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BEVEZETÉS

Decs nagyközség közigazgatási területére vonatkozóan 2007‐ben az akkor készített
településrendezési terv részeként az akkor hatályos előírásoknak megfelelően örökségvédelmi
hatástanulmány készült (Szerző: PhD. Gere László).
Decs Nagyközség Önkormányzata a 164/2018. (XI. 28.) számú ök. határozatával döntött
településrendezési tervének felülvizsgálatáról. Ennek keretében új örökségvédelmi hatástanulmány is
készítendő.
Az örökségvédelmi hatástanulmány „a kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi. LXIV. törvény
85/A. § (1) bekezdésének, valamint „a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról” szóló
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 83‐84. §‐ainak előírásai alapján a
Korm. rendelet 14. mellékletében szereplő tartalmi követelmények szerint készül.

1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT

1.1. A település történeti leírása
Decs nagyközség Tolna megye délkeleti határszélén, a Duna mentén, a Sárköz területén fekvő
település.
A környék a régészeti leletek tanúsága szerint a bronzkorban is lakott volt, a kelták idején pedig
már virágzott a mezőgazdaság és kézműipar. A település külterületén haladt keresztül a Mursa
(Eszék) – Aquincum (Óbuda) közti római hadiút, ezért számos római kori lelet bukkant elő.
A település nevét nyelvészeink a Géza‐Geicsa‐Gyécsa személynévből származtatják, és feltételezik,
hogy e környék a honfoglalást követően fejedelmi birtok lehetett, és besenyő népesség telepedett
meg itt.
A község közigazgatási területén a mai belterülettől nyugatra feküdt Ete mezőváros, a Sárköz
legnagyobb települése. 1398‐ban a váci káptalan birtoka volt. 1535‐ben már városként említik,
vásárairól 1565‐ben emlékeznek meg. 1557‐ben 155, 1572‐ben 192 házzal írták össze. A települést a
törökök az 1620‐as években vagy bosszúból, vagy az adófizetés nem teljesítése miatt elpusztították.
Túlélő lakói Decsre költöztek. Ete templomának rom‐maradványát a XVIII. század végén készült I.
katonai felmérés térképén még markánsan bejelölték, későbbi térképeken azonban már nem látszik,
nyilván a hasznosítható építőanyagot elhordták innen. A régészek a hajdani település egy részét már
a XX. század első felében is kutatták, és 1996‐tól komplex kutatási program indult a terület
feltárására.
Decs első írásos említése mégis viszonylag kései, 1402‐ből maradt fenn, midőn IX. Bonifác pápa
engedélyt ad a korábbi fatemplom helyén kő‐templom építésére. A templomot egy fennmaradt
felirat szerint 1516‐ban átépítették. A reformáció 1540‐ben kezdett elterjedni a Sárköz falvaiban.
1611‐ben az addig katolikus templom a reformátusoké lett – vélhetően ekkorra már szinte minden
lakos a reformáció követőjévé vált.
A török hódoltság alatt a falu adóit a budai vár őrsége kapta.
A török kiűzése után (1686) a Sárköz egyik legjelentősebb településének számított. 1696‐ban
mintegy 40 családot írtak itt össze, ami 300‐400 fős települést enged sejtetni. 1710‐ben pestisjárvány
pusztított a községben. 1767‐ben a decsiek a dunai halászatból harmadot, a makkoltatásból tizedet
fizettek. 1769‐70‐ben óriási árvíz, 1773‐ban pedig hatalmas tűzvész pusztította el a falut, utána
országos gyűjtést szerveznek a károsultak megsegítésére. Az I. katonai felmérés térképe már az
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újjáépített, szabályosan kiparcellázott települést mutatja. 1788‐ban 172 telepes jobbágyot és 47
zsellért írtak össze, vagyis a falu lakos‐száma megközelíthette az 1100 főt.

Decs az I. katonai felmérés térképén (1782‐85)

Decs a II. katonai felmérés térképén (1819‐69)

(forrás: mapire.eu)

1831‐ben kolera járvány szedi áldozatait. 1848‐ban sokan csatlakoznak a szabadságharc mellé.
1855‐72 között kiépül a Duna védőtöltése. Az ár‐ és belvíz‐mentesített földterületeket művelés alá
vették és a jó minőségű földeken sokan meggazdagodtak. 1897‐ben megnyílt a Szekszárd‐Bátaszék
vasútvonal, Decsen létesített állomással.

Decs a III. katonai felmérés térképén (1869‐87)

Decs 1902. évi kataszteri térképe

(forrás: mapire.eu)

1925‐ben mintegy 4200 fős a község, de ebből 1928 fő – a lakosság majdnem fele – külterületen
lakott. A mezőgazdasági munkák lehetősége sok föld nélküli betelepülőt vonzott, akik megélhetést
találtak itt.
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A II. világháború Decs népességét is megtizedelte, a falu 112 hősi halottat tart nyilván. A 14 zsidó
család 50 tagját hurcolták el, és csak 6‐8 fő tért haza a háború után. A II. világháború után a
földreform során a nincstelenek házhelyekhez és földhöz jutottak a Tereziánumi Alapítvány
birtokainak szétosztása által. A község vasúttól nyugatra eső új utcái ekkor keletkeztek.

Decs az 1941. évi katonai térképen

Decs topgráfiai térképe (1980 körül)
(forrás: mapire.eu)

1.2. A település régészeti örökségének felmérése
(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány)
1.3. A védett műemléki értékek értékleltára
1.3.1. Világörökségi és a világörökségi várományos helyszínek és területek
Decs a Sárközi tájház épülete kapcsán érintett világörökség várományos helyszínekkel a
világörökségi várományos helyszínek jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet alapján.
A Magyarországi tájházak hálózatának jelentős eleme a Sárközi tájház (Kossuth utca 34‐36.) Az
oldaltornácos népi épület 1863‐ban épült. 1952‐ben a Háziipari Szövetkezet hozta létre benne a
néprajzi gyűjteményt. 2001‐ben önkormányzati tulajdonba és működtetésbe került.

1.3.2. Az országos építészeti örökség elemei
A nagyközség a műemléki védettségű épületek számát tekintve rendkívül előkelő helyet foglal el a
megyében: egy műemléki jelentőségű terület (községközpont), egy középkori eredetű templom, egy
késő‐barokk kápolna, továbbá 13 porta lakóházzal, ebből 11 esetben gazdasági épületekkel együtt.
Decs műemlékeinek jegyzéke:
sz.
1
2
3
4
5
6

törzssz.

azonosító

védelem
státusza

védelem
fajtája

11572

17810

MV

MJT

9275
11467
11469
11471
11473

14579
18467
18473
18477
18481

MV
MV
MV
MV
MV

M
M
M
M
M

hrsz.
külön
táblázat
566/2
562
501
456
182

cím

név

Kossuth u. 32-34.
Dózsa Gy. u. 19.
Fő u. 10.
Fő u. 30.
Öreg u. 7.

Decs településközpont
műemléki jelentőségű terület
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épületek
gazdasági épületek
gazdasági épületek
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7
8
9
10
11
12

11474
11475
11477
11476
11468

18484
18487
18493
18490
18470

MV
MV
MV
MV
MV

M
M
M
M
M

9275

22007

MV

MK

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

11467
11475
11476
11473
11474
11472
11469
11471
11477
11468
9275
11470

13944
13935
13934
17581
13936
17580
17577
17579
13933
13939
14578
17578

MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

11467

18468

MV

MK

26
27
28

11467
11469

18466
18472

MV
MV

M
M

11469

18474

MV

MK

29
30
31
32

11471
11476
11477

18476
18489
18492

MV
MV
MV

M
M
M

11476

18491

MV

MK

11471

18478

MV

MK

11477

18494

MV

MK

11468

18469

MV

M

11468

18471

MV

MK

11470

18475

MV

MK

11472

18479

MV

MK

11475
11473
11474

18468
18480
18483

MV
MV
MV

M
M
M

11473

18482

MV

MK

11474

18485

MV

M

11475

18488

MV

MK

4201

8589

MV

M

4201

22006

MV

MK

9275

8590

NYMÉ

10148

8588

NYMÉ

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

431
432
515/2
36
503

Öreg u. 35.
Öreg u. 37.
Pilissy E. u. 3.
Öreg u. 60.
Fő u. 6.

562
432
36
182
431
584
501
456
515/2
503
566/2
517/1

Dózsa Gy. u. 19.
Öreg u. 37.
Öreg u. 60.
Öreg u. 7.
Öreg u. 35.
Kossuth u. 22.
Fő u. 10.
Fő u. 30.
Pilissy E. u. 3.
Fő u. 6.
Kossuth u. 32-34.
Fő u. 15.

562
501

Dózsa Gy. u. 19.
Fő u. 10.

456
36
515/2

Fő u. 30.
Öreg u. 60.
Pilissy E. u. 3.

503

Fő u. 6.

432
182
431

Öreg u. 37.
Öreg u. 7.
Öreg u. 35.
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Öreg u. 70.

M

566/1

Kossuth u. 36.

ÁMV

0109/38

Decs kt.

gazdasági épületek
gazdasági épületek
gazdasági épületek
gazdasági épületek
gazdasági melléképületek
tájház ex-lege műemléki
környezet
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház, gazdasági épület
műemléki környezete
lakóház, gazdasági épület
lakóház, gazdasági épületek
lakóház, gazdasági épületek
műemléki környezete
lakóház, gazdasági épületek
lakóház, gazdasági épületek
lakóház, gazdasági épületek
lakóház, gazdasági épületek
műemléki környezete
lakóház, gazdasági épületek
műemléki környezete
lakóház, gazdasági épületek
műemléki környezete
lakóház, gazdasági épületek
lakóház, gazdasági épületek
műemléki környezete
lakóház fennmaradt rész
műemléki környezete
lakóház műemléki
környezete
lakóház, gazdasági épületek
lakóház, gazdasági épületek
lakóház, gazdasági épületek
lakóház, gazdasági épületek
műemléki környezete
lakóház, gazdasági épületek
műemléki környezete
lakóház, gazdasági épületek
műemléki környezete
Református templom
Református templom ex-lege
műemléki környezete
lakóház, gazdasági épületek
(Tájház)
R.k. kápolna (Mausz
kápolna)

M: műemlék, MV: műemléki védelem, NYMÉ: nyilvántartott műemléki érték, MJT: műemléki jelentőségű terület, MK: műemléki környezet
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A településen műemléki jelentőségű terület található, amely a történeti településközpontot jelenti.
Itt található Decs műemlékeinek nagy része, illetve a helyi védelem alatt álló és helyi védelemre
javasolt építmények jelentős része. Előbbi épített örökség koncentrált előfordulása miatt a terület
egyedi, amely kiérdemelte a védettséget.
Decs műemléki jelentőségű területéhez tartozó ingatlanok:
Hrsz.

(cím, megnevezés)

1
2
3
5
7
9
10/2
12
14
15
16
17
18
20
22
23
24
25
26
27/1
27/2
28
29
31
32
35
36
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49/1
49/2
50
52
53
54
55
56
57
58
59
92

Öreg u. 68. – szoc. otthon
Öreg u. 68. – református templom (műemlék)
Öreg u. 70.
Öreg u. 72.
Arany János u. 11.
Arany János u. 9.
Arany János u. 9/a.
Arany János u. 7.
Arany János u. 5.

Arany János u. 3.
Arany János u. 1.
Arany János utca közterület
Arany János u. 2.
Öreg u. 80.
Öreg u. 78.
Arany János u. 4.
Öreg u. 76.
Arany János u. 6.
Öreg u. 74.
Öreg utca közterület
Öreg u. 66.
Öreg u. 64.
Öreg u. 62.
Öreg u. 60. (műemlék)
Pilissy Elemér u. …
Öreg u. 58.
Pilissy Elemér u. közterület
Öreg u. 56.
Pilissy Elemér u. …
Öreg u. 54.
Öreg u. 52.
Öreg u. 50.
Öreg u. 48.
Öreg u. 46.
Öreg u. 44.
Öreg u. 42.
Ady Endre u. közterület
Öreg u. 40.
Öreg u. 38.
Vízszél u. 33.
Öreg u. 36.
Vízszél u. 32.
Vízszél u. 31.
Öreg u. 12.
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93
94
99
181
182
183
197
198
199
200
201
202
203
204
205
220
221
222
279/1
279/2
279/3
420/1
420/3
420/5
421
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449/1
449/2
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459

Öreg u. 10.
Öreg u. 8.
Öreg u. 6.
Öreg u. 5.
Öreg u. 7. (műemlék)
Öreg u. 9.
Móricz Zsigmond u. 9.
Móricz Zsigmond u. 11.
Móricz Zsigmond u. 13.
Móricz Zsigmond u. 15.
közterület (hősi emlékmű)
Őcsényi u. 3.
Őcsényi u. 5.
Őcsényi u. 7.
Őcsényi u. 9.
Őcsényi u. 39.
Őcsényi u. 41.
Őcsényi u. 43.
Őcsényi utca közterület
Őcsényi utca közterület
Őcsényi utca közterület
Ady Endre u. közterület
Ady Endre u. közterület
Ady Endre u. közterület
Móricz Zsigmond u. közterület
Móricz Zsigmond u. 8.
Öreg u. 33.
Öreg u. 35. (műemlék)
Öreg u. 37. (műemlék)
Öreg u. 39.
Öreg u. 41.
Öreg u. 43.
Öreg u. 45.
Öreg u. 47.
Öreg u. 49.
Pilissy Elemér u. közterület
Öreg u. 51.
Pilissy Elemér u. 2.
Öreg u. 53.
Öreg u. 55.
Öreg u. 57.
Öreg u. 59.
Öreg u. 59.
Öreg u. 61.
Béke u. 1.
Béke u. 1.
Béke utca közterület
Béke u. 2.
Béke u. 4.
Béke u. 6.
Béke u. 8.
Béke u. 10.
Fő u. 30. (műemlék)
Arany János u. 17.
Arany János u. 15.
Arany János u. 13.
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460
461
462
463
465
466
467
468
469
470
471/1
471/2
471/3
472
473
475
476
477
478
480
481
482
483
485
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502/2
503
504/1
504/2
505
506
507
508
509/1
509/2
510
511
513
514
515/1
515/2
516
517/1
517/2

Arany János u. közterület
Arany János u. 8.
Öreg u. 63.
Öreg u. 65.
Arany János u. 10.

Arany János u. 12.
Fő u. 32.
Fő utca közterület
Fő utca közterület
Fő utca közterület
Béke u. 12.
Fő u. 23.
Béke u. 16.
Béke u. 18.
Béke u. 20.
Béke u. 22.
Béke u. 24.
Béke u. 26.
Béke u. 28.
Béke u. 30.
Béke u. 32.
Kossuth Lajos u. 42.
Béke utca közterület
Fő u. 28.
Béke u. 3.
Fő u. 26.
Fő u. 24.
Fő u. 22.
Fő u. 20.
Fő u. 18.
Fő u. 16.
Pilissy Elemér u. 4.
Fő u. 14.
Fő u. 12.
Fő u. 10. (műemlék)
Fő u. 8.
Fő u. 6. (műemlék)
Fő u. 4.
Fő u. 2.
Ady Endre u. 1.
Fő u. 1.
Fő u. 3.
Fő u. 5.
Fő u. 5/a.
Fő u. 7.
Fő u. 9.
Fő u. 11.
Fő u. 13.
Pilissy Elemér u. 3.
Pilissy Elemér u. 1. (műemlék)
Pilissy Elemér utca közterület
Fő u. 15. (műemlék)
Pilissy Elemér u. 6/a.
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517/3
518
519
522/2
522/3
522/4
522/5
524
525
526
527
528
529
530/2
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
544
547
550
551
552
553
554
555/1
555/2
556
557
558
559
560
561
562
563
564
566/1
566/2
569/2
570
571
572
573
574
578/2
579
580
581
582
583

Pilissy Elemér u. 6/b.
Fő u. 17.
Corneilles tér közterület
Fő u. 21.
Béke u. 3.
Fő u. 19. (községháza)
Béke u. 5.
Béke u. 7.
Dózsa György u. 34.
Dózsa György u. 32.
Dózsa György u. 30.
Dózsa György u. 28.
Dózsa György u. 26.
Dózsa György u. 24.
Dózsa György u. 22.
Dózsa György u. 20.
Pilissy Elemér u. 6.
Pilissy Elemér u. 5.
Dózsa György u. 18.
Dózsa György u. 16.
Dózsa György u. 14.
Dózsa György u. 12.
Dózsa György u. 10.
Dózsa György u. 6.
Dózsa György u. 8.
Ady Endre u. …
Dózsa György utca közterület
Dózsa György u. 1.
Jókai Mór u. 1.
Dózsa György u. 3‐5.
Jókai Mór u. közterület
Dózsa György u. 7.
Kossuth Lajos u. 14.
Kossuth Lajos u. 14/a.
Dózsa György u. 7/a.
Dózsa György u. 9.
Dózsa György u. 11.
Dózsa György u. 13.
Dózsa György u. 15.
Dózsa György u. 17.
Dózsa György u. 19. (műemlék)
Pilissy Elemér u. közterület
Dózsa György u. 21‐23.
Kossuth Lajos u. 36. (tájház, műemlék)
Kossuth Lajos u. 32‐34. (tájház, műemlék)
Dózsa György u. 29.
Dózsa György u. 31.
Béke u. 9.
Béke u. 11.
Kossuth Lajos u. 40.
Kossuth Lajos u. 38.
Kossuth Lajos u. 30.
Kossuth Lajos u. 28.
Pilissy Elemér u. 10.
Pilissy Elemér u. 7.
Kossuth Lajos u. 26.
Kossuth Lajos u. 24.
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584
585
586
587
589/1
589/2
602
603
604
605
606
608
609
611
612
613/1
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
1071/3
1071/4
1071/8

Kossuth Lajos u. 22. (műemlék)
Kossuth Lajos u. 20.
Kossuth Lajos u. 18.
Kossuth Lajos u. 16.
Kossuth Lajos u. 12.
Jókai Mór u. 1/a.
Kossuth Lajos u. 13.
Jókai Mór u. 3.
Jókai Mór u. közterület
Kossuth Lajos u. 15.
Kossuth Lajos u. 17.
Kossuth Lajos u. 19.
Kossuth Lajos u. 21.
Kossuth Lajos u. 21/a.
Kossuth Lajos u. 23.
Kossuth Lajos u. 25.
Pilissy Elemér u. 9.
Pilissy Elemér u. 11.
Pilissy Elemér u. 13.
Pilissy Elemér u. közterület
Kossuth Lajos u. 27.
Pilissy Elemér u. 14.
Kossuth Lajos u. 29.
Kossuth Lajos u. 31.
Kossuth Lajos u. 33.
Kossuth Lajos u. 35.
Kossuth Lajos u. 37.
Zrínyi Miklós u. 1.
Zrínyi Miklós u. 2.
Zrínyi Miklós u. 3.
Petőfi Sándor u. 32.
Pilissy Elemér u. 15.
Petőfi Sándor u. 30.
Petőfi Sándor u. 28.
Petőfi Sándor u. 26.
Petőfi Sándor u. 24.
Petőfi Sándor u. 22.
Petőfi Sándor u. 20.
Petőfi Sándor u. 20/a.
Petőfi Sándor u. 18.
Petőfi Sándor u. 16.

1.3.3. Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és nyilvántartott régészeti lelőhelyek
(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány)

1.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára
(Az értékleltár a Településképi arculati kézikönyvhöz készült 2018‐ban.)
1.4.1. Településszerkezet
10
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A település belterülete egy kisebb déli, halmazos településszerkezetű részétől eltekintve
jellegzetes derékszögű utcahálózattal rendelkezik, ami részben a XVIII. század végén, részben hasonló
logikát követve a XX. század második felében alakult ki. Miután a település eredendően a Sárközt a
Duna mellékágaival behálózó egyik vízfolyás (Lankóci‐Duna) magasabb fekvésű nyugati partján
települt, a belterület keleti irányú terjeszkedésének a természeti adottságok gátat szabtak, ezért a
község növekedése során mindig főképpen nyugat, illetve észak felé terjeszkedett.
A település fő útvonala az Őcsényi utca – Fő utca helyenként rendkívül szűk keresztmetszetű, és
vonalvezetése sem szerencsés, láthatóan a település parcellázása során nem gondoltak az átmenő
forgalom levezetésére.
A település meghatározó vertikális hangsúlya a település délkeleti szélén álló református templom
karcsú, magas barokk tornya, illetve a belterület középpontjában 1931‐ben felépített római katolikus
templom zömökebb tornya. A harmadik – kevésbé szerencsés ‐ vertikális hangsúlyt a nagyközség
víztornya képezi.

1.4.2. Telekstruktúra és utcavonal‐vezetés
A település telekszerkezetét vizsgálva a koronként eltérő telekalakítási gyakorlat nyomai
figyelhetők meg.
A legősibb telekszerkezetre a Tabán területén bukkanhatunk, ahol apró, és gyakran szabálytalan
alakú, 200‐300 m2‐es telkekkel is találkozhatunk.
A településmagra (Fő utca, Öreg utca környéke) a szabályos, jellemzően 22 x 48 méteres, átlagosan
1000 m2 körüli telkek jellemzők, de sokukat az idők során megosztották.
Az vasúton túli új falurészen jellemzően 24 x 62 méteres, átlagosan 1500 m2 körüli telkeket
osztottak. Ezek között inkább csak a saroktelkek esetén figyelhető meg későbbi megosztás.
A Haladás utcától északra fekvő falurészen leggyakrabban 20 x 45 méteres, átlagosan 900 m2‐es
telkeket találhatunk.
A nyugati peremrészek új parcellázásainál 16 x 55 méteres, átlagosan ugyancsak 900 m2 nagyságú
telkeket sikerült kialakítani.
A település szövetében azonban fenti eltérő méretű telektömbök nem feltűnőek, csupán a Váci
utcai lakótelep telekstruktúrája tér el nagymértékben a többi lakóterülettől.

Tabán

településközpont

Újfalu
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Bíborvég u. környéke

Széchenyi u. környéke

Váci lakótelep

1.4.3. Utcaképek
A régebbi beépítésű utcák őriznek hagyományos – a megye többi községére is jellemző – nagyon
karakteres utcaképet, utcaképi részleteket. Sajnos e házak közé is beékelődtek oda nem illő újabbkori
sátortetős illetve tetőtér‐beépítéses lakóházak.
A községközpontra a fokozatosan zártsorúvá vált beépítés, míg a központtól távolodva a
hagyományos fésűs beépítés a jellemző. Az újabb korban beépült területeken a földszintes
„kockaházak” uralkodnak.

1.4.4. Egyéb településkarakter elemek
A település helyi védelem alá helyezett építészeti értékeinek részletes bemutatását a
mellékletben szereplő örökségvédelmi értékvizsgálati adatlapok tartalmazzák.
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A népi lakóépületek mellett Decs legmarkánsabb építészeti értéke a községháza késő‐eklektikus
épülete.
A község településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendeletében az alábbi
objektumok kerültek helyi védelem alá helyezésre.
Decs helyi védelem alatt álló építményei
Helyrajzi szám
Utca, házszám
1
Öreg u. 68.
3
Öreg u. 70.
5
Öreg u. 72.
39
Öreg u. 58.
53
Öreg u. 40.
99
Öreg u. 6.
180
Öreg u. 3.
430
Öreg u. 33.
445
Öreg u. 59.
202
Ady E. u.
702/1
Ady E. u.
1024
Ady u. 13.
451
Béke u. 2.
455
Béke u. 10.
482
Béke u. 28.
490
Fő u. 28.
492
Fő u. 26.
493
Fő u. 24.
499
Fő u. 14.
500
Fő u. 12.
502/2
Fő u. 8.
504/2
Fő u.
522/2
Fő u.
522/4
Fő u. 23.
529
Dózsa Gy. u. 26.
530/2
Dózsa Gy. u. 24.
560
Dózsa u. 15.
561
Dózsa u. 17.
578/2
Kossuth u. 30.
583
Kossuth u. 24.
612
Kossuth u. 23.
581
Pilisi u. 7.
695/5
Ref. temető melletti ingatlan
700
Szent Erzsébet tér
1642
Szőlőhegy
1644
Szőlőhegy
1689
Szőlőhegy
1693
Szőlőhegy
1697
Szőlőhegy
1731
Szőlőhegy
1744
Szőlőhegy
1766
Szőlőhegy
1777
Szőlőhegy
1779/1
Szőlőhegy
1786
Szőlőhegy
1788
Szőlőhegy
1799
Szőlőhegy
1872
Szőlőhegy
1931
Szőlőhegy
1940
Szőlőhegy
1983
Szőlőhegy
1994
Szőlőhegy
019/14
külterület

Megnevezés
szociális otthon
református lelkészi hivatal
lakóépület, kerítés
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület és gazdasági épület
lakóépület és kerítés
bolt
idősek otthona
Plébánia
református szeretetotthon irodája
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület, gazdasági épület
vendéglő
lakóépület
lakóépület
gabonatárház
volt jegyzőlakás
községháza
lakóépület és gazdasági épület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
lakóépület
bolt
lakóépület
lakóépület
turul szobor
római katolikus templom, kereszt
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épület
gazdasági épület
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1.4.5. Építményrészletek, anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás
A történelmi településrészen nagy számban maradtak fenn a fésűs beépítésű, a Sárközre jellemző,
népi lakóházak, melyek még ma is meghatározzák a település karakterét. E házak többsége a XIX.
század végén, vagy a XX. század elején épült. Sajnos ezen épületek egy része leromlott állagú, de
találunk szépen karbantartott épületeket is. E házak jellemzően előkert nélkül az utcafronton
sorakoznak, jellemző a falazott pilléres, ritkábban faoszlopos oldaltornác, cserépfedésű nyeregtető, a
két utcai ablak, a tornác vonalába helyezett díszes ajtó és a szolid, mégis látványos homlokzati
vakolatdísz (utóbbi sajnos a felújítások‐javítgatások során egyre fogyatkozik).

A fésűs beépítés mellett főképpen a községközpontban megjelentek a XIX: század végén, a XX.
század elején az utcával párhuzamosan telepített polgári jellegű lakóházak illetve középületek is.
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A II. világháború után parcellázott területeken az országszerte általánosan elterjedtek a sátortetős
„kockaházak” és a nyeregtetős tetőtér‐beépítéses házak. Ezek egyedi településképi karaktert nem
képviselnek, lakóértékük azonban jelentős.
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1.4.6. Táj‐ és kertépítészeti alkotások, egyedi tájértékek, növényzet
Decs belterületén az igényesen karbantartott Ady Endre utcai kegyeleti park és környéke, a Garay
utca menti parkosított terület, valamint a Dr. Pilissy Endre utcai fásított liget növényzete,
külterületen pedig a Mausz kápolna környezete érdemel említést.

1.4.7. Szobrok, képzőművészeti alkotások
Az Ady Endre u. – Őcsényi u. sarkán álló, továbbá az Ady Endre utcai temető területén álló I.
világháborús emlékművek és a községháza melletti téren álló II. világháborús hősi emlékmű a
legjelentősebb köztéri alkotások. A római katolikus templom előtt áll még egy kőkereszt és egy fa
harangláb. Külterületen a török korban elpusztult Ete mezőváros helyén áll egy emlékmű a Sárköz
falvainak emlékére. A Szomfovai erdészház mellett egy új fa‐szerkezetű kis kápolna létesült.

2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE

2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon
tervezett változások ismertetése
A község tervezett területigényes fejlesztései, beleértve a lakó‐, közlekedési‐ és gazdasági területi
fejlesztéseket is – az értékleltár elemeit nem érintik.
2.2. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai
2.2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a
régészeti örökségre
(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány)

2.2.2. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a
történeti településre, település‐ és tájszerkezetre
A község tervezett fejlesztései a történeti településrészt nem érintik. A tervezett lakóterületi és
gazdasági területi fejlesztések a település kialakult szerkezetéhez szervesen igazodnak.

2.2.3. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a
települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre.
A rendezési tervben tervezett fejlesztések a műemlék templom és népi lakóházak megjelenését,
környezetét nem változtatják meg.

3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV

3.1. Az értékleltárban szereplő értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények
A műemléki és régészeti értékek megőrzésének szempontjait és követelményeit a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. szabályozza.
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A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásaira tekintettel az Önkormányzat 2017‐
ben megalkotta a helyi településkép‐védelmi rendeletét. A rendelet a helyi védelem alatt álló építmények
listáját, illetve a védett építményekre vonatkozó előírásokat is tartalmazza.

3.2.

Önkormányzati feladatok

Az Önkormányzatnak minden eszközével törekednie kell az Épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 56. – 57. §‐aiban megfogalmazott műemlékek és helyi
építészeti értékek megóvására, a település hagyományainak, épített örökségének népszerűsítésére,
és a fennmaradásukhoz szükséges anyagi források előteremtésére.
Az Önkormányzat a vonatkozó jogszabály szerint elkészíttette a jellegzetes települési
karakterjegyeket, településképi jellemzőket bemutató Településképi Arculati Kézikönyvét, a
településkép‐védelmi rendeletet, a települési értékleltárt, amely az építészeti értékeket is bemutatja.
E dokumentumok megfelelőségét időszakonként felül kell vizsgálni és indokolt esetben aktualizálni
szükséges.
A műemlékek törvényben előírt jó karban tartási kötelezettsége elsődlegesen a tulajdonos
feladata. A nagyközség műemlékei közül a református templom egyházi tulajdonban, a tájház
önkormányzati tulajdonban, a népi lakóházak magántulajdonban vannak.
A helyi védelem alatt álló épületek megőrzésére a felújításukból származó többletköltségek
fedezésére csak központi és önkormányzati támogatások együttes rendelkezésre állása esetén van
esély. Ezért a védett épületek felújítására az önkormányzatnak is célszerű támogatást nyújtania.
Az Önkormányzat a helyi értékek védelmében számos egyéb, nem anyagi jellegű segítséget is
nyújthat:
‐

A témában kiírt aktuális pályázati lehetőségekről a tulajdonosok értesítése;

‐

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

‐

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

A településfejlesztési koncepció, a településképi arculati kézikönyv, a településképi rendelet, a
településrendezési eszközök készítésének idején az önkormányzat települési főépítészt foglalkozat.
Települési főépítészt azonban célszerű ezt követően is alkalmazni, aki szakmai munkájával segíti a
település épített környezetének formálását, valamint a védelem alatt álló értékek megőrzését.
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Nyilatkozat:
A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. A
kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 84. §
(2) bekezdés c) pontja szerint előírt jogosultsággal rendelkezem.

Szekszárd, 2019. március

Hajba Csaba sk
okl. építészmérnök, településtervező
TT 17‐1497

Melléklet:
Örökségvédelmi értékvizsgálati adatlapok
Építészeti értékvizsgálat térképei
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Béke u. 2.
Hrsz: 451

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Református szeretetotthon irodája

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A saroképület az utcákkal párhuzamos kialakítású nyeregtetővel
készült. Az utcai homlokzatok nyílásrendjeit átalakították az elmúlt
évtizedekben. Az épületet feltehetően a XIX. Század 2. felében
építették.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, valamint az utcai homlokzat eresz alatti
vakolatdíszei.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt korabeli fotók, leírások, valamint a környezetében található
azonos építési időszakban épült épületek alapján az utcai nyílásrend
helyreállítása.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

SORSZÁM: 1

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Béke u. 1.
Hrsz: 449/1

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú, nyeregtetős épület feltehetően a XIX. század közepén
épült. Az udvari homlokzat egyenes záródású falazott oszlopos
tornáccal készült. Az utcai homlokzaton a tornácajtó mellé egy „tüzép”
ablakot építettek. Az eredeti nyílásrend feltehetően tornácajtó + 2
ablak lehetett.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, udvari homlokzata

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető fotók, falkutatás
alapján, illetve mintaként szolgálhat a település hasonló épületeinek
eredeti homlokzati kialakítása is.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

SORSZÁM: 2

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 70.
Hrsz: 3

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Református lelkészi hivatal

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület utcával párhuzamos kialakítású nyeregtetővel készült. A
ház a templommal egységet képez. A gótikus templom, valamint a
hivatal egységes homlokzati kialakítása a XIX. Század 2. felében
készülhetett, tekintettel arra, hogy a templom eredetileg gótikus
stílusban épült az 1400-as évek elején.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Korrekciót jelenleg nem igényel.

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

SORSZÁM: 3

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 72.
Hrsz: 5

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Lakóépület, kerítés

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX: század közepén épült utcára
merőleges nyeregtetővel. Az udvari homlokzat egyenes záródású
falazott oszlopos tornáccal készült. Az utcai homlokzatot többször
átépítették. A legutolsó átalakítás alakmával az 1960-70-es évek
„tüzép” ablaka helyett 2 kisebb ablakot építettek be. A téglakerítés
az utcai telekhatáron fut végig, amely jellegzetes kísérője az
épületnek.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, udvari homlokzata, a kerítés.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az utcai homlokzat eredeti nyílásrendjének visszaállítása korabeli
fotók, illetve falkutatás alapján. Feltehetően 2 kisebb ablak volt az
utcai homlokzaton, pl. az Öreg u 35. , Dózsa Gy. u. 10. számok
alatti épületekhez hasonlóan.

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

SORSZÁM: 4

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 78.
Hrsz: 25

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század második felében épült utcára
merőleges nyeregtetővel. Az udvari homlokzat egyenes záródású
oszlopos tornáccal készült. Az utcai homlokzatot az elmúlt
évtizedekben átépítették.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető fotók,
falkutatás alapján, illetve mintaként szolgálhat a település hasonló
épületeinek eredeti homlokzati kialakítása is.

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

SORSZÁM: 5

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 68.
Hrsz: 1

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Szociális otthon

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület utcával párhuzamos kialakítású nyeregtetővel készült. A
ház a templommal egységet képez. A gótikus templom, valamint a
hivatal egységes homlokzati kialakítása a XIX. Század 2. felében
készülhetett, tekintettel arra, hogy a templom eredetileg gótikus
stílusban épült az 1400-as évek elején.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Jelenleg korrekciót nem igényel.

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

SORSZÁM: 6

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 64.
Hrsz: 32

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Lakóépület és kerítés

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület a XIX. Század elején épülhetett utcára merőleges
nyeregtetővel. A házat a XX. Század elején alakíthatták át
jelenlegi formájára. Az egyenes záródású, falazott tornácot az
udvari homlokzaton beépítették. Az utcai homlokzat nyílásai
egyszerű szalagkeretezettek. Az épülethez szervesen kapcsolódik
a kerítés a pilléreivel.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, a kerítés pilléreinek tömegei.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az utcai homlokzat eredeti vakolatdíszítését javasolt helyreállítani
az épületről fellelhető korabeli fotók alapján.

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

SORSZÁM: 7

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 58.
Hrsz: 39

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú épület feltehetően a XX. Század elején épült
összetett tetőszerkezettel. Az épületre korának polgárias,
villaépítészeti jegyeket magánviselő karakter jellemző. Az utcai
homlokzatok erősen tagoltak, az ablakok könyöklő és
szemöldökpárkánnyal is rendelkeznek. A kerítés az épületre
jellemző kialakítással létesült.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai, kerítés

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a homlokzat vakolathibáinak javítása.

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

SORSZÁM: 8

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM: Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 52.
Hrsz: 45
JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:

Az épület feltehetően a XIX. Század második felében épült utcára
merőleges nyeregtetővel. Az udvari homlokzat karakteres eleme
az egyenes záródású oszlopos tornáca. Az utcai homlokaztot
átépítették. Az eredeti nyílásrend feltehetően: 2 ablak +
tornácajtó.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, udvari homlokzata

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli
fotók, leírások alapján, illetve mintaként szolgálhat a település
hasonló épületeinek eredeti homlokzati kialakítása is.

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

SORSZÁM: 9

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 40.
Hrsz: 53

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú épület feltehetően a XIX. Század második felében
épült. Az utcai homlokzaton a kapu bal oldalára 2 „tüzép” jellegű
ablakot építettek be. A kapu jobb oldalán található ablak eredeti
állapotában maradt fent. Az ablakok felett zsalugáteres
padlásszellőzőket építettek.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli
fotók, leírások falkutatás alapján.

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

SORSZÁM: 10

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 28.
Hrsz: 66

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. Század második felében épült utcára
merőleges nyeregtetővel, oromfalas kialakítással. Az udvari
homlokzat karakteres eleme egyenes záródású oszlopos tornáca.
Az utcai homlokzat nyílásrendje: 2 ablak + tornácajtó. Az
oromfalon 2 padlásszellőző látható.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, udvari homlokzata

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat eredeti színezésének visszaállítása –
feltehetően fehér meszelés – korabeli fotók alapján.

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

SORSZÁM: 11

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 6.
Hrsz: 99

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. Század második felében épült utcára
merőleges nyeregtetővel, oromfalas kialakítással. Az udvari
homlokzat karakteres eleme egyenes záródású falazott oszlopos
tornáca. Az utcai homlokzatot átépítették. Az eredeti nyílásrend
feltehetően: 2 ablak + tornácajtó.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, udvari homlokzata

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli
fotók, leírások alapján, illetve mintaként szolgálhat a település
hasonló épületeinek eredeti homlokzati kialakítása is.

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

SORSZÁM: 12

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 3.
Hrsz: 180

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. Század végén épült utcára
merőleges nyeregtetővel. Az udvari homlokzat karakteres eleme
egyenes záródású, oszlopos tornáca. Az utcai homlokzat
nyílásrendje: tornácajtó + 2 ablak. A nyíláskialakítások íves
záródásúak, az ablakok felett szemöldökpárkány található.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat tűzfalának rekonstrukciója fellelhető
korabeli fotók, leírások alapján, illetve mintaként szolgálhat a
település hasonló épületeinek eredeti homlokzati kialakítása is.

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

SORSZÁM: 13

SORSZÁM: 14

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 23.
Hrsz: 192/2

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. Század közepén épült. Az utcára
merőleges nyeregtetős ház udvari homlokzatának karakteres
eleme az egyenes záródású falazott, vakolt oszlopos tornáca. Az
utcai homlokzatot a XX. Század 2. felében átalakították. Az
eredetei nyílásrend feltehetően a település hasonló építési idejű
házával megegyező kialakítású volt: bejárati ajtó + 2 keskenyebb,
osztott üvegezésű ablak.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, udvari homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat eredeti nyílásrendjének, vakolatdíszeinek
kialakítása korabeli fotók, leírások illetve a településen fellelhető
minták alapján. Javasolt továbbá a veszélyes állagú tetőszerkezet
megerősítése.

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

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 33.
Hrsz: 430

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Lakóépület, gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. Század 2. felében épült. A ház L
alaprajzú. A lakóház udvari homlokzatának karakteres eleme az
egyenes záródású, oszlopos tornáca. Az utcai homlokzatot az elmúlt
évtizedekben átalakították. A „tüzép” ablak helyett eredetileg
feltehetően 2 keskenyebb osztott üvegezésű ablak alkotta bejárati
ajtóval együtt az utcai homlokzati nyílásrendet.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, udvari homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az eredeti utcai homlokzat helyreállítása korabeli fotók,
falkutatás, illetve a település azonos építési idejű épületeinek
jellegzetességei alapján. Pl. Öreg u. 35.

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

SORSZÁM: 15

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 59.
Hrsz: 445

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Lakóépület és kerítés

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. Század 2. felében épült. A ház az utcára
merőleges nyeregtetővel létesült. Az utcai homlokzat oromfala eredeti
állapotában maradt fenn. A rajta látható évszám: 1888. Az utcai
homlokzatot átalakították. A „tüzép” ablak helyett két kisebb, osztott
üvegezésű ablakot tartalmazott az eredeti nyílásrend a tornácajtón
kívül. A kerítés a pillérekkel az épülettel egy vonalban létesült.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, udvari homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli fotók,
falkutatás alapján.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

SORSZÁM: 16

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 63.
Hrsz: 462

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épületet feltehetően a XIX. Század 2. felében építették. Az
épület tornácajtaját az utca felől, valamint a tornác egy részét
befalazták. Az utcai homlokzaton látható „tüzép” ablak helyett az
eredeti utcai nyílásrend feltehetően 2 keskenyebb osztott
üvegezésű ablakot tartalmazott. Az eredeti nyílásrend feltehetően:
tornác ajtó + 2 ablak. Az oromfal részben eredeti állapotában
maradzt fenn, bár a vakolatdíszek nagy része hiányzik.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli
fotók, falkutatás alapján – az eredeti nyílásrend, tornác
helyreállítása.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

SORSZÁM: 17

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Arany J. u. 12.
Hrsz: 469
JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épületet feltehetően a XIX. Század közepén építették utcára
merőleges nyeregtetővel. Az udvari homlokzat karakteres eleme
egyenes záródású, falazott, vakolt felületű oszlopos tornáca. Az
utcai homlokzat az eredeti 2 ablak + tornácajtó nyílásrenddel
épült. Az ablakok felett szemöldökpárkányok találhatók. Az utcai
homlokzat vakolt felületét lizénák osztják meg. A homlokzaton
továbbá szellőzőablakok, vakolatdíszek láthatóak. Az épület
állaga rossz.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai és udvari homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az épület tartószerkezeti megerősítése, valamint az
épület külső felújítása, vakolása, meszelése.

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

SORSZÁM: 18

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Béke u. 10.
Hrsz: 455

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század - XX. Század fordulóján épült az
utcára merőleges nyeregtetővel. A tetőt feltehetően egy átalakítás
folyamán kontyolták.
Az épület homlokzatai téglaborítással készültek. Az utcafronti ablakok
íves záródásúak. A könyöklőpárkányok, lizénák, ablakkeretek szintén
téglaanyagúak.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az utcai homlokzat lábazatának rekonstrukciója.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

SORSZÁM: 19

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u. 28.
Hrsz: 490

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
bolt

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület Fő utca és Béke utca sarkánál található. Az L alaprajzó
épület fő jellegzetessége két tornya, különösen a saroktorony. Az
eredeti épület feltehetően a XIX. század közepén épülhetett, amelyet
átalakítottak a későbbiekben és akkor építették a sisakokat. A Fő utca
felöli homlokzaton

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az épület homlokzatának rekontrukciója.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

SORSZÁM: 20

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u. 26.
Hrsz: 492

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század közepén épült, utcával
párhuzamos nyeregtetővel, tűzfalas kialakítással.
Az utcai homlokzat nyílásrendjét átalakították, az eredeti ablakok
helyére „tüzép” jellegű ablakokat építettek. A homlokzaton ennek
ellenére maradtak meg eredeti vakolatdíszek, párkányok.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az épület utcai homlokzatának rekonstrukciója fellelhető korabeli fotók
alapján.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

SORSZÁM: 21

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u. 24.
Hrsz: 493

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Lakóépület, gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század 2. felében épült az utcára
párhuzamos nyeregtetővel, tűzfalas kialakítással. Az utcai homlokzat
nyílásrendje: 2+2+2+2 ablak + kapu. Az ablakok felett
szemöldökpárkányok találhatók az ablakok vakolatkeretezéseivel
azonos szélességben. Efölé kerámia padlásszellőzőket építettek.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a falazat vizesedésének megszüntetése. Az utcai homlokzat
vakolatjavítása, meszelése, az ereszcsatorna pótlása javasolt.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

SORSZÁM: 22

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u. 22.
Hrsz: 494

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Lakóépület, gazdasági épület és kerítés

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század 2. felében épült utcára
merőleges nyeregtetővel. Az utcai homlokzat nyílás rendje: 2
ablak + 1 ajtó. Az utcai homlokzat díszítményei közül csak a
főpárkány maradt meg eredeti állapotában. Az utcai homlokzaton
két padlásszellőző található. A tömör téglakerítés a kapunál két
pillérrel rendelkezik.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzata, a kerítés.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az épület vizesedésének megakadályozása, valamint a
vakolt felületek javítása festése. Az utcai homlokzat
vakolatdíszeinek rekonstrukciója javasolt korabeli fotók alapján.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

SORSZÁM: 23

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u. 18.
Hrsz: 496

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század 2. felében épült utcára merőleges
nyeregtetővel. Az udvari homlokzat tornácát átépítették. Az utcai
homlokzat nyílásrendje: 2 osztott üvegezésű ablak + 1 tornácajtó. Az
utcai homlokzat tűzfalát feltehetően vakolatdíszekkel láthatták el. Az
utcai homlokzatot az elmúlt években újított fel, színezték.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat vakolatdíszeinek rekonstrukciója, a fal
vizesedésének megakadályozása.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

SORSZÁM: 24

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u. 14.
Hrsz: 499

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
vendéglő

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század közepén épült, eredetileg is
fogadó volt. A épület nyílásrendje: 3 ablak + ajtó + ablak + ajtó +
ablak. Az ablakok osztott üvegezésűek, vakolatkertezéssel ellátottak.
A főpárkány tagolt.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Rekonstrukció során javasolt falkutatást végezni, illetve korabeli fotók
alapján igazítani a nyílásrendet. A két ablak közti ajtó helyén
eredetileg ablak lehetett.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

SORSZÁM: 25

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u. 12.
Hrsz: 500
JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:

helyi védelem

helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század közepén épült, utcával
párhuzamos nyeregtetős kialakítással. Az épület eredeti nyílásrendje a
kapuig tart : 2+2+2 ablak + kapu. Az ezt követő szakaszt átalakították
és 1 ajtót és 1 ablakot építettek be. Az utcai homlokzat felületét
lizénák, vakolatsávok tagolják. Az ablakok vakolatkeretezéssel,
könyöklőpárkánnyal készültek.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzatának eredeti szakasza.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az átalakított homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli
fotók alapján.

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

SORSZÁM: 26

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u. 8.
Hrsz: 502/2

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. Század közepén épült utcával
párhuzamos kialakítású nyeregtetős kialakítással. A telek zártsorúan
beépített. Az utcai homlokzat nyílásrendje: 2+2 ablak + kapu + 2 ablak.
A homlokzati felületet lizénák tagolják. Az osztott üvegezésű ablakok
alá könyöklőpárkányt építettek.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
A falak vizesedésének megakadályozása. A homlokzati vakolat
javítása, színezése.

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

SORSZÁM: 27

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u.
Hrsz: 504/2

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
gabonatárház

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület a telekbelsőben található, amelyet feltehetően a XX. Század
elején építettek. A gabonatárház az utcával párhuzamos nyeregtetővel
készült, oromfalas kialakítással. A látszó téglafalas épület homlokzatát
téglasávok tagolják. A legfeleső szint ablakinál az egyik ablak helyére
egy horizontálisan és vertikálisan is eltolt ajtót építettek be.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzati kialakítása.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója az ajtó helyett az eredeti
ablakokkal megegyező nyílászáró beépítésével.

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

SORSZÁM: 28

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u.
Hrsz: 507.

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A saroképület a Fő utcára merőleges nyeregtetővel épült
feltehetően a XIX, század második felében. Az épület udvari
homlokzatának fő eleme egyenes záródású oszlopos tornáca. Az
utcai homlokzatot átépítették, az ajtó mellé egy „tüzép” jellegű
ablakot építettek. Az oromfalon díszítmény nem található.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, udvari homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az épület utcai homlokzatának rekonstrukciója fellelhető korabeli
fotók alapján, illetve az épülethez hasonló, azonos építési idejű
eredetei házak homlokzati kialakításának átvétele.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

SORSZÁM: 29

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u. 17.
Hrsz: 518

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően XIX. Század második felében épült utcával
párhuzamos nyeregtetővel, tűzfalas kialakítással. Az épület utcai
homlokzatát átalakították, az eredeti nyílásrendet megszüntették.
Az eredeti ablakok helyére a helyi építési hagyományoktól eltérő
ablakokat építettek be. A kapu viszont eredeti állapotában maradt
fent.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, a kapu.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az eredeti utcai homlokzati nyílásrendjének visszaállítása
korabeli fotók, falkutatás alapján.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

SORSZÁM: 30

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u. 23.
Hrsz: 522/4

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Községháza épülete

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az eklektikus stílusban épített épületet feltehetően a XIX. Század
elején létesítették . Az épület 2 szintes. Tömege, homlokzatainak
kialakítása a század eleji polgári építészet karakteres alkotása.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatainak kialakítása.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a homlokzatok felújítása az eredeti állapotnak megfelelően.

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

SORSZÁM: 31

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u.
Hrsz: 522/2

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Fogyatékosok nappali ellátó intézménye

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XX. Század elején épülhetett a jelenlegi
polgármesteri hivatal épületével egyidőben. A ház a polgári építészet
karakteres alkotása.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai és a kerítés .

KORREKCIÓS JAVASLAT:
A homlokzat rekonstrukciója.

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

SORSZÁM: 32

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Béke u. 28.
Hrsz: 482

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú épület feltehetően a XIX. Század végén épülhetett. Az
utcai homlokzat téglaburkolattal ellátott, amelyet vakolatsávok
tagolnak. Az íves záródású ablakok keretezése téglából készült. Az
épületkerámiák feltehetően csak később kerültek beépítésre.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat lábazatának egységes kialakítása, illetve
a műanyag redőnyök eltávolítása.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

SORSZÁM: 33

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Dózsa Gy. u. 26.
Hrsz: 529
JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Lakóépület és gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épületet feltehetően a XIX. század második felében építették,
amelyet átépítettek a későbbiekben. A ház utcára merőleges
nyeregtetővel készült, tűzfalas kialakítással. Az udvari tornác
karakteres eleme egyenes záródású, oszlopos tornáca. Az utcai
homlokzat nyílásrendje: 2 ablak + 1 ajtó. A nyílászárókat a XX. Század
elején kicserélték, valamint feltehetően ezáltal a nyílások arányai
elhelyezkedésük is változott. Az utcai homlokzaton a lábazat felett
téglaburkolatot alakítottak ki az elmúlt években.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, udvari homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli fotók
alapján.

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

SORSZÁM: 34

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Dózsa Gy. u. 24.
Hrsz: 530/2

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XX. Század elején épült az utcával
párhuzamos nyeregtetős kialakítással. Az épület utcai homlokzata
téglaburkolattal készült. Az utcai homlokzat nyílásrendje: 2+2 ablak+1
kapu. A nyílászárókat kicserélték, viszont a kapu eredeti
kialakításában maradt fenn. Az ablakok téglakeretezéssel ellátottak. A
homlokzati felületet további téglasávok tagolják.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az ablakokat az
elkészíttetni és beépíteni.

eredetivel

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

megegyező

kialakítással

SORSZÁM: 35

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Kossuth u. 30.
Hrsz: 578/2

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XX. Század első felében épült utcával
párhuzamos nyeregtetős kialakítással. A kapu feletti évszám:
1938. Az utcai homlokzat nyílásrendje: 2+2 ablak + kapu + 2
ablak. A nyílások íves záródásúak és vakolatkeretezéssel
díszítettek. A homlokzati felületet vízszintes és függőleges
vakolatsávok tagolják.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Korrekciót nem igényel.

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

SORSZÁM: 36

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Kossuth u. 33.
Hrsz: 622

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Lakóépület és gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század második felében épült utcára
merőleges kialakítással. Az utcai homlokzatot átépítették:
feltehetően 2 ablak helyett 1 ablakot építettek be, valamint
kontytetőt alakítottak ki. Az udvari homlokzat karakteres eleme
egyenes záródású, oszlopos tornáca.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli
fotók, falkutatás, illetve a településen található hasonló
kialakítású, eredeti állapotában fennmaradt épületek építési
megoldásai alapján.

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

SORSZÁM: 37

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Kossuth u. 24.
Hrsz: 583

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
bolt

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század második felében épült,
utcával párhuzamos nyeregtetős kialakítással. Az épület utcai
homlokzata eredetileg teljesen téglaarchitektúrás lehetett. Az
épületet átalakították, az utcai homlokzaton csak a kapu maradt
meg eredeti kialakításában.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, kapuzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a z utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli
fotók alapján.

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

SORSZÁM: 38

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Kossuth u. 20.
Hrsz: 585

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Lakóépület és kerítés

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század végén épült utcára merőleges
nyeregtetővel. Az udvari homlokzat egyenes záródású oszlopos
tornáccal készült. Az utcai homlokzat nyílásrendje: 2 ablak +
tornácajtó. Az utcai homlokzathoz falazott téglakerítés csatlakozik
fakapuval.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai, a kerítés.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az épület utcai homlokzatának rekonstrukciója fellelhető korabeli
fotók alapján.

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

SORSZÁM: 39

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Kossuth u. 14.
Hrsz: 555/1

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
bolt

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú saroképület feltehetően a XIX. század végén épült
nyeregtetős kialakítással. Az épületet átalakították, az épületnek
csak a fő kapuja maradt meg eredeti arányaiban. Az ablakok
helyére „tüzép” ablakok kerültek. A lizénák, főpárkány kialkítása is
eredeti.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli
fotók alapján.

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

SORSZÁM: 40

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Kossuth u. 15.
Hrsz: 605
JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
bolt

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú saroképület feltehetően a XIX. század végén épült
nyeregtetős kialakítással. Az épület eredeti nyílásrendjét
átépítették, „tüzép” ablakok kerültek beépítésre. Az épület
homlokzatdíszei, a vakolatsávok viszont eredeti kialakításukban
megmaradtak. Az eredeti ablakok feltehetően a település hasonló
házainál megfigyelhető kivitelben készültek és párosával
helyezkedtek el a lizénák közt.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzatának díszítményei.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli
fotók, falkutatás alapján.

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

SORSZÁM: 41

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Kossuth u. 23.
Hrsz: 612

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század közepén épült utcára
merőleges nyeregtetővel. Az udvari homlokzat karakteres eleme
egyenes záródású, falazott oszlopos tornáca. Az utcai homlokzat
nyílásrendje: Tornácajtó + 2 ablak. Az utca homlokzatot
felújították, az eredeti kialakításból semmi sem látható.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli
fotók, leírások alapján, illetve mintaként szolgálhat a település
hasonló épületeinek eredeti homlokzati kialakítása is.

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

SORSZÁM: 42

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Dózsa u. 15.
Hrsz: 560

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század végén épült utcával párhuzamos
nyeregtetővel. A kapu fölött található évszám: 1891. Az épület utcai
homlokzatának nyílásrendje: kapu + 2+2+2 ablak. Az ablakok
vakolatkeretezéssel, szemöldökpárkánnyal ellátottak. Az ablakok felett
padlásszellőzők találhatóak. Az utcai homlokzat felületét vakolatsávok
tagolják.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az eredeti homlokzati színezés visszaállítása.

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

SORSZÁM: 43

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Dózsa u. 17.
Hrsz: 561

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épületet feltehetően a XIX. század végén építették utcára
merőleges nyeregtetővel. Az udvari homlokzat karakteres eleme
egyenes záródású, oszlopos tornáca. Az utcai homlokzat
vakolatdíszei, oromfala az eredeti, viszont az eredeti ablakok helyére
egy „tüzép” jellegű ablakot építettek. Az utcai homlokzat eredeti
nyílásrendje feltehetően: tornácajtó + 2 ablak.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat nyílásrendjének rekonstrukciója.

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

SORSZÁM: 44

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Pilisi u. 7.
Hrsz: 581

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú épület feltehetően a XIX. század második felében
épült. Az udvari homlokzat karakteres eleme egyenes záródású,
oszlopos tornáca. Az utcai homlokzat nyílásrendje: tornácajtó + 2
ablak. A házat felújították: az ablakokat kicserélték, újra vakolták,
színezték a házat.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, udvari homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli
fotók, leírások alapján, illetve mintaként szolgálhat a település
hasonló épületeinek eredeti homlokzati kialakítása is.

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

SORSZÁM: 45

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Ady E. u.
Hrsz: 202

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
bolt

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprjazú épület feltehetően a XIX. században épült,
nyeregtetős, tűzfalas kialakítással. Az épületet átépítették, az
eredeti nyílásrendet is megszüntették. A főpárkány valamint egy
szemöldökpárkány eredetiben megmaradt néhány függőleges
vakolatsávval együtt.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli
fotók, falkutatás alapján.

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

SORSZÁM: 46

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u/tér
Hrsz: 201

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
emlékmű

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az I. világháborús emlékmű a településközpontban található
parkosított környezetben.

VÉDENDŐ:
Az emlékmű.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Korrekciót nem igényel.

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

SORSZÁM: 47

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szent Erzsébet tér
Hrsz: 700

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Római katolikus templom, kereszt

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A templomot 1931-ben építették. A templom előtt műkő kereszt
található. Az épületet a közelmúltban felújították, homlozatát
színezték.

VÉDENDŐ:
A templom és a kőkereszt.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Korrekciót nem igényel.

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

SORSZÁM: 48

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Ady E. u.
Hrsz: 702/1

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Idősek otthona

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épületet feltehetően a XIX. század végén építették nyeregtetős
kialakítással. Az ablakok osztott üvegezésűek,
vakolatkeretezéssel ellátottak. A homlokzati felületeket függőleges
vakolatsávok tagolják. Az eredeti homlokzatkialakítás feltehetően
díszesebb volt.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt korabeli fotók
rekonstrukciója.

alapján

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

az

épület

homlokzatainak

SORSZÁM: 49

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Temető melletti ingatlan
Hrsz: 695/5

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
emlékmű

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A talapzatos emlékművet az I. világháborúban elhunytaknak
emlékére emeltette 1923-ban Gáspár István.

VÉDENDŐ:
Az emlékmű.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Korrekciót nem igényel.

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

SORSZÁM: 50

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Ady u. 13.
Hrsz: 1024

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Plébánia

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A római katolikus plébánia épülete a összetett tetőidommal
készült, feltehetően a XX. század elején. Az épület utcai
homlokzatát átépítették oly módon, hogy az ajtó melletti egyik
ablakot egy „tüzép” jellegű ablakra cserélték.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, utcai homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az utcai homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli
fotók alapján.

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

SORSZÁM: 51

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: szőlőhegy
Hrsz: 1731

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század második felében épült
nyeregtetővel, oromfalas kialakítással. Az épület déli
homlokzatának fő eleme egyenes záródású falazott oszlopos
tornáca. A keleti homlokzat nyílásrendje: tornácnyílás + 2 ablak.
Az oromfal vakolatdíszekkel, szellőzőablakokkal ellátott. A
homlokzatot a főpárkány tagolja.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a homlokzat vakolt felületeinek javítása.

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

SORSZÁM: 52

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1744

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. Század végén épült kontyolt
nyeregtetővel, tűzfallal. A romantikus stílusjegyeket magánviselő
épület keleti homlokzatán Zsolnay épületkerámiák is láthatók. A
falsávok tovább tagolják a homlokzat felületét.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Korrekciót nem igényel.

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

SORSZÁM: 53

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1872

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A nyeregtetős épület a XIX. – XX. Század fordulón épülhetett
tűzfalas kialakítással. A déli homlokzat egyenes záródású falazott
oszlopos tornáccal készült – a teljes homlokzat vakolt, meszelt
felületű. A keleti homlokzat nyílásrendje: tornácnyílás + 2 ablak. A
tornácnyílás, ablakok, szellőzőnyílások íves záródásúak. A
homlokzat teljes felülete téglaborítású. A homlokzati felületet
vízszintes és függőleges sávok tagolják.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Korrekciót nem igényel.

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

SORSZÁM: 54

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1851
JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épületet feltehetően a XIX. század végén építették
nyeregtetővel, oromfalas kialakítással. A déli homlokzat egyenes
záródású, pillérsoros tornáca nem fut végig a teljes homlokzaton.
A keleti homlokzat nyílásrendje: tornácnyílás + 2 ablak. Az íves
záródású tornácnyílás mellvéddel készült. Az épület oromfala a
tájegységre jellemző vakolatdíszekkel tagolt. A homlokzatot a két
szélen található féloszlop teszi még hangsúlyosabbá.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt az épület egysége homlokzati színezése, meszelése.

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

SORSZÁM: 55

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1799

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú épület nyeregtetővel, oromfalas kialakítással
létesült feltehetően a XIX. század végén. Az épület déli védett
homlokzatán egyenes záródású, falazott oszlopos tornác fut
végig. A keleti homlokzat nyílásrendje: tornácnyílás + 2 ablak. Az
íves záródású tornácnyílás mellvéddel készült. Az épület oromfala
a tájegységre jellemző vakolatdíszekkel tagolt.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Korrekciót nem igényel.

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

SORSZÁM: 56

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1788

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú épület nyeregtetővel, oromfalas kialakítással
létesült feltehetően a XIX. század végén. Az épület déli védett
homlokzatán egyenes záródású, falazott oszlopos tornác fut
végig. A keleti homlokzat eredeti nyílásrendjét átalakították, csak
az íves tornácnyílás maradt meg eredetiben.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a keleti homlokzat nyílásrendjének, valamint az oromfal
eredeti vakolatdíszítésének rekonstrukciója.

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

SORSZÁM: 57

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1779/1

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A nyeregtetős épület feltehetően a XIX. század végén épült
oromfalas kialakítással. A déli homlokzat oromfala a tájegységre
jellemző kialakítással készült, két padlásszellőzővel. A homlokzat
ablakait kicserélték. A déli homlokzaton egyenes záródású,
négyszög alaprajzú pilléres tornác található, amely nem fut végig
a teljes homlokzaton.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
A déli homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli fotók alapján.

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

SORSZÁM: 58

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1766

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A nyeregtetős épületet feltehetően a XIX. század végén építették,
oromfalas kialakítással. A keleti homlokzaton a tornácnyílás
egyenes záródású, valamint ezen az oldalon található a pinceajtó
is. Az oromfalon a tájegységre jellemző vakolat díszítmények
láthatók. A déli homlokzat egyenes záródású, oszlopos tornáca
nem fut teljesen végig.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a homlokzatok javítása, a keleti homlokzatra utólagosan
szerelt előtető eltávolítása.

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

SORSZÁM: 59

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1786

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú épület feltehetően a XX. század elején épült
nyeregtetővel, oromfalas kialakítással. A déli homlokzat
karakteres eleme az egyenes záródású, oszlopos tornác. A kelet
homlokzat nyílásrendje: tornácnyílás és egy ablak. Az ablak
mellett feltehetően egy másik ablak is látható volt eredetileg. Az
oromfalat vakolatsávok tagolják és épületkerámia díszíti.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a vakolt felületek javítása, valamint a déli homlokzat
nyílásrendjének rekonstrukciója.

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

SORSZÁM: 60

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1777

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú épület feltehetően a XIX. század második felében
épült. A déli homlokzaton mellvédes, egyenes záródású, oszlopos
tornác fut végig. A keleti homlokzaton 2 ablak, felettük az
oromfalon két szellőzőnyílás látható. Eredetileg feltehetően a
tornác tornyílással zárulhatott. Az oromfal díszített,
vakolatsávokkal tagolt.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a keleti homlokzat rekonstrukciója fellelhető fotók,
falkutatás alapján, illetve mintaként szolgálhat a szőlőhegy
hasonló épületeinek eredeti homlokzati kialakítása is.

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

SORSZÁM: 61

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1983

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A nyeregtetős épület feltehetően a XIX. század végén épült. A déli
homlokzat karakteres eleme egyenes záródású, mellvéd nélküli
oszlopos tornáca. A keleti homlokzat nyílásrendje: tornácnyílás +
2 ablak. Az oromfalat vakolatsávok tagolják és egy kör alakú
padlásszellőzőt alakítottak ki rajta.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a keleti homlokzathoz utólagosan hozzáépített előtető
elbontása.

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

SORSZÁM: 62

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1940

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század második felében épült,
nyeregtetővel, oromfalas kialakítással. A déli homlokzaton
egyenes záródású oszlopos tornác található, amely nem fut végig
a teljes homlokzaton. A keleti homlokzat nyílásrendje:
tornácnyílás + ablak. A homlokzati felületet a főpárkány tagolja.
Az oromfalon 2 padlásszellőző és homlokzati díszek találhatóak.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Korrekciót nem igényel.

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

SORSZÁM: 63

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: szőlőhegy
Hrsz: 1931

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század második felében épült
nyeregtetővel, oromfalas kialakítással. A déli homlokzat
karakteres eleme egyenes záródású oszlopos tornáca, amely
végig fut a homlokzaton. A keleti homlokzat tornácnyílása íves
záródású, mellette egy zsalugáteres ablak található. A homlokzati
felületet főpárkány tagolja. Az oromfalon továbbá 2 szellőzőnyílás
található.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a homlokzatokon a vakolati hibák javítása.

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

SORSZÁM: 64

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: szőlőhegy
Hrsz: 1693

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század végén, XX. Század elején
épült nyeregtetővel, oromfalas kialakítással. A déli homlokzaton
egy ablak, egy egyenes záródású tornácnyílás található. Az
oromfalon 2 szellőzőnyílás látható. A keleti homlokzat egyenes
záródású, oszlopos tornáca nem fut végig a teljes homlokzaton.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a déli homlokzat rekonstrukciója fellelhető korabeli fotók
alapján, illetve mintaként szolgálhat a település hasonló
épületeinek eredeti homlokzati kialakítása is.

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

SORSZÁM: 65

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1697

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század végén épült nyeregtetővel,
oromfalas kialakítással. A déli homlokzaton az egyenes záródású
oszlopos tornác nem fut végig. A keleti homlokzat kialakítása
feltehetően eredeti állapotában maradt fenn. A homlokzati
felületet vízszintes és függőleges vakolatsávok tagolják. A
tornácnyílás íves kiképzésű.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a vakolati hibák javítása.

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

SORSZÁM: 66

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1689

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század végén épült nyeregtetővel,
oromfalas kialakítással. A déli homlokzaton egy kisebb méretű
ablak, az íves tornácnyílás és az oromfalon 2 íves záródású,
vakolatkertes szellőzőnyílás található. A keleti homlokzaton
egyenes záródású oszlopos tornác található mely nem fut végig a
teljes homlokzaton.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a vakolati hibák javítása.

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

SORSZÁM: 67

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1644

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú épület feltehetően a XX. Század elején épült,
nyeregtetős kialakítással. A déli homlokzat tornáca egyenes
záródású, mellvéd nélküli pillérekkel készült. A keleti homlokzaton
az íves záródású tornácnyílás mellett 2 zsalugáteres ablak
található. A homlokzati felületet főpárkány tagolja. Az oromfal
vakolatdíszekkel, 2 kisméretű szellőzőnyílás létesítésével készült.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a vörös homlokzati színezés helyett a fehér szín
alkalmazása.

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

SORSZÁM: 68

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1642

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú épület feltehetően a XIX. század végén épülhetett.
A déli homlokzatot eredetileg nyitott tornác zárta, amelyet
befalaztak. A keleti homlokzat tornácnyílását is befalazták és
helyére ablakot építettek be. A homlokzaton található továbbá egy
”tüzép” jellegű ablak. A homlokzati síkot főpárkány tagolja. Az
oromfalon 2 szellőzőnyílás található, valamint egy előregyártott
rozetta.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, oromfalának kialakítása.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a keleti homlokzat eredeti nyílásrendjének visszaállítása
fellelhető fotó alapján, illetve mintaként szolgálhat a település
hasonló épületeinek eredeti homlokzati kialakítása is. Javasolt
továbbá fehér homlokzati színezés kialakítása.

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

SORSZÁM: 69

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1641
JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú, nyeregtetős épület feltehetően a XIX. század
második felében épült, oromfalas kialakítással. A déli, belső
homlokzaton egyenes záródású, oszlopos tornác fut végig. A
keleti homlokzaton az íves záródású tornácnyílás mellett egy
zsalugáteres ablak található. A tornácnyílás mellé egy féloszlopot
építettek. A homlokzati felületet főpárkány tagolja. Az oromfalon 2
íves záródású, vakolatkeretes szellőzőnyílás található, felettük
egy rozettával.
VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a homlokzat rekonstrukciója az épületen található
vakolatdíszek kiképzésének megfelelően.

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

SORSZÁM: 70

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1622

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú, nyeregtetős épület feltehetően a XIX. század
második felében épült. A déli homlokzaton egyenes záródású
oszlopos tornác található. A keleti homlokzaton a tornácnyílás
egyenes záródású, ami mellé egy ablakot építettek. A
homlokzatot utólag bevakolták és színezték.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, déli homlokzata.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a keleti homlokzat rekonstrukciója fellehető korabeli fotók
alapján, illetve mintaként szolgálhat a település hasonló
épületeinek eredeti homlokzati kialakítása is. Javasolt továbbá
fehér homlokzati színezés kialakítása.

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

SORSZÁM: 71

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Szőlőhegy
Hrsz: 1994

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A téglány alaprajzú, nyeregtetős présház keleti főhomlokzatát
mellvéd nélküli tornác oszlopsor zárja. A déli homlokzat oromfalán
keretezett padlásszellőzők és felirati tábla található.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege, homlokzatai.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a homlokzati felületek javítása.

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

SORSZÁM: 72

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: külterület
Hrsz: 019/14

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:
Gazdasági épület

AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A település belterületétől nyugati irányban található nyeregtetős
tanyát és kiszolgáló épületeit feltehetően a XX. század elején
építették. Az épület környezetében más épület, építmény nem
található.

VÉDENDŐ:
Az épület tömege.

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt
az
épület
homlokzatainak,
nyílásrendjének
rekonstrukciója fellelhető korabeli fotók, leírások alapján.

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

SORSZÁM: 73

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Kossuth u. 36.
Hrsz: 566/1

JELENLEGI VÉDELEM:
Nyilvántartott
műemléki
érték

Törzsszám: 9275
Azonosító: 8590

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
Kiállító épület – gyöngykiállítás és kerítés

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század második felében épült utcára
merőleges kontyolt nyeregtetős kialakítással. Az épület eredetileg
tűzfalas kialakítással készülhetett.
Az épület udvari homlokzatának oszlopos tornáca egyenes záródású.
A vakolatdíszes utcai homlokzat oromzatában 1863-as évszám.
Az utcai homlokzat nyílásrendje: 2 ablak + 1 tornácajtó.
Az épülethez falazott, fehérre meszelt kerítés csatlakozik fabetétes
kapuval.
MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK:
-

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Korrekciót nem igényel.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

Sorszám: M1

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Kossuth u. 22.
Hrsz: 584

JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám: 11472
Azonosító: 17580

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század közepén épült utcára merőleges,
nyeregtetős kialakítással. Az udvari homlokzat tornáca egyenes
záródású, falazott oszlopos kialakítású. Az utcai nyílásrendje: 2 ablak
+ 1 tornácajtó. Az épület eredetei állapotában maradt fenn a
homlokzati díszítményekkel együtt.

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK:
585, 559, 560, 561, 583, 410, 613/1, 612, 611, 609

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a vakolt felületek javítása, valamint az utcai kerítés kapujának
cseréje fabetéses kapura.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

Sorszám: M2

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Dózsa u. 19.
Hrsz: 562

JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám: 11467
Azonosító: 18467

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
Lakóépület és gazdasági épület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú épület Dózsa utcára merőleges épületszárnya
feltehetően a XIX. század második felében épült. Fő jellegzetessége
egyenes záródású, falazott oszlopos tornáca. A Dózsa Gy. Utcával
merőleges tengelyű épületszárny feltehetően később, a XX. Század
elején épült. Az utcai homlokzat nyílásrendje: 2+2 ablak + kapu + 2+2
ablak

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK:
516, 532, 535, 536, 547, 561, 563, 564, 580, 581

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a homlokzat vakolathibáinak javítása.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

Sorszám: M3

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 60.
Hrsz: 36

JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám: 11476
Azonosító: 13934

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
Lakóépület, kerítés

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú épület feltehetően a XIX. Század közepén épült,
tűzfalas kialakítással. Az utcai homlokzaton
az ablakok alatt
könyöklőpárkányok találhatok, az ablakok felett zsalugáteres
szellőzők. A homlokzati felületet falsávok, vakolatdíszek tagolják. Az
épület folytatásában az utcai telekhatárra tömör falazott téglakerítést
építettek.

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK:
29, 35, 38, 39, 440, 442, 443, 444

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a tűzfal fehérre meszelése.

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

Sorszám: M4

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 7.
Hrsz: 182

JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám: 11473
Azonosító: 17581

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A polgárosodás jegyeit magán viselő épület feltehetően a XX.
század elején épült. Az utcai homlokzat téglaburkolatos. Az ablakok
keretezése díszes. Az ablakok közt lizénák tagolják a felületet. Az
ablakok felett attika fal található. A kapu külön gyalogos bejárati ajtót is
tartalmaz.

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK:
181, 183, 220, 221, 222, 29, 92, 93, 94, 99

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Korrekciót nem igényel.

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

Sorszám: M5

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 35.
Hrsz: 431

JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám: 11474
Azonosító: 13936

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. Század 2. felében épült, az utcára
merőleges kialakítású nyeregtetővel. Az utcai homlokzat oromfalán
található felirati tábla évszáma: 1893. Az udvari homlokzat fő
jellegzetessége egyenes záródású oszlopos tornáca. Az épület udvari
és utcai homlokzata eredeti állapotukban látható.

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK:
199, 200, 29, 420/1, 421, 429, 430, 432, 50, 506, 52, 53, 54, 55, 57

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Korrekciót nem igényel.

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

Sorszám: M6

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 37.
Hrsz: 432

JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám: 11475
Azonosító: 13935

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület építésének éve a homlokzaton található felirat szerint
1910. A saroképület a polgárosodás jegyeit viseli magán. A homlokzat
téglaborítással készült. Az ablakok keretezése, a homlokzati lizénák is
téglaborításúak.

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK:

200, 29, 420/1, 421, 431, 433, 504/1, 504/2, 506, 52, 53, 48, 49/1, 50

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Korrekciót nem igényel.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

Sorszám: M7

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u. 30.
Hrsz: 456

JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám: 11471
Azonosító: 17579

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
Lakóépület és kerítés

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. Század végén kapta jelenlegi formáját.
A ház utcára párhuzamos nyeregtetővel, tűzfalas lezárással készült.
Az utcai homlokzaton 4 osztott üvegezésű ablak található. A
homlokzat karakteresen díszített. Az ablakok fölött díszes
szemöldökpárkányok, azok fölött pedig szellőzőablakok láthatóak. Az
épülethez téglalábazatos, kovácsoltvas kerítés csatlakozik.

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK:
453, 454, 455, 457, 460, 466, 469, 470, 471/1, 471/2, 471/3, 472, 473

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a kerítés pilléreinek tartószerkezeti megerősítése, ahol
indokolt. Javasolt továbbá az épület tűzfalának és kerítés falazott
részeinek vakolása, fehérre meszelése.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

Sorszám: M8

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u. 10.
Hrsz: 501

JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám: 11469
Azonosító: 17577

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. Század közepén épült utcával
párhuzamos nyeregtetős kialakítással. A telek zártsorúan beépült. Az
utcai homlokzat nyílásrendje: 2+2+2 ablak+kapu+2 ablak. Az ablakok
osztott üvegezésűek, vakolatkeretezéssel, könyöklőpárkánnyal,
szemöldök párkánnyal ellátottak. A homlokzatot függőleges
vakolatsávok, díszített főpárkány díszíti.

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK:
435, 436, 437, 471/1, 471/2, 471/3, 500, 502/2, 510, 511, 513, 514

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Korrekciót nem igényel.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

Sorszám: M9

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u. 6.
Hrsz: 503

JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám: 11468
Azonosító: 13939

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. század közepén épült utcával
párhuzamos nyeregtetővel. A telek beépítési módja zártsorú. Az utcai
homlokzat nyílásrendje: 2+2+2 ablak + kapu. Az épület utcai
homlokzata gazdagon díszített. Az osztott üvegezésű ablakok
könyöklő és szemöldök párkányokkal ellátottak. Az ablakok és a kapu
fölött padlásszellőzők találhatóak. Az épület további jellegzetessége,
hogy a kapu eredeti állapotában maradt fent, ami a többi hozzá
hasonló épület kapujának rekonstrukciójánál mintául szolgálhat.

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK:
433, 434, 435, 471/1, 471/2, 471/3, 502/2, 504/1, 509/1, 509/2, 510,
504/2

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Az épület vakolásának, színezésének javítása.

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

Sorszám: M10

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Pilissy E. u. 3.
Hrsz: 515/2

JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám: 11477
Azonosító: 13933

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az L alaprajzú saroképület feltehetően a XIX. Század második
felében épült. Az épület Fő utcai nyílásrendje: ajtó + 1+2+2+2+2 ablak.
Az
ablakok
szalagkeretesek,
könyöklőpárkánnyal,
szemöldökpárkánnyal ellátottak. Az ablakok és az ajtó fölött
szellőzőablakokat építettek. Az utcai homlokzatot
további
vakolatsávok, épületkerámiák díszítik.

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK:
439, 471/1, 471/2, 471/3, 497, 499, 500, 514, 515/1, 516, 517/1,
517/2, 517/3

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a homlokzat javítása, színezése.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

Sorszám: M11

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Fő u. 15.
Hrsz: 517/1

JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám: 11470
Azonosító: 17578

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
lakóépület

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az épület feltehetően a XIX. Század második felében épült. A fő
utcára néző homlokzat nyílásrendje: kapu + 2+2+2 ablak. Az ablakok
felett párkányzat található. A homlokzatot vakolatsávok tagolják. A
kapu íves záródású.

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK:
439, 471/1, 471/2, 471/3, 496, 497, 499, 515/2, 516, 517/2, 517/3, 518

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Javasolt a homlokzat javítása.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

Sorszám: M12

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Kossuth u. 32- 34.
Hrsz: 566/2

JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám: 9275
Azonosító: 14579

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
Sárközi Tájház

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcavonalon fésűs beépítésben álló, földszintes, téglalap alaprajzú,
nyeregtetős lakóház, hátsó folytatásában hosszú gazdasági szárnnyal.
Udvari, átalakított gazdasági keresztszárnya hozzáépült a 36. szám
alatti, fésűs beépítésben álló, földszintes, téglalap alaprajzú épülethez
(hrsz.: 566/1), és így közös udvart zárnak be. Utcai homlokzatához
mindkét irányban kerítésfal csatlakozik, a DK-i, alacsonyabb falban
pilléres kocsikapuval. A vakolatdíszes utcai homlokzat oromzatában
1863-as évszám. Az udvari oldalon oszlopos, mellvédes tornác. Az
eredetileg téglalap alaprajzú épületet udvari, gazdasági szárnnyal
bővítették. Felújítva, egyes melléképületek lebontásával: 1952 után.
1955 óta tájház.
MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK:
410, 527, 528, 529, 530/2, 547, 564, 569/2, 571, 572, 574, 578/2, 620,
621, 622, 623

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Korrekciót nem igényel.

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

Sorszám: M13

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: Öreg u. 70.
Hrsz: 2

JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám: 4201
Azonosító: 8589

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
Református templom

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Utcavonalon zártsorú beépítésben álló, egyhajós templom, Ny-i
homlokzata előtt toronnyal, nyújtott, a hajónál keskenyebb, poligonális
záródású, középkori szentéllyel. A torony és a hajó É-i és D-i
homlokzataihoz L alaprajzú, földszintes, nyeregtetős csatlakoznak. A
torony tengelyében nyíló, záróköves díszű, kőkeretes bejárat
pilaszteres keretépítménye fölött magyar nyelvű feliratos kőtábla,
1788-as építési évszámmal. A hajót és a szentélyt lépcsőzetes
támpillérek támasztják. A hajó É-i homlokzatának két K-i pillérközében
csúcsíves boltozati homlokív téglából helyreállított vonala.
Berendezés: 18. század vége és 19. század.
MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK:
1, 29, 3, 449/1, 450

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Korrekciót nem igényel.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

Sorszám: M14

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Decs
Utca, házszám: külterület
Hrsz: 0109/38

JELENLEGI VÉDELEM:
Nyilvántartott
műemléki
érték

Törzsszám: 10148
Azonosító: 8588

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
R. k. kápolna ( Mausz-kápolna)

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Decsről Szálkára vezető út mellett, Görögszó felett magaslaton
(kilátással a Sárközre a Dunáig) szabadon álló, egyhajós kápolna, Ny-i
homlokzata elé enyhén kilépő toronynyal, a hajónál keskenyebb,
poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt
nyeregtetővel. A tornyot támasztó féloromzatok végén pillérre állított
váza. A torony tengelyében nyíló kapu szemöldökgerendáján építési
évszám és az építtetők neve. A belsőben poroszsüveg födém. 1891ben építtette a szálkai Michael és Anna Mayer. Nevét a húsvéti
Emmausz-járásról kapta. A 20. század végére használaton kívül,
romos. Helyreállítva: 1993.
MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK:
-

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Korrekciót nem igényel.

Meridián Mérnöki Iroda Kft

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

Sorszám: M15

Örökségvédelmi hatástanulmány
Régészeti szakterületi munkarész
Decs község településrendezési eszközeihez

Bevezetés
Az örökségvédelmi hatástanulmány a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletnek és
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)
kormányrendeletnek megfelelően a településfejlesztési koncepcióhoz készül.
A hatástanulmány szerkezetét és tartalmát a 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) és a
kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)
kormányrendelet 83. § (2) bekezdése, illetve utóbbi 14. 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.) kormányrendelet szabályai szerint történhet.
A hatástanulmány a rendezési tervhez változtatás nélkül, külön alfejezetként csatolandó.
A vizsgálatnál figyelembe vett, a kulturális örökség régészeti vonatkozásait érintő speciális
törvények és rendeletek:
 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről – amely a földvárak és halmok (temetkezési
helyek) védelméről rendelkezik (23. §),
 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,
 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről,
 2001. évi LXIV. törvény a Kulturális örökség védelméről (a továbbiakban: Kötv.),
 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartó rendszerről – különösen az alábbi szabálysértésnek minősülő cselekmények:
lopás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, szándékos rongálás ötvenezer forintot meg nem haladó
értékre – 177. § (3) bekezdése szerinti minősített esetei,
 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről – különösen az alábbi bűncselekmények:

műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása – 357. §,

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

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

jogtalan elsajátítás – 378. § (2) bekezdése,

orgazdaság – 379. § (3) bekezdés b) pontja szerinti minősített esetei,
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról – az örökségvédelmi hatóság
hatósági eljárásait ez alapján végzi,
 149/2000. (VIII. 31.) kormányrendelet 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.) kormányrendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról,
 191/2001. (X. 18.) kormányrendelet az örökségvédelmi bírságról,
 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről,

 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról.
 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték
nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet
megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól,
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, időés költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források
feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-,
illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.
Gyűjtemény (Kötv. 7. § 6.): a gyűjtői tevékenység eredményeként létrejött, ritkaságából vagy
jellegéből adódóan különös jelentőséggel bíró javak összessége, amelynek egységességében
megnyilvánuló kulturális értéke meghaladja egyes darabjainak együttes értékét.
Kulturális örökség elemei (Kötv. 7. § 11.): a régészeti örökség, a hadtörténeti örökség
régészeti módszerekkel kutatható elemei, a műemléki értékek, valamint a kulturális javak.
Nagyberuházás (Kötv. 7. § 20.): az alábbi, földmunkával járó beruházás:
a) a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás,
b)
c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás,
d) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztó- vagy árapasztó
tározó-építés, vagy
e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló
törvény szerint kisajátítást végeztek.
Nyilvántartott régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 23.): a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény
alapján általános védelem alatt álló régészeti lelőhely.
Megelőző feltárás (Kötv. 7. § 13.): írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel
végzett régészeti feladatellátás (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás),
amely a földmunkával járó beavatkozások, fejlesztések, beruházások által érintett,
nyilvántartott régészeti lelőhelyek feltárására irányul.

Mentő feltárás (Kötv. 7. § 14.): régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli,
váratlan előkerülése során alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű
megmentésére irányuló azonnali beavatkozás.
Régészeti emlék (Kötv. 7. § 28.): a régészeti örökség ingatlaneleme.
Régészeti érdekű terület (Kötv. 7. § 29.): valamennyi terület, természetes vagy mesterséges
üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése
várható vagy feltételezhető.
Régészeti feltárás (Kötv. 7. § 30.): a földmunkával járó beavatkozás, fejlesztés, beruházás
esetén feltárásra jogosult által végzett lelőhely-felderítés és megelőző jellegű örökségvédelmi
tevékenység, melynek szaktevékenységi része a feltárásvezetés, a feltárás dokumentálása, a
régésztechnikusi feladatellátás, a leletek elsődleges feldolgozása, valamint a geodéziai és
térinformatikai feladatok ellátása. Járulékos része a régészeti bontómunka.
Régészeti korú tárgy (Kötv. 7. § 32.): bizonyítottan gyűjteményben fennmaradt, a kulturális
javak körébe tartozó, 1711 előtt keletkezett tárgy.
Régészeti lelet (Kötv. 7. § 33.): a régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt – jellegénél
fogva – ingó eleme, függetlenül attól, hogy eredeti helyéről, összefüggéseiből, állapotából
elmozdult, elmozdították-e vagy sem. Nem minősülnek régészeti leletnek a régészeti korú
tárgyak.
Régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 35.): földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti
örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók.
Régészeti megfigyelés (Kötv. 7. § 36.): a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen
történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és
dokumentálása.
Régészeti örökség (Kötv. 7. § 37.): az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek
felszíne alatt és a természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető
nyoma, amely segít megismerni az egyetemes kultúrát, az emberiség történetét, kapcsolatát
környezetével, valamint hozzájárul az ország területén élt népek és a nemzet történelmének
rekonstruálásához, igazolja, bemutatja, alátámasztja népünk eredetét és fejlődését, továbbá
amellyel kapcsolatos információszerzés fő forrásai a feltárás és egyéb kutatási módszerek.
Régészeti védőövezet (Kötv. 7. § 38.): a védetté nyilvánított régészeti lelőhely környezete,
amely biztosítja annak fenntarthatóságát, megközelíthetőségét, tájképi védelmét.
Teljes felületű feltárás (Kötv. 7. § 40.): nyilvántartott régészeti lelőhelyen a régészeti
örökség elemeinek a földmunkával érintett terület teljes egészén történő feltárása.
Terepbejárás (Kötv. 7. § 41.): minden olyan felszínen végzett kutatás, adatgyűjtés és
kiértékelő dokumentálás, amely a régészeti örökség nem ismert elemének felfedezésére vagy
a régészeti lelőhely állapotának ellenőrzésére, illetve azonosítására irányul, függetlenül attól,
hogy együtt jár-e a leletek összegyűjtésével vagy sem.

Tervásatás (Kötv. 7. § 42.): tudományos célból végzett, tudományos szempontok alapján
előre tervezett régészeti feltárás.
Történeti városmag (Kötv. 7. § 44.): a mai városok területén található, az eredeti, történelmi
városszerkezetet tükröző, a régészeti örökség elemeit nagy mélységben és több rétegben
megőrző, a település több évezredes múltját és folyamatosságát mutató jól lehatárolható,
nagyobb összefüggő terület.
Védetté nyilvánított régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 45.): miniszteri döntéssel, határozattal
vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánított kiemelkedő történeti és
kulturális jelentőségű, nyilvántartott régészeti lelőhely.
Védett örökségi elem (Kötv. 7. § 46.): az e törvény erejénél fogva védelem alatt álló, illetve
miniszteri rendelettel vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem.
Kötv. 7/A. §: A régészeti örökség védelme kiterjed a régészeti örökség felkutatására,
értékelésére, számbavételére, nyilvántartására.
Kötv. 8. § (1): A Magyarország határain belül a föld felszínén, a földben, a vizek medrében
vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon.
A Kötv. 9. §-a kimondja, hogy a régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének
figyelembevételével – csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya
számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. A
régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti
összefüggéseikben kell megőrizni, ennek érdekében régészeti lelőhelyek védelmére irányuló
intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük a
Kötv. 10. §-a alapján.
Általános védelem (Kötv. 11. §): a régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános
védelem alatt állnak.
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása (Kötv. 12–16. §): az ország és annak
régiói kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű régészeti lelőhelyeit jogszabályban kell
védetté nyilvánítani (12. §). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan
tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti
(13. § (1)). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett
régészeti lelőhely kategóriába kell sorolni (13. § (3)).
A Kötv. 19.§ (1) bekezdése alapján a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal,
beleértve az ásványi vagyon kitermelését is a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket
jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni.
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)
kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 21. § (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. 88. § (6)).
A Kötv. 19. §-a alapján a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás
keretében mozdíthatók el. A régészeti feltárások költségeit – a jogszabályban meghatározott
kivételekkel – annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a
nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.
A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági ár mértékét a Korm. r. 8.
sz. melléklete határozza meg.
A Kötv. 82. §-a szerint örökségvédelmi bírsággal kell sújtani azt a természetes vagy jogi
személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki
- jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet védelem alatt álló kulturális örökségi
elemen engedély vagy tudomásulvétel nélkül vagy attól eltérő módon végzi,
- a védelem alatt álló kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti vagy
megrongálja, valamint
- a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti,
- régészeti feltárást feltárási jogosultság nélkül végez,
- nyilvántartott régészeti lelőhelyen a hatóság engedélye vagy nyilatkozata nélkül beruházást
valósít meg.
Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz
eleget.
A bírságot a hatóság szabja ki. A bírság mértéke nyilvántartott régészeti lelőhely esetén az
örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) kormányrendelet alapján 10 ezertől 250
millió forintig terjedhet.

1. Örökségvédelmi vizsgálat
1.1. A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a történeti
településmag
Decs község területe Tolna megye délkeleti részén, a Tolnai-Sárköz nevű kistáj középső
részén helyezkedik el, de határának kis terjedelmű, nyugati része (Decsi-szőlőhegy) a
Szekszárdi-dombság nevű kistájhoz tartozik. A határ keleti, a Sárközben fekvő része 86–95
méter tszf. magasságú alacsony ármentes síkság, nyugati része pedig 100–240 méter tszf.
magasságú, közepesen tagolt, jórészt löszös dombság.
A község nyugat–keleti irányban hosszan elnyúló, szabálytalan alakú külterületét hosszabb
szakaszon csak a keleti oldalon övezi természetes határ, amelyet a Keselyűs-Duna, a
Gemenci-Holt-Duna, a Duna főmedre, majd a Rezéti-Holt-Duna jelöl ki.
A decsi határ vízhálózatát a Sárvíz és a Duna és mellékágaik egykori medrei határozzák meg,
amelyek nagyjából észak–déli irányban kettészelik a település határát. A külterület nyugati
részének jelentősebb vizei az egykori Sárvíz folyó, valamint annak különböző mellékágai
mára csatornázott medrei: a Szekszárdi-Séd-csatorna és a Szekszárd-Bátai-főcsatorna, a
falutól keletre pedig a Duna különböző egykori medrei, a Lankóci-Kis-Duna-csatorna, a
Keselyűs-Duna, a Gemenci-Holt-Duna, illetve a Rezéti-Holt-Duna, valamint két lefűződött
meder, a Kis-Holt-Duna és a Decsi-Nagy-Holt-Duna.
A 94,68 km² nagyságú településhatár túlnyomó része szántóföldi művelés alatt erdő, nagyobb,
összefüggő erdőt csak a határ keleti szélén, a Duna mentén húzódó Gemenci-erdő képvisel.
Decs község neve puszta személynévből, magyar névadással keletkezett. Az alapjául szolgáló
személynév előzménye egy ótörök méltóságnév iráni változatán nyugvó, kazár közvetítésű
szó lehetett, amely etimológiailag azonos a régi magyar Gyejcsa személynév tövével.
A település neve először 1398-ban szerepel írott forrásban, amikor a váci káptalan etei
magistere a káptalan név szerint felsorolt 40 decsi jobbágyával Őcsényben hatalmaskodott.
Temploma 1402-ben tűnik fel az oklevelekben, amikor a pápa engedélyt adott a váci káptalan
számára, hogy Decsen „az ott régtől fogva fennálló” fakápolna helyett Szent Ilona tiszteletére
kőtemplomot vagy -kápolnát építsen és plébániát alapítson. A ma is álló gótikus református
templom déli kapuja feletti 1516-os felirat valószínűleg egy átépítés időpontjára utal.
A középkori falu a mai település délkeleti szélén, az Öreg utca déli végének környékén, a
református templom környékén terült el a kevés régészeti adat alapján. A református templom
északi oldalán álló egykori kollégium területéről az 1960-as években régészeti leletek kerültek
elő az Árpád-kortól a török korig.
1.2. A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt
terület esetén terepbejárással
Decs közigazgatási területéről jelenleg 26, ismert kiterjedésű régészeti lelőhely ismert. Ez a
szám a természetföldrajzi adottságok ismeretében nem mondható magasnak, főként, hogy a
lelőhelyek két kivétellel a belterületen és attól nyugatra, a határ nyugati felében, a Decsiszőlőhegyen, valamint a Szekszárdi-Séd-csatorna és a Szekszárdi-Bátai-főcsatorna mentén
csoportosulnak. Viszonylag nagy területekről – főként a határ alacsony fekvésű keleti feléből
– jelenleg nem ismerünk lelőhelyeket, amely kutatástörténeti okokkal magyarázható, azaz a
lelőhelyek száma további kutatások esetén a jövőben még emelkedhet.
Decs határának régészeti lelőhelyei különböző jellegű kutatások eredményeképpen ismertek.
Tervásatás eddig két lelőhelyen történt a község határában:
– az 1880–1890-es években Wosinsky Mór több ponton feltárta a Török-kút vizét elvezető
kerámia vízvezetéket,
– Ete mezőváros területén, a Városhely-dűlőben több alkalommal folyt tervásatás:

1933-ban és 1935-ben Csalogovits József feltárta a templom részletét, több sírt, több
lakóház részletét, valamint két fazekaskemencét,
1967-ben Mészáros Gyula végzett szondázó ásatást több helyszínen,
Miklós Zsuzsa és Vizi Márta 1996-tól komplex kutatási program keretében több
helyszínen végzett ásatást (fazekasház, templom),
2009-ben Vizi Márta megelőző feltárást végzett a mezőváros déli részén, amelynek
során 224 főleg középkori objektumot tárt fel, köztük néhány rézkori és bronzkori gödröt is.
Helyszínelés, és hozzá kapcsolódóan esetleg leletmentés egy alkalommal történt:
– 1964-ben Mészáros Gyula gyűjtött az I. számú általános iskola udvarán késő bronzkori,
Árpád-kori és 16–17. századi kerámiatöredékeket gyűjtött,
– 1966-ban Rosner Gyula a Pilisi Elemér utca 8. számú ház előtt csatornázás során
megbolygatott késő középkori edényégető kemence helyszíni szemléjét végezte el,
– 1966-ban Bucsányi Kálmán a Decsi-hegyi hízlalda területéről avar kori leleteket
(valószínűleg sírmellékleteket) gyűjtött be,
– 1967-ben Mészáros Gyula a református templom északi oldalán fekvő kollégium alapozási
munkái során 17. századi kerámiatöredékeket gyűjtött,
– 1976-ban Gaál Attila és Rosner Gyula a Szonfovai erdészháznál végzett helyszínelést,
amikor megbolygatták a középkori templom körüli temetőt,
– 1986-ban Szabó Géza a falutól a Dögkútnál új szeméttelep építésének földmunkáihoz
kapcsolódva rézkori, késő bronzkori gödröket és Árpád-kori telepjelenségeket tárt fel,
– 1986-ban Gaál Attila és Szabó Géza dokumentálta Ete mezőváros templomának útépítéssel
megbolygatott körítőfalának egy részét, valamint a templom körüli temető két sírját,
– 2010-ben Szabó Géza a Decsi-szőlőhegyen római kori sírt tárt fel (16. lelőhely).
Régészeti szakfelügyelet egy lelőhelyet eredményezett:
– 2003-ban Ódor János Gábor gázvezetékárok-ásás régészeti felügyelete során Decsiszőlőhegyen átvágott gödörből néhány őskori kerámiatöredéket gyűjtött.
Terepbejárások több alkalommal is érintették a decsi határt:
– az 1880–1890-es években Wosinsky Mór a Kút-völgyben bronzkori telepet és római kori
épületet azonosított (16., 19. lelőhely),
– az 1980-as években a szekszárdi múzeum munkatársai a szekszárdi járás terepbejárásai
során Decs határában több lelőhelyet is azonosítottak (22., 26. lelőhely),
– 1992-től kezdve Miklós Zsuzsa, majd vele együtt Vizi Márta terepbejárással és légi
fotózással kutatta Ete mezőváros területét,
– 2001-ben Visy Zsolt a római kori limes út nyomvonalának terepi kutatása során a szálkai
elágazástól délkeletre neolit és bronzkori cserepeket gyűjtött
– 2001-ben Gaál Attila az M6-os autópálya nyomvonalának bejárása során az M6–M56 8.
lelőhelyen bronzkori, római kori, avar kori és Árpád-kori telepet azonosított,
– 2003-ban Ódor János Gábor tervezett szennyvízhálózat nyomvonalán végzett terepbejárása
során Újberekpuszta térségében három új lelőhelyet figyelt meg (12–14. lelőhely),
– Miklós Zsuzsa Pulavár helyét próbálta azonosítani, de többszöri terepbejárás és 2003-as légi
fotózása alapján sem sikerült meghatároznia a helyét,
– 2010-ben Szabó Géza a Decsi-szőlőhegyen négy lelőhelyet – bronzkori telepet, római kori
sírt edényégetőt és épületet – azonosított (15., 17–19. lelőhely),
– 2011-ben Szabó Géza a Köves-telek dűlőben kelta, római kori és avar kori telepet
dokumentált,
– 2019-ben K. Németh András a hatástanulmány készítése során öt új lelőhelyet azonosított
(22–26. lelőhely).

A decsi határ régészeti kutatottsága a fentiek ismeretében átlagosnak minősíthető.
A település határának kiterjedéséhez és a megtelepedésre alkalmas területek nagyságához
viszonyítva az ismert régészeti lelőhelyek száma átlagosnak mondható, és bizonyos
következtetéseket így is le lehet vonni az egyes korszakokra vonatkozóan.
A legtöbb lelőhely – a korszak hosszúságát tekintve nem meglepő módon – az őskorból
maradt ránk. Három telep általánosan csak az őskorra keltezhető, pontosabb koruk ezen belül
nem ismert; egy további telep az őskoron belül valószínűleg bronzkori.
A neolitikumból mindössze két telepet ismerünk, az egyik ezen belül a késő neolit Lengyelkultúrához sorolható.
A rézkort két, a koron belül pontosabban be nem besorolható telep képviseli.
A bronzkorba kilenc lelőhely tartozik. Korszak szerint csak két késő bronzkori, valamint két
középső bronzkori, a mészbetétes edények népének kultúrájába tartozó telep sorolható be,
ezen kívül öt, a bronzkoron belül pontosabban nem keltezhető telepet ismerünk.
A vaskort mindössze két, késő vaskori kelta lelőhely képviseli.
A római kori lelőhelyek száma viszonylag magas, összesen öt római kori telepet ismerünk,
mellettük egy-egy temető, épület és edényégető is fennmaradt. Utóbbi három egymás
közelében, a rekonstruálható limes út nyugati oldalán, a Decsi-szőlőhegyen csoportosul, a
limesúttól néhány száz méterre keletre, a Sárvíz egykori medrének nyugati felén pedig több,
nagy kiterjedésű római kori telep húzódik.
A népvándorláskori megtelepedést mindössze öt avar kori telep és egy avar kori edényégető
kemence jelzi, amelyek közül négy telep és az edényégető szintén a külterület nyugati részén,
a limesút közelében található; ugyanez igaz az egyetlen avar kori sírra is (amely feltehetőleg
nagyobb avar temetőt jelez). A honfoglaláskori megtelepedést szintén egyetlen temető
igazolja, amelynek pontos helye ismeretlen a Kút-völgyön belül.
Decs határában három helyről ismert középkori település, ezek közül az egyik a mai település
belterületi előzménye, egy másik pedig a középkori Sárköz legjelentősebb településének, Ete
mezővárosnak a helye; e két helyen a kora újkori megtelepedés régészeti nyomai is
előkerültek. Mindhárom falunak, Decsnek, Etének és a középkorban még Bodrog megyéhez
tartozó Asszonyfalvának is volt temploma, körülöttük templom körüli temetővel. Ete
mezővárosban középkori földvár is létezett (Ete vára), valamint fazekasműhelyt is feltártak, és
török kori éremlelet is előkerült. A településre a Kút-völgy névadó kútjából már a
középkorban vízvezetéken keresztül vitték a vizet. Etével átellenben, a Szekszárdi-Sédcsatorna másik oldalán a felszíni nyomok alapján kisebb téglaépület állt. A mai Decs
belterületén egy késő középkori edényégető és egy kút helyét ismerjük. Árpád-kori telep hat
lelőhelyről ismert a decsi határból, közülük kettő a középkori Decs és Ete területére esik.
Érdemes megjegyezni, hogy az ismeretlen lelőhelyű – tehát a fenti felsorolásban nem szereplő
– éremleletekkel együtt Decs határában négy, a török hódoltság idején elrejtett éremleletről
van tudomásunk, amely jól szemlélteti a terület hódoltságkori rendkívüli pusztulását.
A régészeti lelőhelyek között egy-egy újkori téglaégetőt, illetve mészégetőt is találunk.
Végül ki kell térni a régészeti korú, de közelebbről ismeretlen korú lelőhelyekre, amelyeket
Pulavár ismeretlen korú (talán török kori) földvára képvisel.
Ugyanitt jelzem, hogy a szakirodalomban találhatóak további, azonosításra váró régészeti
lelőhelyek is. Ezeket – mivel pontos elhelyezkedésük nem ismert – itt nem sorolom fel
részletesen, csak néhány jelentősebbet említek meg.

– Aranydomb: Wosinsky Mór leírása szerint „az Aranydomb közelében, a hegyoldal
terrasozott középső részében” bronzkori telep volt, ahol rézcsákány, bronzhuzal- és
bronzfibulatöredék került elő.
– Belső-Mező: 1965-ben cserépkorsóban elrejtett éremlelet került elő, a 3028 db éremből álló
leletet a záró veret alapján 1596-ban rejtették el.
– Decsi-szőlőhegyről 1950–1951-ben vétel útján egy 1591-es holland aranyforint és négy,
1620–1648 között vert ezüsttallér került a szekszárdi múzeumba.
– Kút-völgy: Wosinsky Mór leírása szerint „a decsi határban, a »Kútvölgy« déli oldalának
hegytetőjén az egykori Ete várának átellenében, Bálint András szőlejében rigolozási munka
közben 1895-ben négy hanyatt fekvő, nyújtott csontvázra akadtak”, amelyek a leletek alapján
a 10. század végére, a 11. század elejére keltezhetőek.
– Külsőföld Széked dűlő: II. Szulejmán 1519-es aranypénze került elő itt.
– a határ ismeretlen pontjáról került 1890-ben a Magyar Nemzeti Múzeumban egy 1395 darab
éremből álló éremlelet, amelynek záró verete 1565-ből való.
Jelenlegi ismereteink szerint összesen 26 régészeti lelőhely ismert a település bel- és
külterületén.
A hatástanulmány készítéséhez felhasznált szakirodalom:
– Andrásfalvy Bertalan: A Duna mente népének ártéri gazdálkodása. Ártéri gazdálkodás
Tolna és Baranya megyében az ármentesítési munkák befejezése előtt. Budapest 2007.
– Arany Dénes: A Decsi Református Egyház története. Átdolgozta és kiegészítette Csécsy
István. Decs 1990. (Helytörténeti füzetek 1.)
– Boruzs Katalin – Szabó Géza: Újabb adatok és szempontok a pannóniai limes és ripa
szerkezeti elemeinek meghatározásához. Régészeti kutatások Magyarországon 2010 (2012)
75–109.
– Csalogovits József: Tolnavármegye múzeumának újabb szerzeményei. Pécs 1936.
(Tolnavármegye múltjából 2.)
– Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában III. Budapest 1897.
– Gaál Attila – Kőhegyi Mihály: Tolna megye Pesty Frigyes Helynévtárában I. A szekszárdi
Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve 2–3 (1971–1972) [1973] 271–332.
– Gedai István: Decs. Régészeti Füzetek I. 20 (1967) 78.
– K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai. Szekszárd 2015.
– Marosi Sándor – Somogyi Sándor (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere I–II. Bp.
1990.
– Miklós Zsuzsa: Tolna megye várai. Bp. 2007. (Varia Archaeologica Hungarica XXII.)
– Miklós Zsuzsa – Vizi Márta: Előzetes jelentés a középkori Ete mezőváros területén végzett
kutatásokról. A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 21 (1999) 207–270.
– Miklós Zsuzsa – Vizi Márta: Ete. Egy elpusztult középkori mezőváros a Sárközben.
Szekszárd 2013.
– Ódor János Gábor: Honfoglalás- és kora Árpád-kori soros temetők sírleleteinek katasztere
Tolna megyében. A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 21 (1999) 151–173.
– Parádi Nándor: Az etei XVI. századi kincslelet. A szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum
Évkönyve 1 (1970) 223–236.
– Szabó Géza: Decs–Dögkút. Régészeti Füzetek I. 40 (1988) 10.
– Végh József – Ördög Ferenc – Papp László (szerk.): Tolna megye földrajzi nevei. Budapest
1981.
– Wosinsky Mór: Tolna vármegye története az őskortól a honfoglalásig I–II. Budapest 1896.
– Visy Zsolt: A Ripa Pannonica Magyarországon. Bp. 2000.

– Vizi Márta: Szemeskályha leletegyüttes Decs–Etén. A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve
34 (2012)
– Zalai-Gaál István: A lengyeli kultúra a Dél-Dunántúlon. A Szekszárdi Béri Balogh Ádám
Múzeum Évkönyve 10–11 (1981) 3–58.
A település területének túlnyomó része mezőgazdasági művelés alá esik, ahol optimális
növényborítottság mellett a régészeti érintettség könnyebben felderíthető, ennek megfelelően
az ismert régészeti lelőhelyek többsége szántóföldre esik.
A község jelenlegi belterületén csak a régészeti lelőhelyek kisebb része, szám szerint három
lelőhely található. A beépítettség miatt a belterületen – amelynek nagy része víz közelségében
fekszik – további lelőhelyek előkerülése is várható, illetve a már ismert lelőhelyek egy
részének növekedése valószínűsíthető.
A település közigazgatási határain belül külön jogszabályban fokozottan védett vagy kiemelten
védett régészeti lelőhely nem található.
A Kötv. általános elvei alapján ex lege védett minden, jelenleg nyilvántartott régészeti
lelőhely (26 db), a további ismert, de még nem nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a
bejelentést követően a központi közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásba való bejegyzéssel,
külön jogi aktus nélkül, az általános védettséget az újonnan előkerült régészeti lelőhelyek is
megkapják.
Jelenleg az alábbi korú és jellegű lelőhelyekről van ismeretünk:
– őskori telep (3 db)
– őskori (bronzkori?) telep
– neolit telep
– késő neolit (Lengyel-kultúra) telep
– rézkori telep (2 db)
– bronzkori telep (5 db)
– késő bronzkori telep (2 db)
– középső bronzkori (mészbetétes edények népének kultúrája) telep (2 db)
– kelta telep (2 db)
– római kori telep (5 db)
– római kori temető
– római kori épület
– római kori edényégető
– avar kori telep (4 db)
– avar kori edényégető kemence
– avar kori sír
– Árpád-kori telep (6 db)
– (késő) középkori templom (2 db)
– középkori temető (2 db)
– középkori földvár
– középkori épület
– középkori műhely
– középkori vízvezeték
– középkori kút (2 db)
– késő középkori mezőváros
– késő középkori edényégető
– kora újkori telep (2 db)
– kora újkori edényégető

– kora újkori éremlelet
– újkori téglaégető
– újkori mészégető
– ismeretlen korú földvár
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 azonosítások alapján az azonosított
lelőhelyekkel érintett területek a hozzájuk tartozó helyrajzi számokkal részletesen az 1. sz.
mellékletben találhatók.
Régészeti érdekű területek azok a területek, ahol a földrajzi adottságok és az adatgyűjtés során
szerzett információk alapján egyéb lelőhelyek feltételezhetők. A régészeti lelőhelyek
elhelyezkedését leginkább meghatározó vízfolyások közül Decs határában több jelentősebbet
is találunk (ld. 1.1. pont), amelyek melléke minden régészeti kor embere számára lehetőséget
biztosított a megtelepedésre, nem meglepő tehát, hogy az összes ismert lelőhely a felsorolt
vízfolyások és mellékvizeik mentén helyezkedik el. Ezeknek a vizeknek a mellékét csak
részben érintette már régészeti terepbejárás, és vannak olyan szakaszok – mint pl. SzekszárdBátai-főcsatornának a decsi határba eső kb. 2 km hosszú melléke –, ahonnan jelenleg alig
ismert régészeti lelőhely. Ugyancsak hiányosnak mondható a lelőhelyhálózat a határ alacsony
fekvésű keleti felében, ezért ezen a részen is várható újabb lelőhelyek előkerülése. A Duna és
az egykori ágai mentén az egykori vízjárta területekből akár csak enyhén kiemelkedő, ma már
rétként vagy szántóföldként használt kisebb magaslatok területén szintén bárhol kerülhetnek
elő régészeti lelőhelyek vagy leletek.
A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés) a kulturális örökség
régészeti elemeit nagymértékben érinti. Jelentősen károsodhatnak az intenzív talajművelésnek
és eróziónak kitett területek, ami minden szántóföldi lelőhelyet hátrányosan érint.
A régészeti lelőhelyeket az építkezések és a talajművelés súlyosan károsította és továbbra is
veszélyezteti. Az ismert lelőhelyek esetében ez már eddig is nagyfokú pusztítást
eredményezett. Amennyiben a mezőgazdasági területeken fennmarad az intenzív
talajforgatásos művelés (vagyis a szántás), akkor ez a pusztulás is folytatódik, hosszú távon
pedig megsemmisülést eredményezhet.
1.3. A védett műemléki értékek települési értékleltára
Nem része a régészeti munkarésznek.
1.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára
Nem része a régészeti munkarésznek.
2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése
2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon
tervezett változások ismertetése
2.2. A 2.1. pontban szereplő változások hatásai
2.2.1. a régészeti örökségre
2.2.2. a történeti településre, település- és tájszerkezetre
Nem része a régészeti munkarésznek.

2.2.3. a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre
Nem része a régészeti munkarésznek.
3. Értékvédelmi terv
3.1. Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és
követelmények meghatározása
A mezőgazdasági tevékenység különösen veszélyezteti az eredeti összefüggéseiben
megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti emlékeket, amelyek
közé elsősorban a kőből és/vagy téglából készült, római kori és középkori épületek földben
rejtőző (többnyire az alapozáshoz tartozó) falmaradványai tartoznak. Ezen régészeti emlékek
pusztulása a szántás mélységének növekedésével, illetve az erózió által okozott hatások miatt
olykor igen látványos. A tervezett beruházások szempontjából korlátozó tényező lehet, hogy a
Korm. r. értelmében a földmunkával járó beruházással el kell kerülni az ilyen régészeti
emlékeket (21. § (3) c)) is.
A Kötv 9. §-a alapján a régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének
figyelembevételével – csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya
számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. A
fenntartható használat a Kötv. 7. § 4. pontja szerint a védett kulturális örökség olyan módon
történő használata – ideértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem
haladja meg a szakmailag indokolt mértéket és nem vezet az örökség elemeinek
állapotromlásához, így biztosított fennmaradásuk a jelen és jövő nemzedékek számára. A
Kötv. 10. § (2) bekezdése kimondja, hogy a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló
intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük.
A fenti irányelvekhez kapcsolódóan régészeti lelőhelyek kapcsán felmerülő kárenyhítési
lehetőségek az alábbiak.
I. Megelőző jellegű intézkedések
1. A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket lehetőség szerint el kell kerülni a földmunkával járó
fejlesztésekkel, beruházásokkal, ezért a beruházásokat megelőzően már a terület kiválasztás
szintjén érdemes tájékozódni a célterület régészeti érintettségéről, és amennyiben ez
lehetséges, elkerülni a régészeti lelőhelyet a tervezett beruházással. A Kötv. 19. § (1)
bekezdése alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott
esetekben és módon kötelezően el kell kerülni. Ezek az esetek a Korm. r. 21. § (3) bekezdése
alapján a védett régészeti lelőhelyek, a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyek
és az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül
megőrzendő régészeti emlékek. Ez utóbbi főszabály alól az örökségvédelmi hatóság csak
belterületi ingatlanok, valamint örökségvédelmi vagy természetvédelmi célú beruházások
esetén, illetve akkor térhet el, ha más meglévő építmény vagy műtárgy karbantartására
irányul.
2. Régészeti érdekű területeken tervezett beruházás esetén megelőző régészeti kutatás vagy
örökségvédelmi hatástanulmány készítése javasolható. Régészeti érdekű terület a Kötv. 7. §
29. pontja alapján valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon
része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető.
Örökségvédelmi hatástanulmány készíttetését az örökségvédelmi hatóság is előírhatja a
Korm. r. 87. § (4) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásokban.
3. Amennyiben a tervezett tevékenység a Kötv. szerint nagyberuházásnak minősül, az
örökségvédelmi jogszabály külön szabályait kell alkalmazni az engedélyezés és a
megvalósítás folyamán. A nagyberuházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokban a
tervezett tevékenység örökségvédelmi hatásainak felmérésére Előzetes régészeti

dokumentáció (ERD) készítését írja elő a Kötv. Az ERD-t a jogszabályban meghatározott
szerv készíti el, ezt az első olyan hatósági engedélyezési eljárásban be kell nyújtani, amely
földmunkák végzésére jogosít. Az ERD részét képező feltárási projektterv alapján kerül sor a
konkrét régészeti feladatellátás meghatározására, amelyet – amennyiben engedélyköteles
tevékenységről van szó – az örökségvédelmi hatóság engedélyez.
II. Mentő jellegű intézkedések
1. A védett régészeti lelőhelyek esetében örökségvédelmi engedélyt kell kérni a Korm. r. 53.
§-a értelmében az örökségvédelmi hatóságtól – a más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság
hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött –
minden 30 cm mélységet meghaladó földmunkához, tereprendezéshez, valamint depó,
feltöltés, töltés létesítéséhez. Ebben az esetben – a Korm. r. 88. § (6) bekezdése szerinti
kivételek fennállása esetén – a szükséges megelőző régészeti feltárást követően, illetve azzal
párhuzamosan végezhető az engedélyezett tevékenység.
2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a szakhatóságként vagy szakkérdés
vizsgálatában közreműködő örökségvédelmi hatóság a földmunkával járó beruházás kapcsán
előírja a szükséges megelőző régészeti feltárást.
3. Régészeti lelet, jelenség vagy emlék váratlan előkerülése esetén azt a jogszabályban
meghatározott módon be kell jelenteni, a tevékenységet szüneteltetni, majd ezt követően az
illetékes, feltárásra jogosult intézmény elvégzi a mentő feltárást.
A kárenyhítés lehetőségeinek figyelembevétele a beruházások szempontjából mindenképpen
fontos, hiszen a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében az
elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált,
így régészeti érintettség esetén a régészeti munkák költségével és időigényével is számolnia
kell a beruházónak. A beruházások kapcsán célszerű lehet az előzetes egyeztetés az
örökségvédelmi hatósággal.
A Decs község területére eső nyilvántartott lelőhelyek száma 26, ezek közül belterületen
részben vagy egészben mindössze öt lelőhely található (Decsen az 4., 6., 7. lelőhely,
Újberekpusztán pedig a 13. és 14. lelőhely). A belterületi vagy egyéb beépített területrészeken
(ahova szintén odasorolható a Decsi-hegyi hízlaldánál előkerült avar kori sír: 20. lelőhely)
azok az építési munkálatok, amelyek talajbolygatással járnak (pl. ház-, pince- vagy kerítésalap
ásása, közművek vezetése, tereprendezés, oszlopállítás, fásítás, árokásás, útépítés, stb.),
veszélyeztető forrásnak minősülnek, az ilyen jellegű beavatkozás engedélyezése során az
örökségvédelmi hatóság is részt vesz az eljárásban a hatályos jogszabályok alapján. A fentiek
mellett bármilyen újabb beruházás (pl. alagcsövezés, melioráció, talajlazítás, csatornaásás,
homok-, agyag- vagy földbányászás, magas- vagy mélyépítés, útépítés, stb.), essen az belvagy külterületre, jelentős károkat okozhat a régészeti lelőhelyekben, ezért a fenti
tevékenységek esetében az örökségvédelmi hatóság az engedélyezés során érvényesíti az
örökségvédelmi érdekeket és előírja a szükséges örökségvédelmi hatáscsökkentő eljárást a
beruházó számára, amely a gyakorlatban a megelőző régészeti feltárás valamely formáját
jelenti. A hatóság saját hatáskörében eljárva mérlegeli a tervezett beruházás és az általa a
régészeti örökségben keletkező visszafordíthatatlan folyamatok arányát, viszonyát, majd a
jogszabályokkal összhangban, ezek alapján kikötésekkel engedélyezi vagy – jogszabályi
feltételek fennállása esetén – elutasítja az engedélykérelmet.
A lelőhelyek több mint fele teljesen vagy részben jelenleg általános mezőgazdasági területen,
szántó művelés alatt található, szám szerint 16 darab (1., 2., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,
21., 22., 23., 24., 25., 26. lelőhely). A lelőhelyek az intenzív talajművelés miatt lassan, de
biztosan pusztulnak. A szántás – különösen a mélyszántás – az erózióval kiegészülve
folyamatos állagromlást okoz az érintett lelőhelyekben, tartós, több évtizedes ilyen jellegű

használat során pedig a teljes megsemmisüléssel fenyeget. Ezeken a területeken a szántóként
való használatot, mint az eddigi használati módot, az esetek többségében korlátozni ugyan
nem szükséges, de javasolt a művelési ág megváltoztatása úgy, hogy az a lelőhelyek tartós és
további romlással nem járó fennmaradását garantálja. Javasolt a gyep művelési ág és ennek
megfelelően a füvesítés után kaszálóként vagy legelőként való hasznosítás bevezetésének
megfontolása.
A gyep, rét, legelő művelési módok a régészeti lelőhelyek állapotának háborítatlan megőrzése
szempontjából kifejezetten kedvezőek, ilyen területen teljes egészében jelenleg egyetlen
lelőhely sem található. Javasolt törekedni e felületek megőrzésére és lehetséges kiterjesztésére
a régészeti lelőhelyeken és környezetükben.
A kert, szőlő vagy gyümölcsös kialakítása, illetve erdő telepítése többnyire jelentős veszélyt
jelenthet a régészeti lelőhelyekre nézve, ugyanis a szőlő- és kertműveléshez, illetve az
erdőgazdálkodáshoz általában kapcsolódó műveletek (pl. tuskózás, rigolírozás) a lelőhelyek
vagy lelőhelyrészek megsemmisülésével járhatnak. E tevékenységeket ezért a régészeti
lelőhelyek területén kerülni kell. Az örökségvédelmi hatóság örökségvédelmi hatástanulmány
készíttetését írhatja elő újrahasznosításra, más célú hasznosításra vagy telekalakításra irányuló
földhivatali eljárás esetén. Szőlőterületen öt (15., 16., 17., 18., 19. lelőhely), erdővel fedett
területen pedig mindössze egyetlen lelőhely (3. lelőhely) lelőhely fekszik részben vagy
egészen.
Régészeti érdekű terület a település közigazgatási területére eső valamennyi vízfolyás vagy
állóvíz partszakasza, még ha ezekben ma már nem is található víz, illetve az egykori források
környéke is. A jelen művelési ágaktól eltérni ezeken a területeken nem kell, jelenségek vagy
leletek észlelése esetén azonban a jogszabályok által előírt tennivalókon túl értesíteni kell a
helyi jegyző útján a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot és megyei hatókörű városi
múzeumot is, hogy a lelőhely bekerülhessen a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásba.
Amennyiben ezeken a területeken belül azonosítani sikerül a konkrét lelőhelyeket, azokra a
továbbiakban a nyilvántartott régészeti lelőhelyekre vonatkozó szabályok és eljárások
vonatkoznak. Újabb, jelentős földmunkával járó beruházás vagy változtatás ezért egyik ilyen
területen sem javasolt. Amennyiben mégis beépítésre kerül régészeti érdekűként számon
tartott terület, fel kell készülni régészeti lelőhely előkerülésére, ami az ott folyó munkálatokat
lelassíthatja.
Egy-egy nagyobb területet érintő beruházás esetén – így esetleg útépítés, zöldmezős
beruházás nyomvonalának, helyének végleges meghatározását megelőzően – célszerű külön
örökségvédelmi hatástanulmány készíttetése. A hatástanulmány készítése során alkalmazott,
nem roncsoló módszerek (légi fotó, terepbejárás, geofizikai felmérés) és szondázó kutatások
segítségével a lelőhely kiterjedése és jellege viszonylag jól meghatározható. A terv
véglegesítését megelőzően, saját megrendelésre készített örökségvédelmi hatástanulmány
révén elkerülhető, hogy az engedélyeztetési fázisban az örökségvédelmi hatóság a kérelmet
elutasítsa vagy a tervek módosítását írja elő. Egy-egy konkrét beruházás tervezési fázisában
ezért mindenképpen érdemes egyeztetni az illetékes örökségvédelmi hatósággal.
Amennyiben a lelőhelyeken és régészeti érdekű területeken kívül kerülne elő lelet vagy
jelenség, akkor a korábban részletesen leírt jogszabályok szerint kell eljárni.
Régészeti szempontból alapvetően fontos, hogy minden egyes nyilvántartott lelőhelyet érintő
munkálat esetében biztosított legyen a régészeti felügyelet. Tekintettel azonban a törvényi
szabályozásra, amely szerint a beruházások esetében a szükségessé váló régészeti feltárások
költségét a beruházónak kell állnia, valamint a váratlanul előkerülő lelőhelyek kapcsán
szükséges mentő feltárások által okozott időkiesésre egy-egy beruházás során, a nem kellően
motivált felek miatt a gyakorlatban továbbra is számolni kell a régészeti jelenségek egy
jelentős részének dokumentálatlan pusztulásával. Ennek elkerülése érdekében szükséges az

előrelátó tervezés, valamint a fejlesztések során az örökségvédelmi többletköltségek
tervezése.
3.2 Az önkormányzati feladatok meghatározása
A jelenlegi károsan ható folyamat (talaj bolygatása) a fokozatos állagromlást jelenti a
lelőhelyek számára. E folyamat elméletileg visszafordítható vagy legalább is megállítható
lenne, ha a területeken a talajművelést a fentebb felvázolt módon megváltoztatnák. Ehhez a
helyi adminisztráció (Önkormányzat), a szakemberek (örökségvédelmi hatóság, Megyei
Múzeum) és az érintett magánszemélyek vagy vállalkozások konstruktív együttműködése
szükséges. Ellenkező esetben a folyamat megfordíthatatlannak látszik és előbb-utóbb
menthetetlenül a régészeti lelőhelyek teljes megsemmisüléséhez vezet.
4. Összefoglalás
A település bel- és külterületén máig összesen 26 régészeti lelőhely (terület) áll a Kötv.
általános elvei alapján védelem alatt.
Ezek között kiemelten védett és fokozottan védett régészeti lelőhely nem található. A
vonatkozó kormányrendelet értelmében a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen a hatóság
örökségvédelmi engedélye szükséges – a más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság
hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött –
minden, 30 cm mélységet meghaladó földmunkához, tereprendezéshez, valamint depó,
feltöltés, töltés létesítéséhez és a régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálataihoz.
Minden ismert és nyilvántartott lelőhely esetében már a jelenlegi humuszréteg bolygatása
(eltávolítása) is sérti a régészeti örökség földben rejlő emlékeit. Amennyiben ezek területén
elkerülhetetlen az építési tevékenység, annak eljárásába a kulturális örökségvédelmi hatóságot
be kell vonni. Ilyen esetben megelőző régészeti feltárásra kell számítani, amelynek költségeit
a beruházónak kell viselnie.
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a település területén a régészeti feladatellátásra
nagyberuházások kivételével a Wosinsky Mór Megyei Múzeum (7100 Szekszárd, Szent
István tér 26.) jogosult.
Régészeti ügyekben szakhatóságként, illetve szakkérdés vizsgálatában jelenleg a Tolna
Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.,
tel: 06 (74) 505-600, e-mail: epitesugy.szekszard@tolna.gov.hu) az illetékes.
Ez a hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. A
település területén időközben előkerülő lelőhelyekről a nyilvántartást vezető hatóság
(Miniszterelnökség) vezet közhiteles nyilvántartást. Javasolt minden tervezett beruházás előtt
a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni.
5. Nyilatkozat
A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy a hatástanulmány régészeti munkarésze az
örökségvédelmi jogszabályok és a hatósági eljárások figyelembe vételével készült.
A hatástanulmány egy nyomtatott, aláírt példányát és egy digitális változatát a megrendelőnek
átadtam.
A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy régész diplomával rendelkezem és a
68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 84. § (2) a) és a 439/2013. (XI. 20.) kormányrendelet 4. §
(1) a) pontja alapján van jogosultságom a régészeti szakterületi munkarész elkészítésére.
Régész diploma száma: 947/2001. sz. (ELTE-BTK)
Régészeti szakértői nyilvántartási szám: 15-022.

Tamási, 2019. május 25.

dr. K. Németh András
7090 Tamási, Eötvös u. 10.
tel.: 30/405-1986
1. melléklet:
Régészeti lelőhelyek Decs közigazgatási területén (2019. április 30-i állapot)
2. melléklet:
Decs község határának térképe az ismert régészeti lelőhelyekkel

1. melléklet
Régészeti lelőhelyek Decs közigazgatási területén
1. Decs – Ete / Városhely-dűlő (Decs 1)
Lelőhely-azonosító: 20014
A lelőhely megjelölése: rézkori telep, bronzkori telep, Árpád-kori telep, középkori templom,
középkori temető, középkori földvár, középkori műhely, késő középkori mezőváros, kora
újkori telep, kora újkori edényégető, kora újkori éremlelet
A lelőhely leírása: A középkori Ete mezőváros Decstől nyugatra kb. 3 km-re, a SzekszárdiSéd-csatorna nyugati oldalán, egy délnyugat–északkeleti irányú, három oldalról egykori
vízzel körülvett földnyelven helyezkedett el, felszíni nyoma kb. 700 méter hosszú és 300
méter széles. A régészeti leletek szerint már a kora Árpád-korban is lakott volt, de írott forrás
csak a 14. században említi először, és a tizenötéves háború idején pusztult el végleg.
A lelőhelyet régészetileg először Csalogovits József szekszárdi múzeum-igazgatója kutatta,
aki 1933-ban és 1935-ben feltárta a templom részletét, több sírt, több lakóház részletét,
valamint két fazekaskemencét. 1966-ban szántás során 16. századi éremlelet került elő,
amelynek helyén – és más helyszínen is – 1967-ben Mészáros Gyula szekszárdi múzeumigazgató végzett szondázó ásatást. 1986-ban útépítés során megbolygatták a templom
környékét, ekkor Gaál Attila Szabó Gézával a körítőfal két szakaszát dokumentálta és két sírt
bontott ki. Miklós Zsuzsa 1992-től terepbejárással és légi fotózással kutatja a mezővárost,
1996-tól pedig Vizi Mártával komplex kutatási program keretében szisztematikus
terepbejárást és több helyszínen ásatást végzett, több házat és házrészletet, valamint egy ún.
fazekasházat is felszínre hozva. 1997-ben tárták fel az öt építési periódust mutató,
nagyméretű, Árpád-kori eredetű késő gótikus templomot, amelynek helyén egy kora Árpádkori veremház is előkerült. 1999-ben késő középkori vaseszközlelet került elő. 2009-ben Vizi
Márta megelőző feltárást végzett a mezőváros déli részén, a decsi bekötőút déli oldalán,
amelynek során 224 főleg középkori objektumot tárt fel, köztük néhány rézkori és bronzkori
gödröt is.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott, fokozottan védett
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), kincskeresés
Hrsz.: 076, 085, 0266/17–19, 0266/21, 0266/22, 0267
2. Decs – Dögkút (Decs 2)
Lelőhely-azonosító: 20015
A lelőhely megjelölése: rézkori telep, késő bronzkori telep, középső bronzkori (mészbetétes
edények népének kultúrája) telep, Árpád-kori telep, újkori téglaégető, újkori mészégető
A lelőhely leírása: Szabó Géza 1986-ban a falutól délnyugatra, az új szeméttelep építésének
földmunkái során megbolygatott mintegy 3000 m²-es területen 31 régészeti objektumot tárt
fel, köztük rézkori és késő bronzkori gödröket, és Árpád-kori kemencét is.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: anyagkitermelés, mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0281/2, 0281/4, 0281/5, 0281/19–22, 0281/25, 0281/31
3. Decs – Szonfovai erdészház / Asszonyfalva (Decs 3)
Lelőhely-azonosító: 20016
A lelőhely megjelölése: középkori templom, középkori temető
A lelőhely leírása: A felmenő falait részben máig megőrző templommaradványt a 18–19.
század során számos forrás említi. 1784-ben az első katonai felmérés régi templomot jelez
Szonfován. Az Egyed Antal-féle 1829-es összeírás szerint az uradalmi erdészház helyén nem

sokkal korábban még álltak a templom tornyának omladékai is. 1976-ban az erdészház előtt
aknaásáskor megbolygatták a templom körüli, többrétegű temetőt. A helyszínelést végző Gaál
Attila és Rosner Gyula megállapította, hogy a ház valóban a középkori templom falaira épült
rá.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés, mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 01083/1, 01083/2, 01084, 01085
4. Decs – Pilisi Elemér utca 8. (Decs 4)
Lelőhely-azonosító: 20018
A lelőhely megjelölése: késő középkori edényégető
A lelőhely leírása: 1966-ban csatornázási árok ásása során edényégető kemencét bolygattak
meg. A helyszíni szemlét Rosner Gyula végezte.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés, közműfektetés
Hrsz.: 564
5. Decs – Pulavár (Decs 5)
Lelőhely-azonosító: 40396
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú földvár
A lelőhely leírása: Az 1865-ös Pesty Frigyes-féle összeírás szerint „Pulavár kaszálló: hajdani
vár omladékkal, neve származásáról mit sem tudni.”. Andrásfalvy Bertalan szerint:
„Valamiféle rejtett és vízzel körülvett hajdú- vagy haramiatanya emlékét őrzi a Pulavár
helynév is. Pulavár körül víz volt, s a vizet oda vezető fok neve ma is Hadásvány foka. (…)
Pulavár göröndjén török kori karcsú cseréppipákat találtak”. A fenti adatok alapján Miklós
Zsuzsa megpróbálta azonosítani a helyet, de többszöri terepbejárás és 2003-as légi fotózása
alapján sem talált erődítésre utaló nyomokat (ezért Pulavárat az azonosítatlan lelőhelyek
között tárgyalta Tolna megyei vármonográfiájában).
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0703/23, 0703/24, 0703/45
6. Decs – Fő u. 13. (Decs 6)
Lelőhely-azonosító: 61530
A lelőhely megjelölése: középkori kút, kora újkori vízmű
A lelőhely leírása: Egy 2009. évi szakanyag szerint a Fő utca 13. szám alatt középkori-kora
újkori kút téglából készült kávája található.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés
Hrsz.: 514
7. Decs – Ref. templom (Decs 7)
Lelőhely-azonosító: 69659
A lelőhely megjelölése: késő bronzkori telep, Árpád-kori telep, késő középkori templom, kora
újkori telep
A lelőhely leírása: 1402-ben a pápa engedélyt adott a váci káptalannak, hogy Decs nevű
birtokán az ott régtől fogva fennálló fakápolna helyett Szent Ilona tiszteletére kőtemplomot
vagy kápolnát építsen. A mai ref. templom déli kapuja feletti 1516-os felirat hihetőleg
valamely átépítés idejére utal. A romos templomot 1720-ban befedték, 1745-ben barokk
stílusban elkezdték átépíteni, végül 1787-ben barokk tornyot építettek nyugati oldalához. A

32,5×15 méter külső méretű, a nyolcszög három oldalával záródó szentélyű gótikus templom
– eredeti, kétszer hornyolt bordás hálóboltozatát leszámítva, amelynek csak néhány bordája
maradt fenn – ma is középkori formájában látható. Az 1970-es évek elején helyreállítást
megelőzően Horváth Aliz vezetésével megelőző kutatás folyt, amely tisztázta a templom
1896-os átalakítása során megmagasított gótikus ablakok eredeti záradékmagasságát és a
támpillérek lépcsőzését. Ekkor kibontották ki a középkori lábazatot és a cementrétegek által
eltakart reneszánsz sekrestyeajtó eredeti profilját is. Az épület műemlék (műemléki
törzsszáma: 4201).
A mai református templom körül terült el a középkori település. Erre utal, hogy 1964-ben
Mészáros Gyula Árpád-kori és 16–17. századi kerámiatöredékeket gyűjtött az I. számú
általános iskola udvarán, 1967-ben pedig a templom északi oldalán fekvő kollégium alapozási
munkái során 17. századi kerámiatöredékeket gyűjtött. A terület már az őskorban is lakott
volt: Mészáros Gyula 1964-ben késő bronzkori cserepeket is talált.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés, közműfektetés, mezőgazdasági művelés
(mélyszántás)
Hrsz.: 1–3, 29
8. Decs – Decsi-szőlőhegy (Decs 8)
Lelőhely-azonosító: 87119
A lelőhely megjelölése: őskori telep
A lelőhely leírása: 2003-ban Ódor János Gábor gázvezetékárok-ásás régészeti felügyelet
során az 56-os úttól nyugatra kb. 100 méterre átvágott gödörből néhány őskori
kerámiatöredéket gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erózió
Hrsz.: 2407/3, 2407/5, 2407/11
9. Decs – Újberek–Köves-telek (Decs 9, Várdomb 28)
Lelőhely-azonosító: 90997
A lelőhely megjelölése: kelta telep, római kori telep, avar kori telep
A lelőhely leírása: Szabó Géza 2011-ben terepbejárást végzett Újberek-pusztától északra, az
Újberki-csatorna nyugati oldalán fekvő, három oldalról egykor vízzel körülvett
kiemelkedésen, ahol egy kb. 40×60 méter nagyságú területen római kori épületre utaló
törmeléket figyelt meg. A felszínen gyűjtött kerámia- és fémleletek alapján az ismeretlen
funkciójú épület a középső császárkorra keltezhető. A terepbejárás során rézkori cserepek is
előkerültek, az őskori telep túlnyúlik a római kori telep kiterjedésén.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 087
10. Decs – Szálkai elágazástól délkeletre (Szekszárd 27)
Lelőhely-azonosító: 32065
A lelőhely megjelölése: neolit telep, bronzkori telep
A lelőhely leírása: Visy Zsolt 2001-ben a római kori limes út nyomvonalának terepi kutatása
során a szálkai elágazástól délkeletre, egy kelet felé benyúló, három oldalról a Sárvíz egyik
egykori medre által körbevett földnyelv két, egyenként 92,9 méter tszf. magasságú
kiemelkedésén neolit és bronzkori cserepeket gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)

Hrsz.: 062/14–16, 062/17, 062/19
11. Decs – M6–M56 8. lelőhely (Várdomb 6)
Lelőhely-azonosító: 30722
A lelőhely megjelölése: bronzkori telep, római kori telep, avar kori telep, Árpád-kori telep
A lelőhely leírása: Gaál Attila az M6-os autópálya nyomvonalának bejárása során 2001-ben
Ete mezőváros helyétől délre, egy mesterséges csatorna déli oldalán, egy északnyugat–
délkeleti irányú, kb. 200 méter hosszú dombon bronzkori, római kori, avar kori és Árpád-kori
telepre utaló leleteket gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 087
12. Decs – Sándor-dűlő II. (Várdomb 16)
Lelőhely-azonosító: 52007
A lelőhely megjelölése: őskori (bronzkori?) telep
A lelőhely leírása: 2003 novemberében Ódor János Gábor bejárta a tervezett szennyvízhálózat
nyomvonalát. Újberektől nyugatra, a betonúttól északra egy kisebb kiterjedésű, kevés és
jellegtelen őskori (bronzkori?) kerámiával jellemezhető telepmaradványt talált. A lelőhelynek
csak az északi széle nyúlik át várdombi területről Decs határába.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), földmunkával járó
közművek kiépítése
Hrsz.: 096/2 (Decs); 02/25, 02/27–40, 064 (Várdomb)
13. Decs – Újberekpuszta (Várdomb 17)
Lelőhely-azonosító: 52009
A lelőhely megjelölése: késő neolit (Lengyel-kultúra) telep, római kori telep
A lelőhely leírása: 2003 novemberében Ódor János Gábor terepbejárást végzett a tervezett
szennyvízhálózat nyomvonalán. Újberek-puszta belterületi részétől közvetlenül északra, a már
Decshez tartozó szántóföldön újkori szeméttel vegyesen késő neolit (Lengyel-kultúra) és
római kori kerámiák kerültek elő. A lelőhely déli irányban egyértelműen folytatódik, a
beépítés miatt azonban ott vizsgálódni nem lehetett.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), közműfektetés,
építkezés
Hrsz.: 087/2, 087/3, 088, 090 (Decs); 05/8, 024/9 (Várdomb)
14. Decs – Újberekpuszta, szárító épületek (Várdomb 18)
Lelőhely-azonosító: 52014
A lelőhely megjelölése: bronzkori telep, kelta telep, avar kori telep
A lelőhely leírása: A Várdombhoz tartozó Újberek-puszta északkeleti szélén Ódor János
Gábor terepbejárást végzett a tervezett szennyvízhálózat nyomvonalán 2003 novemberében.
Az egykori ÁG északi szárító épületeitől keletre, nagyobb részben már Decshez tartozó
szántókon bronzkori, kelta és avar kori telepekre utaló kerámiákat talált. A lelőhely, földrajzi
helyzetéből kiindulva, nyugati irányba folytatódik az épületek felé.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), közműfektetés,
építkezés
Hrsz.: 087/3 , 090 (Decs); 05/8 (Várdomb)

15. Decs – Török-kút
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: középkori vízvezeték, középkori kút
A lelőhely leírása: A Pesty Frigyes-féle 1865-ös dűlőnévgyűjtés szerint a Decsi-szőlőhegyen
fekvő Török-kút „a török időkben készült mesterséges csöveken vezetett márványkőböli
kútról veszi elnevezését”. Wosinsky Mór 1896-ben ezt írta: „a kút forrásától agyagból készült,
középkori agyagcsövek vezetik le a vizet egészen egyenes irányban a jó távol (Decs-község
déli végében) levő »Ethe«-város romhelyére. Több helyen felbontattam e vízvezetéket s
mindenhol négy-négy középkori tégla között feküdtek a henger-alakú agyag csövek.” 2010ben Szabó Géza végzett kutatást a lelőhelyen.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), építkezés
Hrsz.: 1819, 1820, 1821, 1822, 1826, 1833
16. Decs – Decsi-szőlőhegy II.
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: római kori temető
A lelőhely leírása: 2010-ben Szabó Géza a szőlőhegyet nyugat–keleti irányban keresztülszelő
mélyút északi oldalán római kori sírt kutatott. Valószínűleg ezzel a lelőhellyel azonos az,
amelyet Wosinsky Mór említ 1896-ban, a Kút-völgyben általa azonosított római kori épület
kapcsán: „Ugyane tájon nagy, négyszögű római téglákból rakott s háztető-alakúan födött
sírokat is találtak. Néhány római pénz van innét gyűjteményemben.”
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), építkezés
Hrsz.: 1818, 1838, 1842, 1849
17. Decs – Decsi-szőlőhegy III.
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: római kori edényégető
A lelőhely leírása: 2010-ben Szabó Géza a szőlőhegyet nyugat–keleti irányban keresztülszelő
mélyút északi oldalán, a Decsi-szőlőhegy II. lelőhelytől (római kori sír) közvetlenül keletre
római kori edényégető kemencét dokumentált.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), építkezés
Hrsz.: 1819, 1842, 1843, 1844, 1847, 2446/2
18. Decs – Decsi-szőlőhegy IV.
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: bronzkori telep
A lelőhely leírása: 2010-ben Szabó Géza a szőlőhegyet nyugat–keleti irányban keresztülszelő
mélyút falában kb. 200 méter hosszan bronzkori telepjelenségeket azonosított. Ez a lelőhely
talán azonos azzal, amelyet Wosinsky Mór 1896-ban így írt le: „a szegszárdi hegylánczban
fekvő Kútvölgy nyugat felül zárt, szép hegykatlant képez, hol bronzkori népek tanyáztak”.
Wosinsky a lelőhelyen mészbetétes töredékeket is talált.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: erózió, mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 1799, 1818, 1819, 1838, 1843, 1844, 1847, 1849, 1850, 1851, 1854/3, 2447

19. Decs – Decsi-szőlőhegy V.
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: római kori épület
A lelőhely leírása: 2010-ben Szabó Géza a szőlőhegyet nyugat–keleti irányban keresztülszelő
mélyút déli oldalán római kori épület nyomait azonosította. A lelőhely talán azonos azzal a
római épülettel, amelyet Wosinsky Mór írt le 1896-os könyvében; ő „a szegszárdi
hegylánczban fekvő »Kuti völgy«-ben, egy nagyobb római épület alapfalaira akadt”.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), építkezés
Hrsz.: 1849, 2447, 2449/7, 2449/8, 2449/9, 2449/11, 2449/12, 2456
20. Decs – Decsi-hegy, hízlalda
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: avar kori sír
A lelőhely leírása: A szekszárdi múzeum leltárkönyve szerint 1966. júniusban Bucsányi
Kálmán avar kori leleteket (nagy- és kisszíjvég, övbújtató, övveret, rézkarika) gyűjtött be
„Decsi-hegy, hízlalda” lelőhelyről. A minden bizonnyal egy sírhoz tartozó leletanyag egy
nagyobb temetőt jelöl. A jelenleg nem üzemelő egykori sertéstelep egy nyugat–keleti irányú
dűlőút északi oldalán fekszik, nyugati része az észak–déli irányú szőlőhegy lábánál futó,
enyhe kiemelkedésen fekszik; a sír valószínűleg ezen a dombvonulaton kerülhetett el.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés; közműfektetés; mezőgazdasági művelés
(mélyszántás)
Hrsz.: 082/9
21. Decs – Sándor-dűlő III.
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: avar kori edényégető kemence
A lelőhely leírása: Az 1980-as években a szekszárdi múzeum munkatársai a szekszárdi járás
terepbejárásai során a Szekszárdi Mezőgazdasági Kombinát sertéstelepétől keletre kb. 300
méterre, a területet keresztülszelő nyugat–keleti irányú csatorna déli oldalán avar kori
edényégető kemencét azonosítottak.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 085, 096/2
22. Decs – Széked-dűlő
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: római kori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2019-ben a Sárvíz egykori nyugati mellékága nyugati
oldalán, a decsi bekötőút északi felén, a Szálkai elágazástól délkeletre (Szekszárd 27,
lelőhely-azonosító: 32065) nevű lelőhelytől közvetlenül délnyugatra, egy nagyjából észak–
déli irányú, enyhén kiemelkedő gerincen kb. 800 méter hosszan és 200–300 méter
szélességben római kori telepet azonosított. A lelőhely a bekötőút déli oldalára is átnyúlik.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 069/4, 069/9, 069/20, 069/22, 069/12, 069/19, 075, 076, 0266/21, 0266/22, 0267
23. Decs – Sárföle
Lelőhely-azonosító: folyamatban

A lelőhely megjelölése: római kori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2019-ben a Sárvíz egykori nyugati mellékága nyugati
oldalán, Ete / Városhely-dűlőtől (Decs 1, lelőhely-azonosító: 20014) délre, az M6–M56 8.
lelőhely nevű lelőhelytől (Várdomb 6, lelőhely-azonosító: 30722) pedig északra, a két
lelőhely között fekvő széles, enyhe kiemelkedés területén kb. 500 méter hosszan és 200 méter
szélességben római kori telepet azonosított.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 086, 087/3
24. Decs – Korcsod-domb
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: őskori telep, Árpád-kori telep, középkori épület
A lelőhely leírása: K. Németh András 2019-ben Ete / Városhely-dűlővel (Decs 1, lelőhelyazonosító: 20014) szemben, a Szekszárdi-Séd-csatorna keleti felén fekvő, nagyjából
háromszög alakú dombon őskori és Árpád-kori kerámiatöredékeket gyűjtött. A domb nyugati
oldalán egy kisebb foltban középkori téglatöredékek épületre utalnak. Valószínűleg ezzel a
lelőhellyel azonos a Csalog József által 1936-ban említett Korsódomb („Decs község
határának nyugati részében, közvetlenül a Horgas vize mellett, az ún. Korsódombon”), ahol
szántáskor sok mészbetétes cserép, valamint egy, a Lengyel-kultúrába tartozó, festett
talpcsöves táltöredék került elő.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 029/52, 029/54
25. Decs – Salistai-legelő
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: középső bronzkori (mészbetétes edények népének kultúrája) telep,
avar kori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2019-ben a Szekszárd-Bátai-főcsatorna keleti
mellékága nyugati oldalán, a decsi bekötőúttól délre, a Dögkút (Decs 2, lelőhely-azonosító:
20015) lelőhelytől északnyugatra mészbetétes és avar kori kerámiatöredékeket gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0281/20, 0281/21
26. Decs – Belső-Mező-dűlő
Lelőhely-azonosító: folyamatban
A lelőhely megjelölése: őskori telep, Árpád-kori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2019-ben Szekszárd-Bátai-főcsatorna délkeleti oldalán,
a Belső-Mező-dűlőben fekvő tanyától északra fekvő, északnyugat–délkeleti irányú enyhe
kiemelkedésen jellegtelen őskori és Árpád-kori leleteket gyűjtött. A lelőhelye már az 1980-as
években a szekszárdi múzeum munkatársai is azonosították.
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0273/7–9

