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A 2005-ben készült egységes településrendezési tervhez készült az akkori előírások szerint 
örökségvédelmi hatástanulmány régészeti és építészeti örökségre vonatkozó munkarésszel. 
Jelen hatástanulmány a ma érvényes előírásoknak megfelelően annak aktualizálását 
tartalmazza.  
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1.1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
Az örökségvédelmi hatástanulmány a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletnek és 
a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. 
(III. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően a településfejlesztési koncepcióhoz készül. 

A hatástanulmány szerkezetét és tartalmát a 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) és a régészeti 
örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) 
Korm. rendelet 68. § (2) bekezdése, illetve utóbbi 12. sz. melléklete határozza meg. 

Jelen munkát a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján, szerzői jogi védelem illeti 
meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, régészeti lelőhelyre 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy továbbadása csak a szerző engedélyével, a 
régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint 
a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 
13/2015. (III. 11.) MvM. rendelet, valamint a muzeális intézményekben folytatható kutatásról 
szóló 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet szabályai szerint történhet. 

A vizsgálatnál figyelembe vett, a kulturális örökség régészeti vonatkozásait érintő speciális 
törvények és rendeletek: 

• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről – amely a földvárak és halmok 
(temetkezési helyek) védelméről rendelkezik (23. §), 

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 
• 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről, 
• 2001. évi LXIV. törvény a Kulturális örökség védelméről (a továbbiakban: Kötv.), 
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól – az I. fokú örökségvédelmi hatóság hatósági eljárásait ez alapján végzi, 
• 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartó rendszerről – különösen az alábbi szabálysértésnek minősülő 
cselekmények: lopás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, szándékos rongálás ötvenezer 
forintot meg nem haladó értékre – 177. § (3) bekezdése szerinti minősített esetei, 

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

• műemlék, vagy védett kulturális javak megrongálása – 357. §, 
• védett kulturális javakkal visszaélés – 358. §, 
• lopás – 370. § (3) bekezdés bb) pontja, 
• rongálás – 371. § (3) bekezdés ba) pontja és (4) bekezdés b) pontja, 
• jogtalan elsajátítás – 378. § (2) bekezdése, 
• orgazdaság – (3) bekezdés b) pontja szerinti minősített esetei, 
• 2014. évi CVI. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és 

az azzal összefüggő törvények módosításáról, 
• 149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa 

Tanács tagállamai között 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség 
védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről, 

• 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról, 
• 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról, 
• 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 
• 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet, 
• 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet. 
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1.2  FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 
A régészeti elemek vizsgálatát a kulturális örökség védelméről hozott 2001. évi LXIV. 
törvényben (a továbbiakban: Kötv.) meghatározott – és így a hatástanulmányban alkalmazott 
– alábbi fogalmi meghatározások alapján végeztük el. 

Fenntartható használat (Kötv. 7. § 4.): a védett kulturális örökség olyan módon történő 
használata – ideértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem 
haladja meg a szakmailag indokolt mértéket és nem vezet az örökség elemeinek 
állapotromlásához, így biztosított fennmaradásuk a jelen és jövő nemzedékek számára. 

Előzetes régészeti dokumentáció (Kötv. 7. § 3): valamely terület régészeti érintettségének 
tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely 
jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására 
szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- 
és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források 
feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, 
illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum. 

Gyűjtemény (Kötv. 7. § 6.): a gyűjtői tevékenység eredményeként létrejött, ritkaságából vagy 
jellegéből adódóan különös jelentőséggel bíró javak összessége, amelynek egységességében 
megnyilvánuló kulturális értéke meghaladja egyes darabjainak együttes értékét. 

Kulturális örökség elemei (Kötv. 7. § 11.): a régészeti örökség, műemléki értékek, valamint 
a kulturális javak. 

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

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

• b) a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánított beruházás, 

• c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás, 
• d) a védmű, töltés, és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztó tározó építés 

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

szóló törvény szerint kisajátítást végeztek. 

Nyilvántartott régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 23.): a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény 
alapján általános védelem alatt álló régészeti lelőhely. 

Megelőző feltárás (Kötv. 7. § 13.): írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel 
végzett régészeti feladatellátás (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás), 
amely a földmunkával járó fejlesztések, beruházások által érintett, nyilvántartott régészeti 
lelőhelyek feltárására irányul, kivéve a nagyberuházást. 

Mentő feltárás (Kötv. 7. § 14.): régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, váratlan 
előkerülése során alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű megmentésére 
irányuló azonnali beavatkozás. 

Régészeti emlék (Kötv. 7. § 28.): a régészeti örökség ingatlan eleme. 
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Régészeti érdekű terület (Kötv. 7. § 29.): valamennyi terület, természetes vagy mesterséges 
üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése 
várható vagy feltételezhető. 

Régészeti feltárás (Kötv. 7. § 30.): tudományos módszerrel végzett tevékenység (régészeti 
megfigyelés, terepbejárás, próbafeltárás, megelőző feltárás, mentő feltárás, tervásatás, 
műszeres lelet- és lelőhely-felderítés, beleértve a fémkereső műszer használatát), amelynek 
célja a régészeti örökség elemeinek felkutatása. 

Régészeti lelet (Kötv. 7. § 33.): a régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt – jellegénél 
fogva – ingó eleme, függetlenül attól, hogy eredeti helyéről, összefüggéseiből, állapotából 
elmozdult, elmozdították-e vagy sem. Nem minősülnek régészeti leletnek azon kulturális javak, 
amelyek 1711 előtt keletkeztek és bizonyítottan műgyűjteményben maradtak fenn. 

Régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 35.): az a földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a 
régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók, és amelyet a Hivatal 
nyilvántartásba vett. 

Régészeti megfigyelés (Kötv. 7. § 36.): a földmunkával járó fejlesztések, beruházások régész 
által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és annak dokumentálása. 

Régészeti örökség (Kötv. 7. § 37.): az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek 
felszíne alatt és a természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett 
érzékelhető nyoma, mely segít rekonstruálni az emberiség történetét és kapcsolatát 
környezetével. 

Régészeti védőövezet (Kötv. 7. § 38.): a védetté nyilvánított régészeti lelőhely környezete, 
amely biztosítja annak fenntarthatóságát, megközelíthetőségét, tájképi védelmét. 

Teljes felületű feltárás (Kötv. 7. § 40.): nyilvántartott régészeti lelőhelyen a régészeti örökség 
elemeinek a földmunkával érintett terület teljes egészén történő feltárása. 

Terepbejárás (Kötv. 7. § 41.): minden olyan felszínen végzett kutatás, adatgyűjtés és 
kiértékelő dokumentálás, amely a régészeti örökség nem ismert elemének felfedezésére vagy 
a régészeti lelőhely állapotának ellenőrzésére, illetve azonosítására irányul, függetlenül attól, 
hogy együtt jár-e a leletek összegyűjtésével vagy sem. 

Tervásatás (Kötv. 7. § 42.): tudományos célból végzett, tudományos szempontok alapján 
előre tervezett régészeti feltárás. 

Védetté nyilvánított régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 45.): miniszteri döntéssel, határozattal 
vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánított kiemelkedő történeti és 
kulturális jelentőségű, nyilvántartott régészeti lelőhely. 

Védett örökségi elem (Kötv. 7. § 46.): az e törvény erejénél fogva védelem alatt álló, illetve 
miniszteri rendelettel vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem. 

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

Kötv. 8. § (1): A föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan 
előkerülő régészeti lelet állami tulajdon. 
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A Kötv. 9. §-a kimondja, hogy a régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének 
figyelembevételével – csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya 
számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. A 
régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 
összefüggéseikben kell megőrizni, ennek érdekében régészeti lelőhelyek védelmére irányuló 
intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük a 
Kötv. 10. §-a alapján. 

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

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása (Kötv. 12–16. §): az ország és annak 
régiói kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű régészeti lelőhelyeit jogszabályban kell 
védetté nyilvánítani (12. §). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan 
tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti 
(13. § 1.). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett 
régészeti lelőhely kategóriába kell sorolni (13. § 3.). 

A Kötv. 19.§ (1) bekezdése alapján a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, 
beleértve az ásványi vagyon kitermelését is a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket 
jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. 
(III. 11.) szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 4. § (3) bekezdése szerint a 
földmunkával járó beruházással el kell kerülni 

• a) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, 
• b) a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és 
• c) az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül 

megőrzendő régészeti emléket. 

Ez alól kizárólag az örökségvédelmi hatóság döntése alapján, a belterületen tervezett 
földmunkával járó beruházások, illetve a természetvédelmi vagy örökségvédelmi célú 
beruházások képezhetnek kivételt (Korm. r. 64. §). 

A Kötv. 19. §-a alapján a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás 
keretében mozdíthatók el. A régészeti feltárások költségeit – a jogszabályban meghatározott 
kivételekkel – annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a 
nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált. 

A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági ár mértékét a Korm. r. 5. 
sz. melléklete határozza meg. 

A Kötv. 82. §-a szerint örökségvédelmi bírsággal kell sújtani azt a természetes vagy jogi 
személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki 

• jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet védelem alatt álló kulturális örökségi 
elemen engedély nélkül vagy attól eltérő módon végzi, 

• a védelem alatt álló kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti vagy 
megrongálja, valamint 

• a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti, 
• régészeti feltárást feltárási jogosultság nélkül végez. 
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Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz 
eleget. 

A bírságot a hatóság szabja ki. A bírság mértéke nyilvántartott régészeti lelőhely esetén az 
örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet alapján 10 ezertől 250 millió 
forintig terjedhet. 
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1.3  VIZSGÁLAT 

Történeti leírás, régészeti örökség felmérése 

Sióagárd község Tolna megye középső részén, a Sárvíz-völgy nevű kistáj déli szélén 
helyezkedik el. A teraszos folyóvölgy három magassági szintre osztható: az átlagosan 1 
kilométer szélességű árterek 100–105 méter tengerszint feletti magasságon helyezkednek el, 
erre 2–4 relatív magasságú, magasártéri szintek települtek, ezeket az ártér fölött 6–12 méterre 
a folyó második teraszai követik. 

A település területének nagysága 2440 hektár. Külterületét nyugatról és jórészt dél felől is (egy 
kisebb szakasz kivételével, ahol a 65-ös számú főútig kinyúlik a határ) a Sió-csatorna 
határolja, észak és kelet felé természetes határa nincs. 

Sióagárd területének legjelentősebb folyója a település határát is jelentő, a sióagárdi határt kb. 
10 km hosszan érintő Sió-csatorna, valamint a tőle keletre 500-2300 méterre folyó, a sióagárdi 
határt kb. 5 km hosszan keresztülszelő Sárvíz-csatorna, amelyek előzménye a 19. századi 
vízszabályozások előtt egyetlen folyó volt, a szeszélyesen kanyargó Sárvíz. 

Sióagárd középkori előzményét Agárnak vagy Agárdnak hívták, de Kisagár néven is felbukkan 
a forrásokban (Agar, Agard, Agary; Kysagar). A falu neve a magyar agár főnévből, illetve a 
belőle képzett régi magyar Agárd személynévből keletkezhetett. A település neve először egy 
1292 körüli oklevélben, Agárdi Tamás nemes nevében szerepel. Agárdi előnevű nemeseket 
később is többször említenek a falu birtokosaiként, egészen 1529-ig. A pápai tizedjegyzék 
szerint az 1330-as években már temploma is volt. 1411-ben birtokosa Agárdi Miklós és 
testvére Tamás volt, akik kiegyeztek Gencs birtokosával, Stemmai Arenthud Miklóssal, és 
megjárták a két birtokot elválasztó határt. 1460-ban Kisagári Kaptár Gál és fia, László, valamint 
Dobozi Kelemen rátörtek Agárdi Tamás és fiai, Benedek és Péter agárdi birtokrészeire, 
ahonnan az utóbbiak háza és kúriája előtt haladó utat és több szántóföldet saját 
birtokrészükhöz csatoltak. 1477-ben már a szintén Tolna megyei származású Ivánfalvi család 
is rendelkezett részbirtokkal a faluban, mert amikor Lévai Cseh János és Béri László lerohanta 
Ivánfalvai Mátyás Ivánfalva nevű birtokát, akkor onnan az Agárd birtok határai között fekvő 
bizonyos földre vonatkozó okleveleket is elvitték. 

 

Sióagárd 2440 hektár kiterjedésű közigazgatási területéről jelenleg 31 régészeti lelőhely 
ismert. Figyelembe véve, hogy a Sió- és Sárvíz-csatorna mente teljes hosszúságában 
megtelepedésre alkalmas terület, a jövőben a lelőhelyek számának emelkedése várható 
terepbejárások és régi szakirodalmi adatok esetleges azonosítása révén. 

Sióagárd határának régészeti lelőhelyei különböző jellegű kutatások eredményeképpen 
ismertek. 

Tervásatás Sióagárd határában eddig nem folyt. 

• 1950-ben Ágostonpusztán Novák József 1948-as leletmentésének folytatásaként 
Dombay János neolit (Lengyel-kultúra) temető húsz csontvázas sírját tárta fel, 
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• 1967-ben a téesz kertészete területén Rosner Gyula feltárta az 1966-ban azonosított 
templomot, a templom körüli temető 17 sírját, három Árpád-kori, félig földbe mélyített 
házat, valamint nyolc szemétgödröt, 

• 1990-ben Gencs bronzkori telljén Szabó Géza rétegtisztázó ásatásán három szelvényt 
nyitott, az egyikben egymás alatt hat kora bronzkori házrészletet tárt fel. 

• A lelőhelyek zömét terepbejárások során azonosította a kutatás: 
• a 19. század végén Wosinsky Mór bejárta Gencs bronzkori telljét, valamint a 

Janyavárnak helyet adó dombot, további leleteket említ a Leányvár területéről, 
• 1968-ban Rosner Gyula, 1973-1974-ben Gaál Attila végzett terepbejárást Janyavár 

területén, 
• 1977-ben Gaál Attila terepbejárással azonosította Bolond-sziget bronzkori és a 

Kőhányás-dűlő középkori lelőhelyét, 
• 2009-ben Czövek Attila a Haraszton-kívüli-dűlőben egy őskori telepet, valamint egy 

római kori telepet és benne kőépületet azonosított, 
• 2015-ben K. Németh András a falutól nyugatra, a Sió mentén három, a falutól északra, 

a Sió és Sárvíz közti mély fekvésű területén pedig hét új lelőhelyet azonosított. 

A lelőhely-azonosítás másik módszerével, légi fotózással Miklós Zsuzsa derített fel néhány 
lelőhelyet: 

• 1996 óta légi fotózással kutatta Janyavárat, 1997-ben felmérését is elkészítette, 
• 2002-ben Kenderföldek / Sió-part lelőhelyen légi fotózás során sötét gyűrűt észlelt, 

amely valószínűleg vizenyős sávval övezett domb lehetett, 
• 2004-ben Sióagárd északi szélén településre utaló nyomokat észlelt, de a felszínen nem 

azonosította a lelőhelyet, 
• 2004-ben a Kerék-haraszt dűlőben középkori településre utaló nyomokat észlelt. 

Helyszínelések, leletmentések több alkalommal is esetben történtek a község határában: 

• 1948-ban Ágostonpusztán Novák József végzett helyszínelést, majd leletmentést, 
amelynek során két zsugorított neolit (Lengyel-kultúra) csontvázat tárt fel, 

• 1957-ben a Kossuth utca kertjeitől délre, a Sió északi partján földhordás során bronzkori 
(mészbetétes edények népe kultúrája) urnasírokat és kelta telepet dúltak fel, Mészáros 
Gyula néhány objektumot tárt fel itt, 

• 1958-ban Mészáros Gyula helyszínelést végzett Janyavár északkeleti végénél, egy 
anyagnyerő gödör ásása során feldúlt, 5. századi csontváznál, 

• 1959-ben a Kálvária mellett földhordás során embercsontokat találtak, a helyszínre 
Andrásfalvy Bertalan szállt ki, 

• 1963-ban a falutól keletre földkitermelés során lelőhelyet bolygattak meg (Gyümölcsös), 
Mészáros Gyula kelta és Árpád-kori objektumok maradványait figyelte meg, valamint öt 
megbolygatott 5. századi (germán?) sírt tárt fel, 

• 1966-ban a téesz területén, üvegház készítése során leleteket találtak, H. Kelemen 
Márta helyszínelése során középkori templomra utaló építési törmeléket és középkori 
cserepeket figyelt meg, 

• 1967-ben homokhordás közben csontvázra bukkantak a Mözsi-dűlőben, Rosner Gyula 
leletmentése két avar kori sírt eredményezett, 

• 1971-ben a Sió-csatorna 20. km-kövénél földhordás során embercsontra akadtak, ezt 
követően Rosner Gyula leletmentést végzett, amelynek során két kelta szemétgödör és 
két kelta csontvázas sír került elő, 

• 1978-ban Tolnai út alatti dűlőben üzemi út építése során 10-15 sírt pusztítottak el, Gaál 
Attila leletmentése egy római kori, valamint nyolc avar kori sírt eredményezett, 

• 1999-ben Ódor János Gábor lakossági bejelentésre helyszínelést végzett a belterület 
délkeleti szélén, a Sió mellett fekvő Kossuth u. 82. számú háznál, ahol feltehetően kelta 
sírt bolygattak meg. 
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Mint látható, a sióagárdi határ régészeti kutatottsága nem mondható rossznak, de a 
tervszerűség nem volt jellemző ezekre a kutatásokra. 

A régészeti lelőhelyek megoszlásából bizonyos következtetéseket le lehet vonni. 

Az őskori lelőhelyek száma a legmagasabb, idő- és térbeli eloszlásuk azonban nem 
egyenletes. Pontosabb korhatározás nélkül az őskorra keltezhető telepből kilenc ismert, 
további egy telep kérdőjelesen keltezhető az őskorra, egy másik pedig hasonlóan a 
bronzkorra. Neolit telepet egyet ismerünk, ezen belül a Lengyel-kultúrát szintén egy telep 
képviseli, utóbbihoz tartozik egy temető is. Tágan a bronzkorra keltezett telepből szintén egy 
van, a korai bronzkort egy többrétegű telep, a középső bronzkort a mészbetétes edények 
népének kultúrája egy urnatemetője, a késő bronzkort pedig egy földvár képviseli. A kora 
vaskorból nem maradt ránk emlék, a késő vaskori keltán ellenben 3-3 telepet, illetve temetőt 
hagytak maguk után, ezen kívül további egy bizonytalan jellegű kelta lelőhely is ismert. 

A római kori megtelepedésre négy telep utal, az egyikben kőépület is állt, római kori temető 
két hely került elő. 

A népvándorláskort egy bizonytalanul erre a korra keltezett temető, egy 5. századi temető, egy 
talán a hun korra keltezhető sír és két avar kori temető képviseli. 

Az Árpád-korban jelenlegi ismereteink szerint három helyen biztosan, egy helyen pedig 
kérdőjelesen telepedtek meg. Olyan középkori települést, amelynek temploma is volt, körülötte 
temetővel, kettőt ismerünk, a középkori Agár és Gencs falvak helyét. Ezeken kívül három 
templom nélküli település is állt a mai sióagárdi határban, közülük az egyik Adács falu helyével 
azonos. A középkort képviseli végül egy vár, a középkori Anyavár (amelynek váralja települése 
már a mai Harc határába esik), valamint ennek közelében egy kőépület. A mai falu közelében 
került elő végül egy újkori temető is. Ismeretlen korú lelőhelyet egyet tartunk számon, egy légi 
fotón azonosított telepet. 

Terepbejárás eredményei 

A hatástanulmány elkészítéséhez 2015. november 20-án terepbejárást végeztem a község 
határában.  

• Guci-kút: a faluból a Sió felé vezető dűlőúttól délre, a Sióval párhuzamosan, nyugaton a 
Sióig, keleten a derékszögben megtörő csatorna vonaláig, délen a Sióra merőleges 
távvezetékoszlop-sortól délre kb. 100 méterre húzódó vetéshatárig főként római 
kerámiát és kevesebb, jellegtelen őskori töredéket gyűjtöttem. A nyugati részen, a Sió 
melletti villanyoszlop közelében, két Árpád-kori cserépbogrács-perem is előkerült. 

• Bikalegelő: a Guci-kút lelőhelytől délre, a Sió melletti villanyoszlop közelében kezdődő 
vetésben a Sióval párhuzamos, dél felé szűkülő, keskeny gerincen ritkásan őskori és 
római cserepeket gyűjtöttem. Déli irányban az őskori kerámia sűrűsödik, a délebbre 
fekvő távvezetékoszlop körül pedig két Árpád-kori cserépbogrács-perem is előkerült. 

• Harci-útra-dűlő: a faluból a Sió felé vezető dűlőúttól északra, a Sió-csatorna és a keleti 
oldalán fekvő holtág szögletében fekvő két, egymással párhuzamos, északnyugat-
délkelet irányú gerincen középkori falut lokalizáltam, ami a középkori Adács faluval 
azonosítható. 

• Sziget 1. lelőhely: az EOV térképen Madari-szigetként jelölt egykori szigettől délre fekvő 
sziget szélesebb, nyugat-kelet irányú részének északi szélén elszórtan 3-4 apró, 
jellegtelen őskori (vagy esetleg népvándorláskori) cserepet találtam. 
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• Sziget 2. lelőhely: a Sziget 1. lelőhelynél említett, a Madari-szigettől délre fekvő sziget 
északkelet felé kinyúló "nyelének" teljes szélességében a kukoricatarlóban néhány apró, 
jellegtelen, talán Árpád-kori cserepet, valamint néhány paticsdarabot gyűjtöttem. 

• Hosszú-sziget: a Sárvíz-csatorna nyugati oldalán fekvő, nyugat-keleti irányú 
kiemelkedésen kevés jellegtelen őskori (talán bronzkori) cserepet találtam. 

• Sziget 3. lelőhely: a Hosszú-szigetet és a Nagy-Öregszigetet elválasztó, nyugat-keleti 
irányú holt meder déli oldalán, a Nagy-Öregszigetet nyugatról lezáró holtág északnyugati 
vége mellett, egy enyhe, délnyugat-északkelet irányú gerinc szántott északi végén két 
jellegtelen, apró őskori (vagy esetleg népvándorláskori) és több újkori cserepet találtam, 
valamint egy őrlőkőtöredéket és egy kovakövet. A dűlőúttól délre kukoricatarló volt, a 
lelőhely valószínűleg abban is folytatódik. 

• Sziget 4. lelőhely: a Nagy-Öregszigetet nyugatról lezáró holtág és egy nyugatról érkező 
holtág találkozásánál fekvő, északnyugat-délkelet irányú, félszigetszerű gerincen 5-6 
jellegtelen, apró őskori cserepet és egy őrlőkövet találtam. 

• Vermes-sziget: a Vermes-sziget északi részén, a Sziget 3. lelőhellyel átellen, a két, 
észak-dél irányú dűlőút között néhány jellegtelen őskori cserepet találtam egy 
északnyugat-délkelet irányú kis kiemelkedésen és tőle keletre. 

• Vermes-hegy: a belterülettől közvetlenül északra folyó egykori meder déli oldalán, a 
Dózsa György utca északi oldalán álló házak mögött található Vermes-hegy északi 
lábánál, a patak mellett kb. 200 méter hosszan jellegtelen őskori cserepeket gyűjtöttem. 
A lelőhely valószínűleg a domb magasabb részeire is felhúzódik. 

Jelenlegi ismereteink szerint összesen 31 régészeti lelőhely ismert a község bel- és 
külterületén. 

A hatástanulmány készítéséhez felhasznált szakirodalom: 

• Gaál István: A lengyeli kultúra a Dél-Dunántúlon. Balogh Ádám Múzeum Évkönyve 10-
11 (1982) 3-58. 

• Gaál Zsuzsanna: Sióagárd. [Bp.] 2000. 
• K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai. Szekszárd 2014. 
• Marosi Sándor – Somogyi Sándor (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. I-II. Bp. 

1990. 
• Miklós Zsuzsa: Tolna megye várai. Bp. 2007. 
• Ódor János Gábor: A sióagárdi 5. századi temető. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 23 

(2001) 39-50. 
• Szabó Géza: A Dunaföldvár–Kálvária tell-település kora bronzkori rétegsora. Wosinsky 

Mór Múzeum Évkönyve 17 (1992) 183–203. 
• Végh József – Ördög Ferenc – Papp László (szerk.): Tolna megye földrajzi nevei. Bp. 

1981. 
• Wosinsky Mór: Tolna vármegye története az őskortól a honfoglalásig. I-II. Bp. 1896. 

Természet, táj, tájhasználat – településhálózat és településszerkezeti 
összefüggések, tájtörténet 

A település területén meghatározó a mezőgazdasági művelés alá eső területek aránya, így az 
ismert régészeti lelőhelyek többsége a szántott területekre esik, az egykori lelőhelyek jó része 
a hagyományos régészeti módszerekkel felderíthető. 

A falu belterületén jelenlegi ismereteink szerint mindössze két régészeti lelőhely található. Ez 
részben kutatástörténeti okokkal magyarázható, részben pedig annak is betudható, hogy a 
falu középkori előzménye nem a mai település helyén, hanem azzal szemben, a Sárvíz-
csatorna keleti oldalán feküdt. 
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A Sárvíz folyó térszervező hatása a régészeti korokban kiválóan megmutatkozik: a Sióagárd 
határából ismert 31 lelőhely közül egy kivételével mindegyik a folyó közvetlen közelében, az 
első vagy második árvízmentes teraszon, illetve az ártér megtelepedésre alkalmas kisebb 
kiemelkedésein helyezkedik el. 

Védettségek 

A település közigazgatási határain belül külön jogszabályban fokozottan védett vagy kiemelten 
védett régészeti lelőhely egyetlen található: Sióagárd – Janyavár / Anyavár / Nyanyavár 
(Sióagárd 2, KÖH azonosító: 23290) középkori vára. 

A Kötv. általános elvei alapján ex lege védett minden, jelenleg nyilvántartott régészeti lelőhely 
(31 db), a további ismert, de még nem nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a 
bejelentést követően a központi közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásba való bejegyzéssel, 
külön jogi aktus nélkül, az általános védettséget az újonnan előkerült régészeti lelőhelyek is 
megkapják. 

Örökségi értékek elemzése 

Áradása révén a történeti korokban a hordalék is elfedhetett lelőhelyeket, amelynek 
maradványait a talajművelés (szántás) nem hozza felszínre, ellenben a talaj mélyebben 
történő bolygatása révén (pl. közművek ásása) a felszínre kerülhetnek. Jelenleg az alábbi korú 
és jellegű lelőhelyekről van ismeretünk: 

• őskori telep (9 db) 
• őskori (?) telep (1 db) 
• őskori (bronzkori?) telep (1 db) 
• neolit telep (1 db) 
• neolit (Lengyel-kultúra) telep (1 db) 
• neolit (Lengyel-kultúra) temető (1 db) 
• bronzkori telep (1 db) 
• kora bronzkori tell település (1 db) 
• középső bronzkori (mészbetétes edények népének kultúrája) urnatemető (1 db) 
• késő bronzkori földvár (1 db) 
• késő vaskori (kelta) telep (3 db) 
• késő vaskori (kelta) temető (3 db) 
• bizonytalan jellegű késő vaskori (kelta) lelőhely (1 db) 
• római kori telep (4 db) 
• római kori kőépület (1 db) 
• római kori temető (2 db) 
• népvándorláskori (?) temető (1 db) 
• 5. századi temető (1 db) 
• hun kori (?) sír (1 db) 
• avar kori temető (2 db) 
• Árpád-kori telep (3 db) 
• Árpád-kori (?) telep (1 db) 
• középkori település, középkori templom, középkori temető (2 db, a középkori Agár és 

Gencs falu helye) 
• középkori település (3 db, ebből az egyik Adács falu helye) 
• középkori vár (1 db) 
• középkori kőépület (1 db) 
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• újkori temető (1 db) 
• ismeretlen korú telep (1 db) 

A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan a pontos lokalizáció, még inkább a pontos kiterjedés 
általában nem határozható meg pusztán a felszíni jelenségek alapján. Az adattári és 
szakirodalmi adatok, valamint az elvégzett helyszíni beazonosítások alapján az azonosított 
lelőhelyekkel érintett területek, a hozzájuk tartozó helyrajzi számokkal részletesen a 2. számú 
mellékletben találhatók. 

Régészeti érdekű területek azokat a területek, ahol a földrajzi adottságok és az adatgyűjtés 
során szerzett információk alapján egyéb lelőhelyek feltételezhetők. A régészeti lelőhelyek 
elhelyezkedését leginkább meghatározó vízfolyás Sióagárd határában a Sió- és a Sárvíz-
csatorna, amelyek ártereinek szárazulatai, de még inkább az első árvízmentes teraszok a 
történeti korokban megtelepedésre alkalmasak voltak, így az eddig nem kutatott, folyó menti 
részeken bárhol várható régészeti lelőhelyek előkerülése. Ugyanez mondható el a település 
belterületéről is, ahol a beépítettségből adódó fedettség miatt máig rejtve maradhattak egyes 
lelőhelyek a kutatás elől.  

Területhasználat és terület állapot a régészeti örökség 
összefüggésrendszerében 

A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés, illetve zártkertek 
művelése) a kulturális örökség régészeti elemeit nagymértékben érinti. Különösen 
veszélyeztetettek a részben vagy teljesen beépített területekre, illetve beépített területek 
közvetlen közelébe eső (1., 3., 15., 19., 29. lelőhelyek) lelőhelyek. 

Jelentősen károsodhatnak az intenzív talajművelésnek és eróziónak kitett területek, ami 
minden szántóföldi lelőhelyet hátrányosan érint. 

A régészeti lelőhelyeket az építkezések és a talajművelés súlyosan károsította és továbbra is 
veszélyezteti. Az ismert lelőhelyek esetében a tájékozatlanság következtében ez már eddig is 
nagyfokú pusztítást eredményezett. Amennyiben a mezőgazdasági területeken fennmarad az 
intenzív talajforgatásos művelés (vagyis a szántás), akkor ez a pusztulás is folytatódik, hosszú 
távon pedig megsemmisülést eredményez. 
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1.4  VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 
• a) Településhálózati és tájhasználati változás 

Erre vonatkozóan nincs adatunk. 
• b) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 

Erre vonatkozóan nincs adatunk. 
• c) Infrastrukturális változás 

Erre vonatkozóan nincs adatunk. 
• d) Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 

Erre vonatkozóan nincs adatunk. 

  



 

 Sióagárd Örökségvédelmi Hatástanulmány       

20  

1.5  HATÁSELEMZÉS 
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 

Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának 
vagy pusztulásának lehetőségei 

Sióagárd területén sem az egyes lelőhelyek jelentősége, sem a veszélyeztetés nem indokolja 
jelenleg egyetlen újabb lelőhely védésre vonatkozó felterjesztését sem. 

Ugyanezen indoknál fogva, bár az egyes régészeti lelőhelyek többnyire jól hozzáférhetőek a 
kutatás számára, tervezett feltárásukat jelenleg semmi nem indokolja. Beruházást megelőző 
régészeti kutatás azonban szükség esetén minden területen lehetséges. 

A helyi, önkormányzat által rendeletben kimondott régészeti védelemnek csak abban az 
esetben van értelme és létjogosultsága, ha az egyes területek számára az éppen hatályos 
jogszabályokban biztosítottnál erősebb védelmet garantál. Ez különösen a régészeti érdekű 
területek esetében jelenthet átmeneti megoldást arra az időszakra, amíg az érintett terület 
régészeti lelőhellyel való érintettsége egyértelműen kiderül. A településen helyi védelemre 
jelenleg nem javasolunk területeket, de a régészeti lelőhelyeken javasolt a teljes építési tilalom 
elrendelése. 

Régészeti szempontból alapvetően fontos, hogy minden egyes nyilvántartott lelőhelyet érintő 
munkálat esetében, továbbá minden olyan esetben, amikor váratlanul régészeti lelet vagy 
jelenség kerül elő, az illetékes örökségvédelmi hatóságot kell értesíteni, ez utóbbi esetben a 
területileg illetékes múzeum értesítésével párhuzamosan. Tekintettel azonban a törvényi 
szabályozásra, mely szerint a beruházások esetében a szükségessé váló régészeti feltárások 
költségét a beruházónak kell állnia, valamint a váratlanul előkerülő lelőhelyek kapcsán 
szükséges mentő feltárások által okozott időkiesésre egy-egy beruházás során, a nem kellően 
motivált felek miatt a gyakorlatban továbbra is számolni kell a régészeti jelenségek egy 
jelentős részének dokumentálatlan pusztulásával. Ennek elkerülése érdekében szükséges az 
előrelátó tervezés, valamint a fejlesztések során az örökségvédelmi többletköltségek 
tervezése. 

Amennyiben a tervezett tevékenység a Kötv. szerint nagyberuházásnak minősül, az 
örökségvédelmi jogszabály külön szabályait kell alkalmazni az engedélyezés és a 
megvalósítás folyamán. A nagyberuházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokban a 
tervezett tevékenység örökségvédelmi hatásainak felmérésére Előzetes régészeti 
dokumentáció (ERD) készítését írja elő a Kötv. Az ERD-t a Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ készíti el, ezt az első olyan hatósági 
engedélyezési eljárásban be kell nyújtani, amely földmunkák végzésére jogosít. 

Az ERD részét képező feltárási projektterv alapján kerül sor a konkrét régészeti feladatellátás 
meghatározására, amelyet – amennyiben engedélyköteles tevékenységről van szó – az 
örökségvédelmi hatóság engedélyez. 

A Sióagárd község területére eső nyilvántartott lelőhelyek száma 31 db, ezek közül 
belterületen (falusias lakóterületen, településközponti vegyes területen, kereskedelmi 
szolgáltató területen, illetve közkertben) található részben vagy egészben három lelőhely (1., 
15., 19. lelőhely). A belterületi vagy egyéb beépített területrészeken azok az építési 
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munkálatok, amelyek a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygatják (pl. ház-, pince-, vagy 
kerítésalap ásása, közművek vezetése, tereprendezés, oszlopállítás, fásítás, árokásás, 
útépítés, stb.), veszélyeztető forrásnak minősülnek, ezért a jövőben a beépített területeken 
lokalizált lelőhelyek területén az ilyen jellegű beavatkozás engedélyezése során az 
örökségvédelmi hatóság is részt vesz az eljárásban a hatályos jogszabályok alapján. A fentiek 
mellett bármilyen újabb beruházás (pl. alagcsövezés, melioráció, talajlazítás, csatornaásás, 
homok-, agyag- vagy földbányászás, magas- vagy mélyépítés, útépítés, stb.), essen az bel- 
vagy külterületre, jelentős károkat okozhat a lelőhelyeken, ezért a fenti tevékenységek 
esetében az örökségvédelmi hatóság az engedélyezés során érvényesíti az örökségvédelmi 
érdekeket, és előírja a szükséges örökségvédelmi hatáscsökkentő eljárást a beruházó 
számára, amely a gyakorlatban a régészeti feltárás valamilyen formáját jelenti. A hatóság saját 
hatáskörében eljárva mérlegeli a tervezett beruházás és az általa a régészeti örökségben 
keletkező visszafordíthatatlan folyamatok arányát, viszonyát, majd a jogszabályokkal 
összhangban, ezek alapján kikötésekkel (pl. a beruházó költségére történő megelőző feltárás 
vagy régészeti felügyelet elrendelésével) engedélyezi vagy – jogszabályi feltételek fennállása 
esetén – elutasítja az engedélykérelmet. 

A külterületi lelőhelyek túlnyomó része, szám szerint 25 teljesen vagy részben jelenleg 
általános mezőgazdasági területen található. Az érintett lelőhelyek (4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 
14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. lelőhelyek) az 
intenzív talajművelés miatt lassan, de biztosan pusztul. A szántás – különösen a mélyszántás 
– az erózióval kiegészülve folyamatos állagromlást okoz az érintett lelőhelyekben. Tartós, több 
évtizedes ilyen jellegű használat során pedig a teljes megsemmisüléssel fenyeget. Ezeken a 
területeken a szántóként való használatot, mint az eddigi használati módot, az esetek 
többségében korlátozni ugyan nem szükséges, de javasolt a művelési ág megváltoztatása 
úgy, hogy az a lelőhelyek tartós és további romlással nem járó fennmaradását garantálja. 
Javasolt a gyep művelési ág és ennek megfelelően a füvesítés után kaszálóként vagy 
legelőként való hasznosítás bevezetésének megfontolása. A gyep, rét, legelő művelési módok 
a régészeti lelőhelyek állapotának háborítatlan megőrzése szempontjából kifejezetten 
kedvezőek, ilyen – egykor mezőgazdaságilag művelt – területeken jelenleg a lelőhelyek kisebb 
része, négy lelőhely található (a 2., 3., 5., 19. lelőhely egy része). Javasolt törekedni e felületek 
megőrzésére és lehetséges kiterjesztésére a régészeti lelőhelyeken és környezetükben. 

Az általam a hatástanulmány kidolgozásához kézhez kapott Helyi Építési Szabályzatban nem 
szerepelnek további, különböző célú fejlesztések. A jövőben esetleg felmerülő szándékokkal 
kapcsolatban megjegyzendő még, hogy kert, szőlő, vagy gyümölcsös kialakítása, illetve erdő 
telepítése többnyire jelentős veszélyt jelenthet a régészeti lelőhelyekre nézve, ugyanis a szőlő 
és kertműveléshez, illetve az erdőgazdálkodáshoz általában kapcsolódó műveletek (pl. 
tuskózás, rigolírozás) a lelőhelyek részbeni megsemmisülésével járhatnak. E 
tevékenységeket ezért lehetőleg kerülni kell. Az örökségvédelmi hatóság örökségvédelmi 
hatástanulmány készíttetését írhatja elő újrahasznosításra, más célú hasznosításra vagy 
telekalakításra irányuló földhivatali eljárás esetén. Kertes mezőgazdasági területen, valamint 
erdővel fedett területen jelenlegi ismereteink szerint részben négy lelőhely található (2., 7., 12., 
16. lelőhely). 

Régészeti érdekű terület a település közigazgatási területére eső valamennyi vízfolyás vagy 
állóvíz partszakasza, még ha ezekben ma már nem is található víz. Mivel ezeken a részeken 
a lelőhelyek megléte valószínűsíthető, lokalizációjuk azonban bizonytalan, a hatások is 
nehezebben kalkulálhatók. A jelen művelési ágaktól eltérni ezen területeken nem kell, 
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jelenségek vagy leletek észlelése esetén azonban a jogszabályok által előírt tennivalókon túl 
értesíteni kell a helyi jegyző útján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központot, valamint a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot és 
megyei hatókörű városi múzeumot is, hogy a lokalizáció alapján a lelőhely bekerülhessen a 
nyilvántartásba. Amennyiben ezeken a területeken belül azonosítani sikerül a konkrét 
lelőhelyeket, azokra a továbbiakban a nyilvántartott régészeti lelőhelyekre vonatkozó 
szabályok és eljárások vonatkoznak. Újabb földmunkával járó beruházás vagy változtatás 
ezért egyik ilyen területen sem javasolt. Amennyiben mégis beépítésre kerül régészeti 
érdekűként számon tartott terület, fel kell készülni régészeti leletek és régészeti objektumok 
előkerülésére, ami az ott folyó munkálatokat lelassíthatja. 

Egy-egy nagyobb területet érintő beruházás esetén – így esetleg útépítés, zöldmezős 
beruházás nyomvonalának, helyének végleges meghatározását megelőzően – célszerű külön 
hatásvizsgálat készíttetése. Ez elsősorban a nem roncsoló módszerek (légi fotó, terepbejárás, 
geofizikai felmérés) és szondázó kutatások alkalmazásával a lelőhely azonosítása, kiterjedése 
és jellege viszonylag jól meghatározható. A terv véglegesítését megelőzően, saját 
megrendelésre készített hatásvizsgálat révén ugyanis elkerülhető, hogy az engedélyeztetési 
fázisban az örökségvédelmi hatóság a tervet elutasítsa vagy módosítását írja elő. Az 
örökségvédelmi hatástanulmány beruházó általi elkészíttetését az örökségvédelmi hatóság a 
jogszabályi rendelkezések alapján elrendelheti. Egy-egy konkrét tervezés megkezdésekor 
ezért mindenképpen érdemes egyeztetni az illetékes örökségvédelmi hatósággal. 

Amennyiben a lelőhelyeken és régészeti érdekű területeken kívül kerülne elő lelet vagy 
jelenség, akkor a korábban részletesen leírt jogszabályok szerint kell eljárni. 

A lelőhelyek közül jelenleg egyiket sem javasoljuk régészeti bemutatóhely kialakítására. 

Folyamatok iránya, visszafordíthatósága 

A jelenlegi károsan ható folyamat (talaj bolygatása) a fokozatos állagromlást jelenti a 
lelőhelyek számára. E folyamat elméletileg visszafordítható vagy legalább is megállítható 
lenne, ha a területeken a talajművelést a már felvázolt módon megváltoztatnák. Ehhez a helyi 
adminisztráció (Önkormányzat), a szakemberek (örökségvédelmi hatóság, Megyei Múzeum) 
és az érintett magánszemélyek vagy vállalkozások konstruktív együttműködése szükséges. 
Ellenkező esetben a folyamat megfordíthatatlannak látszik és előbb-utóbb menthetetlenül a 
régészeti lelőhelyek teljes megsemmisüléséhez vezet. 

Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei 

A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra az esetre, 
ha a terület tulajdonosát az előírásokból vagy a jogszabályokból eredő kötelezettségei miatt 
hátrányok érik. Ugyanakkor a kárpótlás lehetőségét nem is zárja ki semmi, így ez minden 
esetben az érintett felek megegyezésétől függ. 

A régészeti lelőhellyel érintett ingatlanok esetében ingatlanok esetében megvizsgálandó 
annak lehetősége, hogy a Nemzeti Földalapba való felajánlásért cserébe onnan másik, azonos 
értékű ingatlan formájában történjen ellentételezés. 
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1.6  ÖSSZEFOGLALÁS 
A település bel- és külterületén máig összesen 31 régészeti lelőhely (terület) áll a Kötv. 
általános elvei alapján védelem alatt. 

Ezek között kiemelten védett és fokozottan védett régészeti lelőhely egy található: Sióagárd – 
Janyavár / Anyavár / Nyanyavár (Sióagárd 2, KÖH azonosító: 23290) középkori vára. 

Minden ismert és nyilvántartott lelőhely esetében már a jelenlegi humuszréteg bolygatása 
(eltávolítása) is sérti a régészeti örökség földben rejlő emlékeit. Amennyiben ezek területén 
elkerülhetetlen az építési tevékenység, annak eljárásába – már a tervezés fázisában – a 
szakhatóságot be kell vonni. Ilyen esetben megelőző régészeti feltárásra kell számítani, 
amelynek költségeit a beruházónak kell viselnie. 

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a község területén a régészeti feladatellátásra a 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum (7100 Szekszárd, Szent István tér 26.) jogosult. 

Régészeti ügyekben szakhatóságként jelenleg a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi 
Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 1., tel: 
06 (74) 503-912, fax: 94-313-020, E-mail: titkarsag.szekszard@tolna.gov.hu) az illetékes. 
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2 MŰEMLÉKI SZAKTERÜLETI MUNKARÉSZ 
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2.1 VIZSGÁLAT 
Sióagárd építéstörténete a három katonai felmérés segítségével és a jelen helyzetet ábrázoló 
topográfiai térképpel érzékeltethető. Ezek alapján látható az egyes területrészek beépítésének 
időrendje. 

1782-1785      1829-1866 

   

 

1872-1884      1979 
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A település a törökdúlás és a Rákóczi szabadságharc után népesült be újra. A XVIII. század 
második felétől gyorsan nő a népessége és ezzel együtt a beépített területe. Lakónépessége 
1910 körül éri el a legnagyobb létszámát, de területileg még tovább nő. 

 

A környező táj képe a Sárvíz mocsárvidékének lecsapolásával jelentősen megváltozott. Azóta 
a tájat a szántók dominálják. A község ma szerény gazdasággal rendelkezik, munkahelyet és 
az alapfoknál magasabb ellátást a szomszédos Szekszárd biztosít. 

A belterület többsége lakóterület, amely a falu központjában fokozatosan egyre több 
intézménnyel és kereskedelmi-szolgáltató létesítménnyel vegyesen épült be. A Nádor 
csatorna túloldalán a volt tsz épületeinek környezete képezi a község gazdasági területét. A 
temető a lakóterületbe ékelődik. A sportpálya és a szennyvíztelep a belterülettől nyugatra 
helyezkedik el. Leányvár – a bronzkori földvár – ma a község szőlőhegye.  

A közterületi és telekstruktúra köszönhetően az 1900-as évek elején végrehajtott utca 
szabályozásoknak, többségében - és az attól kezdve már így megnyitott utcák is - 
szabályosak. A történeti utcahálózatban három helyen alakult ki tölcséres teresedés. A 
Kossuth Lajos utca nyugati végén lévő tölcsérbe a régi hagyományoknak megfelelően a 
templom épült. Még az 1800-as évek elején itt találtak helyet a községi iskolának is. A Kossuth 
utca középső részén lévő tölcsérben létesült az 50-es évek táján az óvoda, majd a 
közelmúltban a Zrínyi utcai tölcsérben egy vendéglátó egység. 

A község történeti része jellemzően fésűs beépítésű, az itt lévő védelemre javasolt épületek a 
XX. század első feléből származó tornácos épületek. 
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A Kossuth és Zrínyi utcában gyakoriak a polgárosodás jeleit tükröző az utcafrontra 
párhuzamos gerinccel forduló hajlított házak.  

            

       

A XX. század második felétől beépült észak-keleti területen gyakori a sátortetős kockaház. A 
Leányvárban lévő présházak apró telkekre épültek jellemzően 50 % feletti beépítettséggel. 

A településen két műemlék van, a tájház, ami egyúttal a 300 magyarországi tájházzal együtt 
világörökség várományos, valamint a Janyavár romjai.  
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Sióagárd területén lévő műemlékek és műemléki környezetük 
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A 2006-ban készült helyi építészeti értékvizsgálatot a most készült örökségvédelmi 
hatástanulmány felülvizsgálta. A 95 db korábban védelemre javasolt építményből 42 volt a 
faluban és 52 Leányvárban. Az épületeket a község az alábbi táblával jelölte meg. 

 

A jelen felülvizsgálat során 13 törlésre került és 11 új javaslat készült. 
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Védett építmények Sióagárd község közigazgatási területén – Központi belterület 
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Védett építmények Sióagárd község közigazgatási területén - Leányvár 
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A szomszédok által gyakran használt „szentagárdiak” kifejezés a település erős vallásosságát 
jelzi, valamint az is, hogy a 8 útikereszt mellett, 

             

 4 a telkek kerítésébe épített kis kápolna is található a faluban.  

         

Ehhez képest szokatlan, hogy a Rákóczi utca folytatásában a Sárvízen túl lévő kálvária ma 
teljesen elhanyagolt állapotban van.  
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A védelemre javasolt lakóházaknál jellemző a falazott és a faragott fa tornác oszlop,  

              

a súlyos kapubálvány és a kovácsoltvas kapu.  
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A leányvári pincefaluban a présházak egyediségét az épületek utcai részén alkalmazott 
félhosszú tornác adja. 

      

 

2.2 2.2 VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 
A munkának ebben a szakaszában csak az önkormányzatnak a választási ciklusra vonatkozó 
gazdasági tervéből olvashatók ki változtatási szándékok. Ebben közmű és útburkolat 
korszerűsítések, épület felújítások szerepelnek, amelyek nem érintik a védelem alatt álló és 
védelemre javasolt építmények körét. 

2.3 HATÁSELEMZÉS 
• A község múltjának épített emlékei a lakosok indentitását erősítik, ezáltal a település 

népességmegtartó képességét javítják. Műemlék és egyben világörökség várományos 
a tájház, élő bemutatóhely, folyamatos karbantartást igényel. 

• Műemlék még és egyben kiemelten védett régészeti lelőhely a Janyavár romja. Rossz 
megközelíthetősége miatt a bemutatása nehéz, de ez a helyzete védelmet is nyújt a 
rongálásoktól. 

• A község szövetében jelentős elemet képeznek a helyi védelemre javasolt építmények. 
Fenntartásuk, megmaradásuk csak úgy oldható meg, ha védelmüket az önkormányzat 
helyi rendeletben deklarálja és felújításukhoz pályázati formában anyagilag hozzájárul. 

2.4 ÖSSZEFOGLALÁS 
• A település területén két műemlék van, amelyek a kulturális örökség védelméről szóló 

törvény értelemében védelem alatt állnak. A helyi értékvédelmi kataszter tartalmazza 
azokat az építményeket, amelyeknek településtörténeti, építészeti, néprajzi, 
termeléstörténeti értéke a mai épületen még érzékelhető. Ezek számára védelmet csak 
helyi rendelet biztosíthat, amely viszont a felújítások önkormányzati támogatása nélkül 
nem áll meg. 
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3 MELLÉKLETEK  
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1. melléklet 

Régészeti lelőhelyek Sióagárd község közigazgatási területén 

1. Sióagárd – Kossuth u. 82. (Sióagárd 1) KÖH azonosító: 21278 
A lelőhely megjelölése: bizonytalan jellegű kelta lelőhely 
A lelőhely leírása: 1999-ben Ódor János Gábor lakossági bejelentésre helyszínelést végzett a 
belterület délkeleti szélén, a Sió mellett fekvő Kossuth u. 82. számú háznál, amelynek 
kertjében a tulajdonos 1998 őszén gödörásás közben több edényhez tartozó kelta cserepet 
talált. A terepbejárás során további lelet nem került elő, a gödör leletanyaga talán egy sír 
mellékleteit képezi. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 02 (út érintett szakasza), 0163/1-2, 92, 93/10, 95-96, 98-99, 407, 423/7-8 

 
2. Sióagárd – Janyavár / Anyavár / Nyanyavár (Sióagárd 2) KÖH azonosító: 23290 
A lelőhely megjelölése: őskori telep, hun kori (?) sír, középkori vár 
A lelőhely leírása: Sióagárd északi határszélén, a Sió és a Sárvíz között található Janyavár 
középkori várának maradványai. A középső, nagyjából négyzet alaprajzú, 50 x 50 méteres, 
erdővel borított belső várat vizesárok veszi körül. Ettől északra a külsővár helyezkedett el, a 
szántóterületen téglaépületre utaló foltokat lehet megfigyelni. A belső várban feltételezhetően 
megmaradt a felmenő falak egy része, ezt a felsőbb szintek omladékai temethették be. Ettől 
délre, a várhoz tartozó Árpád-kori település nyomai látszanak. Wosinsky Mór szerint a várnak 
helyet adó dombon már az őskorban is laktak, a váron kívül őskori cserepeket talált. 1958-ban 
Mészáros Gyula helyszínelést végzett a vár északkeleti végénél, anyagnyerő gödör ásása 
során feldúlt csontváznál, amely mellett egy hun kori jellegű ezüst karperecet találtak. 1968-
ban Rosner Gyula, 1973-1974-ben Gaál Attila végzett terepbejárást a vár területén. Miklós 
Zsuzsa 1996 óta légi fotózással kutatta a várat, 1997-ben felmérését is elkészítette. 
A vár a 14. század végétől a 16. századig a nagyhatalmú, Anyai vagy gyakrabban Györgyi 
előnévvel említett Bodó család székhelye volt, 1514-ben a Dózsa Györgyhöz csatlakozott 
paraszthadak megostromolták. 1543-ban örök kézre került, ótörök hódoltság idején a janyai 
náhije székhelye lett, pusztulása a 17. században mehetett végbe. A várhoz tartozó település, 
amely az erődítéstől nyugatra helyezkedett el, a Sió szabályozásakor a csatorna nyugati 
oldalára került, ma Harc határában található. A vár 1985 óta régészetileg védett. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott, egyedileg védett 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erdőművelés 
(telepítés előtti földforgatás), földút javítása, kincskeresés, rablás 
Hrsz.: 0152/28-31, 0152/33, 0160, 0161/33 

 
3. Sióagárd – Kálvária / Kálvária-domb (Sióagárd 3) KÖH azonosító: 23294 
A lelőhely megjelölése: népvándorláskori (?) temető, újkori temető 
A lelőhely leírása: 1959 decemberében jelentették a szekszárdi múzeumnak, hogy a Kálvária 
mellett földhordás során embercsontokat találtak. Andrásfalvy Bertalan a helyszínen 
megállapította, hogy a területen újkori (18-19. századi) temető van, de megfigyelése szerint a 
sírok között elvétve korábbi (talán népvándorláskori) sírgödrök is találhatók. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
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A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), földkitermelés 
Hrsz.: 0239/18, 0271 (út érintett szakasza), 0285/1-2, 0286 
 
4. Sióagárd – Gyümölcsös (Sióagárd 4) KÖH azonosító: 23295 
A lelőhely megjelölése: kelta telep, 5. századi temető, Árpád-kori telep 
A lelőhely leírása: Sióagárdtól 1 km-re keletre, a Sió bal partján a töltés erősítéséhez 1963-
ban földet termeltek ki a Sió menti szántóföldekből, egy gyümölcsöstől keletre. Mészáros 
Gyula múzeumigazgató az erőgépek által legyalult 200 x 30 méteres területen elpusztított kelta 
és Árpád-kori objektumok maradványait figyelte meg. A gyümölcsös nyugati oldalán 
lehumuszolt, kb. 100 x 18 méter nagyságú területen Mészáros Gyula öt részben megbolygatott 
5. századi (germán?) sírt tárt fel. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), földkitermelés 
Hrsz.: 016/4, 0364/2, 0364/41-42 

 
5. Sióagárd – Sió-csatorna, 20. km-kő (Sióagárd 5) KÖH azonosító: 23297 
A lelőhely megjelölése: kelta telep, kelta temető 
A lelőhely leírása: 1971-ben a Sió-csatorna töltéséhez földet hordtak el Sióagárdtól nyugatra, 
a Sió bal partja mentén, a 20. km-kőtől északra található dombról. A földmunkák során 
embercsontra akadtak, ezt követően Rosner Gyula leletmentést végzett, amelynek során két 
kelta szemétgödör és két kelta csontvázas sír került elő. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), földkitermelés 
Hrsz.: 016/4, 025/18, 031/10 

 
6. Sióagárd – Várudvar, Janyai-sziget (Sióagárd 8) KÖH azonosító: 48200 
A lelőhely megjelölése: középkori település, középkori kőépület 
A lelőhely leírása: Az 1970-es évek terepbejárásai során Janyavártól északra egy nagyobb 
épületre utaló köves foltot találtak, amelyet kevés középkori kerámia keltez. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0152/32, 0152/34 

 
7. Sióagárd – Gencs / Gencsi nagyföld (Sióagárd 9) KÖH azonosító: 48239 
A lelőhely megjelölése: kora bronzkori tell település 
A lelőhely leírása: Sióagárdtól északra kb. 3 km-re, a Sárvíz keleti oldalán található a 
környezetéből kb. 10 méterre kiemelkedő, Gencs nevű domb, amelynek bronzkori telepét már 
Wosinsky Mór is említi a 19. század végén. Az 1970-es években a domb keleti-délkeleti 
oldalán homokbányát nyitottak. Szabó Géza 1990-ben a rétegek tisztázása maitt végzett 
ásatásán három szelvényt nyitott, az egyikben egymás alatt hat kora bronzkori házrészletet 
tárt fel. A feltárás eredményei alapján a lelőhely a Nagyrév-kultúrába sorolható. A lelőhely a 
mezőgazdasági művelés, a homokbánya és az erózió miatt erőteljesen lepusztult. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erdőművelés 
(telepítés előtti földforgatás), földút javítása, erózió 
Hrsz.: 0250/1, 0250/3-6 

 
8. Sióagárd – Bolond-sziget (Sióagárd 10) KÖH azonosító: 48241 
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A lelőhely megjelölése: bronzkori telep 
A lelőhely leírása: Gaál Attila 1977-ben végzett terepbejárást a Sárvíz keleti partján található 
Bolond-sziget területén. A vízzel körbevett kisebb dombon, amely időszakonként víz alatt 
lehetett, kevés bronzkori cserép került elő. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0239/12, 0239/14 
 

9. Sióagárd – Tsz kertészet (Sióagárd 11) KÖH azonosító: 23289 
A lelőhely megjelölése: középkori település, középkori templom, középkori temető (a középkori 
Agár falu helye) 
A lelőhely leírása: 1966-ban jelentették a szekszárdi múzeumnak, hogy a sióagárdi téesz 
területén, a Sió árteréből kiemelkedő, néhány méter magas domb keleti oldalán üvegház 
készítése során régészeti leleteket találtak. H. Kelemen Márta helyszínelése során a dombon, 
illetve a domb aljában a felszínen rengeteg követ, téglát és 14-16. századi cserepet figyelt 
meg. Feljegyezte, hogy a helyi öregek szerint egy „török templom” állt itt. 1967-ben Rosner 
Gyula végzett leletmentést a templom helyén, jelentése szerint „kisméretű románkori falusi 
templomot”, a templom körüli temető 17 sírját, három félig földbe mélyített Árpád-kori házat és 
nyolc szemétgödröt tárt fel. A település a középkori Agárral azonos. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), közműfektetés, 
építkezés 
Hrsz.: 0360/22, 0360/24, 0361 (út érintett szakasza), 0362/4 
 

10. Sióagárd – Mözsi-dűlő (Sióagárd 12) KÖH azonosító: 23296 

A lelőhely megjelölése: római kori temető, avar kori temető 
A lelőhely leírása: 1967 szeptemberében a sióagárdi téesz munkásai homokhordás közben 
csontvázra bukkantak Sióagárd keleti határszélén. Rosner Gyula leletmentése során két 
szegényes mellékletű kor avar kori sírt tárt fel és megállapította, hogy a temető olyan 
mértékben bolygatott, hogy a további munka értelmetlen. Feljegyzése szerint 1900 körül 
gőzekével mélyszántást végeztek a területen, amelynek során a sírok kb. 60%-a 
megsemmisült. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), földút javítása 
Hrsz.: 0331/27 (út érintett szakasza), 0331/61-64, 0331/76-78, 0363 (út érintett szakasza), 
0364/24 (út érintett szakasza), 0364/30-33, 0364/44, 0364/67 
 

11. Sióagárd – Ágostonpuszta (Sióagárd 13) KÖH azonosító: 23292 
A lelőhely megjelölése: neolit (Lengyel-kultúra) telep, neolit (Lengyel-kultúra) temető 
A lelőhely leírása: Sióagárdtól keletre, a Sió északi oldalán található alacsonyabb dombon a 
késő neolit Lengyel-kultúra egyik temetője és telepe található. 1948-ban lakossági 
bejelentésre Novák József végzett helyszínelést, majd leletmentést a lelőhelyen, amelynek 
során két zsugorított csontvázat tárt fel. 1950-ben Dombay János újabb húsz csontvázas sírt 
tárt fel gazdag edénymelléklettel. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
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A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), földkitermelés 
Hrsz.: 0364/54-56 
 

12. Sióagárd – Leányvár (Sióagárd 14) KÖH azonosító: 23409 
A lelőhely megjelölése: neolit telep, késő bronzkori földvár, kelta temető 
A lelőhely leírása: Sióagárdtól és a Siótól délre található a ma már pincefaluvá vált bronzkori 
földvár, a Leányvár. Északi részét mély árok választotta el a fennsík többi részétől, déli-
délkeleti oldalán maradt meg leginkább a sánc nyoma. A földvár fennsíkján már rengeteg 
bronzkori kerámiát találtak, de előkerült neolit kőbalta is. A lelőhely északkeleti részén kelta 
temető is volt, amelyet már Wosinsky Mór is említ a 19. század végén. A bronzkori földvár 
területe az évszázados szőlőművelés következtében igen bolygatott. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), építkezés, 
közműfektetés, földút javítása 
Hrsz.: 0418/2, 0424/42, 782-823, 1021-1024, 1026, 1029-1038, 1040/1-2, 1041/2, 1041/4, 
1042-1053, 1054/1-2, 1055-1066, 1068/2, 1068/6-7, 1069-1079, 1081-1091, 1094-1096, 
1098-1121, 1122/2, 1123-1129, 1130/2, 1131-1149, 1151-1156, 1157/1-2, 1158-1174, 
1175/1-2, 1176-1192, 1193/1-2, 1194-1211, 1212/1-2, 1213-1229, 1230/1-2, 1231-1233, 
1236, 1240, 1452-1453 

 
13. Sióagárd – Kőhányás (Sióagárd 15) KÖH azonosító: 49513 
A lelőhely megjelölése: középkori település, középkori templom, középkori temető (a középkori 
Gencs falu helye) 
A lelőhely leírása: Sióagárdtól északkeletre kb. 2 kilométerre, a Sárvíz egykori medrének keleti 
oldalán, a Kőhányás nevű dűlő nyugati szélén 1977-ben Gaál Attila egy 400 méter hosszú, 
50-60 méter széles, a 17. században elpusztult egyházas falut azonosított, amely a helynevek 
alapján a középkori Gencs faluval azonosítható. A templomának maradványait a falu északi 
részén K. Németh András és Ódor János Gábor lokalizálta 2005-ben. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erdőművelés 
(telepítés előtti földforgatás) 
Hrsz.: 0291/16-18, 0291/20-29 
 

14. Sióagárd – Kenderföldek / Sió-part (Sióagárd 16) KÖH azonosító: 50720 
A lelőhely megjelölése: őskori telep, római kori telep 
A lelőhely leírása: Miklós Zsuzsa 2002-ben légi fotózás során a Sió partján sötét gyűrűt észlelt, 
amely valószínűleg vizenyős sávval övezett domb lehetett. Az objektum helyén – amelyet a 
gát építése során erősen megbolygattak – terepbejárás során erődítésre utaló nyomokat nem 
talált, a felszínen őskori és római kori kerámiát gyűjtött. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erózió 
Hrsz.: 0364/42 

 
15. Sióagárd – Sióagárd északi széle (Sióagárd 17) KÖH azonosító: 50757 
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú telep 
A lelőhely leírása: Miklós Zsuzsa 2004-ben légi fotózás során Sióagárd északi szélén 
településre utaló nyomokat észlelt. 



 

 Sióagárd Örökségvédelmi Hatástanulmány       

42  

A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erózió 
Hrsz.: 089/7-9, 089/16-17, 089/21, 572/6-9 

 
16. Sióagárd – Kerék-haraszt (Sióagárd 18) KÖH azonosító: 50758 
A lelőhely megjelölése: középkori település 
A lelőhely leírása: Miklós Zsuzsa 2004-ben légi fotózás során Sióagárdtól északkeletre, a 
Kőhányás-dűlőben fekvő középkori faluhelytől északra kb. 500 méterre középkori településre 
utaló nyomokat észlelt. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erdőművelés, erózió 
Hrsz.: 0256/5-6, 0256/13-14 

 
17. Sióagárd – Haraszton-kívüli-dűlő I. (Sióagárd 19) KÖH azonosító: 74743 
A lelőhely megjelölése: őskori telep 
A lelőhely leírása: 2009-ben Czövek Attila űrfotón szürke elszíneződést figyelt meg a Sárvíz-
völgytől keletre fekvő dűlőben. A terepi ellenőrzés során kiderült, hogy szürke folt valójában 
egy egykor valószínűleg víz járta mélyedés, amelynek északi partján őskori telep található. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0316/7-9 

 
18. Sióagárd – Haraszton-kívüli-dűlő II. (Sióagárd 20) KÖH azonosító: 74747 
A lelőhely megjelölése: római kori telep, római kori kőépület 
A lelőhely leírása: 2009-ben Czövek Attila űrfotón szürke elszíneződést figyelt meg a Sárvíz-
völgytől keletre fekvő dűlőben. A terepi ellenőrzés során kiderült, hogy szürke folt valójában 
egy egykori valószínűleg víz járta mélyedés, amelynek északnyugati-nyugati oldalán, egy 
magasabb dombvonulat keleti felén sok tégla-, tegula- és kőtöredék található, ami alapján a 
római korban itt kőépület (villa?) állhatott. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0316/4, 0316/6-10, 0319/1 (út érintett szakasza), 0325/134-138, 0333/44-52, 0333/72-
73 

 
19. Sióagárd – Bara (Sióagárd 21) KÖH azonosító: 23293 
A lelőhely megjelölése: középső bronzkori (mészbetétes edények népének kultúrája) 
urnatemető, kelta telep, kelta temető 
A lelőhely leírása: Sióagárd Kossuth utcáinak kertjeitől délre, a Leányvár átellenében, a Sió 
északi partján földet hordtak töltés megerősítéséhez 1957. márciusában, kb. 800 méter 
hosszú területről. Az egykori téglagyárral szemben középső bronzkori (mészbetétes edények 
népe kultúrája) urnasírokat és kelta telepet dúltak fel, illetve kisebb részben Mészáros Gyula 
tárt fel néhány objektumot. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), földkitermelés 
Hrsz.: 178-193, 04/7, 04/11, 04/18 
 

20. Sióagárd – Guci-kút KÖH azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: őskori telep, római kori telep, Árpád-kori telep 
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A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a faluból a Sió felé vezető dűlőúttól délre, a 
Sióval párhuzamosan, nyugaton a Sióig, keleten a derékszögben megtörő csatorna vonaláig, 
délen a Sióra merőleges távvezetékoszlop-sortól délre kb. 100 méterre húzódó vetéshatárig 
főként római kerámiát és kevesebb, jellegtelen őskori töredéket gyűjtött. A nyugati részen, a 
Sió melletti villanyoszlop közelében, két Árpád-kori cserépbogrács-perem is előkerült. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 027/41-45, 031/4-5, 031/11, 034/2 
 

21. Sióagárd – Bikalegelő  KÖH azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: őskori telep, római kori telep, Árpád-kori telep 
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Guci-kút lelőhelytől délre, a Sió melletti 
villanyoszlop közelében kezdődő vetésben a Sióval párhuzamos, dél felé szűkülő, keskeny 
gerincen ritkásan őskori és római cserepeket gyűjtött. Déli irányban az őskori kerámia 
sűrűsödik, a délebbre fekvő távvezetékoszlop körül pedig két Árpád-kori cserépbogrács-
perem is előkerült. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 034/6-10, 034/14 

 
22. Sióagárd – Harci-útra-dűlő KÖH azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: középkori település (a középkori Adács falu helye) 
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a faluból a Sió felé vezető dűlőúttól északra, 
a Sió-csatorna és a keleti oldalán fekvő holtág szögletében fekvő két, egymással párhuzamos, 
északnyugat-délkelet irányú gerincen középkori falut lokalizált, ami a középkori Adács faluval 
azonosítható. 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 043/1-2, 043/4 

 
23. Sióagárd – Sziget 1. lelőhely  KÖH azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: őskori (?) telep 
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben az EOV térképen Madari-szigetként jelölt 
egykori szigettől délre fekvő sziget szélesebb, nyugat-kelet irányú részének északi szélén 
elszórtan 3-4 apró, jellegtelen őskori (vagy esetleg népvándorláskori) cserepet talált. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 051/6 

 
24. Sióagárd – Sziget 2. lelőhely  KÖH azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: Árpád-kori (?) telep 
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Sziget 1. lelőhelynél említett, a Madari-
szigettől délre fekvő sziget északkelet felé kinyúló "nyelének" teljes szélességében a 
kukoricatarlóban néhány apró, jellegtelen, talán Árpád-kori cserepet, valamint néhány 
paticsdarabot gyűjtött. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 051/13 
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25. Sióagárd – Hosszú-sziget  KÖH azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: őskori (bronzkori?) telep 
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Sárvíz-csatorna nyugati oldalán fekvő, 
nyugat-keleti irányú kiemelkedésen kevés jellegtelen őskori (talán bronzkori) cserepet talált. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0138/8 

 
26. Sióagárd – Sziget 3. lelőhely  KÖH azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: őskori telep 
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Hosszú-szigetet és a Nagy-Öregszigetet 
elválasztó, nyugat-keleti irányú holt meder déli oldalán, a Nagy-Öregszigetet nyugatról lezáró 
holtág északnyugati vége mellett, egy enyhe, délnyugat-északkelet irányú gerinc szántott 
északi végén két jellegtelen, apró őskori (vagy esetleg népvándorláskori) és több újkori 
cserepet talált, valamint egy őrlőkő töredéket és egy kovakövet. A dűlőúttól délre kukoricatarló 
volt, a lelőhely valószínűleg abban is folytatódik. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 051/13, 083, 089/20 

 
27. Sióagárd – Sziget 4. lelőhely  KÖH azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: őskori telep 
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Nagy-Öregszigetet nyugatról lezáró holtág 
és egy nyugatról érkező holtág találkozásánál fekvő, északnyugat-délkelet irányú, 
félszigetszerű gerincen 5-6 jellegtelen, apró őskori cserepet és egy őrlőkövet talált. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 089/20 

 
28. Sióagárd – Vermes-sziget  KÖH azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: őskori telep 
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a Vermes-sziget északi részén, a Sziget 3. 
lelőhellyel átellen, a két, észak-déli irányú dűlőút között néhány jellegtelen őskori cserepet 
talált egy északnyugat-délkelet irányú kis kiemelkedésen és tőle keletre. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 089/12 

 
29. Sióagárd – Vermes-hegy  KÖH azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: őskori telep 
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015-ben a belterülettől közvetlenül északra folyó 
egykori meder déli oldalán, a Dózsa György utca északi oldalán álló házak mögött található 
Vermes-hegy északi lábánál, a patak mellett kb. 200 méter hosszan jellegtelen őskori 
cserepeket gyűjtött. A lelőhely valószínűleg a domb magasabb részeire is felhúzódik. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 081/1, 089/7-8, 089/17 
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30. Sióagárd – Tolnai út alatti dűlő   KÖH azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: római kori temető, avar kori temető 
A lelőhely leírása: 1978-ban üzemi út építése miatt átvágtak a környék legmagasabb dombját, 
amelynek során 10-15 sírt pusztítottak el. Gaál Attila leletmentése nyolc középső és késő avar 
kori sírt, valamint egy római kori csontvázas sírt eredményezett. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), földút javítása 
Hrsz.: 0331/75-78, 0363 (út érintett szakasza), 0364/44, 0364/68 

 
31. Sióagárd – Cifra-csárda-dűlő II. (Harc 9) KÖH azonosító: 66740 
A lelőhely megjelölése: középső bronzkori (mészbetétes edények népének kultúrája) telep 
A lelőhely leírása: Wosinsky Mór az 1890-es években a harci Várhegy és Cukorhegy között 
félúton, a lejtős domboldal aljában középső bronzkori településre utaló leleteket talált Doszpod 
Márton szőlőjében. A lelőhely teljes területe Harc határába esik, Sióagárd területén csak a Sió-
csatornát érinti. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erdőművelés 
Hrsz.: 016/1 (Sióagárd); 07/9, 07/12 (Harc) 
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2. melléklet 

Sióagárd község határának térképe az ismert régészeti lelőhelyekkel 
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3. melléklet 

Műemlékek és műemléki környezet Sióagárd község közigazgatási területén 

 
Műemlék: Tájház (lakóház, kocsiszín és istálló, kisház, ól) Sióagárd, Zrinyi u. 31., hrsz: 289 

Műemléki környezet: Sióagárd, hrsz: 238, 239, 240, 259/1, 287/1, 288, 290,  

 

Műemlék: Janyavár romjai, Sióagárd, hrsz: 0152/28 

Műemléki környezet: Sióagárd, hrsz: 0152/29, 0152/30, 0152/31, 0152/33, 0160, 0161/16 
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4. melléklet 

Védett építmények Sióagárd község közigazgatási területén – Központi belterület 
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Védett építmények Sióagárd község közigazgatási területén - Leányvár 
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