiból dolgozó Magyarország Helységnévtára nevű 

adatbázisra támaszkodik. 

 

 

1.2. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 

 

 

1.2.1. A kulturális örökségvédelem általános elvei 

 

 

A régészeti lelőhelyek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiak 

Kötv.) 11.§ alapján általános védelmet élveznek. A törvény szelleme szerint a régészeti lelőhelyek 

épségét meg kell őrizni. A Kötv. 3.§-a szerint a kulturális örökség védelme érdekében a köz- és 

magáncélú fejlesztéseket e védelemmel összhangban kell végezni. A Kötv. 4.§ alapján a kulturális 

örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása mindenki 

kötelessége. Tilos a kulturális örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése, 

meghamisítása, hamisítása. A kulturális örökség elemeit tudományos módszerekkel kell felkutatni, 

számba venni, értékelni, az utókor számára megőrizni és hozzáférhetővé tenni.  

 

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

medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerült régészeti lelet állami tulajdon, és e törvény 

erejénél fogva védelem alatt áll.  

 



 

 

 A régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének figyelembevételével – csak olyan 

mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve 

összefüggéseik ne károsodjanak (Kötv. 9.§). 

 

 A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 

összefüggéseikben kell megőrizni. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek 

elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük (Kötv. 10.§). 

 

 Az ismertté vált régészeti lelőhelyeket nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartott régészeti 

lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak (Kötv. 11.§ (1), (2)).  

 

 

1.2.2. Örökségvédelemmel, régészeti lelőhelyek védelmével kapcsolatos alapvető jogszabályok 

jegyzéke 

 

 

 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről (Kötv.) 

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

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, különösen a kunhalmok és a földvárak 

törvényi védelméről (23.§ (2)) 

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

közművelődésről 

 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékekkel 

kapcsolatos szakértői tevékenységről 

 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 

kapcsolatos szabályokról 

 

 

1.2.3. A régészeti területek típusai 

 

 

A Kötv. a régészeti területeket három típusba sorolja be: 

 Nyilvántartott régészeti lelőhely (Kötv. 7.§ 23., 35.) 

 Fokozottan védett, illetve kiemelten védett régészeti lelőhely (Kötv. 13.§ 4.) 

 Régészeti érdekű területek (Kötv. 7.§ 29.) 

 

Nyilvántartott régészeti lelőhely 



 

 

 

Közhiteles nyilvántartásba vett, a Kötv. alapján általános védelem alatt álló, földrajzilag 

körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei eredeti összefüggéseikben 

megtalálhatók. 

 

Fokozottan védett, illetve kiemelten védett régészeti lelőhelyek 

 

Kiemelten védett az a lelőhely, amely kivételes tudományos jelentőséggel, és nemzetközi vagy 

országos szempontból kiemelkedő fontossággal bír. Fokozottan védett az a régészeti lelőhely, 

amelynek tudományos jelentősége megállapítható, és egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő 

fontossággal bír (Kötv. 13. (4.)). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan 

tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti (Kötv. 

13. (1)), és a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyhez védőövezetet lehet kijelölni (Kötv. 13. (2)). 

 

Régészeti érdekű terület 

 

Valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve 

amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető (Kötv. 7.§ 29.). 

 

 

1.3. TÖRTÉNETI LEÍRÁS 

 

 

1.3.1. Topográfiai leírás 

 

 

Baracs község Fejér megye délkeleti részén, a Dunaújvárosi Járás területén, Dunaújváros és 

Dunaföldvár városok szomszédságában, a Duna-völgy közelében, a Dunára nyúló eróziós völgyben 

fekszik 110 m tengerszint feletti magasságban. A község két településrészből, a kevesebb lakosú 

Templomosból, illetve a falu központi részét képező Apátszállásból áll. A két településrész közül 

Templomos a Dunához közelebb, a 6-os számú főút és az M6-os autópálya között helyezkedik el, 

Apátszállás az M6-os autópályától nyugatra fekszik. A településhez egy dunaparti üdülőterület 

tartozik, mely a 6-os számú főúttól keletre található. 

 

 A község határa terjedelmes pleisztocén kori süllyedékterület hordalékkúpos felszínére terjed 

ki. Folyóvízi homok, kavics, kavicsos homok, iszap, löszös homok, homokos lösz, agyagos lösz, lösz 

és futóhomok tölti ki a süllyedékterületet. A jégkorszak végén a terület feltöltődése befejeződött, a 

felszín hordalékkúp síksággá alakult. A jégkorszak után a felszínt az erózió (többek között az 

északnyugati irányú uralkodó széljárás, valamint az élő medrek szivárgó vízfolyásai és csordogáló 

erei) formálta, a mélyedések, feliszapolt vizenyős völgytorzók között eróziós szigethegységek, lösz 

tanúhegyek és hullámos löszfelszínek emelkedtek ki.  

 

 



 

 

1.3.2. Történeti összefoglaló 

 

 

A község területén már az őskor időszakában is megtelepedtek az emberek. A középső neolitikum 

idején a Duna mellett északi irányba vándorló, az első földművelő, állattartó emberi közösségek is 

elhaladtak a mai Baracs település mellett. Az ő jelenlétük régészeti nyomait még egyelőre nem 

sikerült megtalálnia a kutatásnak. A legkorábbi ismert megtelepedési nyomok a késő rézkori 

időszakában élt népességhez, az ún. Baden kultúrát alkotó népességhez tartoznak, telepük a 

Szitányi-dűlő nevű régészeti lelőhely területéről ismert. A bronzkor idején a Duna folyam fontos 

kereskedelmi útvonalnak számított, a Duna mellett, így Baracs területén is számos régészeti 

lelőhely ismert ebből az időszakból (települések többek között Sernevál, valamint Világospuszta, 

míg temetkezések Kornis-puszta területekről kerültek elő). A vaskor időszakában is laktak a mai 

Baracs közigazgatási határain belül emberek, a megtelepülésükhöz köthető leletanyag a Dunapart 

mellett, valamint a Szitányi-dűlő területéről is ismert. 

 

 A római korszakban a település Duna mellett fekvő szakasza része lett a Római Birodalom 

határát védő erődítésrendszernek, a limesnek. Baracs közigazgatási területéről ismerjük a római 

csapatok felvonulását segítő limesutat, az Annamatia nevű római erődöt (castellum), valamint több 

római őrtornyot (burgus) is. A castellum létesítése a legújabb kutatási eredmények alapján 

Vespasianus császár (Kr.u. 69 – 79) uralkodásának idején történhetett, a Kr. u. 70-es évek elején. Az 

erődnek kezdetben palánkfala volt, csak a 2. század közepén, Antoninus Pius (138 – 161) császár 

uralkodása alatt épült ki kőből az erődfal. Az erőd 259/260 -ban egy szarmata (a Duna bal partján 

élő iráni eredetű népcsoport) támadás során elpusztult. A veszély elmúltával az erődöt 

helyreállították. A késő római korban a castellumot többször renoválták, megerősítették. Az egyik 

saroktorony padlójába elrejtett, 155 megmaradt éremből álló kincslelet az erődítmény I. 

Valentinianus (364 – 375) uralkodása alatti, 374-es ostroma során kerülhetett elrejtésre. Az erődből 

előkerült pénzérmék alapján az erődöt Valentinianus halála után is használták. A castellumot az 5. 

század első évtizedében hagyhatta el a helyőrsége, amikor a rómaiak a Duna menti tartományrészt 

átadták az előretörő hunoknak.  

 

 A római kivonulás után a népvándorláskor időszakából kevés régészeti emlék ismert Baracs 

területéről. Az avarok (6-9. század) megtelepedését egy feltárt temetőrészlet bizonyítja, valamint 

szórványleletként Baracs területéről származó honfoglalás kori leletek kerültek a székesfehérvári 

Szent István Király Múzeumba. 

 

 A magyarok megtelepedése után a község neve (Baroch) az írott forrásokban 1281-ben bukkan 

fel először (bár lehetséges, hogy a 13. század első harmadában lejegyzett Váradi Regestrumban 

említett Boroch helységnév is a településsel azonosítható), amikor IV. László király (1272 – 1290) 

egy bizonyos Jacobus de Barachot (akinek Baracson szőlője volt) a nemesek sorába emelt. A Baracs 

helységnév az ómagyar Borocs, Baracs személynévből keletkezhetett. A falu további sorsa a 

középkor folyamán nem ismert, valószínűleg a település az 1526 utáni években a rendszeresen 

átvonuló hadak dúlásának áldozatául esett.  

 



 

 

 A török idők végén, a 17. század utolsó éveiben Baracs elhagyott puszta volt, a környező 

területek a Paksy-család birtokában voltak. 1702-ben a birtok legnagyobb része a Paksyaktól 

leányágon leszármazó Rudnyánszky-család kezébe került. 1788-ban Baracson majort építettek. A 

következő évben a település területe már közbirtokosság (azaz több rokon család közös birtoka), a 

tulajdonosok valamennyien a Paksy-család leányági leszármazottai. A területen a 19. század első 

felében még csak két nemesi család él (Kornis és Heinrich családok), 1828-ban 9, 1836-ban 20 az 

összeírt nemesi famíliák száma. 

 

 1774-es adatok alapján a puszta már benépesült. II. József uralkodási idejéből (1780 – 1790) 

származó népszámlálási adatok alapján ekkor 10 házban 17 család és 85 fő lakott, 1830-ban már 

645-en lakták. Az 1850. évi népszámlálás 59 házban 50 lakost és 737 idegent tüntetett fel. A puszta 

állandó lakosainak száma kevés lehetett, ellenben időszaki munkásokat alkalmaztak a birtokok (ez 

magyarázza az idegenek nagy számát). A település formája, fejlődése a nagybirtokok számával 

függött össze, mindegyik nagybirtok egy-egy újabb majort hozott létre. 1851-ben 5 pusztát 

említenek: Alsó-Baracs (181 lakos), Felső-Baracs (96 lakos), Közép-Baracs (253 lakos), Új-Baracs (92 

lakos). Külön említik Pázmándpusztát is (11 lakos). 1863-ban Alsó-, Közép- és Felső-Baracs 

Dunapenteléhez, Új-Baracs Herczegfalvához tartozik. 1873-ban önálló, négy pusztából álló falu, a 

nemesi közbirtokosság központi ügyvezetése (curatia) Közép-Baracson van. Az 1920-as 

népszámlálás 14, az 1926-os helységnévtár 19, az 1930-as 17 lakott helyet, az 1940-es 

helységnévtár 22 lakott helyet nevez meg. A puszták neve időnként világosan mutatja a 

tulajdonost, illetve utal a birtokos valamelyik családtagjára (pl.: Kornispuszta), mások lakóinak 

társadalmi vagy anyagi helyzetére utal (pl.: Aligvárom-, Bánompuszta). 1862-ben újonnan építették 

iskoláját. A 20. század elején a birtokok egy részét parcellázták, a parcellákra más falvakból 

költöztek át földművesek. Az I. világháború idején 335 ember vonult be és közülük 32-en haltak 

meg.  

 

 1926-ban kezdték meg építeni Apátszálláson a három harangos templomot (Magyarok 

Nagyasszonya templom), a munkálatokkal 1928-ban végeztek. Az 1940-es évektől betelepítéseket 

végeztek, hogy egy önálló települést hozzanak létre.  

 

 A II. világháború érintette a települést, a pusztulás súlyos volt a faluban. A Baracs – Nagyvenyim 

– Perkáta úton a hidat felrobbantották, a tűzoltószertár megrongálódott, megsemmisült a községi 

irattár, a község vagyonában 35.925 pengős kár keletkezett. Az állatállomány egy része is elpusztult, 

10 ház lakhatatlanná vált, míg 20 ház helyreállítható károkat szenvedett. A község életét erősen 

befolyásolta, hogy az 1950-es években jóformán a semmiből nőtt ki Dunaújváros, a község 

lakosságának a Dunai Vasmű megépülése sok munkahelyet adott. 1954-ben nyílt meg a község 

óvodája. A számos külterület problémáját megpróbálják orvosolni: 1949-ben három tanyaközpont 

kialakításáról határoz a képviselőtestület, ezek Templomos, Apátszállás és Dánielpuszta. 

Templomoson és Széchenyitelepen csak sátortetős, villaszerű és fésűs építési rendszerű házakra 

adtak építési engedélyt, később ezt módosítják, és csak sátortetős épületeket engedélyeznek. 

1960-ban Előszálláshoz csatolták Aligvárom- és Bánompusztát, illetve a következő évtizedben 

szintén Előszálláshoz került Piripócstelep és Kisszentmiklós is. Az egységes utcakép kialakítására 



 

 

1950-ben határozatot hoznak, miszerint az egyes házak épüljenek egymás mellé, hogy az utcavonal 

kialakuljon.  

 

 A népszámlálási adatok alapján a rendszerváltás utáni első két évtizedben Baracs lakossága 

nőtt, az 1990-es 2.681 főről 2011-re már 3.443 főre emelkedett, azóta kisebb csökkenés figyelhető 

meg a lakosok számában, a lakások száma a rendszerváltozás óta folyamatosan emelkedő 

tendenciát mutat. 

 

 

 

 

 
Baracs a 18. század végén, az I. katonai felmérés (1782 – 1785) idején 

 

  



 

 

 
Baracs a 19. században, a második katonai felmérés (1819 – 1869) térképszelvényén 



 

 

 
Baracs a 19. század második felében, a harmadik katonai felmérés (1872 – 1884) térképszelvényén 

 



 

 

 

 

 

 

 
Baracs területe az1941-es katonai felmérés térképén 

  



 

 

1.4. RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG FELMÉRÉSE 

 

 

Jelen vizsgálat Baracs községre és külterületének egészére terjed ki. A falu területére, illetve 

környezetére vonatkozólag az alábbi régészeti adatokkal rendelkezünk. 

 

 

1.4.1. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

 

1. lelőhely. Baracs – Apátszállás (21796) 

Régészeti jelenségek: Telepnyom: őskor, Árpád-kor. Temető: avar kor, középkor 

Leírás: Apátszállás településrésztől kelet-északkeletre található a lelőhely, a Nagyvenyim – Baracsi-

ér nyugati partján. 1953-ban Fitz Jenő végzett a területén feltárást, az 1990-es években Kulcsár 

Mihály kutatta. 2007-ben Virágos Gábor hitelesítette a régészeti lelőhelyet terepbejárással. 

Forrás: Szent István Király Múzeum Adattára (a továbbiakban SZIKM AD) 77. 

Helyrajzi számok: 073/8, 073/7, 073/2, 073/1, 073/9, 0140/2, 058 

 

2. lelőhely. Baracs - Dunapart (21797) 

Régészeti jelenségek: Telepnyom: kora vaskor, Halstatt-kultúra 

Leírás: A Lovarda utcában pinceásás közben került elő egy kora vaskori leleteket tartalmazó gödör. 

Az 1988-as leletmentést Jungbert Béla irányította. 

Forrás: SZIKM AD 5999/90. 

Helyrajzi számok: 2618, 2619, 2620 

 

3. lelőhely. Baracs - Kornis-puszta (21798) 

Régészeti jelenségek: Épület: újkor. Faragott kő: római kor 

Leírás: Az egykori Kornis-puszta területén, a 6. sz. főúttól és a Templomosra bevezető úttól 

nyugatra. Magába foglalja a Baracs – Annamatia-Canabae (38795) régészeti lelőhely. 1961-ben 

Kralovánszky Alán helyszíni szemle során másodlagosan felhasznált római tegulákat figyelt meg az 

egyik épület falában.  

Forrás: SZIKM AD 78. 

Helyrajzi számok: 0437/2, 0437/3 

 

4. lelőhely. Baracs – Szitányi kastély (21801) 

Régészeti jelenségek: Mérföldkő: római kor. Temető: Árpád-kor. 

Leírás: A 6. sz. főúttól keletre, a mai lovarda területén található. Az épület elbontása során 

középkori sírok kerültek elő. 1965-ben Makkay János, majd 1973-ban és 1977-ben Visy Zsolt ásott a 

területen. 

Forrás: SZIKM AD 718., 948., 4478/87. 

Helyrajzi számok: 0521/33, 0521/37 

 

5. lelőhely. Baracs – Annamatia-Castellum (21803) 



 

 

Régészeti jelenségek: Tábor, sírkő, bélyeges tégla, mérföldkő, feliratos kő, épület: római kor. 

Kiemelten védett. 

Leírás: A Lovarda utca déli végén, a 6. számú főúttól keletre, a főút és a Duna között található. 

Kiemelten védett lelőhely. 1999 óta Kovács Péter régész végezett a területen ásatásokat. 

Forrás: SZIKM AD 87., A Ripa Pannonica Magyarországon (Budapest, 2000.), Acta Archaeologica 57. 

(2003), 235 – 245.  

Helyrajzi számok: 2628, 2637, 2625, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2638, 2626, 2627, 2629, 

2630, 2639, 2650 

 

6. lelőhely. Baracs – 6. számú út (21809) 

Régészeti jelenségek: Őrtorony, út: római kor 

Leírás: Templomostól keletre, a 6. számú főút enyhe kanyarulatában található. 1966-ban B. Vágó 

Eszter azonosította, 2008-ban és 2010-ben Visy Zsolt végzett a területen terepbejárást.  

Forrás: SZIKM AD 702, Ripa Pannonica Magyarországon (Budapest, 2000.) 

Helyrajzi számok: 0235/41, 0520/1, 0527/1 

 

7. lelőhely. Baracs – Templomostól É-ra (38037) 

Régészeti jelenségek: Telepnyom: ismeretlen kor 

Leírás: Templomostól É-ra, a Nagyvenyim – Baracsi-ér bal partján található. 2002-ben légi 

fényképezés során Miklós Zsuzsa azonosította. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0235/51, 0235/7, 0235/46, 0235/47, 0235/48, 0235/49, 0235/50 

 

8. lelőhely. Baracs – M6/12/Fejér (38589) 

Régészeti jelenségek: Szórványlelet: középkor 

Leírás: Daruszentmiklós belterületétől keletre, az M6-os autópályától keletre található kis méretű 

régészeti lelőhely. Szalai Tamás terepbejáráson azonosította 2001-ben, 2008-ban Cséki Andrea 

végzett rajta próbafeltárást. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0502/30 

 

9. lelőhely. Baracs – M6/13/Fejér (38590) 

Régészeti jelenségek: Szórványlelet: késő középkor 

Leírás: Közvetlenül az M6-os autópálya mellett, attól keletre, Templomostól nyugatra található kis 

méretű régészeti lelőhely. Szalai Tamás terepbejárás során azonosította 2001-ben. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0272/11 

 

10. lelőhely. Baracs – M6/14/Fejér (38591) 

Régészeti jelenségek: Szórványlelet: késő középkor 

Leírás: Közvetlenül az M6-os autópálya mellett, attól keletre, Templomostól nyugatra található kis 

méretű régészeti lelőhely. Szalai Tamás terepbejárás során azonosította 2001-ben. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 



 

 

Helyrajzi számok: 0272/21, 0272/16 

 

11. lelőhely. Baracs – M6/15/Fejér (38592) 

Régészeti jelenségek: Szórványlelet: késő középkor 

Leírás: Az M6-os autópálya mellett, attól kissé nyugatra, Templomostól nyugatra található kis 

méretű régészeti lelőhely. Szalai Tamás terepbejáráson azonosította 2001-ben. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0263/7 

 

12. lelőhely. Baracs – M6/16/Fejér (38601) 

Régészeti jelenségek: Szórványlelet: késő középkor 

Leírás: az M6-os autópályától keletre található kis méretű régészeti lelőhely. Szalai Tamás 

terepbejáráson azonosította 2001-ben, 2008-ban Cséki Andrea végzett rajta próbafeltárást. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0264/63 

 

13. lelőhely. Baracs – M6/17/Fejér (38605) 

Régészeti jelenségek: Telepnyom: ismeretlen kor 

Leírás: Templomostól nyugatra, Apátszállástól délre, az M6-os nyomvonalában található kis méretű 

régészeti lelőhely. 2001-ben Szalai Tamás terepbejárás során azonosította. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0264/47 

 

14. lelőhely. Baracs – Kokasdi-ér partja (38607) 

Régészeti jelenségek: Temető: bronzkor, római kor. Telep: római kor, középkor. Épület: római kor 

Leírás: Apátszállástól délre, az M6-os autópálya és a Kokasdi-ér találkozásánál. 2001-ben Szalai 

Tamás azonosította terepebejárás során. 2008-ban Somogyi Krisztina szintén terepet járt a lelőhely 

területén, 2008-2009 során az M6-os autópálya építése során Bartus Dávid és Kovács Loránd Olivér 

ásott a területen, valamint Kovács Katalin régészeti szakfelügyeletet végzett. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0244/27, 0244/28, 0244/46, 0244/47, 0244/48, 0244/49, 0244/50, 0244/51, 

0244/52, 0246/2, 0248/2, 0248/25, 0248/26, 0248/27, 0248/28, 0248/29, 0248/30, 0248/6, 

0248/7, 0248/8, 0248/9, 0262, 0264/40, 0264/43, 0264/44, 0264/45, 0264/47, 0264/49, 0264/50, 

0264/5, 0264/51, 0264/57, 0264/58, 0264/59, 0278/17, 0278/18, 0264/48 

 

15. lelőhely. Baracs – M6/22/Fejér (38611) 

Régészeti jelenségek: Szórványlelet: középkor 

Leírás: Apátszállástól keletre, az M6-os és az M8-as autópályák csomópontjának déli részét érintő 

régészeti lelőhely. 2001-ben Szalai Tamás azonosította terepbejárás során.  

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0176/57, 0176/58, 0186/7, 0176/133, 0176/59, 0176/60, 0176/71, 0176/74, 

0176/134, 0176/107, 0176/109, 0176/106, 0176/108, 0204/16, 0204/15, 0204/13, 0204/22 

 



 

 

16. lelőhely. Baracs – M6/23/Fejér (38612) 

Régészeti jelenségek: Telepnyom: őskor, római kor, Árpád-kor 

Leírás: Apátszállástól keletre, az M6-os és az M8-as autópályák csomópontját érintő régészeti 

lelőhely. 2001-ben Szalai Tamás azonosította terepbejárás során, 2004-ben Kriveczky Béla végzett a 

területén feltárást. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0176/49, 0176/51, 0176/53, 0176/55, 0176/57 

 

17. lelőhely. Baracs – M6/24/Fejér (38613) 

Régészeti jelenségek: Szórványlelet: római kor, középkor 

Leírás: Apátszállástól keletre, az M6 és az M8-as autópályák csomópontjától kissé északra található 

régészeti lelőhely. 2001-ben Szalai Tamás azonosította terepbejárás során. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0173/2, 0180/40, 0180/41, 0180/43, 0180/44, 0180/18, 0180/39, 0180/42, 

0180/45, 0180/48, 0180/49, 0180/50, 0176/77, 0176/119, 0176/40, 0176/39, 0176/38, 0176/34, 

0176/33, 0180/46, 0180/20, 0176/76, 0176/26, 0173/3 

 

18. lelőhely. Baracs – M6/26/Fejér (38616) 

Régészeti jelenségek: Szórványlelet: középkor 

Leírás: Apátszállástól északkeletre, Baracs és Dunaújváros közigazgatási határa mellett, az M6-os 

autópálya nyomvonalában található régészeti lelőhely. 2001-ben Szalai Tamás azonosította 

terepbejárás során, 2004-ben Fülöp Gyula végzett a területén feltárást. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0156/1, 0156/2, 0157/36, 0157/37, 0157/38, 0157/39, 0157/40, 0157/3, 

0157/14, 0157/16, 0157/18, 0157/19, 0157/32, 0157/44, 0157/20, 0157/21, 0157/24, 0150/6, 

0150/5, 0150/10, 0150/11, 0150/12, 0150/13 

 

19. lelőhely. Baracs – Annamatia-Canabae (38795) 

Régészeti jelenségek: Telepnyom: római kor. Kiemelten védett 

Leírás: Templomostól kelet-délkeleti irányban húzódó, nagy kiterjedésű régészeti lelőhely, a 6. 

számú főúttól keletre, a Duna irányába is folytatódik. Magába foglalja a 38795, a 89867, a 21803 

azonosítószámú régészeti lelőhelyeket is. 2008-ban Visy Zsolt terepbejárás során azonosította, 

2013-ban Csiki József Attila végzett rajta helyszíni szemlét. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0521/16, 0521/29, 0521/30, 0521/31, 2650, 2641, 0522, 2643, 2642, 0238/11, 

971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 2644, 2645, 2646, 2648, 2649, 0523/1, 0523/10, 0521/36, 

0520/2, 0519, 0515/1, 0515/5, 0515/7, 0439, 0515/6, 0235/39, 0235/40, 0237/2, 0238/10, 

0238/14, 0238/15, 0238/16, 0238/18, 0238/19, 0238/2, 0238/21, 0238/22, 0238/23, 0238/4, 

0238/5, 0239, 0489/2, 0489/1, 0437/4, 0437/3, 0437/2, 0437/13, 0437/12, 0437/10, 0425/3, 

0425/88, 0425/89, 0425/90, 0425/94, 0238/7, 0238/12, 0238/13, 0520/1, 2625, 2638, 2639, 2640 

 

20. lelőhely. Baracs – Szitányi-puszta (41206) 

Régészeti jelenségek: Telepnyom: őskor 



 

 

Leírás: Baracs – Üdülőteleptől nyugatra, a Juhász völgy utca házsorától nyugati irányban található 

régészeti lelőhely. 2003-ban Czajlik Zoltán légifelvételről azonosította. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0523/6, 0523/7, 0523/8 

 

21. lelőhely. Baracs – M8/6. Lelőhely (53484) 

Régészeti jelenségek: Telep: bronzkor, Árpád-kor. Temető: bronzkor 

Leírás: Az Apátszállást Nagyvenyimmel összekötő műúttól keletre, a Liget sor házaitól északkeletre, 

az M8-as autópálya nyomvonalában található régészeti lelőhely. 2005-ben Pintér László vezetett a 

területén feltárást.  

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0166/2, 0168/12, 0168/13, 0168/17 

 

22. lelőhely. Baracs – Lencsés-dűlő (57072) 

Régészeti jelenségek: Telep: késő avar kor 

Leírás: Az M8-as autópálya nyomvonalán, a halastavaktól nyugatra található régészeti lelőhely.  

2004-ben Kriveczky Béla végzett a területén feltárást. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 046/18, 046/19, 046/21, 046/22, 046/23, 046/24, 046/25, 046/26, 046/15, 

046/11, 046/14, 046/1, 053/1, 053/4, 0186/11, 0186/12, 0186/13, 0186/9, 0186/10 

 

23. lelőhely. Baracs – Dudás-halom-dűlő (58687) 

Régészeti jelenségek: Telepnyom: római kor 

Leírás: Apátszállástól észak-északnyugatra, a Kokasdi-ér nyugati partján található. 2007-ben 

Szalontai Csaba helyszíni szemlét, Virágos Gábor terepbejárást végzett a területén. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 038/6, 038/21, 038/22, 041, 038/18, 038/19, 038/9 

 

24. lelőhely. Baracs – Kokasdi-erdő (58688) 

Régészeti jelenségek: Telepnyom: római kor, középkor 

Leírás: Apátszállástól észak-északnyugatra, a Kokasdi-ér keleti partján található. 2007-ben Szalontai 

Csaba helyszíni szemlét, Virágos Gábor terepbejárást végzett a területén. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 038/12, 045 

 

25. lelőhely. Baracs – Szitányi-dűlő (59367) 

Régészeti jelenségek: Telep: rézkor, bronzkor, kelta, római kor, avar kor. Temető: avar kor 

Leírás: A Templomost Apátszállással összekötő műúttól nyugatra, a halastavak nyugati oldalán, az 

M6-os autópálya nyomvonalában. 2008-ban Stibrányi Máté azonosította, majd Kiss Csaba Kálmán 

végzett a területen feltárást.  

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0256/93, 0256/96, 0256/99, 0256/102, 0256/106, 0256/84, 0256/92, 0256/56 

 



 

 

26. lelőhely. Baracs – Csákvári-dűlő (59609) 

Régészeti jelenségek: Telepnyom: őskor, bronzkor, római kor, Árpád-kor 

Leírás: Templomostól nyugatra, a Kokasdi-ér nyugati oldala mellett található. 2008-ban Somogyi 

Krisztina azonosította. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0264/21, 0264/20, 0264/19, 0264/25, 0264/26, 0264/27, 0264/29, 0264/30 

 

27. lelőhely. Baracs – Csákvári-dűlő I. (59620) 

Régészeti jelenség: Telepnyom: őskor, római kor 

Leírás: Templomostól nyugatra, a Kokasdi-értől nyugatra található. 2008-ban Somogyi Krisztina 

azonosította. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0264/37, 0264/38 

 

28. lelőhely. Baracs – Annamatia katonai tábor és polgári település védőövezete 

Kiemelten védett régészeti lelőhely védőövezete 

Leírás: A 6-os számú főút két oldalán, a Baracs-Üdülőtelepre bevezető úttól a baracsi 

Halászcsárdáig. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0238/12, 0238/13, 0238/7, 0520/1, 0521/29, 0521/30, 2625, 2626, 2627, 2628, 

2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2650 

 

29. lelőhely. Dunaújváros – Limesút (74243) 

Régészeti jelenség: Út: római kor 

Leírás: Dunaújváros területén induló, közel észak-északkelet - dél-délnyugati irányba futó római 

felvonulási út a mai 6. számú főút nyomvonala alatt. 2008-ban Visy Zsolt azonosította. Buza Andrea 

2013-ban és 2014-ben régészeti megfigyeléseket végzett a területén.  

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa. 

Helyrajzi számok: 075, 076/2, 076/3, 076/4, 076/5, 076/6, 077, 1258/2, 1258/3, 1352, 3650, 

3654/21, 3644/5, 3654/23, 3654/22, 3623/1, 3654/16, 3644/9, 3644/7, 3644/8, 3654/4, 331/1, 

336, 3647, 338, 337, 3648, 0236/2, 0234/3, 0234/2, 0234/5, 0234/4, 0233, 0230, 0232, 0520/1, 

0235/46, 0235/45, 0527/1, 0527/25, 0235/44, 0527/24, 065/32, 030/2, 030/26, 030/27, 030/4, 

038, 039, 042/2, 042/3, 043/1, 043/2, 044, 045, 050/13, 050/23, 050/4, 052/10, 052/17, 052/22, 

057/12, 057/2, 058, 059/4, 061, 062/10, 062/12, 062/13, 062/6, 062/7, 062/8, 064, 065/11, 

065/14, 065/21, 065/23, 065/24, 065/25, 065/26, 065/27, 065/28, 065/30, 065/33, 065/34, 065/4, 

065/51, 065/59, 065/60, 065/61, 065/62, 065/7, 065/81, 065/86, 065/87, 065/94, 065/95, 065/96, 

065/97, 0224/1, 0224/2, 2132, 63/1, 63/2, 179/3, 2151/3, 67, 681, 100, 147/3, 116/9, 150, 122, 

126/1, 145, 146/1, 126/4, 124, 123/1, 123/2, 146/3, 127, 147/1, 126/3, 130, 128, 149, 151/1, 

151/4, 153, 152, 151/3, 41, 42/4, 42/31, 42/1, 42/5, 131, 43, 132/1, 132/3, 121, 42/36, 42/10, 

42/9, 96, 95, 50, 682/1, 329/8, 682/2, 329/9, 331/11, 329/4, 329/3, 331/8, 477/1, 1747, 93, 94, 

480, 476, 54/7, 1750, 478, 479, 46, 48, 49, 431, 432, 430, 69/1, 429, 433, 1858/4, 1858/5, 1858/6, 

1858/3, 1860, 1859, 1871, 1872, 1868, 1867, 1858/7, 1869, 1870, 1866, 1864, 1865, 1877, 1882, 



 

 

1875, 2152, 1879/1, 1878, 1880, 1879/2, 1881, 2102/1, 2012, 2103/1, 2715, 2104, 2716, 2450, 

1876, 1873/1, 1874/1, 1874/3, 3401, 2151/4, 2754, 2753, 2755, 3490, 328 

 

30. lelőhely. Baracs – Baracsi-erdő (58690) 

Régészeti jelenség: Telepnyom: őskor, római kor, középkor 

Leírás: A Nagyvenyim – Baracsi-ér bal partján, a Nagyvenyimre vezető műút mellett található 

régészeti lelőhely. 2007-ben Virágos Gábor azonosította terepbejárás közben. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 0133/2 

 

31. lelőhely. Nagyvenyim – Állomás-dűlő (58592) 

Régészeti jelenség: Telepnyom: őskor, kora római kor, középkor 

Leírás: A Nagyvenyimet Mezőfalvával összekötő műúttól északra, a Nagyvenyim nyugati határában 

lévő halastótól nyugatra található. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 097/1, 097/2, 097/3, 0100, 038/2, 038/1, 038/3, 038/5, 038/10, 038/4, 038/8, 

038/7, 038/13, 038/11, 038/12, 039/8, 039/9 

 

32. lelőhely. Kisapostag – Pipiskehegy (21991) 

Régészeti jelenség: Szórványlelet: bronzkor. Temető: bronzkor 

Leírás: Kisapostag és Baracs közigazgatási határán, az Üdülőtelepen, a Pipacs, a Jókai Mór és a 

Fazekas Mihály utcák által közrefogott területen. 2006-ban Virágos Gábor azonosította. 

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 468, 469, 470, 476, 477, 478, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2137, 2010, 

472 

 

33. lelőhely. Kisapostag – Intercisa 14. őrtorony (71157) 

Régészeti jelenség: Őrtorony: római kor 

Leírás: Baracs – Üdülőtelep településrész területén, a Diófa, a Hársfa és az Akácfa utcák között 

fekvő területen. 2009-ben Tankó Károly azonosította.  

Forrás: Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály lelőhelyadatbázisa 

Helyrajzi számok: 2197, 2198, 2150, 2151, 2199, 2196, 2200, 2153, 2152, 2149 

 

 

1.4.2. Azonosítatlan lelőhelyek 

 

 

A régebbi szakanyagokban több olyan régészeti lelőhelyet említenek, melyek pontos 

elhelyezkedése mára már feledésbe merült, ilyenek többek között a Puszta (21802), Ménesmajor 

(39013), Koller Pál birtoka (21804), Szitányi Béla szőlője (21805), Sernevál (21800), Világospuszta 

(21810), illetve az Annamatia 1. burgus (62634) nevű lelőhelyek. Puszta lelőhelyről honfoglalás kori 

leletek kerültek a székesfehérvári múzeumba, míg Sernevál lelőhelyen 1955-ben és 1962-ben B. 

Horváth Jolán és Bóna István végzett feltárást, a munkálatok során bronzkori telepet kutattak. Ezen 



 

 

régészeti lelőhelyek pontos helyét mára már megközelítőleges pontossággal sem lehet 

meghatározni, ezért nem a szakanyag nem tárgyalja őket. 

 

 

1.4.3. Régészeti érdekű területek 

 

 

A vonatkozó jogszabály (Kötv. 7.§ 29.) alapján Baracs község egész kül- és belterülete régészeti 

érdekű területnek számít. Ezen belül is kiemelten hangsúlyosak a természetes vízfolyások (például 

a Kokasdi-ér, a Nagyvenyim – Baracsi-ér) környezete, amely területeken eddig ismeretlen régészeti 

leletek, lelőhelyek előkerülése valószínűsíthető, ezért fokozott figyelemmel és óvatossággal kell 

eljárni minden földmunkával járó beruházás, területfejlesztés esetén. A beruházás megtervezése 

előtt a beruházás megvalósíthatóságának érdekében a beruházás helyszínét célszerű kulturális 

örökségvédelmi szempontból is megvizsgálni. Ilyen esetekben a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az illetékes. 

 

 

1.5. VÉDETTSÉGEK – RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK 

 

 

Baracs község bel- és külterületén összesen 31 darab nyilvántartott régészeti lelőhely ismert. A 

Kötv. 11.§ (2) szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak.  

 

 Baracs közigazgatási területén két kiemelten védett régészeti lelőhely található, Baracs – 

Annamatia-Castellum (5. lelőhely) és Baracs – Annamatia-Canabae (19. lelőhely). 

 

 

1.6. ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ELEMZÉSE, ÁLLAPOTFELMÉRÉS 

 

A település területén található lelőhelyeken az újkőkor (neolitikum) kivételével minden nagyobb 

régészeti korszak emlékanyaga képviselve van. A jelenleg ismert régészeti jelenségek nagy 

többsége telepekhez, településekhez köthetők.  

 

 Baracs község területén intenzív régészeti kutatás nem volt, a régészeti lelőhelyek nagy részét a 

2000-es évek után induló infrastruktúra-fejlesztési program (M6-os autópálya és M8-as autópálya 

híd, valamint a hozzá vezető autópálya szakasz) nyomvonalain végzett terepbejárásokból ismerjük. 

Ennek köszönhetően a régészeti lelőhelyeket térképre vetítve többé-kevésbé kirajzolódik a két 

megépült útszakasz vizsgált község területére eső nyomvonala.  

 

 Általános szabályként elmondható, hogy az ismert régészeti lelőhelyek nagyrészt vízfolyások 

mentén, illetve közvetlen közelében helyezkednek el. Vízparton, illetve vízparttól kis távolságban 

találhatók az 1., 2., 14., 28., 19., 21., 22., 23., 24. és 31. lelőhelyek. A Duna magaspartján fekszik 

Annamatia-Castellum (2. lelőhely), valamint az 5., 20., 32. és 33. régészeti lelőhely. 



 

 

 

 A vizsgált lelőhelyeket 3 földrajzi csoportra lehet osztani az elhelyezkedésük szerint. A Duna 

magaspartján, illetve annak közvetlen környezetében elterülő régészeti lelőhelyekre (főként 

bronzkori, illetve dunai limest védő, római kori lelőhelyeket lehet ebbe a lelőhelycsoportba 

sorolni). A második csoport az M6-os autópálya nyomvonalán és annak közelében elhelyezkedő 

régészeti lelőhelyek (ebből a csoportból nagyrészt középkori lelőhelyek ismertek). Ezeken kívül egy 

Apátszállás és Nagyvenyim között elhelyezkedő lelőhelycsoportosulás észlelhető. Az így felvázolt 

kép azonban nem reprezentatív, mivel a község külterületén a nyomvonalas beruházások 

kivételével szisztematikus terepbejárás nem történt.  

 

 Baracs közigazgatási területén fekvő régészeti lelőhelyek közül 21 darab régészeti lelőhely (1., 

6., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 30., 31. régészeti 

lelőhelyek) áll nagyrészt, illetve teljes egészében mezőgazdasági művelés alatt. Ez az ismert 

lelőhelyek 64%-át jelenti. 3 régészeti lelőhely területén állnak fák (3., 16. és 24. lelőhelyek) (9%). 8 

régészeti lelőhely pedig részben, illetve teljesen beépített területen fekszik (2., 4., 11., 12., 13., 29., 

32., 33. régészeti lelőhelyek) (24%). Annamatia-Castellum a terepi szemle alapján ki van vonva a 

művelésből. 

 

 A mezőgazdasági művelés alatt álló területeken a talajművelésnek, különösen a mélyszántásnak 

a örökségi elemekre negatív hatásai vannak. Amennyiben ezeken a területeken intenzív 

talajforgatásos talajművelés történik, akkor jelentős károk keletkezhetnek a kulturális örökség 

elemeiben. A belterületen fekvő régészeti lelőhelyeket újabb beépítések és ehhez kapcsolódó 

közműfejlesztések, talajbolygató tevékenységek veszélyeztethetik. A fásított területeken lévő 

lelőhelyeket a mélyre nyúló gyökerek roncsolhatják. 

 

  



 

 

2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 

 

 

2.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÉS TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁS 

 

 

A kialakult meglévő és megmaradó településhálózatban és a valós tájhasználatban változás nem 

várható.  

 

 

2.2. TELEPÜLÉSSZERKEZETI, TERÜLETHASZNÁLATI ÉS BEÉPÍTETTSÉGI VÁLTOZÁS 

 

 

A 2018. szeptember 21-én rendelkezésre bocsátott településhasználati és beépítettségi 

változásokat tartalmazó térkép alapján a következő időszakban Baracs területén a következő 

változtatásokat tervezik: temető bővítése, utcanyitás (az Ifjúság utca meghosszabbítása nyugati 

irányba), a Wesselényi – Tópart – Bocskai utcák által közrefogott területen mezőgazdasági gépek 

tárolására szánt terület fejlesztése, a repülőtérhez tartozó mezőgazdasági területek fejlesztése, 

valamint a Dunaparton turisztikai tábor fejlesztése.  

 

 A temető Apátszállás nyugati szélén található. A temetőt nyugat-délnyugati irányba a 

szántóföldek felé, valamint dél-délkeleti irányban egy füves, elszórtan fás-bokros terület irányába 

bővítenék. 2018. szeptember 23-án a szántóföld egy részen már el volt boronálva, illetve egy 

részen még nem volt beszántva, füves, gazos vegetáció borította. A temető bővítése régészeti 

örökség sérülésével járhat együtt, a területen szükséges terepbejárás elvégzése. A szántóföld 

területén terepbejárás elvégzéséhez ideális a vegetáció, a füves, fás-bokros területen azonban 

terepbejárás a fedettség miatt – érdemi eredménnyel – nem végezhető. 

 

     
A temetőbővítés tervezett helyszíne 

 

 A tervezett utcanyitásra Apátszállás déli határában, a Széchenyi utcától délre, azzal 

párhuzamosan, az Ifjúság utca meghosszabbításaként kerülne sor. A tervezett utca területét 



 

 

jelenleg szántóként művelik. A terepszemle idején már be volt szántva. Az utcanyitás a régészeti 

örökség sérülésével járhat, a tervezett változtatás területén a régészeti örökség esetleges 

érintettsége céljából mindenképpen indokolt terepbejárás végzése. 

 

 
A tervezett utcanyitás helyszíne 

 

 A Wesselényi – Tópart – Bocskai utcák által közrefogott területen korábban lakóterület fejlesztés 

volt tervezve. Ez Apátszállás északnyugati részén található. A jelenlegi tervek mezőgazdasági gépek 

tárolására szánt területfejlesztéssel számolnak a területen. A kijelölt terület jelenleg szántóként van 

művelve. Amennyiben a beépítettség a tervezett fejlesztések miatt változik, mindenképpen 

szükséges terepbejárás elvégzése a régészeti örökség esetleges érintettségének tisztázása céljából. 

 

 Baracs – Üdülőtelep településrészen, a Lovarda utca házsorától a Duna irányába Dunapart 

római tábor turisztikai fejlesztés van tervezve. A Duna magaspartján, a fejlesztés közvetlen 

környezetében ismert az Annamatia-Castellum kiemelten védett régészeti lelőhely (5. lelőhely), 

valamint a Baracs – Dunapart nevű régészeti lelőhely (2. lelőhely). A tervezett fejlesztés területén 

jelenleg fás-erdős növényzet található, mely alkalmatlan terepbejárásra. A fejlesztés közvetlen 

környezetében található régészeti lelőhelyek miatt valószínű, hogy a fejlesztés során sérülhet a 

régészeti örökség, a fejlesztés tervezése során kiemelt szempontnak kell lennie az 

örökségvédelemnek. Javaslom a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal 

Építésügyi- és Örökségvédelmi Osztályának megkeresését a fejlesztés tervezése során! 

 

 Baracs külterületén, a repülőtér környezetében két területrész van kijelölve változtatásra, 

melynek célja repülőtér mezőgazdasági terület fejlesztése. A repülőtértől délnyugatra található 

területrész rétként van hasznosítva, a másik, a repülőtértől délre található területrész szántóként 

van művelve. Amennyiben a területen a fejlesztés eredményeként nem nő a beépítettség, illetve a 

két területrész mezőgazdasági művelés alatt fog állni, a régészeti örökség esetleges sérülésének 

esélye alacsony. A régészeti örökség esetleges érintettségének tisztázása céljából szükséges lenne 

terepbejárással való vizsgálata.  

 

A 68/2018. (IV.9.) Kormányrendelet 84. § (2) b, alapján meg kell keresni „a helyi építési szabályzat 

kidolgozása során a gyűjtőterületén érintett régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeum, amely az 



 

 

újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület terepbejárását térítésmentesen, 60 feltárásra 

alkalmas nap alatt végzi el”, ezért javaslom a helyi építési szabályzat összeállítása során, elfogadása 

előtt, jelen szakanyag kiegészítéseként a településvezetés rendelje meg az Intercisa Múzeumtól 

(2400 Dunaújváros, Városháza tér 4., telefonszám: 06-25/411-315) a változtatási szándékkal 

érintett területek terepbejárását. 

 

 

3. HATÁSELEMZÉS 

 

 

3.1. RÉGÉSZETI EMLÉKEK FELTÁRHATÓSÁGÁNAK, MEGMARADÁSÁNAK, BEMUTATHATÓSÁGÁNAK VAGY PUSZTULÁSÁNAK 

LEHETŐSÉGEI 

 

 

A település területén az azonosított régészeti lelőhelyek száma jelenleg 33. A tárgyalt régészeti 

lelőhelyek régészeti feltárása – eltekintve a beruházásokat megelőző feltárástól – jelenleg nem 

indokolt, egyetlen kivétel a Kovács Péter által vezetett, Annamatia-Castellum évek óta zajló, kis 

felületű tervásatása, mely korábban nem ismert adatokkal egészítette ki az erődítmény történetét. 

 

 

 Baracs területén két kiemelten védett régészeti lelőhely található, Baracs – Annamatia-

Castellum (5. lelőhely) és a Baracs – Annamatia-Canabae (19. lelőhely), melyek részei A római 

birodalom határa – A dunai limes magyarországi szakasza nevű, az UNESCO Világörökség 

Várományosi Helyszínei közé sorolt pályázatnak. A pályázat sikeres elbírálása esetén a római 

birodalom teljes pannóniai határszakasza, csaknem 415 km hosszan, 124 részhelyszínnel (két 

legióstábor két-két katonavárossal és polgárvárossal – Aquincum és Brigetio), 18 segédcsapat tábor 

a hozzájuk tartozó, topográfiailag azonosítható polgári településekkel együtt, valamint az 

azonosítható őrtornyok, ideiglenesen fennálló menettáborok, légifotókon azonosítható limes-

útszakaszok az UNESCO Világörökségi helyszínévé fognak válni. A két lelőhelyen kívül a 

világörökségi pályázat része a Dunaújváros – Limesút (29. lelőhely), a Baracs – 6. számú út (6. 

lelőhely), a (tévesen) Kisapostag településhez tartozónak feltüntetett Intercisa – 14. őrtorony (33. 

lelőhely). A közel, illetve távoli jövő fejlesztéseivel mindenképpen ezen régészeti lelőhelyek 

bemutathatóságára kell törekedni, de úgy, hogy ez ne járjon a régészeti lelőhelyek 

állapotromlásával, a régészeti örökség sérülésével, roncsolásával. A fejlesztési koncepcióban 

szereplő Dunapart római tábor turisztikai fejlesztése meghatározza a jövőbeli fejlesztések számára 

a követendő irányt: a régészeti lelőhely területén kívül, régészeti örökséggel elvileg nem érintett 

területen, de mégis a katonai tábor szomszédságában létrehozni tervezett turisztikai célú fejlesztés, 

mely a világörökségi pályázat sikeres elbírálása esetén komoly turisztikai vonzerőt jelenthet a 

településnek. 

 

 

 A településen található lelőhelyek közül 21 régészeti lelőhely teljesen, illetve részben olyan 

területen fekszik, mely mezőgazdasági művelés alatt áll. A mezőgazdasági művelés alatt álló 



 

 

területeken a talajművelésnek, különösen a mélyszántásnak negatív hatásai vannak. Amennyiben 

ezeken a területeken intenzív talajforgatásos talajművelés történik, akkor jelentős károk 

keletkezhetnek a kulturális örökség elemeiben. A művelési mód megváltoztatásával a káros 

folyamat megállítható lenne. A fásított területeken lévő lelőhelyeket a növények mélyre nyúló 

gyökerei roncsolhatják, amennyiben van rá lehetőség, az ismert régészeti lelőhelyek területén 

érdemes lenne szétterülő gyökérzetű fafajták használata, mivel a sekély, szétterülő gyökérzetük 

potenciálisan kevésbé roncsolja a régészeti örökségi elemeket. 

 

 

A beépített, illetve részben beépített területeken fekvő 8 darab régészeti lelőhelyet újabb 

beépítések és ehhez kapcsolódó közműfejlesztések, talajbolygató tevékenységek veszélyeztethetik. 

A belterületen fekvő régészeti lelőhelyeket újabb beépítések és ehhez kapcsolódó 

közműfejlesztése, talajbolygató tevékenységek veszélyeztethetik. Amennyiben földmunkák során 

régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a munka felelőse köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, 

és a jegyző útján a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi- és 

Örökségvédelmi Osztályának azt haladéktalanul bejelenteni. 

 

 

 Meg kell említeni a régészeti érdekű területeket is. Baracs község egész kül- és belterülete 

régészeti érdekű területnek számít. Ezen belül is kiemelten hangsúlyosak a természetes vízfolyások 

(például a Kokasdi-ér, a Nagyvenyim – Baracsi-ér) környezete, amely területeken eddig ismeretlen 

régészeti leletek, lelőhelyek előkerülése valószínűsíthető, ezért fokozott figyelemmel és 

óvatossággal kell eljárni minden földmunkával járó beruházás, területfejlesztés esetén. A beruházás 

megtervezése előtt a beruházás megvalósíthatóságának érdekében a beruházás helyszínét célszerű 

kulturális örökségvédelmi szempontból is megvizsgálni. Ilyen esetekben a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az illetékes. 

 
 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 
Baracs község kül- és belterületén 33 régészeti lelőhely található. Ezen régészeti lelőhelyek ex lege 

védettséget élveznek. Baracson a neolitikum (újkőkor) időszakának kivételével minden nagyobb 

korszak hagyatéka képviselve van. Az azonosított, ismert régészeti lelőhelyek többsége telepekhez 

köthető. A Duna mentén sűrűn helyezkednek el a lelőhelyek: a bronzkor időszakában a falu 

területén élt emberek településeinek és temetőinek nyomai találhatók meg a Baracs – Üdülőtelep 

településresz területén, illetve környezetében, illetve a római korban a római határvédelmi 

rendszer, a limes húzódott a Duna jobb partján. Baracs területére esik az Annamatia néven ismert 

auxiliáris tábor, illetve az erődhöz tartozó település (canabae). A nagyobb táborok között kisebb 

őrtornyok (burgusok) biztosították a határvonalat, a község területéről két ilyen építményt is ismer 

a kutatás. A Duna vonalával párhuzamosan futott a római hadi út, a limesút, melynek nyomvonala 

szintén ismert Baracs határából. 

 



 

 

    A magyarországi római limesszakasz UNESCO Világörökség Várományos Helyszín, a beadott 

pályázatnak része Annamatia erőd és a hozzá tartozó polgári település, illetve az őrtornyok és a 

hadiút ismert szakasza is. A pályázat sikeres elbírálása esetén Baracs – Templomos és Baracs – 

Üdülőtelep településrészeken található lelőhelyek nagy érdeklődésre tarthatnak számot, mely 

érdeklődést turisztikai fejlesztésekkel lehetne Baracs község területére is bevonzani – ezen 

turisztikai célú fejlesztések első lépcsőfoka lehet a településfejlesztési koncepcióban szereplő 

Dunapart római katonai tábor turisztikai fejlesztés.  

 

 

 A tervezett területhasználati és beépítettségi változtatások helyi építési szabályzatba való 

befoglalása előtt az önkormányzatnak meg kell keresnie a 68/2018. (IV.9.) kormányrendelet alapján 

a dunaújvárosi Intercisa Múzeumot, amely intézménynek a változtatásokkal érintett területen 

terepbejárást kell végeznie, hogy kiegészítse jelen örökségvédelmi hatástanulmány régészeti 

szakrészét. A terepbejárás a vonatkozó kormányrendelet előírása alapján térítésmentes. 

 

 

 A jövőben tervezett, földmunkával járó beruházások esetében felhívom a tulajdonos(ok), a 

beruházó(k) és a kivitelezők figyelmét, hogy ha földmunkák során régészeti emlék vagy lelet kerül 

elő, a munka felelőse köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és a jegyző útján a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi- és Örökségvédelmi Osztályának azt 

haladéktalanul bejelenteni. A feltárásra jogosult intézmény (a dunaújvárosi Intercisa Múzeum) 

intézkedéséig köteles a tevékenységet szüneteltetni, tovább a helyszín és a lelet őrzéséről 

gondoskodni. 

 

 

5. NYILATKOZAT 

 

Alulírott, Savanyú Bálint régész, nyilatkozom, hogy a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 84.§ (2) a) 

pontja szerinti előírásnak megfelelően szereplek a régészeti szakterületi munkarész szakterületre 

vonatkozó szakértői névjegyékben. 

 

 Régész diploma száma: 36/2014 SZTE-BTK 

  

 Szakértői engedély nyilvántartási száma: 17-007. 

 

Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze az 

örökségvédelmi jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készült. 

 

Győr, 2018. szeptember 25. 

 

                 Savanyú Bálint 

                       régész 
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1. melléklet: Régészeti lelőhelyek elhelyezkedése Baracs közigazgatási határain belül



ÉRTÉKLELTÁR

MELLÉKLET



Bevezetés:  

A településkép védelméről szóló rendeletét Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

1262017. (XII. 29.) önkormányzati rendelettel (továbbiakban: TKR) fogadta el. A TKR 1. 

melléklete a helyi védelem alá helyezett értékeket tartalmazza. 

A helyi védelem alatt álló értékek listája az Önkormányzat döntése értelmében felülvizsgálat alá 

került, tekintettel arra, hogy a TKR 1. mellékletében utcaszám elírások szerepeltek, illetve olyan 

építmények, amelyek helyi védelmet jelentő értékei felülvizsgálatra szorultak. 

 

A jelenlegi értékleltár – építészeti értékvizsgálat a TKR, illetve a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 23/B. §-a alapján a településkép 

védelmi rendelet helyi védelmet meghatározó előírásai alapjául szolgál. 

 

2018. 09. 

 

 

Készítette:  

 

                   Hajba Csaba  

                    települési főépítész   

              okl. építészmérnök, okl. településmérnök 

                                                                                            településtervező TT 17-1497  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Helyi védelemre javasolt építmények listája 

Építészeti 

értékvizsgálati 

adatlap 

sorszáma 

Helyrajzi 

szám 

Utca, házszám Megnevezés, védendő 

érték 

Jelenlegi védelem 

7. 184 Kokasdi u. 51. lakóépület – eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

9. 193 Kokasdi u. 169 lakóépület – eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

11. 116 Kokasdi u. 76. lakóépület – eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

15. 200 Kokasdi u. 85. lakóépület – eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

16. 203 Kokasdi u. 91. lakóépület – eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

18. 236 Kokasdi u. 102. lakóépület – eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

20. a 274 Francia park Barátság kő – teljes 

objektum 

helyi védelem 

20 b 499 Széchenyi u. 84. templom – teljes 

objektum 

helyi védelem 

21. a  274 Francia park Barátság csille – teljes 

objektum 

helyi védelem 

21. b 500 Széchenyi u. 82. lakóépület helyi védelem 

24. 508 Széchenyi u. 66. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

26. 509 Széchenyi u. 64. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

31. 488/1 Szabadság tér Községháza kő – teljes 

objektum 

- 

32. 488/2 Szabadság tér emlékmű – teljes 

objektum 

helyi védelem 

33. 0256/77 Szoborpark szobrok – teljes objektum helyi védelem 

34. 0242/6 Széchenyi u kereszt – teljes objektum helyi védelem 

35. 749 Széchenyi u. 2. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

52. 804 Liget sor 18. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

58. 1010 Ady u. 37. bolt - eredeti épülettömeg 

és homlokzat-kialakítások 

- 



59. 1012 Templomos - temető kereszt – teljes objektum helyi védelem 

60. 1012 Templomos - temető Kornis kereszt – teljes 

objektum 

helyi védelem 

62. 941/1 Ady u. 62. (74) lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

- 

63. 1018 Ady u. 49. templom – teljes 

objektum 

helyi védelem 

64. 1019 Szabadság tér emlékmű – teljes 

objektum 

helyi védelem 

68. 1036 Ady u. 71. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

- 

70. 918 Ady u. 110. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

- 

74. 861 Tanácsház u. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

78. 850 Tanácsház u. 28. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

- 

83. 881/2 Tanácsház u. 21. kereszt – teljes objektum helyi védelem 

85. 886/1 Tanácsház u. 35. lakóépület - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

helyi védelem 

87. 014/2 Temető kereszt helyi védelem 

88. 014/2 Temető kereszt helyi védelem 

89. 339 Táncsics u. 42. lakóépület, gazdasági 

épület- eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

- 

90. 1020, 

1021 

Szabadság tér tájház - eredeti 

épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

- 

91. 863/4 863/1 hrsz-ú út 

végén 

volt iskola épülete - 

eredeti épülettömeg és 

homlokzat-kialakítások 

- 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 1. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 144 Kokasdi u 20. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, 

elveszítve eredeti értékeit, ezért a helyi védelem 

törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM:2 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 138 Kokasdi u. 32. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület romos állapota, valamint az elütő 

átalakítások miatt a helyi védelem törlése 

szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 3 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 137 Kokasdi u. 34. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, elveszítve 

eredeti értékeit, ezért a helyi védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 4 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 169 Kokasdi u. 24. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, 

elveszítve eredeti értékeit, ezért a helyi védelem 

törlése szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 5 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 176 Kokasdi u. 37. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, 

elveszítve eredeti értékeit, ezért a helyi védelem 

törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 6 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 182 Kokasdi u. 47. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, elveszítve 

eredeti értékeit, ezért a helyi védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM:7 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 184 Kokasdi u. 51. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, homlokzatainak eredeti 

részlete. 

Az építmény leírása: 

Az utcára merőleges tengelyű nyeregtetős 

lakóépület utcai homlokzatának értékes eleme 

deszkabetétes oromfala, amelyen 2 

padlásszellőző látható. Az épület hosszanti 

oldalán található tornácát átalakították. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az épület rekonstrukciója fellelhető 

korabeli fotók, leírások alapján, illetve 

cserépfedés alkalmazása a tetőn. 

 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 8 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 192 Kokasdi u. 67. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, 

elveszítve eredeti értékeit, ezért a helyi védelem 

törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 9. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 193 Kokasdi u. 69. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege, eredeti homlokzati részletei. 

Az építmény leírása: 

Az utcára merőleges tengelyű, csonkakontyolt 

nyeregtetős lakóépületet feltehetően a XX. század elején 

építették. Az utcai homlokzat oromfalán 2 keretezett 

padlásszellőző látható. Az udvari homlokzat fő ékessége 

egyenes záródású tornáca a négyszög keresztmetszetű 

vakolt felületű tornácoszlopaival. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az eredeti homlokzati elemek megtartása 

mellett az egységes homlokzati színezés kialakítása, 

valamint égetett agyagcserép fedés alkalmazása. 

 

 

  

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 10. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 195 Kokasdi u. 73. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, 

elveszítve eredeti értékeit, ezért a helyi védelem 

törlése szükséges. 

Korrekciós javaslat: 

- 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 11. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 116 Kokasdi u. 76. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege, homlokzatának eredeti 

részletei 

Az építmény leírása: 

A nyeregtetős lakóházat az utcára merőleges 

tengellyel létesítették. Utcai homlokzatának 

oromfala deszkabetétes. Az udvari homlokzatot 

egyenes záródású tornác határolja. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az utcai homlokzat eredeti 

nyílásrendjének, kialakításának helyreállítása. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 12 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 119 Kokasdi u 70 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, 

elveszítve eredeti értékeit, valamint romos, 

ezért a helyi védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 13. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 122 Kokasdi u 64. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, 

elveszítve eredeti értékeit, ezért a helyi védelem 

törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 14 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 124 Kokasdi u. 60. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az építmény jelentős átalakításokon esett át, 

elveszítve eredeti értékeinek nagy részét, ezért a 

helyi védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 15 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 200 Kokasdi u. 85 

Építmény fajtája: 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, homlokzatainak eredeti kialakításai 

Az építmény leírása: 

A csonkolt nyeregtetős lakóépületet az utcára merőleges 

tengellyel létesítették. Az utcai homlokzat 

vakolatsávokkal tagolt. Oromfalán keretezett 

padlásszellőző látható. A tornácot fejezetes, falazott, 

fehérre meszelt tornácoszlopok alkotják. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az épület környezetének kitisztítása, valamint 

egységes égetett agyagcserép fedés alkalmazása. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 16 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 203 Kokasdi u 91 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem  

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, homlokzatai. 

Az építmény leírása: 

A nyeregtetős lakóépület az utcára merőleges tengellyel 

létesült. Az épület rossz állagú, viszont eredeti építészeti 

részletei miatt a ház rekonstruálható. Az utcai 

homlokzaton megmaradt a tornácajtó, valamint a 

vakolatsávok nagy része. Az udvari tornác oszlopai kör 

keresztmetszetűek, falazott szerkezetűek. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az épület rekonstrukciója a megmaradt eredeti 

építészeti részletekből kiindulva. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 17. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 240 Kokasdi u. 96. 

Építmény fajtája:  

 

 

 

Jelenlegi védettség: 

 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

 

Az építmény leírása: 

 

Korrekciós javaslat: 

 

 

 

Az épületet elbontották. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 18 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 236 Kokasdi u. 102. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, homlokzatai. 

Az építmény leírása: 

A lakóházat feltehetően a XIX. század végén, a XX. század 

elején építették. Az utcára merőleges tengelyű ház 

egységes megjelenésű. Az utcai homlokzatot 

vakolatsávok tagolják. Az udvari homlokzatot négyszög 

keresztmetszetű, falazott, vakolt tornácoszlopok zárják. 

Korrekciós javaslat: 

Tetőhéjazati anyagként javasolt a betoncserép helyett 

égetett agyagcserép alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 19 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 221 Kokasdi u. 115. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 20 a 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 274 Francia park 

Építmény fajtája:  

 

 

Barátság kő - emlékmű 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az építmény 

Az építmény leírása: 

A Francia  parkban található a Barátság kő, amelyet 

2000-ben állíttattak. A park és környezete 

rendezett. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 21a 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 274 Francia park 

Építmény fajtája:  

 

Barátság csille 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

A csille. 

Az építmény leírása: 

A csille a Francia parkban található, rajta a 

testvértelepülés és Baracs címerével. 

Korrekciós javaslat: 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 20 b 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 499 Széchenyi u. 84. 

Építmény fajtája:  

 

templom 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

A templom.  

Az építmény leírása: 

A római katolikus templom Apátszálláson 

található a Széchenyi utcában. Az épület a 

környék karakteres vertikális eleme, amelyet a 

XX. század első felében építettek. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 21 b 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 500 Széchenyi u. 82. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, utcai homlokzata. 

Az építmény leírása: 

A polgárias stílusú épületet kontyolt nyeregtetővel 

létesítették, az utcával párhuzamos tengellyel. Az 

épületet az elmúlt években teljesen felújították. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekció nem javasolt. 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 22 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 503/2 Széchenyi u. 78. 

Építmény fajtája: 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 23 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 504 Széchenyi u. 76. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület nem rendelkezik olyan építészeti értékekkel – 

egységes, a településre jellemző karakter, kialakítás, 

tömegforma, építészeti részletek – amely a helyi védelem 

fenntartását indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 24 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 508 Széchenyi u. 66. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem  

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, tornáca. 

Az építmény leírása: 

Az utcára merőleges tengelyű, nyeregtetős lakóházat 

feltehetően a XX. század elején építették. Az épület 

egyenes záródású tornáccal rendelkezik, amelyet 

négyszög keresztmetszetű falazott szerkezetű, vakolt 

oszlopok határolnak. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető 

korabeli fotók, leírások alapján. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 25 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 512 Széchenyi u. 58. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti részletek 

– amely a helyi védelem fenntartását indokolttá 

tennék, ezért a védelem törlése szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 26 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 509 Széchenyi u. 64. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, utcai homlokzata. 

Az építmény leírása: 

A csonkolt nyeregtetős lakóépületet az utcára 

merőleges tengellyel építették, feltehetően a XX. 

század elején. Az utcai homlokzatot vakolatsávok 

tagolják. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az épület szerkezeti megerősítése szükség 

esetén, illetve az épület rekonstrukciója fellehető 

korabeli fotók, leírások alapján. 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 27. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 36/1 Széchenyi u. 77. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

 

Az építmény leírása: 

Az épület nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

Korrekciós javaslat: 

- 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 28 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 37/1 Széchenyi u. 79. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 29 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 41/1 Széchenyi u. 87. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 30 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 44/1 Széchenyi u. 93. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 31 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 488/1  Szabadság tér 

Építmény fajtája:  

 

 

szobor  

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az objektum 

Az építmény leírása: 

A községháza előtt álló felirati, jelző tábla. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 32 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 488/2  Szabadság tér 

Építmény fajtája:  

 

emlékmű 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az emlékmű 

Az építmény leírása: 

Talapzaton álló, 1848-1849. forradalom és 

szabadságharc emlékére állított emlékmű. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 33 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 0256/77 Szoborpark 

Építmény fajtája:  

 

 

szoborpark 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

a szobrok 

Az építmény leírása: 

A szoborpark szobrai jellemzően faanyagú, kopjafa 

jellegű alkotások. A talapzaton álló, Baracs nemzetségfőt 

ábrázoló bronzszobor a park tengelypontjában található. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

  

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 34 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 0242/6 Széchenyi u 

Építmény fajtája:  

 

kereszt 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

a kereszt 

Az építmény leírása: 

A talapzaton álló kőkereszt a Széchenyi utca 

mentén található 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt a kereszt felületi tisztítása és 

konzerválása. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 35. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 749 Széchenyi u. 2. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege, tornáca 

Az építmény leírása: 

A nyeregtetős, utcára merőleges tengelyű lakóépület 

feltehetően a XIX. század végén, a XX. század elején 

épült. Az épület udvari homlokzatán kialakított tornácát 

négyszög keresztmetszetű, falazott tornácoszlopok 

határolják. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető 

fotók, leírások alapján. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 36 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 745 Széchenyi u. 10. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 37 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 14 Széchenyi u. 33. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 38 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 739 Széchenyi u. 24. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 39 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 734 Széchenyi u. 34. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan 

építészeti értékekkel – egységes, a 

településre jellemző karakter, kialakítás, 

tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, 

ezért a védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 40 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 23 Széchenyi u. 53. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 41 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 784 Liget sor 38. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 42 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 783 Liget 39. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 43 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 782 Liget sor 40. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 44 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 778 Liget sor 44. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 45 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 774 Liget sor 48. 

Építmény fajtája: 

 

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 46. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 772 Liget sor 50. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 47. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 760 Liget sor 62. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel az átalakítások miatt,– egységes, a 

településre jellemző karakter, kialakítás, 

tömegforma, építészeti részletek – amely a helyi 

védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges.  

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 48. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 758 Liget sor 64. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti részletek 

– amely a helyi védelem fenntartását indokolttá 

tennék, ezért a védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 49 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 790/2 Liget sor 33. ? vagy 32/A 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 50 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 801 Liget sor 21. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 51 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 802/1 Liget sor 20 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 52 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 804 Liget sor 18. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege, eredeti homlokzatai 

Az építmény leírása: 

Az utcára merőleges tengellyel létesített nyeregtetős 

épület az egyik legjobban fennmaradt, a baracsi 

építészeti hagyományokat megőrző épülete a 

településnek. Az utcai homlokzat jellegzetessége 

deszkaborítású oromfala, illetve a hagyományos 

arányokkal rendelkező ablaka. Az udvari homlokzatot 

egyenes záródású tornác zárja. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt a homlokzati felületek kijavítása, a falak 

vizesedésének megakadályozása, illetve égetett 

agyagcserép alkalmazása tetőhéjazati anyagaként. 

 

  

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 53 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 807 Liget sor 15 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

 

Az építmény leírása: 

 

Korrekciós javaslat: 

 

 

 

Az eredeti épületet elbontották. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 54 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 956 Ady e. u. 34. (vagy 42 a házszám? – új 

térképen ennyi) 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 55 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 947 vagy 948 Ady 48 (60) 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 56 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 943 Ady E. u. 58 (70) 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 57 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1011/6 Ady E. u. 41. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 58 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1010 Ady E. u. 37. 

Építmény fajtája: 

 

bolt 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, utcai homlokzatának eredeti részletei 

Az építmény leírása: 

Az épület fő tengelye az utcával párhuzamos. A kontyolt 

nyeregtetős épület utcai homlokzata tagolt, a rizalit 

szimmetrikusan helyezkedik el a főhomlokzat részeként. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az épület rekonstrukciója fellelhető korabeli fotó, 

leírás alapján. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 59 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1012 temető 

Építmény fajtája:  

 

kereszt 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

a kereszt 

Az építmény leírása: 

A Templomos településrészen található temetőben 

létesült a kereszt. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 60 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1012 temető 

Építmény fajtája:  

 

Kornis kereszt 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

A kereszt 

Az építmény leírása: 

A Templomos településrész temetőjében található a 

talapzatos, előtte emléktáblával jelölt kereszt, 

amelyet a közelmúltban újítottak fel. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 61 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 941/2 Ady E. u. 60. (72.) 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 62 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 941/1 Ady E. u. 62. (74) 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, homlokzatainak eredeti részletei 

Az építmény leírása: 

Az utcára merőleges tengelyű, nyeregtetős lakóházat 

feltehetően a  XX. század elején építették. Az utcai 

homlokzat vakolatsávokkal tagolt, az oromfalon 2 íves 

záródású szellőzőnyílás található. Az udvari homlokzat 

tornácát négyszög keresztmetszetű, falazott szerkezetű 

tornácoszlopok határolják. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt  a műanyag redőnyt fa zsalugáterre, vagy 

spalettára cserélni az utcai homlokzaton, valamint a 

parabola antennák áthelyezése az utcáról nem látható 

épületrészre. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 63 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1018 Ady E. u. 49. 

Építmény fajtája:  

 

 

templom 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

a teljes objektum 

Az építmény leírása: 

A templom a templomosi településrészen, az 1850-es 

évek végén, egy uradalmi épület átalakításából jött létre. 

A templom felújított, környezete rendezett. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 64 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1019 Szabadság tér 

Építmény fajtája:  

 

emlékmű 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az emlékművek 

Az építmény leírása: 

A Szabadság téren a világháborúkban elesett 

katonák emlékére felállított emlékművek 

találhatóak gondozott környezetben. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 65 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 936 Ady E. u. 74. (86) 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

  

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 66 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 931 Ady E. 86. (98) 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 67 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1035 Ady E. 69. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 68 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1036 Ady E. u. 71. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege 

Az építmény leírása: 

Az utcával párhuzamos főtengellyel létesített 

épület a polgáriasodás jegyeit viseli magán. Az 

épület tömege rizalittal, valamint két 

saroktoronnyal tagolt. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az épület rekonstrukciója fellehető 

korabeli fotók alapján, vagy harmonikus, egységes 

szín- és anyaghasználat szerinti felújítása. 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 69 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 919 Ady E. u. 108 (122.) 

Építmény fajtája:  

 

 

- 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

- 

Korrekciós javaslat: 

- 

 

 

 

Az épületet elbontották. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 70 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 918 Ady E. 110. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, homlokzatai. 

Az építmény leírása: 

Az utcára merőleges tengellyel létesített lakóház 

utcai homlokzatán 2 osztott üvegezésű ablak 

található. Az udvari homlokzatot egyenes záródású, 

négyszög keresztmetszetű, vakolt felületű 

tornácoszlopok szegélyezik. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 71 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1054 Ady E. u. 101. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti részletek 

– amely a helyi védelem fenntartását indokolttá 

tennék, ezért a védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 72 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 911 Ady E. u. 120. (138) 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 73. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1096/2 Szent I. u. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 74. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 861 Tanácsház u 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege, főhomlokzata 

Az építmény leírása: 

Az épület az ingatlan belső részében található. A 

lakóház az utcával párhuzamos tengellyel, 

nyeregtetős kialakítással létesült. A főhomlokzat 

karakteres eleme egyenes záródású tornáca, 

amelyet négyszög keresztmetszetű, falazott 

szerkezetű, vakolt felületű oszlopok határolnak. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

  

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 75 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 856 Tanácsház u. 18. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 76 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 851/3 Tanácsház u. 24. 

Építmény fajtája:  

 

 

helyi védelem 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
- 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

- 

Korrekciós javaslat: 

- 

 

 

Az eredeti épületet elbontották. 

 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM:77 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 851/4 Tanácsház u. 26. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti 

részletek – amely a helyi védelem fenntartását 

indokolttá tennék, ezért a védelem törlése 

szükséges. 

 

- 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 78 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 850 Tanácsház u. 28. 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

Az épület tömege, homlokzatai 

Az építmény leírása: 

Az utcára merőleges tengely nyeregtetős épületet 

feltehetően a XIX. század végén, a XX. század elején 

építették. Az utcai homlokzat nyílásrendje: 2 ablak. Az 

udvari homlokzat tornáca egyenes záródású. A 

tornácoszlopok négyszög keresztmetszetűek, falazott 

szerkezetűek, vakolt felülettel. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az utcai homlokzat felújítása. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 79 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 878 Tanácsház u 13 (11) 

Építmény fajtája:  

 

gazdasági épület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti részletek 

– amely a helyi védelem fenntartását indokolttá 

tennék, ezért a védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 80 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 879/2 Tanácsház u 15 (13) 

Építmény fajtája:  

 

- 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

- 

 

- 

 

 

 

 

Az ingatlanon nem található épület. 

 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 81 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 845/1 Tanácsház u. 36. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző 

karakter, kialakítás, tömegforma, építészeti részletek 

– amely a helyi védelem fenntartását indokolttá 

tennék, ezért a védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 82. 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 844/2 Tanácsház u. 38/A 

Építmény fajtája:  

 

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 83 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 881/2 Tanácsház u. 21 

Építmény fajtája:  

 

kereszt 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

a kereszt 

Az építmény leírása: 

A Tanácsház utcában található kereszt talapzaton áll. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 84 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 839 Tanácsház u. 48. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

Korrekciós javaslat: 

- 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 85 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 886/1 Tanácsház u. 35. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege 

Az építmény leírása: 

Az utcával párhuzamos tengelyű lakóépület nyeregtetős, 

feltehetően a XX. század elején építették. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt a betoncserép helyett tetőhéjazati anyagként 

égetett agyagcserép használata. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 86 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 821/3 Tanácsház u. 88. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
nem javasolt a helyi védelem fenntartása 

Védett építészeti elemek: 

- 

Az építmény leírása: 

Az épület már nem rendelkezik olyan építészeti 

értékekkel – egységes, a településre jellemző karakter, 

kialakítás, tömegforma, építészeti részletek – amely a 

helyi védelem fenntartását indokolttá tennék, ezért a 

védelem törlése szükséges. 

 

- 

 

 

 

 

 



ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 87 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 014/2 temető 

Építmény fajtája:  

 

kereszt 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

a kereszt 

Az építmény leírása: 

A talapzaton álló kereszt gondozott környezetben a 

temetőben, a ravatalozó közelében található. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM:88 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 014/2 temető 

Építmény fajtája:  

 

 

kereszt 

Jelenlegi védettség: 

helyi védelem 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

a kereszt 

Az építmény leírása: 

A talapzaton álló kőkereszt a temetőben, a ravatalozótól 

északi irányban található. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 89 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 339 Táncsics M. u. 42. 

Építmény fajtája:  

 

lakóépület, gazdasági épület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege, homlokzatai 

Az építmény leírása: 

Az épület a településre egykor jellemző telepes házak 

egyike, amely eredeti formájában maradt fenn. A 

lakóépületet az utcával merőleges tengellyel létesítették, 

amely mögött, arra merőlegesen, a telekbelsőben látható 

a gazdasági épület. A lakóépület utcai homlokzatának 

nyílásrendje: 3 osztott üvegezésű ablak. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az épületek rekonstrukciója fellelhető korabeli 

fotók alapján. 

 

 

  

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM: 90 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 1020-1021 Szabadság tér 

Építmény fajtája: 

 

tájház 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege, homlokzatai 

Az építmény leírása: 

Az épület a Szabadság tér szomszédságában 

található. Az épület az Ady utcával párhuzamos 

tengellyel létesült és a közlemúltban újították 

fel. 

Korrekciós javaslat: 

Korrekciót nem igényel. 

 

 

 

 

 



 

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP SORSZÁM:91 

Település: Hrsz: Utca, házszám: 

Baracs 863/4 863/1 hrsz-ú utca végén 

Építmény fajtája:  

 

volt iskola épület 

Jelenlegi védettség: 

- 

Javasolt védettség: 
helyi védelem 

Védett építészeti elemek: 

az épület tömege, homlokzatai 

Az építmény leírása: 

A volt iskola épülete L alaprajzú, kontyolt nyeregtetős 

kialakítású. 

Korrekciós javaslat: 

Javasolt az épület teljes rekonstrukciója fellelhető 

korabeli fotók, rajzok, leírások alapján. 

 

 

 

 

 

 


