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1. Bevezetés 

 

Az Önkormányzat adatszolgáltatásként a helyi építési szabályzatról szóló 8/2006. 

(V. 01.) számú rendeletét szolgáltatta, mely mellékletben az építészeti örökség 

helyi védelemre javasolt elemeit tartalmazza. 

2004. 11. 10-i dátummal régészeti szakterületi munkarész készült a teljes 

településre az Archeosztráda KFT. / dr. Torma István munkájaként. 

2005. januári dátummal örökségvédelmi hatástanulmány készült a teljes 

településre a Pannonterv KFT. / Nagy Gergely és Nagy Mariann munkájaként. 

2016. novemberi dátummal régészeti szakterületi munkarész készült a hrsz. 491 

ingatlan környezetére a tervezett látogatóközponthoz az Archeo-Art BT. / Vágner 

Zsolt munkájaként. 

2017-ben jelen hatástanulmány részeként terepbejárási munkarész készült a 

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit KFT. / Sarkadi Gergely 

munkájaként (1. melléklet) 

2018. novemberben régészeti munkarészt készített Szücsi Frigyes régész, 

örökségvédelmi szakértő (2. melléklet) 

 

Jelen tanulmány a 496/2016. (XII.28.) Kormányrendelet 2017. március 8-án 

hatályos előírásai szerint készült. A 68/2018. (IV.9.) Kormányrendelet a 

terepbejárás és a tanulmány műemléki szakterületi részének elkészítése után, a 

régészeti szakterületi rész elkészítése előtt lépett hatályba. 

 

A folyamatban lévő településrendezési tervezés a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) számú Kormányrendelet tartalmi és formai előírásai szerint 

módosítja a területfelhasználást és a szabályozást az aktuális igényeknek és a 

településfejlesztési koncepciónak megfelelően, egyúttal hozzáilleszti a 

településrendezési eszközöket a hatályos jogszabályokhoz. 

 

A történeti térképek forrása a mapire.hu weboldal.  

 

A helyi építészeti örökség fejezet néhány eleme geodéziai felmérés hiányában 

nem volt helyrajzi szám szempontjából beazonosítható.  
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2. A település története (Geng Antal: Etyek története című könyvéből) 

 

Földtörténet: 

A kéregmozgások és a löszképződés alakították ki a táj jellegét adó Etyeki 

dombságot 

Kéregmozgások következtében alakult ki az etyeki vízválasztó Göböljárás - Bia 

vonalában, melytől délre a Zámori patak gyűjti össze a felszíni vizet, északra az 

Etyeki patak vezeti a Sajgó patakba, majd a Kígyos és Benta patakba a csapadékot. 

A település nyugati oldalán a Szent László víz völgye meghatározó. 

 

Őskor: 

Kr. e. 3000 – 1000: a Kakukk-hegy és a Kálvária-hegy valamint Botpuszta volt az 

őskori település helye 

 

További régészeti leletek: 

Botpuszta - őskor - kőeszközök 

Öreghegy - vaskor - fibula, vaslándzsa 

Horvát utca 417 - bronz ékszerek - sírláda 

Ötház utca - bronzkor - urnasírok 

Felsősánc dűlő - bronz- és rómaikor - kőeszközök 

Sportpálya (Marktplatz) - római kor - temető 

Aranyos oldal a háromrózsai út mellett (Richárd majori leágazás) - Árpád kor - 

pénzérmék 

Óvoda utca 560 - törökkor - mellszobor 

Római katolikus templom - közép- és törökkor - temető 

Magyar utca 622, 629 - újkor - XX. század - gabonavermek 

 

Középkortól napjainkig: 

1326 első okleveles említés: Ethek 

Középkorban: a Csák nemzetség birtoka 

XV. századtól: Székesfehérvári Káptalan 

Török megszállás: budai szandzsák része 

1620 újratelepül a falu 

Felszabadítás után: Fejér vármegye Vértesaljai járásába tartozik 

1723 katolikus német lakosság betelepítése 

XVIII. század közepére a német lakosság kerül túlsúlyba létszámban és gazdasági 

erőben egyaránt 
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Közigazgatás: 

1776-tól: Bicskei járás 

Polgári kor: Váli járás 

1872 körjegyzőség Bot kisközséggel 

I. Világháború - 148 etyeki áldozat 

1927 Bot Etyekhez csatolása 

1990 saját önkormányzat 

kék keret: Alcsút, zöld keret: Bot 

Az 1884-es kataszteri térkép adatai Bot kisközség különállásáról és a dél-nyugati 

– Gyúrói út menti – területsáv Alcsúthoz tartozásáról tanúskodnak. 
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Névtörténet, nemzetiség: 

Leggyakoribb személynevek:  

Windeisen, Kummer, Rack, Teller, Leber, König és Papp, Kiss, Molnár. 

XIX. század első felétől: Hosszú, Magyar, Sóskút, Hegyi, Kender, Cigány, Boti 

XIX. század folyamán 80 fős zsidó közösség alakul ki, mely a kibontakozó tőkés 

fejlődés eredménye 

Etyek lakossága a két világháború között kereken 80%-ban német, 20%-ban 

magyar 

1941. évi helységnévtárban:  

lakott helyek: Bot, Dávid-major, Háromrózsa, József-major, Klementin-major, 

Ödön-major, Paszkalin-major, Richárd-major, Sándor-major 

Legnagyobb birtokos Metternich-Sándor Klementina - korszerű tehenészettel 

1940-ben megalakul a Volksbund helyi csoportja 

Bot pusztán: magyar honvédségi lőszerraktár 

1944. december 24 - a Vörös Hadsereg bevonul Etyekre 

1946. márciusában a németek kitelepítése: 2336 főt telepítettek ki 

21 magyar, 69 német család maradt 

507 telepes családot hoztak főleg Heves megye, Erdély területéről 

1953. 18 családot telepítettek ki 

1970 és 1990 között a lakosság száma csökken 

 

A társadalmi, gazdasági fejlődés állomásai: 

1780. évszám a Sóskúti úti pincesoron 

1816. Felépül a Sarlós Boldogasszony katolikus templom 

1839. A református templom újjáépítése 

1908. Magyar kút kiépítése 

1909. első telefonvonal 

1912. óvoda építése kezdődik, Pusztazámori utca kövezéséről határoznak 

A pusztazámori út kiépítését szorgalmazza a község, hogy Sóskúton át a balatoni 

forgalom elérhető legyen 

1930-as évek - a tejtermelés előtérbe kerül 

1940 és az 50-es évek közepe között 100 ezer hektóliterről 750 hektoliterre 

csökkent a bor mennyiség 

1955. Hungarovin megalakulása 

1966. A járási bajnokságot Etyek veretlenül nyeri meg 
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3. Településtörténet korabeli térképek adatai alapján 

(Arcanum – Mapire adatbázis) 

 

A Magyar-kút volt az a hely, ahol már a régi utak is összefutottak, kereszteződtek. Az első 

katonai felmérésen (1700-as évek vége) is látható a Biatorbágy felé és az észak-nyugatra (a 

patakot követve) haladó út. A Sóskúti út és kezdeményeiben az alcsúti irány is látszik.  

 

1. katonai felmérés (1763-1787) 

 

Ekkor még csak az öreghegyi szőlőket jelöli a térkép. Bot puszta beépítése is látszik a 

templom, majorság és egy házsor jelölésével. 

Az Öreghegy szőlők jól kirajzolódnak a térképen, míg az Újhegynek csak kis részletén jelenik 

meg a szőlő.  
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2. katonai felmérés (1806-1869) 

 

Az 1800-as évek második katonai felmérésén jól kirajzolódnak a település szerkezetét 

meghatározó főutak:  

> a 8106-os Bia / Alcsút és  

> a Bot felől a központba érkező 8108-as út. 

További szerkezetalkotó elemként a két szőlőhegy – mind az Öreghegy, mind az Újhegy – 

látható. Jól kivehetők a falu legkorábbi utcái:  

> a Magyar utca,  

> a Deák Ferenc utca és természetesen  

> a Kossuth Lajos utca  

már az első katonai fölmérésen is szerepelt, melyeket most kiegészít  

> a Horváth utca,  

> Hegyköz utca,  

> Felsőhegy utca,  

> Kender utca. 

A beépítés egyenletes, szalagtelkes, több utcás. Kijelenthető, hogy Etyek – több elemből 

összetett - településszerkezete 150-200 éve kialakult. 

Az 1758-tól a Nazarénus rend kezelésében lévő régi templom és a rend által mellépített 

rendház környéka, mint Nazarénus hegy (Nazarea B.) van jelölve a boti területen. 

Kis kőbányaként nevezik a Sóskúti út melletti későbbi hulladéklerakó telepet. 
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Magyar Királyság katonai felmérése(1869-1887) 

Az 1800-as évek végén készült térképen látjuk az 1884. július 15-én üzembe 

helyezett Budapest – Hegyeshalom vasútvonalat, melynek két, Etyek térségébe 

eső kanyarulatát kiegyenesítették a XX. században (ahogyan a biatorbágyi 

nyomvonalat is módosították)  

A földrajzi elnevezések részben különböznek a későbbi, ismert nevektől. 

> Haidberg – Altgebirg – Öreghegy 

> Páskom – Újhegy 

> Neuhof – Újmajor – Sándor major 

> Richard major – Richardhof 

> Reder puszta – Paszkalin major 

> Boros puszta – Klementin major 

> Nagy puszta – Central major - Dávid major 

> Háromrózsa puszta – Drei Rosen puszta 

> Csúcsos hegy – Gesnitzer Berg - Csicsak 

> Floh Berg – Bolha hegy 

> Stein Riegel – Köves hegy 

Az Ödön major és a mára megszűnt József major nem létezik még a XIX. század 

végén. A Vérti gazdaság is később épült ki, de az Alcsúti út túloldalán a vadászház 

(J. H.) szerepel a térképen. 

A mára sajnálatosan elépített vízfolyások még jól kirajzolódnak a negyvenes 

években. 
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katonai felmérés 1941 

Új elemként találjuk  a térképen az Ödön major és a József major megjelölését. A 

majorok itt már ma ismert neveikkel szerepelnek. 

A Sóskúti út mai nyomvonala még nem épült ki, viszont másik – ma már csak 

telekkönyvileg létező – nyomvonalon vezet a szomszédos település irányába. 

Az Öreg hegy mellett a Puszta hegy megnevezést látjuk a XIX. századi térképhez 

képest új megnevezésként. 

A mai Kápolnapark helye - mint a boti település maradványa – a térképen még 

mindig beépített, a régi gazdasági épületeket csak a XX. század végén bontották 

le. 
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A faluközpont változása az 1700-as évek végétől az 1900-as évek közepéig 

 

Első utcák: 

Kossuth Lajos, 

Deák Ferenc, 

Kender, 

Magyar, 

Biai, 

Boti, 

Alcsúti, 

Vajda János 

 

katonai felmérés – 1 

1700-as évek vége 

 

Új utcák: 

Kecskegödör, 

Öreghegyi, 

Körpince, 

Hegyköz, 

 Felsőhegy, 

Horvát, 

Óvoda 

  

katonai felmérés – 2 

1800-as évek első fele 

 

Új utcák: 

Körpince köz, 

Templom, 

Középhegy, 

Alsóhegy 

 

Magyar Királyság katonai felmérése 

1800-as évek második fele 
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Új utcák: 

Káposztáskert, 

Ötház 

 

kataszteri térkép - 1884 

 

Új utcák: 

Temető, 

Honvéd, 

Mester, 

Körpince, 

Palatinus 

 

katonai felmérés - 1941 

Legújabb – II. világháború utáni - utcanyitások: 

Vörösmarty, Szabadföld, Tó, Német, Szél, Pipacs, Jázmin, Kerekdomb, Nagygödör, 

Eperfás. 

 

 

  



ETYEK NAGYKÖZSÉG – TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 14 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ  2018. ÁPRILIS - NOVEMBER 

 

4. A településszerkezeti változások jelenkori folyamatai 

 

A közvetlenül szomszédos Budapesti Agglomerációban (Herceghalom, Biatorbágy, 

Sóskút, Pusztazámor) növekvő területhasználati igények a biológiailag aktív 

területek leszűküléséhez, felaprózódásához vezetnek. Háttérbe kerülhet a 

természeti értékek megőrzésének elve. A túlzott beépítéssel csökken a 

természetes talajfelszín nagysága, fokozódik a terület érzékenysége a 

klímahatásokkal szemben, mivel a talajok anyag és energia forgalomban betöltött 

szerepe korlátozva van, ill. csökken. 

Általánosságban elmondható, hogy a Budapesti Agglomeráció határain túl is 

koncentrikusan terjed az urbanizációs nyomás. A gazdasági-társadalmi igények 

megvalósulása különböző mértékű földhasználattal jár együtt.  

 

Etyeket még nem érték el az ilyen jellegű minőségi változások:  

> az új beépítések fokozatosan épülnek ki,  

> besűrűsödés nem indult meg,  

> a beépítési százalékok alacsonyak (15-20%),  

> a telekméretek nagyok (1500m2 körül),  

> az új utcák szélessége megfelelő (12m) 
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A XIX. századi kataszteri térképpel való összevetésen megfigyelhető a 

telekstruktúra változása illetve megmaradása. 

Az 1884-es és mai kataszteri térkép egymásra vetítése 

 

Előfordulnak széles telkek esetében megosztások (piros vonal), de kis mélységű 

telkek esetében – a Középhegy és a Felsőhegy utcák között jellemzően – 

telekösszevonás is történik (piros keret) 

A tömbök belsejére jellemző - mint a szalagtelkes, utcás falusi beépítésekre mindig 

– a nagy szabad területek megmaradása, mely gazdálkodásra, tárolásra szolgált 

régen, ma egyre többször pihenőkertként működik. 

Figyelemreméltó, hogy Etyek utca- és telekszerkezete – legalább is a központhoz 

közel eső területeken – a XIX. század óta változatlanul él tovább. 

A fenti térképen világos kékkel emeltük ki a vízfolyásokat, melyek szintén a 

településszerkezet állandóságának jelei – jó esetben, amíg el nem építik, be nem 

szántják azokat. 
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A Kossuth Lajos utcai fésűs beépítés a falu történeti és építészeti értékének egyik 

legfontosabb megnyilvánulása. Jól érzékelhető a google légi fotón a tömbbelső 

zöldfelületként való használata. 

 

 A faluközpont ahonnan a 

Magyar utca és a Deák Ferenc 

utca ágazik le, bonyolultabb 

képet mutat. 

A fésűs beépítés mellett a 

kapuáthajtós zártsorúan épült, 

tehetős gazdálkodókra utaló 

épületek túlsúlyba kerülnek (1. 

jel) 

 

 

Az új beépítések változatosak. 

Estenként (2. jel) érzékenyen 

követik a hagyományt, más 

esetben (3. jel) színben, 

méretben, telepítésben 

szétrobbantják a hagyományos 

szerkezetet. 
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Az egyik legrégebbi utca, a Magyar utca (alul) és a Vörösmarty utca (felül) 

kiépülése között kereken kétszáz év telt el, de a szerkezeti jelleg – a tömbbelsők 

szabadon hagyása, gazdálkodásra, zöldfelületként való használata ugyanúgy 

érvényesül.  

Azt a törvényszerűséget is megfigyelhetjük, hogy a házak formavilága nem őrzi úgy 

a hagyományt, mint a telekszerkezet: a Vörösmarty utcai lakóházak tömege, a 

belőlük kialakuló utcakép nem tud a Magyar utcai beépítés harmóniájával 

vetekedni. 

A legújabb beépítések – a kisebb telekméretek miatt is – kezdenek szakítani a 

tömbbelsők zavartalan zöldfelületeinek hagyományával: a Szabadföld utca, Tó 

utca környéki tömbbelsőben (pirossal jelölve a kép bal alsó sarkában) építmények 

foglalják el a hátsókertet. 
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Az Öreghegy telek és utcaszerkezetében nem kevés változást fedezhetünk föl. 

Ahhoz képest, hogy az említett főutcán (Kossuth Lajos utca) kívül ez Etyek másik 

legfontosabb településkaraktert hordozó szerkezeti eleme, itt sokkal több 

módosulás történt. 

> Telekegyesítések (kék vonal), 

> telekosztások (piros vonal), 

> megszüntetett útvonalak (zöld vonal) és 

> új útvonalak (lila vonal) egyaránt szabdalják a területet.  

Egy-két esettől eltekintve a változás mégsem drasztikus, ami annak köszönhető, 

hogy a  

> kisméretű,  

> szórtan elhelyezkedő épületek és 

> a táji, domborzati környezet dominanciája 

biztosítja és egyelőre őrzi a szőlőhegy hagyományos karakterét. 
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5. Települési értékleltár  

 

a. Országos építészeti örökség 

 1  2  3  4  

 Műemlékek  törzsszám azonosító 

a Római katolikus templom Bot puszta 1603 3631 

b Nazarénus rendház Bot puszta 1604 3632 

c Római katolikus templom Hősök tere 1605 3627 

d Magyar-forrás védőépülete Hősök tere 8830 3633 

e Szent Orbán szobor Vérti szőlők 9733 3630 

f Nepomuki Szent János szobor Boti út 3. 9734 3626 

g Mária-szobor Öreghegyi út 30. 9735 3629 

 Nyilvántartott műemléki érték 

(általános műemléki védelem) 

   

h Szent Vendel-szobor Kálvária domb 9710 13232 

i Kálvária-szoborcsoport  Kálvária domb 9710 13231 

j présház-pince Öreghegy 9586 3628 

k Kálvária domb Kálvária domb 9710 3625 

 Műemléki környezet    

l Nepomuki Szent János szobor  9734 22088 

m Római katolikus templom  1605 22089  

n Mária-szobor  9735 22091 

o Szent Orbán szobor  9733 22092 

p Római katolikus templom és 

nazarénus rendház 

 11159 13791 
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b. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
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azonosít
ó 

szám név hrsz 

21861 1 Magyar utca 
878, 879/1, 880/1, 881, 884, 885, 889, 890, 895, 944, 958, 959, 
962, 963, 964, 966, 967, 968/1, 968/2, 969, 970, 971, 876, 882, 
957, 896 

21871 2 Both-puszta 

0142/22, 1560/11, 1560/12, 1560/13, 1560/42, 1560/43, 
1560/44, 1560/45, 1560/46, 1560/47, 1560/48, 1560/49, 
1560/50, 1560/51, 0142/21, 0142/23, 0142/24, 0142/25, 
0142/26, 0142/27, 0142/28, 0142/41, 0142/48, 0142/49, 
0142/29, 0144, 0142/42, 0142/43, 0142/45, 0142/46, 0143, 
0145, 0142/30, 0142/44, 0142/47, 0142/9, 0142/55, 0142/7, 
0146, 0142/40, 0142/6, 0142/31 

47405 3 
Both - a lebontott 
Majortól ÉNy-ra 

0142/42, 0142/43, 0142/45, 0142/46, 0143, 0142/55, 0144, 
1560/47, 0142/44, 1560/48, 1560/49, 1560/50, 1560/51, 
0142/30 

47408 4 Kápolna 
1560/4, 1560/5, 1560/6, 1560/7, 1553/18, 1553/20, 4272/1, 
1553/19, 0248/20, 0136/3 

47409 5 Három-Rózsa-észak 0198/13, 0198/14, 0198/15 

47412 6 Három-Rózsa-közép 0198/19, 0198/20 

47413 7 Három-Rózsa-dél 

0172, 0198/22, 0198/23, 0198/24, 0198/25, 0198/26, 0198/27, 
0198/28, 0198/21, 0215/69, 0215/70, 0215/68, 0215/66, 
0215/67, 0215/71, 0215/72, 0215/73, 0215/75, 0215/74, 
0215/76, 0215/77 

47414 8 Kerek-domb 0223 

47418 9 Boti országút 0171/1 

47420 10 Halastó 0136/3, 0135/19, 0135/18, 0135/20, 0135/26 

21862 11 Felsősánc 
0107/12, 0108, 0109, 0111/3, 0111/4, 0111/5, 0111/15, 
0111/16, 0111/17, 0110 

47443 12 Pince-dűlő 075/8, 075/10, 075/83, 075/81, 075/82 

47447 13 Fenyvesorom 093/7, 093/22 

47489 14 Hungarovin 
21/2, 24, 1006/4, 1006/7, 1006/9, 1006/10, 1006/11, 29/7, 
1005/1, 29/8 

21868 15 Vásártér 2677/1, 2677/2, 576/1, 2675/1, 07/3 

21866 16 Park feletti szőlő 
2519/2, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2501, 2503, 2505, 2510, 
2512, 2515/3, 2516/1, 2516/2, 2517, 2518, 2519/1, 4701, 
2515/2, 2519/3, 2652 

21863 17 Kálvária-domb 491, 492, 499, 502, 503, 504, 505, 508/2, 512/1, 65/1, 489 

21864 18 Nagygödör 

1540/70, 1540/17, 1540/50, 1540/67, 1540/68, 1542/1, 
1540/15, 1540/69, 1540/33, 1540/61, 1540/62, 1540/56, 
1552/62, 1540/20, 1540/21, 1540/22, 1540/52, 1540/63, 
1540/64, 1540/53, 1540/23, 1540/24, 1540/55, 1540/54, 
1540/25, 1540/26, 1540/27, 1540/28, 1540/16, 1540/19, 
1540/18, 1543, 1542/2, 1540/59, 1540/65, 1540/14, 1540/46, 
1540/66, 1540/81, 1540/10, 1540/11, 1540/82, 1540/13, 
1540/9, 1540/48, 1540/8, 1540/47, 1540/7, 1540/41, 1540/44, 
1540/45 

49413 19 
Botpuszta, Nazarén 
hegy északi lába 
szennyvíztisztító telep 

0142/7 

58701 20 Sóskúti-úti-dűlő 093/19 

72697 21 Nagy-puszta-földek 
0179/7, 0179/8, 0179/9, 0179/10, 0179/13, 0179/12, 0179/14, 
0179/16, 0179/17, 0179/18, 0179/19, 0179/20, 0179/15, 
0179/11, 0179/6, 0177, 0165/1 

- - Boti köz kb. 4773, 4775, 4577, 4779  

Pusztazámor területén nyilvántartva:  

11313 3 MRT 7. kötet 24/3. lh. 019/1 
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c. A helyi építészeti örökség  

A helyi védelemre érdemes építmények elhelyezkedése a belterületen 
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A helyi védelemre érdemes köztárgyak (keresztek, szobrok) elhelyezkedése 

Az egyes építmények (épületek, kerítések, pincék, köztárgyak) adatlapjait lásd a 

következő oldalakon! 
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sorszám 001. 

helyszín 70 hrsz, Kossuth Lajos utca 68. 

 

lakóház  

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, oszlopos tornác, füles ereszvég, faragott fa 
ereszalj a tornác fölött  

javaslat A nyílászárók rendezése, álló téglalap forma, azonos szemöldök, egyszerű 
vonalú faanyag. Helyi védelem 

sorszám 002. 

helyszín 245 hrsz, Hősök tere 1. 

 

üzlet  

érték  Beépítési mód, tetőforma, füles ereszvég, vakolt tagozatok 

javaslat A nyílászárók rendezése, hagyományos osztásrend, üvegezés 
 Helyi védelem 
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sorszám 003. 

helyszín 93/1 hrsz, Kossuth Lajos utca 24. 

 

lakóház  

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, oromfal, nyílásrend, ablakosztás, pallótok, 
kocsiáthajtó, kőfalazat, kőlábazat, ereszpárkány, padlásablak  

javaslat Felújítás. Helyi védelem 

sorszám 004. 

helyszín 88/1 hrsz, Kossuth Lajos utca 34. 

 

lakóház  

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, oromfal, nyílásrend (jobb oldal), kocsiáthajtó, 
kőlábazat, ereszpárkány, padlásablak  

javaslat A nyílászáró átalakítása, a vakolati struktúra megváltoztatása, az új 
kémény átalakítása (téglafelület dörzsölt vakolattal). Helyi védelem 
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sorszám 005. 

helyszín  79/1 hrsz, Kossuth Lajos utca 50. 

 

lakóház  

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, oszlopos tornác, faragott fa ereszalj a tornác 
fölött  

javaslat Az épület állaga rossz, az értékes fa és téglarészletek alig védhetők, a 
beépítési mód megtartása mellett (részben, egészben) újjáépíthető, 

oromfalassá átalakítandó (lásd a szomszédos 52, 54, 58 számú 
épületeket) az értékes részletek invenciózus felhasználásával.   

sorszám 006. 

helyszín 77 hrsz, Kossuth Lajos utca 54. 

 

  
 
 

  

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, oromfal, oszlopos tornác, vakolt köroszlopok, 
vakolt tagozatok, kőfalazat, kőlábazat, nyílásrend, ablakosztás, pallótok, 

faragott ablakszemöldök és ereszdeszka, padlásablak  

javaslat Jó állapotú ház felújítása. Helyi védelem 
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sorszám 007. 

helyszín 78 hrsz, Kossuth Lajos utca 52. 

 

lakóház   

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, oromfal, tornác, nyílásrend, faragott 
ereszdeszka, padlásablak 

javaslat Felújítás. Helyi védelem   

sorszám 008. 

helyszín 75 hrsz, Kossuth Lajos utca 58. 

 

              lakóház  

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, oromfal, tornác, kőkonzol, nyílásrend, 
zsalutábla, padlásablak  

javaslat Felújítás. Helyi védelem 
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sorszám 009. 

helyszín 74 hrsz, Kossuth Lajos utca 60. 

 

lakóház   

érték  A térség sóskúti kő építkezéseinek a mintázat bizonytalan grafikai 
kapcsolatai mellett is értékes példája   

javaslat Karbantartás, a kőhomlokzat és tagozatainak megtartása mellett   

sorszám 0010. 

helyszín 244 hrsz, Kossuth Lajos utca 2. 

 

 

érték  Kőkerítés tagozott kapugyámokkal  

javaslat Felújítás, a cégérek és a léckapuk átalakítása, bontása, a történeti és 
esztétikai érték tiszteletben tartása. Helyi védelem 
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sorszám 0011. 

helyszín  3 hrsz, Kossuth Lajos utca 1. 

 

iskola  

érték  Beépítési mód, tetőforma, nyílásrend, ablakosztás, pallótok, kőlábazat  

javaslat Felújítás. Helyi védelem   

sorszám 0012. 

helyszín  30/3 hrsz, Kossuth Lajos utca 31. 

 

       

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, oromfal, oszlopos tornác, oszlopfők, kőkerítés, 
kapugyámok, nyílásrend, padlásablak  

javaslat Felújítás. Helyi védelem 
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sorszám 0013. 

helyszín 1006/2 hrsz, Kossuth Lajos utca 33. 

 

lakóház  

érték  Beépítési mód, tetőforma, kapuáthajtó  

javaslat Nyílászárók rendezése, álló téglalap. Helyi védelem   

sorszám 0014. 

helyszín 32/3 hrsz, Kossuth Lajos utca 35. 

 

                   

lakóház  

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, kapuáthajtó, vakolt tagozat, felirat (1900), 
nyílásrend, ablakosztás, faragott famunka, padlásablak  

javaslat Vakolt vagy sóskúti kőlábazat. Helyi védelem 
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sorszám 0015. 

helyszín 38 hrsz, Kossuth Lajos utca 37. 

 

lakóház     

 

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, oromfal, oszlopos tornác, hengeres oszlopok, 
kőhomlokzat, faragott tagozatokkal, nyílásrend, kőkerítés, padlásablak, 

felirat (1921)   

javaslat Szinezés összehangolása, külső redőnyszekrény bontása. Helyi védelem   

sorszám 0016. 

helyszín  41 hrsz, Kossuth Lajos utca 41. 

 

 

érték  Beépítési mód, tetőforma, tornác, padlásablak, kőkerítés. 

javaslat A kontytető oromfalássá alakítása, álló téglalap formájú ablak beépítése. 
Helyi védelem 
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sorszám 0017. 

helyszín 60 hrsz, Kossuth Lajos utca 59. 

 

 

érték  Beépítési mód, tetőforma, kőkonzol, kőkerítés  

javaslat Felújítás, a bal oldali épület oromfalassá alakítható. Helyi védelem   

orszám 0018. 

helyszín 61 hrsz, Kossuth Lajos utca 61. 

 

 

érték  Beépítési mód, kapuáthajtó, nyílásrend, padlásablak  

javaslat Felújítás, illeszkedő nyílászárók beépítése. Helyi védelem 
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sorszám 0019. 

helyszín  63/1 hrsz, Kossuth Lajos utca 
65. 

 

 

érték  Beépítési mód, tetőforma, oszlopos tornác, oszlopfejezet, oromfal, 
kőoromzat, nyílásrend  

javaslat Felújításkor oromfalassá alakítható, a kerítést és a lábazatot az épület 
karakterével kell összehangolni a jelenlegi bontásával. Helyi védelem   
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sorszám 0020. 

helyszín  932 hrsz, Magyar utca 
3. 

 

  

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, vakolat tagozatok, kőlábazat, nyílásrend, 
ablakosztás, pallótok, ablakpárkány, padlásablak  

javaslat Helyi védelem 

sorszám 0021. 

helyszín 19 hrsz, Magyar utca 14. 

 

   

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, kocsiáthajtó, kőlábazat, nyílásrend, 
ablakosztás, faragott ablaktok, felirat (1898)  

javaslat Helyi védelem 
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sorszám 0022. 

helyszín 946/1 hrsz, Magyar utca 18. 

 

 

    

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, kocsiáthajtó, kőlábazat, kerékvető, kőpárkány, 
szobor, nyílásrend, pallótok, a felújítás tiszteletben tartja az ablakok külső 

képét.   

javaslat Helyi védelem   

sorszám 0023. 

helyszín  917 hrsz, Magyar utca 19. 

 

 

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, csonkakonty, oszlopos tornác, nyílásrend, 
padlásablak, kőfalazat, kőlábazat, kapugyámok, nyílásrend, ablakosztás, 

pallótok, padlásablak, kőkeret, faragott ereszdeszka, bádogos szerkezetek  

javaslat Helyi védelem 
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sorszám 0024. 

helyszín 914 hrsz, Magyar utca 21. 

 

 

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, oromfal, tornác, nyílásrend, kőkeret, pallótok 
és padlásablak a nyárikonyhán, kőlábazat  

javaslat A főépület részleteit a korhűség irányába kell módosítani. Helyi védelem   

sorszám 0025. 

helyszín 952 hrsz,  Magyar utca 32. 

 

   

érték  Beépítési mód, tetőforma, oszlopos tornác, kőkerítés, pince  

javaslat A kapu átalakítása, felújítás esetén oromfal lehetséges. Helyi védelem 
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sorszám 0026. 

helyszín  959  hrsz, Magyar utca 
4. 6. 

 

    

     

          

              

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, oromfal, oszlopos tornác, faragott fa ereszalj, 
kőpárkány, kőlábazat, kőpad, kőkerítés, kapugyám, felirat (1890), 

vakolatdíszítés, padlásablak, a napelem elhelyezése és a kapuk kialakítása 
mintaszerű    

javaslat Helyi védelem   
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sorszám 0027. 

helyszín 896 hrsz, Magyar utca 37. 

 

    

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, oromfal, oszlopos tornác, ablakkeret, 
kőhomlokzat, nyílásrend, felirat (1938), a telek belső részén történt 

bővítés és a míves faragványok eltérnek a hagyományos részletektől, de 
érzékenyen illeszkednek azokhoz.  

javaslat Helyi védelem 

sorszám 0028. 

helyszín  966  hrsz, Magyar utca 
5. 4. 

 

    

érték  
 

A bejárati bővítmény helye, a faszerkezetek megjelenítése, hasonlóan az 
utcai homlokzaton alkalmazott faszerkezetekhez a hagyományos, 

oromfalas, fésűs beépítés szépen újrafogalmazott megoldása.    

javaslat Követni való példa   
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sorszám 0029. 

helyszín 872 hrsz,  Magyar utca 65. 

 

        

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, kő-tégla vegyes falazat, nyílásrend. A helyreállítás 
finom és elegáns eszközökkel mutatja meg az épület hagyományos értékeit, 

osztópárkány, nyers falazat, ablakok mezőbe ültetése  

javaslat Helyi védelem 

sorszám 0030. 

helyszín 973 hrsz, Magyar utca 68.  

 

 

érték  Kapugyám, kerékvető  

javaslat Helyi védelem 

sorszám 0031. 

helyszín 897 hrsz, Magyar utca 35.  

 

 

érték  Tetőforma, oromfal, padlásablak, nyílásrend  

javaslat Helyi védelem 
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sorszám 0032. 

helyszín 808/2 hrsz, Óvoda utca 5. 

 

        

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, oromfal, nyílásrend, oszlopos tornác, 
oszlopfejezet, fagerenda, padlásablak, faragott oromdeszka  

javaslat Helyi védelem   

sorszám 0033. 

helyszín  452 hrsz, Kender utca 2. 

 

         

     

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, oromfal, oszlopos tornác, hengeres oszlop, 
párkány, kőpad évszámmal (1902), kőpadló, nyílásrend, kapugyám, 

padlásablak  

javaslat Egységes színezés. Helyi védelem 
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sorszám 0034. 

helyszín 450 hrsz, Kender utca 6. 

 

                    

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, oromfal, oszlopos tornác, nyílásrend, 
kapugyám, padlásablak  

javaslat Helyi védelem   

sorszám 0035. 

helyszín 208/1 hrsz, Alsóhegy utca 19. 

 

 

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, oromfal, tornác, kőfalazat, nyílásrend, 
padlásablak, igényes felújítás finom tagozatokkal, a faszerkezet átgondolt 

megjelenítésével  

javaslat Helyi védelem 
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sorszám 0036. 

helyszín 294 hrsz, Alsóhegy utca 34. 

 

      

érték  Beépítési mód, kőkerítés, kapugyám, a kapu és a kerítés összhangja  

javaslat Helyi védelem   

sorszám 0037. 

helyszín 276 hrsz, Alsóhegy utca 10. 

 

 

érték  Sóskúti kőhomlokzat  

javaslat  Helyi védelem 
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sorszám 0038. 

helyszín 280 hrsz, Alsóhegy utca 14. 

 

lakóház  

érték  

 

Beépítési mód, tetőforma, oromfal, padlásablak, igényes helyreállítás 

szép famunkával  

javaslat A téglalábazat, a kerítés acélszerkezete későbbi átalakítás során 

összhangba hozandó az épület egészével. Helyi védelem   

sorszám 0039. 

helyszín  

 

         

érték  

 

Beépítési mód, tetőforma, oromfal, kőoromzat, nyílásrend, padlásablak, 

kőpárkány, felirat (1912) 

javaslat Nyers kőfelület, színek összhangba hozása. Helyi védelem 
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sorszám 0040. 

helyszín 678 hrsz, Káposztáskert utca 31. 

 

  

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, nyílásrend faragott ablaktok, tagozott 
párkány, kőlábazat, felirat (1933)   

javaslat Felújítás, kőfelületek megmutatása, színek összhangba hozása. Helyi 
védelem   

sorszám 0041. 

helyszín 669 hrsz, Káposztáskert utca 25. 

 

   

érték  
 

Beépítési mód, oromfal, oszlopos tornác, a hátsókertben pince 
deszkaajtóval, korabeli vasalattal, a felújítás a faszerkezeteket világosan 

mutatja mg.  

javaslat A nyílászárók összehangolása. Helyi védelem 
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sorszám 0042. 

helyszín 647 hrsz, Káposztáskert utca 11. 

 

 

érték  Beépítési mód, szintek kialakítása, nyílásrend  

javaslat Az épület jellegétől idegen részeket – hullámlemez, külső redőnytok, 
műanyag ablakosztás el kell távolítani. Helyi védelem   

sorszám 0043. 

helyszín 800 hrsz, Káposztáskert utca 2. 

 

            

   

érték  
 

Beépítési mód, oromfal, kőhomlokzat, kőpárkány, nyílásrend tagozatok, 
kőfalazat, kőlábazat, nyílásrend, padlásablak, felirat (1908)  

javaslat Kutatási eredmények alapján helyreállítás, nyílászárók összehangolása, a 
részletek helyreállítása, a kőfelület bemutatása. Helyi védelem 
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sorszám 0044. 

helyszín 640 hrsz, Horvát utca 6. 

 

lakóház  

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, oromfal, kőkeretes homlokzat, nyílásrend, 
ablakosztás, pallótok, faragott ablaktok, padlásablak  

javaslat A felújítás tiszteletben tartja ugyan a ház karakterét, de a következő 
felújítás alkalmával a kőfelületek megjelenítésére    

sorszám 0045. 

helyszín Pincesor 635 hrsz, Horvát utca 

 

 

érték  Beépítési mód, kőfal, kapuk, zöldfelület  

javaslat Felújítás. Helyi védelem 
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sorszám 0046. 

helyszín  1114 hrsz, Honvéd utca 
17. 

 

  

érték  Kőkerítés  

javaslat Felújítás. Helyi védelem   
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sorszám 0047. 

helyszín 1105 hrsz, Honvéd utca 35. 

 

 

érték  Kőkerítéssel egybeépített oromfalas melléképület  

javaslat Helyi védelem   

sorszám 0048. 

helyszín 1130 hrsz, Honvéd utca 42. 

 

         

érték  
 

Beépítési mód, tetőforma, nyílásrend, ablakosztás, pallótok, faragott 
ablaktok, vakolt párkány, kőfal  

javaslat Nyers kőfelület, színek összhangba hozása. Helyi védelem 
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sorszám 0049. 

helyszín hrsz, Honvéd utca ... 

 

 

érték  Kőkerítés kapugyámmal  

javaslat Felújítás. Helyi védelem   

sorszám 0050. 

helyszín 1011/1, 1011/2 hrsz, Körpince 

 

          

érték  Pincesor, beépítési mód, kőfal, kapuk, zöldfelület  

javaslat Felújítás. Helyi védelem 
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sorszám 0051. 

helyszín Református templom 18/2 hrsz, Templom köz 1. 

 

 

érték  Zárt, puritán, hagyományos forma, jó arányokkal, kőfallal  

javaslat Helyi védelem   

sorszám 0052. 

helyszín 904 hrsz, Deák Ferenc utca 32. 

 

              

érték  Beépítési mód, oromfal csonkakonttyal, oszlopos tornác, faragott 
ereszdeszka, nyílásrend, zsalutáblák, padlásablak, kőkerítés  

javaslat Felújítás. Helyi védelem 
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sorszám 0053. 

helyszín 830, 833 hrsz, Óvoda utca 

 

  

érték  Főépület és melléképület összhangja , hagyományos formák és anyagok 
ésszerű és harmonikus használata egyszerű formákkal  

javaslat Követni való példa   

sorszám 0054. 

helyszín 115 hrsz, Deák Ferenc utca 45. 

 

  

 

érték  Beépítési mód, oromfal, tetőforma, oszlopos tornác, nyílásrend, 
ablakosztás, pallótok, padlásablak   

javaslat Helyi védelem 
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sorszám 0055. 

helyszín Pincék 68/1, 0405 hrsz, Kecskegödör 

 

  

érték  Beépítési mód, kőfal, kőkeret, deszkaajtó, vasalat, zöldfelület  

javaslat Felújítás. Helyi védelem   

sorszám 0056. 

helyszín Pincesor 0420, 089 hrsz, Sóskúti út. 

 

           

érték  Beépítési mód, kőfal, kőkeret, szellőző, deszkaajtó, vasalat, zöldfelület  

javaslat Felújítás. Helyi védelem 
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sorszám 0057. 

helyszín 225 hrsz, Deák Ferenc utca 16. 

 

                 

érték  Beépítési mód, tetőforma, kocsiáthajtó, nyílásrend, ablakosztás, pallótok, 
tokfaragás, padlásablak  

javaslat Felújítás. Helyi védelem   

sorszám 0058. 

helyszín 214, 216 hrsz, Deák Ferenc utca 26. 

 

          

érték  Beépítési mód, tetőforma, kocsiáthajtó, nyílásrend  

javaslat Felújítás. Helyi védelem 
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sorszám 0059. 

helyszín 219 hrsz, Deák Ferenc utca 24. 

 

 

érték  Beépítési mód, tetőforma, kocsiáthajtó, nyílásrend, ablakosztás, faragott 
ablaktagozat, téglakeret  

javaslat Helyi védelem   

sorszám 0060. 

helyszín 101/1 hrsz, Deák Ferenc utca 19. 

 

          

érték  Beépítési mód, tetőforma, füles ereszvég, oszlopos tornác, hengeres 
oszlopok, nyílásrend, ablakosztás, faragott ablaktagozatok, kőlábazat, 

kapugyám   

javaslat Helyi védelem 
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sorszám 0061. 

helyszín 410 hrsz, Hősök tere 11. 

 

 

érték  Kőkapuzat, kőpárkány, érzékenyen illeszkedő, elegáns kapukkal  

javaslat Helyi védelem   

sorszám 0062. 

helyszín 65/1 hrsz, Alcsúti út 

 

          

érték  Kőhíd 

javaslat Felújítás. Helyi védelem 
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sorszám 0063. 

helyszín Tejbegyűjtő 803 hrsz, Hősök tere 

 

         

érték  Épülettömeg, sóskúti kőhomlokzat tagozat, oszlpop  

javaslat Felújítás, a homlokzati rátétek (reklám, cégér, épületgépészet) 
átalakítása, bontása az örökségi értékhez illeszkedő változtatással. Helyi 

védelem   

sorszám 0064. 

helyszín 454/1 hrsz, Hősök tere 

 

          

érték  Épülettömeg, sóskúti kőhomlokzat tagozatokkal, deszkakapu, vasalat 

javaslat Felújítás. Helyi védelem 
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sorszám 0065. 

helyszín 1, 943, 944, 64 hrsz, Hősök tere, Magyar utca 

 

 

érték  Kőfalak  

javaslat Helyi védelem   

sorszám 0066. 

helyszín 936 hrsz, Óvoda utca 2. (Hősök tere) 

 

                 

érték  Kőfal díszítéssel, jól illeszkedő felújítással, felirattal (2006)   

javaslat Helyi védelem 
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sorszám 0067. 

helyszín 940, 941, 942 hrsz, Hősök tere 15 -16 

 

 

    

   

érték  Beépítés, tetőforma, nyílásrend, faragott tokok, nyílászárók, bádogos 
szerkezetek, ablakosztás, pallótok     

javaslat Felújítás. Helyi védelem   
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sorszám 0068. 

helyszín 0182/2 hrsz, Dávid major 

 

        

érték  Nemes formájú kőépületek, a múlt gazdálkodásának tanúi   

javaslat Felújítás. Helyi védelem 

sorszám 0069. 

helyszín Présház  

 

      

sorszám 0070. 

helyszín Présház 2824 hrsz, 
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sorszám 0071. 

helyszín Présház  

 

          

sorszám 0072. 

helyszín Présház 2901 hrsz 

 

              

sorszám 0073. 

helyszín Présház 2691/3 hrsz, 
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sorszám 0074. 

helyszín Présház 2814 hrsz, 

 

                             

sorszám 0075. 

helyszín Présház 3205 hrsz 

 

          

sorszám 0076. 

helyszín Présház 03/2 hrsz 
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sorszám 0077. 

helyszín Borászat átalakítás, bővítés 2699 hrsz, 

 

           

sorszám 0078. 

helyszín Borászati fejlesztés hrsz, 

 

          

sorszám 0079. 

helyszín Borászati fejlesztés 2689 és 2687 hrsz, 

 

          



ETYEK NAGYKÖZSÉG – TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 64 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ  2018. ÁPRILIS - NOVEMBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

sorszám 0080. 

helyszín Présház átalakítás, bővítés 2818 hrsz, 

 

          

sorszám 0081. 

helyszín Présház átalakítás, bővítés 
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sorszám 0082. 

helyszín Présház átalakítás, bővítés 2635/3 hrsz 

 

        

sorszám 0083. 

helyszín Présház átalakítás, bővítés 2926 hrsz 
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sorszám 901. 902.                  903. 

köztárgy kőkereszt kőkereszt kőkereszt 

helyszín 0108 hrsz 
Biatorbágyi út 

576/3 hrsz 
Alcsúti út 

0255 hrsz 
Alcsúti út 

 

   

    

sorszám 904. 905.                  906. 

köztárgy kőkereszt kőkereszt kőkereszt 

helyszín 067/1 hrsz 
Öreghegyi út 

081/1 hrsz 
Ödön major 

055/2 (?) 
zámori kereszt 
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sorszám 907. 908.                  909. 

köztárgy kőkereszt Mária szobor Szt. Orbán szobor 

helyszín 1 hrsz 
Katolikus templom 

1 hrsz 
Katolikus templom 

2902/1 hrsz 
Öreghegy 

 

   

    

sorszám 9010. 9011.                  

köztárgy emlékmű emlékmű 

helyszín 66 hrsz 
Hősök tere 

66 hrsz 
Hősök tere 
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6. A rendezés során tervezett változtatások hatáselemzése 

 

 
 

A településrendezési eszközök javaslatában a fenti változtatások szerepelnek. 
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A változtatások közül az I.3, II.3. és III.6. jelű változtatás érinti az régészeti és 

műemléki értéket, az egyéb változtatások nem módosítanak a korábbi állapoton. 

Utóbbi állítás azt jelenti, hogy egyes változtatások – I.7, I.10 – régészeti lelőhelyet 

érintenek, de ez nem jelent változást a hatályos tervhez képest. 

A fent említett változások a boti kápolna és nazarénus rendház közelében, azok 

műemléki környezetében történnek.  

Ugyanitt a II.3. jelű változtatás nyilvántartott régészeti lelőhelyet is érint. A 

tervezett beépítés 10% alatti – azaz beépítésre nem szánt – kategóriában marad, 

a régészeti érintettségre vonatkozó magasabb rendű jogszabályokat építési 

tevékenység esetében magától értetődően be kell tartani. 

A boti kápolna környezetében tervezett minden beépítés a műemléki érték és 

annak erőteljes táji karaktere alárendeltségében történhet. A helyi építési 

szabályzat ezért korlátozza az épületmagasságon kívül az épület legmagasabb 

pontját is. A II.3. területen tervezett beépítést részben pinceként és terepszint 

alatti építményként kell és lehet megvalósítani. Mindhárom területen az 

épületeket egyszerű tömegekkel kell formálni, léptéküket - azaz együtt látszó 

tömegük hosszát, szélességét, magasságát – kis méretekből kell kialakítani és 

minél jobban a terepbe simítani, nem pedig magasba törni. 

 

Etyek tájképi értékeit nem lehet túlhangsúlyozni. Az épített és a táji értékek 

egymást erősítve, kölcsönhatásban érvényesülnek. A településrendezési 

eszközökben hangsúlyt fektetünk erre a következő eszközökkel. 

A települési szegélyek feltárulását ápolni kell  

> részben zöldfelületi eszközökkel (beültetési előírások: fasor, többszintes 

zöldfelület),  

> részben az erre néző hátsókerti homlokzatok, épületformák településképi 

rendeletben történő szabályozásával. 
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7. Önkormányzati feladatok 

 

A falu örökségi értékeinek megőrzésére a településképi rendelet hivatott, de a 

helyi építési szabályzat egyes előírásai is nagy jelentőséggel rendelkeznek. 

 

A településképi rendelet megalkotása során az egyedi védelmeken kívül a 

beépítésekre, a közterületekre átgondolt előírásokat kell hozni. 

Alapvetően fontos, hogy az egyes területegységek formai, beépítési, 

tetőkarakterbeli megjelenése egységes legyen.  

Lapostetős karaktert csak a volt boti laktanya területén célszerű megengedni, ahol 

kifejezetten előnyös lehet annak megjelenése. Keverni azonban itt sem szabad a 

tetőformákat, azaz magastetős épületek nem épülhetnek a lapostetősek közé. 

 

A falu legrégebbi utcáiban kialakult előkert nélküli beépítéstől ezekben az 

utcákban nem szabad a továbbiakban sem eltérni, ellenkező esetben az utcakép 

szétzilálódik, a településkép vonzereje elvész. 

 

A településképi rendeletben célszerű az építészeti - településképi értékek 

támogatási rendszeréről intézkedni a költségvetési források függvényében. 

 

A táji – településképi értékek megőrzésének a beépítések szabályozásánál nem 

kevésbé fontos eszköze a tereprendezés szigorú szabályozása. A domborzat 

átalakítása különösen a szőlőhegyen, de az egyéb mezőgazdasági területeken is 

tönkre tenné a falu sajátos értékeit. A belterületen történő természetátalakítások 

– feltöltések - a szomszédokra való rátelepedés konfliktusát teremti meg. 

 

Az Önkormányzat saját beruházásai keretében eredményesen tud hangsúlyt 

fektetni a hagyományok ápolására, egyúttal az innovatív építészeti megoldások 

támogatására is. 

 

Az Önkormányzat anyagi eszközökön kívül is hatékonyan tudja elősegíteni a 

települési értékek megőrzését és megújítását, ha szervezési, intézményi 

eszközeivel támogatja azokat (pályázati források közzététele, tanácsadás, stb.) 

 

 

 

 



JELENTÉS 
 
 

ETYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS 

 

 
 
 

TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

Terepbejárási munkarész 

 
 

készítésének szakmai eredményeiről 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 



Etyek, településrendezés  Jelentés 

 1

SZÖVEGES ISMERTETÉS 

 

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

Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 69. § 2. bekezdésének b) pontja alapján 2017 

augusztusában a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-hez megkeresés 

érkezett Etyek településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó helyszíni bejárás kérése 

tárgyában. 

A közhiteles lelőhely-nyilvántartás alapján, a megkeresésben szereplő területen 4 nyilvántartott 

régészeti lelőhely található (21864., 21871., 47405., 47408. lelőhelyek). 

2017. szeptember 15-én a projekt kapcsán szükséges terepbejárást végeztünk a területen. A 

terepbejárást a település keleti szélén lévő tüzéptelep mögött kezdtük. Itt a magas gyep miatt 

érdemben nem nagyon tudtunk kutatni. Eztán a település délkeleti részén lévő nagyobb, 

összefüggő területet vizsgáltuk. Itt a terület kb. fele szintén kutathatatlan volt (rekultivált 

szeméttelep, lovarda, álló kukorica), a másik felét azonban jó kutathatósági viszonyok között 

(boronált szántó) tudtunk dolgozni, azonban régészeti leleteket nem találtunk. A falu délnyugati 

részén fekvő nagyobb terület teljes egészében erdő illetve szőlő, itt kutatásra nem nyílt lehetőség. 

Ezután a település belterületén lévő kisebb területeket néztük meg. A legtöbbje (Nagygödör utca, 

Vörösmarty utca, Körpince utca) a fedettség miatt szintén nem volt kutatható, azonban a Boti köz 

melletti telken egy keskeny lucernásban tudtunk terepet járni. Itt egy új, őskori és középkori 

lelőhely került elő (21871., 47405. Etyek – Boti köz). 

Továbbhaladva a Botpuszta melletti Nazarénus-hegyet vizsgáltuk. A hegy egész területe ismert 

őskori és középkori lelőhely (Etyek – Both-puszta), a tetején áll a középkori Bot falu barokk 

korban átépített temploma. A legnagyobbrészt lucernával fedett hegyen közepes intenzitással 

kerültek elő zömmel középkori cserepek, egy valószínűleg középkori aranyozott bronzveret, 

illetve kevés őskori és avar kori kerámia és pattintott kő. A megfigyelhetőség nem volt túl jó, 

viszont azon a kevés helyen, ahol igen (földutak, a domb Ny-i részén lévő kukoricás), ott igen 

nagy mennyiségben kerültek elő leletek. Ez arra utal, hogy valószínűleg az egész hegy nagy 

sűrűségben fedett régészeti jelenségekkel, azonban a szántás hiánya miatt ezeket csak kevéssé 

tudtuk megfigyelni. 
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Végül a Botpusztától délre lévő szántóföldet kutattuk. Itt kevés középkori kerámiát, illetve egy 

mesterjegyes középkori kést találtunk. Ez a lelőhely részben már ismert (47408. Etyek – 

Kápolna), azonban a kiterjedése jelentősen megnőtt D felé. 

 

 

Felhasznált források: 

• térképészeti források: 

o EOV térképlap száma: 65-313, 65-331 

• a régészeti adatgyűjtés forrásai: 

o közhiteles lelőhely-nyilvántartás 

 

 

 

        Sarkadi Gergely 

 régész 
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LELŐHELY-BEJELENTŐ ADATLAP 

 
1. A lelőhely megjelölése 
1.1. Megye, város, település neve, kerület utca, házszám: Fejér megye, Etyek külterülete 
 
1.2. Nyilvántartási azonosító száma: 21871 
 
2. A lelőhely neve(i): Both-puszta 
 
3. A lelőhely pontos helye: (a melléklet térképen berajzolva) 
3.1. A mellékelt térkép(vetület) fajtája: EOV 1:10 000 
3.2. A térképlap száma: 65-313 
3.3. Helyrajzi szám(ok) 
3.4. Földrajzi leírás: Etyek – Botpusztától északkeletre, a Kígyós-patak felduzzasztott partja 

melletti, erősen kiemelkedő dombon, az Árpád-kori eredetű templom környezetében. 
Valószínűleg a középkori Bot falu nyomai. A legnagyobbrészt lucernával fedett hegyen közepes 
intenzitással kerültek elő zömmel középkori cserepek, egy talán középkori aranyozott 
bronzveret, illetve kevés őskori és avar kori kerámia és pattintott kő. A megfigyelhetőség nem 
volt túl jó, viszont azon a kevés helyen, ahol igen (földutak, a domb Ny-i részén lévő 
kukoricás), ott igen nagy mennyiségben kerültek elő leletek. Ez arra utal, hogy valószínűleg az 
egész hegy nagy sűrűségben fedett régészeti jelenségekkel, azonban a szántás hiánya miatt 
ezeket csak kevéssé tudtuk megfigyelni. 

3.5. A helymeghatározás pontossága: 5 m 
 
4. A lelőhelyen talált régészeti jelenségek adatai: 
 Jellege: Kora: 
 szórványlelet őskor 
 telep avar kor 
 templom Árpád-kor 
 temető Árpád-kor 
 telep Árpád-kor 
 telep bronzkor 
 
5. A lelőhely állapota: bolygatott, részben feltárt 
 
6. A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés, távlati beépítés 
 
7. A lelőhely ismertsége: 21871 
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8. A lelőhelyen végzett tevékenység 
év tevékenység név megjegyzés 
1981 ásatás Cabello, Juan 
2004 helyszíni szemle Virágos Gábor 
2005 helyszíni szemle Jankovich B. Dénes – Nagy Levente 
2013 helyszíni szemle Csiki József Attila 
2016 helyszíni szemle Sarkadi Gergely 
2017 terepbejárás Sarkadi Gergely 
 
9. A leleteket fogadó múzeum: Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár 
 
10. A bejelentő természetes személyazonosító adatai, munkahelye: Sarkadi Gergely, Budavári 

Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 
 
11. Megjegyzés: Etyek, településrendezés projekt keretében kutatott lelőhely. A lelőhely 

kiterjedése nem változott. Kérjük a lelőhely adatait és kiterjedését a közhiteles nyilvántartásban 
rögzíteni. 

 
 
12. A bejelentés kelte: 2017. 09. 18. 
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LELŐHELY-BEJELENTŐ ADATLAP 

 
1. A lelőhely megjelölése 
1.1. Megye, város, település neve, kerület utca, házszám: Fejér megye, Etyek külterülete 
 
1.2. Nyilvántartási azonosító száma: 47405 
 
2. A lelőhely neve(i): Both - a lebontott Majortól ÉNy-ra 
 
3. A lelőhely pontos helye: (a melléklet térképen berajzolva) 
3.1. A mellékelt térkép(vetület) fajtája: EOV 1:10 000 
3.2. A térképlap száma: 65-313 
3.3. Helyrajzi szám(ok) 
3.4. Földrajzi leírás: Bothpusztától Ny-ra, a Herceghalom felé tartó úttól 200 m-re K-re 

található. Valószínűleg a középkori Bot falu nyomai. 
3.5. A helymeghatározás pontossága: 5 m 
 
4. A lelőhelyen talált régészeti jelenségek adatai: 
 Jellege: Kora: 
 telep Árpád-kor 
 
5. A lelőhely állapota: bolygatott 
 
6. A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés, távlati beépítés 
 
7. A lelőhely ismertsége: 47405 
 
8. A lelőhelyen végzett tevékenység 
év tevékenység név megjegyzés 
2004 helyszíni szemle Virágos Gábor 
2005 helyszíni szemle Jankovich B. Dénes – Nagy Levente 
2013 helyszíni szemle Csiki József Attila 
2017 terepbejárás Sarkadi Gergely 
 
9. A leleteket fogadó múzeum: Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár 
 
10. A bejelentő természetes személyazonosító adatai, munkahelye: Sarkadi Gergely, Budavári 

Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 
 
11. Megjegyzés: Etyek, településrendezés projekt keretében kutatott lelőhely. A lelőhely 

kiterjedése nem változott. A lelőhely teljes egészében a 21871. lelőhely területén belül 
helyezkedik el, attól sem térben, sem korszakban nem különül el. Kérjük a lelőhely adatait és 
kiterjedését a közhiteles nyilvántartásban rögzíteni, illetve összevonni a 21871. lelőhellyel. 

 
12. A bejelentés kelte: 2017. 09. 18. 
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LELŐHELY-BEJELENTŐ ADATLAP 

 
1. A lelőhely megjelölése 
1.1. Megye, város, település neve, kerület utca, házszám: Fejér megye, Etyek külterülete 
 
1.2. Nyilvántartási azonosító száma: 47408 
 
2. A lelőhely neve(i): Kápolna 
 
3. A lelőhely pontos helye: (a melléklet térképen berajzolva) 
3.1. A mellékelt térkép(vetület) fajtája: EOV 1:10 000 
3.2. A térképlap száma: 65-313 
3.3. Helyrajzi szám(ok) 
3.4. Földrajzi leírás: Botpusztától 300-350 m-re D-re, az etyeki szőlőhegy északi végén. A 

domb alsó részén, a főút felé sűrűsödve közepes intenzitással középkori kerámiákat illetve egy 
mesterjegyes középkori kést találtunk. 

3.5. A helymeghatározás pontossága: 5 m 
 
4. A lelőhelyen talált régészeti jelenségek adatai: 
 Jellege: Kora: 
 telep őskor 
 telep középkor 
 
5. A lelőhely állapota: bolygatott 
 
6. A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés, távlati beépítés 
 
7. A lelőhely ismertsége: 47408 
 
8. A lelőhelyen végzett tevékenység 
év tevékenység név megjegyzés 
2004 helyszíni szemle Virágos Gábor 
2016 adatgyűjtés Sarkadi Gergely 
2017 terepbejárás Sarkadi Gergely 
 
9. A leleteket fogadó múzeum: Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár 
 
10. A bejelentő természetes személyazonosító adatai, munkahelye: Sarkadi Gergely, Budavári 

Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 
 
11. Megjegyzés: Etyek, településrendezés projekt keretében kutatott lelőhely. A lelőhely 

kiterjedése dél felé jelentősen megnőtt. Kérjük a lelőhely adatait és kiterjedését a közhiteles 
nyilvántartásban rögzíteni és a korábbi lelőhely-poligonokat archívumba helyezni. 

 
 
12. A bejelentés kelte: 2017. 09. 18. 
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LELŐHELY-BEJELENTŐ ADATLAP 

 
1. A lelőhely megjelölése 
1.1. Megye, város, település neve, kerület utca, házszám: Fejér megye, Etyek belterülete 
 
1.2. Nyilvántartási azonosító száma: új lelőhely 
 
2. A lelőhely neve(i): Boti köz 
 
3. A lelőhely pontos helye: (a melléklet térképen berajzolva) 
3.1. A mellékelt térkép(vetület) fajtája: EOV 1:10 000 
3.2. A térképlap száma: 65-313 
3.3. Helyrajzi szám(ok) 
3.4. Földrajzi leírás: Az Etyekről Botpusztára vezető útról egy kisebb utca nyílik Ny felé, fel a 

szőlőhegyre. Emellett az utca mellett (Boti köz) egy kisebb gyepes, illetve lekaszált lucernás 
területen kevés őskori és középkori kerámiát találtunk. A lelőhely kiterjedésének pontos 
meghatározására a nem túl jó megfigyelhetőség és a beépített környék miatt nem volt mód. 

3.5. A helymeghatározás pontossága: 5 m 
 
4. A lelőhelyen talált régészeti jelenségek adatai: 
 Jellege: Kora: 
 telep őskor 
 telep középkor 
 
5. A lelőhely állapota: bolygatott 
 
6. A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés, távlati beépítés 
 
7. A lelőhely ismertsége: új lelőhely 
 
8. A lelőhelyen végzett tevékenység 
év tevékenység név megjegyzés 
2017 terepbejárás Sarkadi Gergely 
 
9. A leleteket fogadó múzeum: Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár 
 
10. A bejelentő természetes személyazonosító adatai, munkahelye: Sarkadi Gergely, Budavári 

Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 
 
11. Megjegyzés: Etyek, településrendezés projekt keretében talált új lelőhely. Kérjük a 

lelőhely adatait és kiterjedését a közhiteles nyilvántartásban rögzíteni. 
 
 
12. A bejelentés kelte: 2017. 09. 18. 
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1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 

1.1. A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETI LEÍRÁSA 

Az Etyeki-dombságot a középkori Fejér megye valamelyest elkülönülő részeként értékelhetjük, amit az 

jelez, hogy a településeit gyakran Pest megyéhez tartozóan írják le. Etyek 1326-os első okleveles 

említésekor arról értesülünk, hogy a Csák nemzetségtől a király vette át. A 15. században már a 

fehérvári káptalan birtokolja. A 16. században a török megszállást követően a budai szandzsákhoz (az 

Oszmán Birodalom területi, közigazgatási egysége) csatolták, ennek ellenére a magyar földesurak 

igényt tartottak régi birtokaikra, sőt új igénylők is jelentkeztek az elhagyott birtokok átvételére. Így 

kapta meg Jakosits Ferenc, a győri vár vicekapitánya Etyek felét 1569-ben. A török defterek (összeírási 

könyvek) szerint 1581-ben 25 ház állt Etyeken, lakói magyarok voltak. Az 1593-ban kirobbant tizenöt 

éves háborúban a falu elnéptelenedett és feltehetően csak az 1620-as évek második felében települt 

újra. 1637-ben a jezsuitákhoz került a falu, amit 1728-ban kelt uralkodói irat is megerősít. Az oszmán 

hódoltság alóli felszabadulást követően, 1694-ben, az etyeki jobbágyok nehéz és elnyomorodott 

helyzetükre hivatkozva a kamarai adminisztrációhoz fordultak közbenjárásért, hogy ne kelljen 

kilencedet adniuk a földesuruknak. A 17. század folyamán a lakosság döntő többsége református hitre 

tért. Az egyházi földesúr és a református lakosság között ellentétek a 18. században mérgesedtek el: 

1723-ban elűzték templomukból a reformátusokat, a református lelkész katolikus hitre tért, a 

lakosságot a földesúr pedig továbbra is kötelezte a lelkész járandóságának fizetésére. A lakosság 

ellenált, az ellenszegülőket úriszék elé hurcolták.  

1720-as években már megjelentek a német betelepülők a régi magyar lakosok között. A német 

betelepülők az őslakosoktól elkülönülten, egy tömbben telepedtek le. 1739. évi pestisjárvány előtt 64 

magyar gazda mellett 38 német található, rövidesen azonban a német lakosság száma meghaladta a 

magyarokét. A pestisjárványt túlélő németeknek körülbelül egyhatoda érte meg az 1764–74 közötti 

úrrbérrendezést, a nagyszámú betelepülő miatt azonban ebben az időszakban már 70–30% volt a 

német és magyar lakosság aránya, a németek javára. 1776-ban 1091 fő lakta a falut, míg a II. József 

által elrendelt népességösszeírás idején (1784–1787) 1298 fő. 1814–1816 között a település 

központjában, részben mesterségesen emelt dombon felépült az új római katolikus templom. 

1872-ben a polgári közigazgatás megszervezése során a Váli járás nagyközsége lett Etyek. 

A középkorban templomos helyként ismert Bot (ma az Etyekhez tartozó Botpuszta). Első hiteles 

említését korábban 1280-ból tartották számon, de felmerült, hogy ez az említés valójában egy azonos 

nevű Tolna megyei településre vonatkozik. Az 1333–1335. évi pápai adójegyzék már a templomának 

létezéséről tanúskodik, továbbá az 1402-ben kelt pápai búcsúengedély kórházi épület létét is 

bizonyítja. Botot a török hódoltság kezdetén hagyták el lakói és a török kiűzését követő évtizedekben 

sem települt újjá. Csak a 18. század közepén kezdődött meg újbóli benépesítése magyarok és németek 

által. Ezt követően gyors fejlődésnek indult a település, újjáépítették a román kori templomot is.  

1927-ben csatolták Bot kisközséget Etyekhez. 

Felhasznált irodalom 

Erdős Ferenc: Etyek. Fejér Megyei Történeti Évkönyv 16 (1985) 129–179. 

Erdős Ferenc: Bot. Fejér Megyei Történeti Évkönyv 16 (1985) 179–185. 

Farkas Gábor: Településtörténeti tanulmányok. A Fejér megyei Vál múltjából. Alba Regia. Az István 

Király Múzeum Évkönyve XXX (2001) 101–138. 

Geng Antal: Etyek története. Etyek, 2005. 

Nagy Lajos: Adalékok a Fejér megyei jobbágyság történetéhez (1543–1768). Alba Regia. Az István Király 

Múzeum Évkönyve I (1960) 77–98. 
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1.2. A TELEPÜLÉS RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK FELMÉRÉSE 

 

1.2.1. Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének forrásai 

A régészeti munkarész a közhiteles lelőhelynyilvántartásra (Miniszterelnökség Örökségvédelmi 

Nyilvántartási Osztály), a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti adatbázisára 

(https://archeodatabase.hnm.hu), a Szent István Király Múzeum adattárában Etyek településhez 

fellelhető régészeti jelentésekre és dokumentációkra, szakirodalmi adatokra, továbbá a Budavári 

Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. Etyek településrendezési eszközök módosításához 

kapcsolódó terepbejárásának 2017.09.18. napján kelt jelentésére támaszkodik. 

1.2.2. Jogszabályi környezet 

A régészeti lelőhelyek a 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 11. § (2) bekezdése alapján 

általános védelem alatt állnak. A kulturális örökség védelme érdekében a köz- és magáncélú 

fejlesztéseket – így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- és településrendezés, 

környezet-, természet- és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos beruházások tervezését – e védelemmel 

összhangban kell elvégezni (Kötv. 3. §).  

A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása 

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

megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása (Kötv. 4. § (1)). 

Örökségvédelemmel, régészeti lelőhelyek védelmével kapcsolatos alapvető jogszabályok jegyzéke: 

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökségvédelemről (Kötv.), 

- 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről, 

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

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

- 439/2013 (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos 

szakértői tevékenységről. 

A régészeti érintettségű területek Kötv. által meghatározott három fő típusa: 

- Régészeti lelőhely  

A régészeti lelőhely olyan földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei 

történeti összefüggéseikben találhatók (Kötv. 7. § (35)). A régészeti lelőhelyeket – a fenntartható 

használat elvének figyelembevételével – csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok 

állománya számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak 

(Kötv. 9. §).  A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 

összefüggéseikben kell megőrizni (Kötv. 10. § (1)). A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló 

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

(2)). Az előbbiek szellemében a földmunkával járó beruházásokkal a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket lehetőség szerint el kell kerülni (Kötv. 19. § (1)). Amennyiben erre nincs mód, a régészeti 

örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el (Kötv. 19.§ (2)). 

A régészeti feltárások költségeit – a mentő feltárás kivételével – annak kell fedeznie, akinek érdekében 

az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált (Kötv. 

19. § (3)). 



5 

 

- Fokozottan védett, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely 

A kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű nyilvántartott lelőhelyeket kell jogszabályban védetté 

nyilvánítani (Kötv. 12. §). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan 

védett régészeti lelőhely kategóriába kell sorolni (Kötv. 13. § (3)). Kiemelten védett az a lelőhely, mely 

kivételes tudományos jelentőséggel, és nemzetközi vagy országos szempontból kiemelkedő 

fontossággal bír. Fokozottan védett az a régészeti lelőhely, melynek 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)). 

- Régészeti érdekű terület 

Régészeti érdekű területnek minősül valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a 

vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy 

feltételezhető (Kötv. 7. § 29. pont). Régészeti érdekű területen fokozott figyelemmel és óvatossággal 

kell eljárni minden földmunkával járó beruházás esetén. Amennyiben bármilyen beruházás során 

régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az 

ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet 

abbahagyni, majd a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról 

haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt (Kötv. 24. § (2)). A 

feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan – 

az elvárható ütemben – végezni, az előkerült régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni (Kötv. 24. § (3)). 

A mentő feltárás során felmerülő költségeket a feltárásra jogosult intézmény viseli. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány 

Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának 

kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá 

vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a 

rendezés alá vont területre el kell készíteni (Kötv. 85/A. § (1)). Az örökségvédelmi hatástanulmányban 

megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az örökségvédelemmel érintett 

területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési eszközöket (Kötv. 85/A. § (2)). Az 

örökségvédelmi hatástanulmányt a Kötv. 85/A. §-ában meghatározott esetekben a településfejlesztési 

koncepció vagy a településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében, települési 

örökségvédelmi hatástanulmányként (a továbbiakban: települési örökségvédelmi hatástanulmány) a 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 14. melléklete szerinti tartalommal a 

Korm. rendelet (2) bekezdés a)-c) pontja alapján kell elkészíteni. A települési örökségvédelmi 

hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze a 14. mellékletben meghatározott tartalmi elemek 

közül a régészeti örökség tárgykörével foglalkozó tartalmi elemek összessége (Korm. rendelet 83. § 

(3)). 

A települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településfejlesztési koncepció vagy a 

településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője köteles gondoskodni (Korm. 

rendelet 84. § (1)). Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosult az örökségvédelmi 

hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában a régészeti örökséggel és a 

műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint régészeti 

területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő, valamint 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 (Korm. rendelet 84. § (2) a)-b) pontjai). A terepbejárás a Kötv. 7. § 30. 
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értelmező rendelkezése alapján régészeti feltárásnak minősül. A Kötv. 20. § (4) bekezdése sorolja fel a 

régészeti feltárás elvégzésére jogosult intézményeket. A fentiek értelmében örökségvédelmi szakértő 

magánszemélyként nem folytathat terepbejárást (tehát a Kötv. 7. § 41. értelmező rendelkezése alapján 

semmilyen olyan felszínen végzett kutatást, adatgyűjtést és kiértékelő dokumentálást, amely a 

régészeti örökség nem ismert elemének felfedezésére vagy a régészeti lelőhely állapotának 

ellenőrzésére, illetve azonosítására irányul, függetlenül attól, hogy együtt jár-e a leletek 

összegyűjtésével vagy sem). 

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint régészeti lelőhely központi, közhiteles nyilvántartásba 

vételét feltárásra jogosult intézmény vagy a hatóság kezdeményezheti a 2. mellékletben 

meghatározott adattartalmú lelőhely-bejelentő adatlap benyújtásával a nyilvántartást vezető 

hatóságnál. Az örökségvédelmi szakértőnek tehát nincs lehetősége a közhiteles nyilvántartás 

téradataitól eltérő kiterjedésű vagy elhelyezkedésű lelőhely-adatok, valamint új régészeti lelőhelyek 

nyilvántartásba vételének kezdeményezésére. Ez a fenti jogszabályhelyből következően a hatóság, 

valamint a területileg illetékes múzeum feladata és felelőssége. 

1.2.3. Régészeti lelőhelyek 

Etyek nagyközség közigazgatási területén 22 nyilvántartott régészeti lelőhely található (1. táblázat, 1. 

ábra). Ebből 21 lelőhely teljes egészében Etyek közigazgatási területén helyezkedik el, egy lelőhely 

(Pusztazámor-MRT 7. kötet 24/3. lh., azonosítószáma: 11313) pedig Pusztazámor közigazgatási 

területéről „nyúlik át” kismértékben. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve 

régészeti védettség megszüntetéséről szóló 28/2005. (XI. 4.) NKÖM rendelet 12. § (1) bekezdésében 

fokozottan védetté nyilvánított kettő lelőhelyet: a 21871 azonosító számú Both-puszta és a 47405 

azonosító számú Both - a lebontott Majortól ÉNy-ra nevű lelőhelyek. A régészeti védelem célja az itt 

található középkori Bot faluhoz tartozó település, templom és temető maradványainak egységes 

megőrzése. 

Lelőhely 
azonosító 

Lelőhely neve Lelőhely jellege Lelőhely kora Helyrajziszámok 

21861 Magyar utca település általában kora újkor 878, 879/1, 880/1, 881, 

884, 885, 889, 890, 895, 

944, 958, 959, 962, 963, 

964, 966, 967, 968/1, 

968/2, 969, 970, 971, 

876, 896, 957, 882 

21862 Felsősánc szórványlelet 
telep általában 

telepnyom (felszíni) 

római kor 

vatyai kultúra 

dunántúli 
vonaldíszes 
kerámia 

0107/12, 0108, 0109, 

0111/3, 0111/4, 0111/5, 

0111/15, 0111/16, 

0111/17, 0110 

21863 Kálvária-domb sír 
szórványlelet 
 

szórványlelet 
telep általában 

 

 

 

 

telep általában 

ismeretlen kor 

keleti Hallstatt-

kultúra 

badeni kultúra 

dunántúli 
vonaldíszes 
kerámia-

kottafejes és 
zseliz 

491, 492, 499, 502, 503, 

504, 505, 508/2, 512/1, 

65/1, 489 
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telep általában 

telep általában 

telep általában 

telep általában 

újkőkor-korai-

középső-késő 
neolitikum 

rézkor 

bronzkor 

római kor 

középkor 

21864 Nagygödör telep általában 

telep általában 

temető 

temető általában 

vatyai kultúra 

Árpád-kor 

vatyai kultúra 

Árpád-kor 

 

21866 Park feletti 

szőlő 

telepnyom (felszíni) 
 

telepnyom (felszíni) 
telepnyom (felszíni) 

keleti Hallstatt-

kultúra 

római kor 

bronzkor 

2519/2, 2653, 2654, 

2655, 2656, 2657, 2501, 

2503, 2505, 2510, 2512, 

2515/3, 2516/1, 2516/2, 

2517, 2518, 2519/1, 

4701, 2515/2, 2519/3, 

2652 

21868 Vásártér szórványlelet 
temető 

római kor 

római kor 

2677/1, 2677/2, 576/1, 

2675/1, 07/3 

21871 Both-puszta szórványlelet 
telepnyom (felszíni) 

telepnyom (felszíni) 
telepnyom (felszíni) 
temető 

templom 

őskor 

Árpád-kor 

avar kor 

bronzkor 

Árpád-kor 

Árpád-kor 

0142/22, 0142/6, 

1560/11, 1560/12, 

1560/13, 1560/42, 

1560/43, 1560/44, 

1560/45, 1560/46, 

1560/47, 1560/48, 

1560/49, 1560/50, 

1560/51, 0142/21, 

0142/23, 0142/24, 

0142/25, 0142/26, 

0142/27, 0142/28, 

0142/41, 0142/48, 

0142/49, 0142/29, 0144, 

0142/42, 0142/43, 

0142/45, 0142/46, 0143, 

0142/31, 0145, 0142/30, 

0142/44, 0142/47, 

0142/9, 0142/55, 0142/7, 

0146, 0142/40 

47405 Both - a 

lebontott 

Majortól ÉNy-ra       

telepnyom (felszíni) Árpád-kor 0142/42, 0142/43, 

0142/45, 0142/46, 0143, 

0142/55, 0144, 1560/47, 

0142/44, 1560/48, 

1560/49, 1560/50, 

1560/51, 0142/30 

47408 Kápolna telepnyom (felszíni) 
telepnyom (felszíni) 

őskor 

középkor 

1560/4, 1560/5, 1560/6, 

1560/7, 1553/18, 

1553/20, 4272/1, 

1553/19, 0248/20, 

0136/3 
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47409 Három-Rózsa-

észak            
telepnyom (felszíni) rézkor 0198/13, 0198/14, 

0198/15 

47412 Három-Rózsa-

közép 

telepnyom (felszíni) Árpád-kor 0198/19, 0198/20 

47413 Három-Rózsa-

dél    
telepnyom (felszíni) 
telepnyom (felszíni) 

római kor 

urnasíros 
kultúra 

0172, 0198/22, 0198/23, 

0198/24, 0198/25, 

0198/26, 0198/27, 

0198/28, 0198/21, 

0215/69, 0215/70, 

0215/68, 0215/66, 

0215/67, 0215/71, 

0215/72, 0215/73, 

0215/75, 0215/74, 

0215/76, 0215/77 

47414 Kerek-domb   telepnyom (felszíni) 
 

telepnyom (felszíni) 

bronzkor-kora 

bronzkor 

középkor 

0223 

47418 Boti országút telepnyom (felszíni) 
telepnyom (felszíni) 

őskor 

középkor 

0171/1 

47420 Halastó telepnyom (felszíni) 
telepnyom (felszíni) 

római kor 

őskor 

0135/26, 0135/20, 

0136/3, 0135/18, 

0135/19 

47443 Pince-dűlő erődítés 

telepnyom (felszíni) 
ismeretlen kor 

vatyai kultúra 

075/8, 075/10, 075/83, 

075/81, 075/82 

47447 Fenyvesorom telepnyom (felszíni) őskor 093/7, 093/22 

47489 Hungarovin telepnyom (felszíni) római kor 21/2, 24, 1006/4, 1006/7, 

1006/9, 1006/10, 

1006/11, 29/7, 1005/1, 

29/8 

49413 Botpuszta, 

Nazarén hegy 
északi lába 
szennyvíztisztító 
telep       

telepnyom (felszíni) őskor 0142/7 

58701 Sóskúti-úti-dűlő épület általában ismeretlen kor 093/19 

72697 Nagy-puszta-

földek 

telepnyom (felszíni) Árpád-kor 0179/7, 0179/8, 0179/9, 

0179/10, 0179/13, 

0179/12, 0179/14, 

0179/16, 0179/17, 

0179/18, 0179/19, 

0179/20, 0179/15, 

0179/11, 0179/6, 0177, 

0165/1 

11313 Pusztazámor-

MRT 7. kötet 
24/3. lh. 

telepnyom (felszíni) 
telepnyom (felszíni) 

őskor 

Árpád-kor 

019/1 

1. táblázat: Régészeti lelőhelyek Etyek közigazgatási területén a közhiteles lelőhely-nyilvántartás 

adatai alapján 
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1. ábra: Etyek nyilvántartott régészeti lelőhelyei (piros poligonok) 

A közhiteles lelőhelynyilvántartásban Etyek 6 lelőhelyénél (21871, 47408, 47418, 47420, 47447, 

49413) is a több ezer évet átívelő „őskor” kifejezés szerepel kormeghatározásként, mivel a lelőhelyek 
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meghatározása terepbejáráson gyűjtött atipikus őskori kerámiatöredékek alapján történt. A 

Botpuszta, Nazarén hegy északi lába szennyvíztisztító telep elnevezésű (49413) lelőhely esetében 

2006-ban Siklósi Gyula végzett megelőző feltárást a 0142/7 hrsz.-ú területen, amely során régészeti 

objektumokat ugyan nem, de újkőkori, bronzkori és középkori cseréptöredékeket talált a felső 

humuszrétegben. Megállapította azt is, hogy a kerámiatöredékek a mezőgazdasági munkálatok során 

és a talajerózióval kerülhettek a megtalálásuk helyére, mégpedig minden bizonnyal a Both-puszta 

néven nyilvántartott (21871), fokozottan védett lelőhelyről, ahol bronzkori telepnyomot is 

azonosítottak felszíni leletgyűjtés során. Mindezen adatok ismeretében javasolt a Botpuszta, Nazarén 

hegy északi lába szennyvíztisztító telep elnevezésű (49413) lelőhely törlése a közhiteles lelőhely-

nyilvántartásból.   

Marosi Arnold említ még a székesfehérvári múzeum gyűjteményéből őskori leleteket (tengeri 

kagylóhéjból készült karperecszerű tárgy, két véső alakú kőbalta, egy kőkalapács fejtöredéke és egy 

15,5 cm hosszúkás alakú kőtárgy. Az általa említett „agyagkarikák” nyilvánvalóan orsókarikák, amelyek 

későbbi korok emlékei is lehetnek) „Both-puszta” határából, amelyek valószínűleg a Both-puszta néven 

nyilvántartott (21871) lelőhellyel hozhatók összefüggésbe. 

Újkőkor 

Etyek legkorábbi régészeti lelőhelyei az újkőkor (neolitikum, kb. Kr. e. 6000 és Kr. e. 4500 között) 

időszakára keltezhetők: Felsősánc (21862) és Kálvária-domb (21863). Utóbbi lelőhelyen, amely az 

etyeki Kálvária-domb ÉK-i lejtőjén található, a közhiteles nyilvántartás a neolitikum teljes időszakát – 

korai, középső és késő – felsorolja. Bánki Zsuzsanna 1965-ben több gödröt tárt fel a Kálvária-dombon, 

de csak az egyikben talált középső újkőkori (ún. Zselízi kultúra) és késő rézkori (ún. Baden-Péceli 

kultúra) kerámiatöredékeket, amiből ő neolitikus telep létét látta igazoltnak. Felsősánc (21862) 

lelőhelyen 2004-es terepbejáráson gyűjtöttek a neolitikus dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrájába 

sorolható cseréptöredékeket, amelyek ott egykori telep létezésére utalnak. 

Rézkor 

A rézkori (Kr. e. 4500–2800) élet nyomát őrzik a Kálvária-domb (21863) és a Három-Rózsa-észak 

(47409) lelőhelyek. Utóbbi lelőhelyet 2004-ben azonosította Virágos Gábor régész felszíni 

leletgyűjtéssel. A Kálvária-domb lelőhelyen 1965-ben Bánki Zsuzsa végzett ásatást, ahol az egyik feltárt 

gödörből neolitikus és késő rézkori (ún. Baden-Pécel kultúra) kerámiatöredékeket gyűjtöttek. A feltáró 

régész újkőkori telep meglétét látta igazoltnak, de a rendelkezésre álló adatok alapján a késő rézkori 

telep egykori létezését sem lehet kizárni. 

Bronzkor 

Jelentős bronzkori (Kr. e. 2800–1000) életről tanúskodik Etyek 7 db erre az időszakra keltezhető 

lelőhelye (azonosítószámaik: 21862, 21863, 21864, 21866, 21871, 47414, 47443). A Felsősánc (21862) 

néven nyilvántartott lelőhelyet 1977-ben azonosították, amikor az etyeki Szőlőgazdaság szőlőtelepítés 

közben nagyobb mennyiségű kerámiát forgatott ki a földből. Az István Király Múzeum régésze, F. 

Antoni Judit által elvégzett leletmentő ásatáson egy középső bronzkori, az ún. Vatya-kultúrába 

sorolható telep részletét dokumentálták. A terület neve utalhatna valamilyen egykori erődítésre, de 

erre utaló nyomot nem figyeltek meg. Minden bizonnyal bronzkori erődítés lehet azonban a Pince-

dűlőben (47443) 2005-ben légifényképezés során felfedezett földvár, mert az egész dombtetőn 

bronzkori kerámiatöredékek találhatók. A közhiteles lelőhelynyilvántartásban ennek ellenére a 

hatástanulmány írásának idején ismeretlen korú erődítésként szerepelt. Maga a lelőhely egy 400 m 

hosszú, északnyugat felé kinyúló dombnyelven terül el, amely enyhén emelkedik délkeleti irányba. A 
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szakirodalom 2006 előtt nem említette. Az etyeki földvár beletartozhatott abba az erődített telepekből 

álló láncolatba, amely a Benta-völgyéből ismert. 

A Nagygödör lelőhely (21864) 1989-ben vált ismertté, amikor erősen megbolygattak ott egy középső 

bronzkori, vatyai kultúrába tartozó temetőt. Nagymennyiségű kerámiát, csontokat, valamint egy bronz 

kard töredékét gyűjtötte össze Jungbert Béla régész. Ezt követően ásatásba kezdett, amely során 12 

hamvasztásos urnasírt és egy zsugorított vázas gyermeksírt tárt fel (2. ábra). A lelőhely területén a 

Kökényes utcában 2011-ben Prander Péter végzett megelőző feltárást, amely során az elszórtan 

jelentkező telep-jelenségeket (gödrök és egy árok) a középső bronzkorra (és az Árpád-korra) keltezte. 

Nagygödör lelőhelyen – ugyancsak a Kökényesi utcában – Savanyú Bálint 2016 júniusában egy 

bronzkori urnasír maradványát, majd legutóbb, 2018 márciusában Belegrai Tamás őskori 

telepjelenségeket (gödör, árok, földbemélyített ház) tárt fel. 

Ásatási adattal nem, kizárólag terepbejárási adattal rendelkezünk a 

Park feletti szőlő (21866), Both-puszta (21871), Kerek-domb 

(47414), valamint Pince-dűlő lelőhelyekhez (47443). A Kálvária-

domb (21863) lelőhelyen 1965-ben homokkitermelés során 

edénytöredékek és csontok bukkantak elő. A cserepek zöme 

bronzkori volt, de a helyszíni szemlére kiszálló régésznek, Bánki 

Zsuzsannának nem sikerült objektumokhoz kötnie őket. Az 

ugyanezen évben folytatott hitelesítő ásatása során újfent 

előfordultak bronzkori kerámiatöredékek, azonban – a 

dokumentáció tanúsága alapján – az egyik feltárt gödörben középső 

újkőkori (ún. Zselízi kultúra) és késő rézkori (ún. Baden-Péceli 

kultúra) kerámiatöredékeket lelt, amiből ő arra a következtetésre 

jutott, hogy csak az újkőkori telep léte igazolt. 

Vaskor 

Szórványleletek utalnak a keltákhoz köthető La Téne kultúra 

időszakára, úgymint edénytöredékek, bronzkarperec, bronzfibula 

és egy vas lándzsahegy. Lelőhelyük Marosi Arnold szerint a 

községtől nyugatra fekvő szőlőhegy lehetett. Ezen a területen 2004-es terepbejárása során azonosított 

Virágos Gábor késő vaskori telepnyomot (Etyek-Park feletti szőlő, azonosítószáma: 21866). Az ettől 

mintegy 200 méter távolságban elhelyezkedő Kálvária-domb lelőhelyről (21863) származó 

szórványleleteket kell még ehelyütt megemlítenünk. 

Római kor 

7 db római korra keltezhető lelőhely szerepel a közhiteles nyilvántartásban (azonosítószámaik: 21862, 

21863, 21866, 21868, 47413, 47420, 47489).  A római kori lelőhelyek többségéhez (21866, 47413, 

47420, 47489) kizárólag terepbejárási adattal rendelkezünk, ásatás még nem zajlott a területükön.  

A Kálvária-domb (21863) lelőhelyet 1965-ben azonosította Bánki Zsuzsanna, Egger Gézáné 

történelemszakos tanár bejelentésének köszönhetően. Homokkitermelés során sérült a lelőhely, mikor 

Bánki Zsuzsanna kiszállva azt állapította meg, hogy az őskori település rétegébe római kori 

objektumokat is beleástak. Néhány római kori kerámiatöredéket is gyűjtött. 

2. ábra: Bronzkori zsugorított 

temetkezés és urnasír Nagygödör 

lelőhelyről 
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Felsősánc (21862) lelőhelyen 1977-ben az etyeki szőlőgazdaság 

szőlőtelepítés közben nagyobb mennyiségű kerámiát forgatott ki a 

földből. Antoni Judit és Nádorfi Gabriella hitelesítő ásatást végeztek, a 

felszínen sok római kori kerámiatöredéket leltek, de római kori települési 

objektumra utaló nyom nem került elő. 

Szórványleletként ismert Etyekről két torzonborz hajú, hegyes fülű satyr 

10,5 cm magas bronz mellképe, amelyek vélhetően egy római kori 

bennszülött arisztokráciához köthető kocsisírból kerülhettek elő. Marosi 

Arnold a két bronzdísz lelőhelyeként a vásárteret feltételezi (Vásártér 

nevű lelőhely, azonosítószám: 21868). Ugyanitt, Hain Ferenc és Fischer 

Ferenc szőlőjében, valamint a szomszédos vásártér agyagos gödörnek 

nevezett részén római kori téglasírok, azokból edények, köztük római 

luxuskerámia, ún. terra sigillata került elő. A Horváth u. 417. sz. alatt, 

Sváb Ferenc udvarán kútásás közben, 1935-ben kőlappal takart 

kőszarkofág látott napvilágot, valamint itt korábban csontvázas 

(korhasztásos) sír is előbukkant gyöngyszem melléklettel. Liber Pater és 

Libera istenpárnak szentelt, 3. század közepére keltezett, mészkő 

fogadalmi oltárt szállítottak be a székesfehérvári múzeumba Sommer 

Ferenc udvaráról (3. ábra). Elmondása alapján a lelőhelye a József-

majorba vezető tagút keresztjének tájéka. 

Népvándorláskor 

A Budavári Kft. 2017-es terepbejárása során talált Both-puszta (21871) lelőhelyen – a több más korszak 

leletanyaga mellett – kevés avar kori kerámiatöredéket, ami avar kori telepre utalhat. Ismerve azt, 

hogy Fejér megyében rendkívül sok és viszonylag sűrűn elhelyezkedő avar kori lelőhely található, Etyek 

közigazgatási területén számítani lehet további avar kori lelőhelyek előkerülésére. 

Középkor 

A középkori Etyek település maradványai a mai belterületen, minden valószínűség szerint a katolikus 

templom térségében keresendők. A közeli Kálvária-domb (21863) lelőhelyen középkori település és 

temető is szerepel a közhiteles lelőhely-nyilvántartásban, noha a temető indokolatlanul, mert 

középkori sírokra az eddigi ásatások során nem bukkantak. A Magyar utca (21861) lelőhelyen kora 

újkori – újkori településre utaló méhkas alakú gabonásvermek kerültek elő vízvezeték csatorna ásása 

során. Etyek 2004-es örökségvédelmi hatástanulmányában Torma István régész ezzel a lelőhellyel vélte 

összefüggésbe hozni a középkori Etyeket. A Kálvária-dombtól mintegy 200 méterre, az említett 

katolikus templomtól kb. 500 méterre terül el a Nagygödör néven (21864) nyilvántartott lelőhely, ahol 

Árpád-kori telepre utaló elszórt régészeti jelenségeket tártak fel 2011-ben a Szent István Király 

Múzeum szakemberei Prander Péter vezetésével. Indokolatlanul szerepel a közhiteles 

nyilvántartásban az Árpád-kori temető megjelölés, mert a Nagygödör lelőhelyen Árpád-kori sírok 

ezidáig nem kerültek elő. A katolikus templomtól alig 700 méteres távolságban helyezkedik el a 

Budavári Kft. 2017-es terepbejárásán őskori és középkori telepként azonosított Boti-köz (93673) 

lelőhely. A közhiteles nyilvántartásban azonban a lelőhely poligonja nem szerepel (2018.07.09-i állapot 

szerint). 

3. ábra: Római kori fogadalmi 

oltár Etyekről (Szent István 

Király Múzeum) 
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4. ábra: A 47408 és 93673 azonosító számú lelőhelyek kiterjedése a Budavári Kft. terepbejárása alapján (lila 

színnel) 

A Both-puszta (21871) lelőhelyen azonosított Árpád-kori telepnyomban és temetőben, illetve a kisebb 

kiterjedésű Both - a lebontott Majortól ÉNy-ra elnevezésű (47405) fokozottan védett Árpád-kori 

lelőhelyben láthatjuk a középkori Bot település maradványait. Az előzőektől 150–300 méteres 

közelségben, délebbre elhelyezkedő Kápolna (47408) nevű lelőhelyről is ismert terepbejáráson 

azonosított középkori telep (4. ábra). Ezekkel a lelőhelyekkel lehet összefüggésben az 1857-ben a 

Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe került botpusztai középkori érem. 1871-ben aztán Rómer 

Flóris tudósított egy Botpusztán napvilágot látott 11. századi éremleletről. Majd a nagy, kb. 39400 (!) 

darabos richárdpusztai törtezüstöt is tartalmazó 12. századi éremlelet következett 1899-ben. 

Felhasznált irodalom 

Bánki Zsuzsanna: Etyek-Kálváriadomb. Régészeti Füzetek I/19 (1966) 7. 

Czajlik Zoltán – Bödőcs András: Légi fényképezéses régészeti kutatások Magyarországon 2005-ben. 

(Rövid beszámoló az ELTE Régészettudományi Intézetének Térinformatikai 

Kutatólaboratóriumában folyó munkáról). Régészeti Kutatások Magyarországon 2005 (2006) 

149. 

F. Antoni Judit: Etyek-Felsősánc. Régészeti Füzetek I/31 (1978) 10. 

Hampel József: A Nemzeti Múzeumi Régiségtár gyarapodása. Archaeologiai Értesítő XXII (1902) 430.  

Kiss Attila: Das römerzeitliche Wagengrab von Kozármisleny. Régészeti Füzetek II/25 (1989) 41, 65. 
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Marosi Arnold: Etyek régészete. Székesfehérvári Szemle 7/1–2 (1937) 26–27. 

Terei György – Nováki Gyula – Mráv Zsolt – Feld István – Sárközy Sebestyén: Fejér megye várai az 

őskortól a kuruc korig. Budapest 2011, 56. 

 

2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE  

2.1. A területfelhasználási változások ismertetése 

 

5. ábra: A területfelhasználási változtatások áttekintő helyszínrajza 

Zöldterület, zöldfelület kijelölések 

Bot puszta 

– 0,26 ha – hrsz: 1574 – domboldal – IV.2. 

– 0,31 ha – hrsz: 1503 – volt laktanya – IV.5. 
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Központi falu 

– 0,36 ha – hrsz: 577/1 – Horvát utca – IV.1. 

– 0,79 ha - hrsz: 945/2, 946/2 – Körpince utca – IV.3. 

– 0,49 ha – hrsz: sok szalagtelek - Szabadföldi út mögötti terület – IV.4. 

Fejlesztési terület zöldterülete 

– 0,40 ha – hrsz: 0112/23 – Zsámbéki dűlő – II.5 

Magánpark kijelölése 

– 11,76 ha – Tudomány és szabadidő park – IV.7-9 

Zöldterület átsorolása intézmény területbe 

– 0,27 ha – hrsz: 29/6, /7, /8 – Körpince köz – sportcsarnok – I.10. 

 

Beépítésre nem szánt terület átsorolása beépítésre szánt területbe 

Mezőgazdasági terület átsorolása gazdasági területbe 

– 1,91 ha – hrsz: 075/25-33 – építőanyag-telep bővítése – I.1. 

– 4,59 ha – hrsz: 098 – volt szeméttelep - önkormányzati vállalkozási övezet – I-2. 

Mezőgazdasági terület átsorolása különleges területbe 

– 0,68 ha – hrsz: 0139/6 – boti kápolna alatt – gasztrokultúrális fejlesztés – I.3. 

Mezőgazdasági terület átsorolása falusias lakóterületbe 

– 7,08 ha – hrsz: 0112/21, /23 – Zsámbéki dűlő – önkormányzati fejlesztés – I.8. 

– 1,31 ha – hrsz: 4272/1-3 – Boti út mellett – I.4. 

– 0,19 ha – hrsz: 0124/1 – lakótelek – I.6. 

Mezőgazdasági terület átsorolása településközpont területbe 

– 0,79 ha – hrsz: 980/49 – Körpince utca – önkormányzati ellátás – I.5. 

– 1,14 ha – hrsz: 991 - Körpince utca – önkormányzati ellátás 

Erdő terület átsorolása mezőgazdasági üzemi területbe 

– 0,70 ha – hrsz: 088/1, /2 – Ödön majori gazdaság – I.9. 

 

Beépítésre nem szánt területeken belüli változtatások 

Mezőgazdasági terület átsorolása erdő területbe 

– 1,20 ha – hrsz: 083/3 – Ödön majori szennyvízszikkasztó – II.4. 

Mezőgazdasági terület átsorolása különleges beépítésre nem szánt területbe 

3,03 ha – hrsz: 0142/49 – boti kápolna alatt – gasztrokultúrális fejlesztés – II.3. 

Mezőgazdasági terület átsorolása különleges beépítésre nem szánt területbe 

– 0,28 ha – hrsz: 0243/10 – bányaterület pontosítása 

Általános mezőgazdasági terület átsorolása biogazdálkodási területbe 

– 5,22 ha – hrsz: 020, 021/31, 022/1 – II.1, II.2. 

 

Beépítésre szánt területeken belüli változtatások 

Lakóterület átsorolása településközpont területbe 

– 0,21 ha – hrsz: 960/50 – Körpince utca - önkormányzati ellátás – III.4 

Településközpont terület átsorolása kertvárosias lakóterületbe 

– 1,00 ha – hrsz: 1508 – Boti laktanya Kolumbusz utca mellett – III.3. 

Településközpont terület átsorolása lakóterületbe 

– 4,31 ha – hrsz: 1503 - Boti laktanya belső teraszok – III.2. 
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Üdülőterület átsorolása falusias lakóterületbe 

– 9,16 ha – Boti út mellett – III.1. 

Lakóterület átsorolása különleges területbe 

– 1,82 ha – hrsz: 06/1-12 – Alcsúti út mellett – III.5. 

Lakóterület átsorolása intézmény területbe 

– 1,14 ha – hrsz: 0142/58, 0138 – Kápolna park – önkormányzati terület – III.6. 

 

Beépítésre szánt terület átsorolása beépítésre nem szánt területbe 

Lakóterület átsorolása mezőgazdasági területbe 

– 22,03 ha – hrsz: 066/9, /11, /12, /33, /34, /35 része (Eperfás út) – b. 

– 12,43 ha – hrsz: 0295/2 – Alcsúti út – c. 

– 4,37 ha – hrsz 0234/7 – Bot puszta – d. 

 

2.2. A változások hatásai a régészeti örökségre 

 

A régészeti lelőhelyeket érintő új beépítésre szánt területeken 

A Körpince köznél az intézmény területbe átsorolásra kerülő zöldterület (I.10-es jelöléssel, hrsz: 29/6–

8) érinti a Felsősánc nevű (21862) lelőhelyet, ahol újkőkori és bronzkori telepmaradvánnyal 

számolhatunk, valamint római kori szórványlelet is előkerült. 

 
6. ábra: A változtatások és a nyilvántartott régészeti lelőhelyek (piros poligonokkal) Etyek belterületén 

A Boti út melletti falusias lakóterületbe átsorolásra kerülő mezőgazdasági terület (I.4-es jelöléssel, hrsz: 

4272/1–3) nyugati része érinti a Kápolna nevű (47408) lelőhelyet, ahol helyszíni szemlén azonosítottak 

2004-ben őskori és középkori telepnyomot (7. ábra). A Budavári Kft. 2017. szeptember 15-én végzett 
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terepbejárásán megállapította, hogy Kápolna lelőhely területe dél felé jelentősen nagyobb, mint ahogy 

az addig a közhiteles nyilvántartásban szerepelt és így már a Boti út melletti mezőgazdasági területből 

átsorolt falusias lakóterület hozzávetőlegesen egyharmadát érinti. A közhiteles lelőhelynyilvántartásba 

(2018. 07. 09-ig) azonban nem került átvezetésre a Budavári Kft. által 2017. szeptember 18-án leadott 

jelentésében javasolt megnövelt poligon (8. ábra). 

 
7. ábra: A változtatások és a nyilvántartott régészeti lelőhelyek (piros poligonokkal) Botpuszta környékén 

 
8. ábra: Kápolna (47408) lelőhely pontosított kiterjedése, valamint Boti-köz (93673) lelőhely kiterjedése 

(világosbarna színnel) 
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A régészeti érdekű területeken elhelyezkedő új beépítésre szánt területeken 

Az új beépítésre szánt területek közül természetes eredetű vízfolyások mellett terül el és ezért 

régészeti érdekű területnek minősül a Zsámbéki-dűlőben falusias lakóterületbe átsorolásra kerülő 

mezőgazdasági terület (I.8-as jelöléssel, hrsz: 0112/21, /23) valamint a Körpince utcában 

településközponti területbe átsorolásra kerülő mezőgazdasági terület (I.5-ös jelöléssel, hrsz: 980/49). 

A régészeti lelőhelyeket érintő egyéb változtatások (új beépítésre nem szánt) területén 

A boti kápolna alatti gasztrokultúrális fejlesztés (II.3-as jelöléssel, hrsz: 0142/49) érinti a Both-puszta 

(21871) fokozottan védett lelőhelyet (7. ábra). Itt mezőgazdasági terület átsorolására kerül sor 

különleges beépítésre nem szánt területbe, amely a jelenlegi használatnál nem fenyegeti jobban a 

régészeti lelőhely állapotát. 

A régészeti érdekű területeken elhelyezkedő egyéb változtatások (új beépítésre nem szánt) területén 

A Boti út melletti üdülőterületből átsorolt falusias lakóterület (III.1.-es jelöléssel) közvetlenül a Halastó 

nevű (47420) lelőhely mellett terül el (8. ábra).  A lelőhely lehatárolása kizárólag terepbejárással 

történt, így nem kizárható, hogy a lelőhely a beépítésre szánt területen belüli változtatással érintett 

területre is kiterjed.  A szóban forgó terület ettől függetlenül is régészeti érdekű területnek minősül, 

mert az Etyeki-patak mellett húzódik. 

Hasonlóképpen régészeti érdekű terület – mert az Etyeki-patak, mint természetes eredetű vízfolyás 

mellett terül el – a Körpince utcai lakóterületből átsorolt településközpont terület (III.4-es jelöléssel, 

hrsz: 960/50), valamint a Körpince utcai beépítésre szántból átsorolásra kerülő beépítésre nem szánt 

terület (IV.3-as jelöléssel, hrsz: 945/2, 946/2) (6. ábra). 

 

3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV (RÉGÉSZET) 

Etyek közigazgatási területén külterületen és belterületen egyaránt találhatók régészeti lelőhelyek. A 

mezőgazdasági tevékenység a szántás mélysége, illetve az erózió által okozott hatások miatt 

veszélyezteti és hosszabb távon teljes megsemmisüléssel fenyegeti a régészeti lelőhelyek kisebb 

mélységben fellelhető régészeti objektumait. A külterületen szántóföldi művelés alatt álló régészeti 

lelőhelyek esetében erre különösen figyelemmel kell lenni (21862, 47409, 47412, 47413, 47414, 

47418, 47443, 47447, 58701 azonosító számú lelőhelyek). A régészeti lelőhelyek állagromlásának 

megóvása érdekében lehetőség szerint javasolt a szántó művelési ág megváltoztatása úgy, hogy az a 

lelőhelyek tartós és további romlással nem járó fennmaradását biztosítsa (javasolt a rét vagy legelő 

művelési ág bevezetésének megfontolása). Ha erre a jövőben lehetőség nem nyílik és valamelyik 

lelőhely állagromlásának előrehaladott mértéke a lelőhely teljes megsemmisülésével fenyeget, akkor 

a területileg illetékes Szent István Király Múzeummal együttműködve kell keresni a lehetőséget az 

anyagi fedezet előteremtésére, hogy a lelőhely régészeti feltárására sor kerülhessen.  

A Pince-dűlőben (47443) nyilvántartott ismeretlen korú erődítés és bronzkori (vatyai kultúra) 

telepnyom minden jel szerint egy szétszántott bronzkori földvár. A természet védelméről szóló 1996. 

évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi földvár. Az e bekezdés 

alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek. A 28. § (5) bekezdése szerint 

a földvárak természeti emléknek is minősülnek. A Pince-dűlőben azonosított földvár ugyan 

szétszántott állapotban van, de még így is megfelel a 23. § (3) g) pontjában megjelölt kritériumoknak, 

miszerint a földvár olyan védelmi céllal létesített vonalas vagy zárt alakzatú földmű, amely 

azonosíthatóan fennmaradt domborzati elemként történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, illetve 

tájképi értéket képvisel. A terület felmérésére a rendelkezésre álló szakirodalmi és adattári adatok 

alapján még nem került sor. A felmérést követően kell mérlegelni, hogy indokolt-e a lelőhely 

fokozottan védetté nyilvánítását kezdeményezni. 
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Belterületen elsősorban a földmunkával járó építési munkálatok veszélyeztetik a régészeti lelőhelyeket 

(21861, 21863, 21864, 47408 és 47489 azonosító számú lelőhelyek). Amennyiben földmunkával járó 

építési munkálatra kerülne sor a nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén, akkor a beruházás 

engedélyeztetése vagy bejelentése során a hatóság (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári 

Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya) is részt vesz az eljárásban és előírja a megelőző 

feltárás valamilyen formájának teljesítését (próbafeltárás, teljes felületű feltárás vagy régészeti 

megfigyelés). A megelőző feltárás költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő 

földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált (Kötv. 19. § (3)).  

A Boti út melletti üdülőterületből átsorolásra kerülő falusias lakóterületen (III.1.-es jelöléssel) 

földmunkák során különös figyelemmel kell eljárni, mert a közeli Halastó nevű (47420) lelőhely 

lehatárolása helyszíni szemle keretében történt, így nem kizárható, hogy a lelőhely kiterjed a 

változtatással érintett területre is (8. ábra). Hasonló a helyzet a Boti út melletti falusias lakóterületbe 

átsorolásra kerülő mezőgazdasági területen (I.4-es jelöléssel, hrsz: 4272/1–3), amelynek jelentős része 

érinti a Kápolna nevű (47408) lelőhelyet (8. ábra), de a legutóbbi terepbejárás során megállapított 

lelőhely-kiterjedés nem került rögzítésre a közhiteles lelőhelynyilvántartásban (2018. 07. 09-ig). 

A lelőhelyek valós és pontos kiterjedésének megállapításához tehát az esetek többségében nem 

rendelkezünk elegendő információval. Ennek következtében a lelőhelyek valós kiterjedése esetenként 

eltérhet a közhiteles nyilvántartásban rögzített poligontól, továbbá a közhiteles nyilvántartásban 

szereplő lelőhelyeken kívül újabb régészeti lelőhelyek előkerülését sem lehet kizárni. Amennyiben 

bármilyen régészeti feltáráson kívüli földmunka során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy 

kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a 

kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet abbahagyni, majd a jegyző útján a hatóságnak 

(Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, 

cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13., tel.: 06 22 795-781) azt haladéktalanul bejelenteni, 

amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt (Kötv. 24. § 

(2)). Az ügyintézés hatékonysága és az esetlegesen szükségessé váló mentő feltárás mielőbbi 

megkezdésének érdekében célszerű a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt is rövidúton 

tájékoztatni (Szent István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár, Fő u. 6., tel.: 06 22 315-583, e-mail.: 

titkarsag@szikm.hu). A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul 

megkezdeni, és folyamatosan – az elvárható ütemben – végezni, az előkerült régészeti leletet 

ideiglenesen elhelyezni (Kötv. 24. § (3)). A mentő feltárás során felmerülő költségeket a feltárásra 

jogosult intézmény viseli. 

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

Összességében elmondható, hogy Etyek nagyközség kiemelkedő régészeti örökséggel bír, a 

közigazgatási területén található 22 nyilvántartott régészeti lelőhely szinte mindegyik régészeti 

korszakot lefedi. Első okleveles említése ugyan csak 1326-ból származik, de ismerünk korábbi telepeket 

is, amelyek igazolják a terület Árpád-kori lakottságát. A népvándorlás kori lelőhelyek száma (1 db) 

viszont alulreprezentált, így ebből a korszakból még bizonyosan további lelőhelyek és leletek 

előkerülésével lehet számolni. Annál több lelőhelyet ismerünk viszont a római korból, valamint az 

őskor különböző korszakaiból, elsősorban a bronzkorból.  

A középkori Bot falut, templomát és temetőjét lefedő kettő régészeti lelőhely fokozott védettséget 

élvez (a 21871 azonosító számú Both-puszta és a 47405 azonosító számú Both - a lebontott Majortól 

ÉNy-ra nevű lelőhelyek). A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerinti védelem alá 
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tartozik a Pince-dűlőben (47443) nyilvántartott ismeretlen korú erődítés és bronzkori (vatyai kultúra) 

telepnyom, minden bizonnyal bronzkori földvár.  

A rendezés során tervezett változások több lelőhelyet is érintenek, de a változtatások közül csak az új 

beépítésre szánt területek jelentenek veszélyt a régészeti területekre. A földmunkával járó 

beruházások esetén ezeken a területeken az engedélyeztetés vagy bejelentés során hatóságként eljáró 

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának 

előírásait kell betartani. 

 




