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1 Bevezető 

1.1 Örökségvédelmi hatástanulmány 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A.§-a, valamint a kulturális örökség 
védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Kormányrendelet 83.§ (1) bekezdése 
előírja az Örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését a településfejlesztési koncepcióhoz, — 
illetve, ha a koncepcióhoz nem készült, — a településrendezési eszközökhöz (a településszerkezeti 
tervhez és a helyi építési szabályzathoz).  
Az Örökségvédelmi hatástanulmányban (hatástanulmány) számba kell venni a régészeti örökség 
elemeit, a műemléki értékeket, valamint települési értékleltárt kell készíteni. Ezekhez kapcsolódóan 
vizsgálni kell a táji-természeti, településhálózati és településtörténeti összefüggéseket, a 
településkép, utcaképek, településkarakter és a területhasználatok változását a kulturális örökség 
szempontjából, valamint a védettségek bemutatását követően elemezni kell az örökségi értékeket 
érő várható hatásokat. A település egyéb, országos oltalom alatt nem álló értékeit is számba vevő 
értékvédelmi tervet kell készíteni. 
Buzsák Község Önkormányzatának képviselő-testülete a község településrendezési eszközeinek és 
településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatát határozta el. Jelen tervkészítés során mindhárom 
tervműfaj dokumentumai felülvizsgálatra kerültek, ennek megfelelően közös a hozzájuk tartozó 
örökségvédelmi hatástanulmány. 
A tervezési munka a széleskörű vizsgálatokon alapuló megalapozó vizsgálat munkarész elkészítésével 
kezdődött, majd elkészült az ezen alapuló településfejlesztési koncepció véleményezési anyaga. A 
településfejlesztési koncepció célkitűzéseinek az épített örökségre vonatkoztatott hatása elenyésző, 
az épített örökségre jelentősebb hatást gyakorló változások, szabályok, a településrendezési 
eszközök felülvizsgálatán keresztül, különösen az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével 
tudnak megjelenni. 

1.2 Az épített környezet értékeit érintő egyéb dokumentumok 
Az épített környezet értékeinek védelmét biztosító jogszabályi rendszer a közelmúltban változott: a 
2016-2017. években elfogadásra, majd többször módosításra került a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény (Tvtv.). A jogszabályváltozás két új tervműfajt hozott létre: a településképi 
arculati kézikönyvet (TAK), valamint a településképi rendeletet (Tkr). 
A településképi arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi 
követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert 
meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő 
településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására 
vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket. 
A településképi rendelet állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a 
településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket. A 
Tkr megalapozására a TAK szolgál. A településképi rendelet és a helyi építési szabályzat mellérendelt 
viszonyban áll egymással. Az új jogszabálynak megfelelően a Tkr tartalmazza a védett értékekre 
vonatkozó előírásokat, nem pedig a helyi építési szabályzat. A két rendelet célja, szerkezete és 
tartalmi felépítése is eltérő, de a két rendeletnek összhangban kell állnia egymással. 
A település épített értékeinek feltárása a megalapozó vizsgálat, valamint a TAK és a Tkr készítése 
során megtörtént. Buzsák településképi arculati kézikönyvét a Képviselő-testület a 205/2017. (XII. 
29.) határozatával, a településkép védelméről szóló rendeletét 17/2017.(XII.30.) számú 
önkormányzati rendelettel hagyta jóvá.   



2 Örökségvédelmi vizsgálat 

2.1 A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a 
történeti településmag) 

 
Buzsák rövid története 
 
A terület a XIII. században a Bő nemzetség birtokába került, amikor IV. Béla Izsép fia Jánosnak 
adományozta szolgálatai fejében. Buzsák helyén két falu állt a középkorban: Akts és Magyari. Az 
utóbbi az 1400-as évektől a Fancs családé, Akts a Laki Thúz és Széchenyi családoké volt. 1500-ban 
mindkét település Corvin János és Enyingi Török Imre tulajdonába került. A XVI. században egyesültek 
a falvak, s ez idő tájt költöztek be a délvidékről érkezett rác telepesek. Buzsák nevével először 1498-
ban, majd az 1675-ből származó peres iratokban találkozhatunk, mikor a Jankovlch és a Lengyel 
földbirtokos családok vitáztak a tulajdonlásért. Közöttük osztották fel a települést 1678-ban. 
A XVIII. században iskolával és katolikus templommal gazdagodott a falu, 1820-ban pedig újabb iskola 
és tanítói lakás építésébe fogtak, melyet a század folyamán kétszer is bővítettek. 
1856 szomorú év volt a falu történetében: a kolera ekkor négyszáz áldozatot követelt. 
A századfordulón már hitel- és takarékszövetkezet, tűzoltóegylet működött, az iskola négy 
tantermesre bővült, négy tanítót foglalkoztatott. A betelepült rácok szinte teljesen elmagyarosodtak, 
fokozatosan kiszorult a szláv nyelv, 1831-től a tanítás magyarul folyt. Ma főként a családnevek - 
Jancsekity, Pasztusics, Mikics, Dumity - utalnak az eredetre. 
1944. december 8-án e vidéken a német seregeket felváltották a szovjet alakulatok. A faluban csak 
minden tizedik házban maradhattak lakók, a többieket kitelepítették Gamásra és Vityára, s csak 1945 
áprilisában térhettek vissza a kifosztott községbe. Négy zsidó családot deportáltak Buzsákról. 
A negyvenes évek végén alakult mag a térség meghatározó gazdasági szervezete, a Nagybereki Állami 
Gazdaság, amely végre munkaalkalmat jelentett az embereknek. Először 1949-ben jött létre a 
termelőszövetkezet mely 1959-60-ban alakult újjá. 1952-ban agy családi ház átépítésével indult az 
első óvodai csoport, amely az évek során háromra nőtt. 1975-ben készült el a korszerű általános 
iskola. 
1969-ben székhelyközség lett Buzsák és Táska tartozott hozzá. 1977-ben agy megyei elképzelést 
megvalósítva összevont közigazgatási területté alakították az egykori lengyeltóti járást, a 
székhelyközség Lengyeltóti lett 1989-ben azonban Buzsák kivált és önálló tanácsot alakított. 
 
Település- és tájszerkezet alakulása 
 
Buzsák területének mind jelenlegi belterületi, mind külterületi területeinek szerkezete a domborzati 
viszonyokhoz igazodva alakult ki. A domborzati viszonyokat alapvetően meghatározza a szomszédos 
Nagy-Berek lapos rétvilága, mely szinte minden irányból – kivéve a déli irányt – körülöleli a 
települést. Jól jelzi ezt a beépített területek észak-dél irányú utcahálózata és az 
arra fűződő telekstruktúra, valamint a külterületi területek csatornahálózata, külterületi úthálózata 
és a különböző területfelhasználású területrészek természetes határvonalai. 
A településen két belterület alakult ki, melyek közül a központi belterület a közigazgatási terület déli 
részén található, tőle északra pedig a másik belterület, Csisztapuszta/Csisztafürdő (továbbiakban: 
Csisztafürdő). A központi belterület viszonylag zárt szerkezeti egységet alkotó, É-D-i irányban kissé 
elhúzódó településtesttel rendelkezik. A közlekedés-hálózati elemek közül szerkezeti jelentőségű út a 
települést Lengyeltótival, illetve Táskával összekötő 6708 j. összekötő út.  



A község másik belterületének, Csisztafürdőnek kialakulása az ott feltárt termálvíznek köszönhető, 
melyre termálstrand települt, hozzá kapcsolódóan pedig üdülőterület alakult ki. Szerkezetére 
jellemző, hogy a fürdő területétől északra és délre, ahhoz kapcsolódóan kialakult üdülőterület észak-
dél irányú utcái által határolt tömbökben az egyes épületek nem külön, önálló telkeken, hanem egy 
helyrajzi számon nyilvántartott területen létesültek. 
A település külterületének uralkodó tájhasználati módja a mezőgazdasági területfelhasználás, amely 
az igazgatási terület különböző részein különböző jelleggel van jelen, a természeti – termőhelyi 
adottságoknak megfelelően. Ezen adottságok kijelölik az intenzív és az extenzív mezőgazdálkodás 
területeit. Emellett léteznek a történetileg kialakult kertes mezőgazdasági területek, volt zártkertek, 
szőlőhegyek, közvetlenül a belterülethez kapcsolódva, illetve újabb keletű zártkert-parcellázások 
ugyanitt (Nagydomb) és a Halastavak keleti partján.  A kertes, hagyományosan kisparcellás területek 
kiterjedése megközelíti a belterületét. A volt zártkertek jelentős része hagyományos szőlőhegyi 
terület. A kertes övezet hagyományosan gazdálkodási célú beépítettséggel (présházak, pincék) 
rendelkező területi kategória. A szőlőhegyek ültetvényeit a víztől mentes magaslatokon telepítették. 
A szőlőterületek a présházakkal a korábbi korok kultúráját örző értékes tájelemek. Az egyéb 
mezőgazdasági területek azonban hagyományosan beépítetlen területek, amelyek építményigénye a 
majorokban biztosított. 

A mezőgazdasági területek jelentős része természetközeli állapotban levő, elsődlegesen extenzív 
gyepgazdálkodási terület, melynek jelentős hányada természetvédelem alatt áll (Berek- és Ildai- 
dűlő), még nagyobb hányada védelemre tervezett jelenlegi természeti terület (Berek-, Csiszta- dűlő). 
Az intenzívebb művelés alatt álló, jobb termőképességű területek jellemzően nagyüzemi 
szántóművelés alatt állnak és szintén beépítetlenek. Legértékesebb összefüggő területeik a 
belterülettől nyugatra (legelőközi- Kismocsolai- Marosi és Hegyalja dűlők) és délre (Kápolna-dűlő és 
Öreglaki határ) találhatók.  

Ez a táj vízben gazdag és egyben szegény. Az igazgatási terület nagy részén a felszínhez közeli a 
talajvíz, amely minden mélyedésben sűrűn előbukkan. A felszíni vizek, vízmedrek területe ugyanakkor 
viszonylag kis részét fedi le az igazgatási területnek, egy jelentősebb természetes kisvízfolyás 
(Oroszárok – Buzsáki– patak) és egy mesterségesen kialakított tórendszer sorolható a vízmedrek 
övezetébe. Ezek mellett sajátos tájtörténeti érték a bereki rész lecsapoló árok- és csatornarendszere 
illetve a külszíni tőzeg- és lápiföld bányák helyén keletkezett néhány talajvíz-tó. 

A település erdőterületei számos tömbben, az igazgatási terület több részén elszórtan helyezkednek 
el. Szerkezeti szempontból vizsgálva, az erdőterületek egymással valamint a belterületekkel való 
kapcsolata esetleges. Logikusabb kapcsolat mutatható ki egyes vízgazdálkodási területek és 
mezőgazdasági területek illetve az erdők között. Különösen az igazgatási terület észak-északnyugati 
negyedén –a fonyódi és a táskai határnál jellemző a vízvezető árokrendszer és az erdősávok 
kapcsolata. A területileg legjelentősebb erdőtömbök a mezőgazdálkodási szempontból kevésbé 
értékes termőhelyeken alakultak ki, az igazgatási terület dél-délnyugati szélén (Gáji erdő: a 
pusztakovácsi határnál), nyugati szélén (Széchenyi berek: táskai határ), valamint a belterülettől 
keletre két jelentősebb tömbben: a lengyeltóti határ felé (Terlakóca) illetve az öreglaki (Keleti Bozót-) 
víztározó mellett. Az egyéb irányokban – főleg Fonyód felé – több, a fentieknél kisebb erdőtömb és 
erdősáv helyezkedik el. 

A település és tájszerkezet alakulása jól nyomon követhető az alábbiakban bemutatott I., II. és III. 
katonai felmérésen az 1859-es kataszteri térképen. 
  



 
I.katonai felmérés 
 

 
 II.katonai felmérés 
 

 
III.katonai felmérés 



 
1859-es kataszteri térkép 
 

2.2 A település régészeti örökségének felmérése 
Buzsák település területét a hatósági adatközlés szerint 16 nyilvántartott régészeti lelőhely érinti. 
Kiemelten védett régészeti lelőhely nem ismert. 

Lelőhely 
azonosító 

Helyszín, 
elnevezés Jellege Kora 

HRSZ 
(Forster központ 

nyilvántartott 
adatai) Megjegyzés 

19655 Fehér kápolna   - település 
- templom 
 
 
 
- erődítés 
 
- temető 
 
- faragott kő 

- középkor 
- Árpád-kor 
- középkor 
- kora újkor 
- újkor 
- középkor 
- török kor 
- középkor 
- újkor 
- Árpád-kor 

0295/17, 0295/18, 
0295/19, 0295/20, 
0297, 0302, 0301, 
0300/7, 0296 

 



19656 Pál-kúti-dűlő        - éremlelet - kora újkor, török 
kor 

0278, 0272, 0277/1, 
0277/2, 0277/3, 
0275, 0247/21, 
0247/22, 0247/23, 
0274/23, 0274/21, 
0274/22 

 

19657 Templom - templom - középkor 
 

588, 590, 591, 
589/1, 589/3, 
589/4, 164, 163, 
162/1, 159, 156, 
157, 40/2, 162/2, 
158 

 

19659 Olajfúró-
torony   

- sír (temető) 
- feliratos kő 

- római kor, késő 
római kor  
 

0294, 0435/3, 447, 
435/6, 435/9, 0269, 
0268, 0267, 0264, 
0263/6, 0263/5, 
0263/4, 0265, 0266, 
0270/5, 0272, 0298, 
0299, 438, 435/3 

 

19661 Csiszta-puszta, 
Magyari-dűlő 

- telepnyom 
 
- telepnyom 
 
 
- telepnyom 
 
- telepnyom 
 
 
- telepnyom 
 
 
- telepnyom 
 
 
 
- telepnyom 
- telepnyom 
- templom 

- őskor, újkőkor 
 
- őskor, rézkor 
 
 
- őskor, bronzkor, 
késő bronzkor 
- őskor, bronzkor, 
Somogyvár-
Vinkovci-kultúra 
- őskor, bronzkor, 
kisapostagi- 
kultúra 
- őskor, bronzkor 
dunántúli 
mészbetétes 
kerámia kultúra 
- Árpád-kor 
- késő középkor 
- középkor 

0242/5, 0231/1, 
0231/2, 0241, 986, 
955/1, 955/2, 956, 
957, 958/1, 958/2, 
959, 974/31, 
974/10, 974/16, 
974/17, 974/18, 
974/19, 974/20, 
974/25, 974/24, 
974/23, 974/22, 
0229/5, 0229/7, 
0229/4, 0242/2, 
0242/3, 0242/4, 
0228, 0229/2, 
0242/1, 037/14, 
988, 989, 994/1, 
994/4, 987 

 

19662 Csiszta-puszta, 
Szarvaci-állás 

- telepnyom 
- telepnyom 
- telepnyom 

- őskor 
- kora Árpád-kor 
- kora újkor, török 
kor 
 

070/5, 072/11  

19663 Terlakóca-
erdő     

- templom 
 

- középkor 
- késő középkor 

019, 020/1, 018/3, 
018/5, 018/6, 

 



- temető 
 
- telepnyom 
 

- középkor 
- késő középkor 
- középkor 
- késő középkor 

018/7, 018/8 

19665 Szőlőhegy    - szórvány - őskor, bronzkor 1011, 1012/1, 
1012/2, 1013, 1014, 
1015, 1016, 1017, 
1018, 1019, 1020, 
1021, 1022, 1023, 
1024, 1025, 1026, 
1027, 1028/1, 
1028/2, 1029, 1030, 
1031, 1032, 1033, 
1034, 1035, 1036, 
1037/1, 1037/2, 
1037/3, 1037/4, 
1037/5, 1037/6, 
1038, 1039, 1040, 
1041, 1042, 1043, 
1044, 1045, 1046/1, 
1046/2, 1047, 
1053/1, 1053/2, 
1054, 1055, 1056, 
1057, 1063, 1085, 
1086, 1089/1, 
1089/2, 1093, 1094, 
1099, 1100, 1101, 
1104, 1105, 1108, 
1109, 1112, 1113, 
1115, 1116, 1119, 
1120, 1121, 1125, 
1126, 1130, 1133, 
1134, 1138, 1139, 
1143/1, 1143/2, 
1144, 1147, 1148, 
1151, 1152, 1153, 
1154, 1155, 1156, 
1157, 1158, 178, 
179/1, 179/2, 180, 
181/2, 181/3, 182, 
183, 184, 1301/1, 
1301/2, 1302/2, 
1302/3, 1303/1, 
1303/2, 1304/1, 
1304/2, 1305, 
1306/1, 1306/2, 

 



1306/3, 1307, 
1308/2, 1309, 1310, 
1311, 1312, 1313, 
1314, 1315, 1316, 
1317, 1318, 1319/2, 
1320, 1321, 1048/1, 
1048/2, 1049, 1050, 
1051, 1052/1, 
1052/2, 1159, 1160, 
1161, 1162, 1163, 
1164, 1167, 1168, 
1172, 1173, 1176, 
1177, 1184/1, 
1184/2, 1185, 1188, 
1189, 1192, 1193, 
1196, 1197, 1200, 
1201, 1204, 1205, 
1208, 1209, 1212, 
1213, 1214, 1217, 
1218, 1221, 1226, 
1087, 1090, 1091, 
1092, 1095, 1096, 
1097, 1098, 1102, 
1103, 1106, 1107, 
1110, 1111, 1114, 
1117, 1118, 1122, 
1123, 1124, 1127, 
1128, 1131, 1132, 
1135, 1136, 1137, 
1140, 1141, 1142, 
1146, 1149, 1150, 
1165, 1166, 1169, 
1170, 1174, 1175, 
1178/1, 1171, 
1178/2, 1179, 1182, 
1183/1, 1183/2, 
1186, 1187, 1190, 
1191, 1194, 1195, 
1198, 1199, 1202, 
1203, 1206, 1207, 
1210, 1211, 1215, 
1216, 1227, 1145 

45343 Magyari-dűlő 
1. lh.    

- telepnyom 
- telepnyom 
 

- késő középkor   
- kora újkor 

0242/8  

45345 Magyari-dűlő - telepnyom - római kor 0242/8, 0242/9,  



2-3. lh.  0251/5, 0226 
54222 Feketeakol       - telepnyom 

 
- temető 

- őskor, rézkor 
Balatoni csoport 
- őskor, bronzkor, 
dunántúli 
mészbetétes 
kerámia kultúra 
 

0223/1, 0223/3, 
0223/4 

 

54223 Feketeakol 2    - telepnyom 
 
- telepnyom 
 
- telepnyom 
 
- telepnyom 
- telepnyom 
 

- őskor, rézkor, 
késő rézkor   
- őskor, bronzkor, 
középső bronzkor 
- őskor, bronzkor, 
késő bronzkor 
- római kor 
- késő középkor 
 
 

0223/7, 0223/8, 
0223/9, 0251/5, 
0252, 0224, 0225/9 

 

54242 Szarvas-állás    - telepnyom 
- telepnyom 
 

- őskor 
- késő Árpád-kor 
 
 

044, 043/9, 043/11, 
043/10, 043/3, 
043/4, 043/5, 
043/6, 043/7 

 

54243 Keleti-legelő 2.      - telepnyom 
- telepnyom 
 
 
- telepnyom 
- telepnyom 
 

- őskor  
- őskor, bronzkor, 
kisapostagi- 
kultúra 
- késő Árpád-kor 
- kora újkor 
 

029/2  

41216 Kistatár-vár      - vár - őskor, bronzkor, 1802, 1803, 1804, 
1805, 1806 

 

89315 Nagy-dombi-
dűlő 

- telepnyom 
 

- középkor 012, 014/9, 05/3, 
05/1, 05/2, 014/13, 
014/14, 014/15 

 

 

 

 

  



2.3 A védett műemléki értékek települési értékleltára 

2.3.1 A világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területek 
Az előzetes tájékoztatás során beérkezett államigazgatási szervek adatszolgáltatásai alapján 
világörökségi illetve világörökségi várományos helyszínek és területek nem találhatók Buzsákon. 

2.3.2 Országos építészeti örökség elemei 

Műemlékek 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja szerint a műemlék olyan 
nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján 
miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak 

Buzsák műemlékei: 

Római katolikus kápolna (Fehér kápolna) 
HRSZ: 0296 
Azonosító: 4422 [7833] 

A román stílusú Fehér-kápolna Akcs faluban a XIII. században épült. A település a török időkben 
elpusztult, a kis kápolna sorsáról is vajmi kevés adat áll rendelkezésre. A keletelt, téglatest formájú 
hajóhoz félköríves záródású szentély tartozik. Az egyhajós kis templomot többször átépítették, de a 
legutóbbi helyreállítás óta újra láthatók a román és a barokk kor emlékei is. A XVII-XVIII. században 
befalazták a román stílusú ablakait és bélletes kapuját, amiket a közelmúltban újra kibontottak. A déli 
oldalon két román kori tölcsérablak is előkerült. Ma ismét a déli kapu a bejárat. Az épület nyugati 
oldalán, már újabb keletű, fából készült, karcsú huszártorony látható. Belső berendezése egyszerű, 
barokkos. A sok vihart látott templom legjelesebb emléke az 1704-ben fából faragott, szőlőindával 
díszített reneszánsz faoltár, melyet az 1990-es évek elején történt restaurálását követően a falu 
templomába - a Nagyboldogasszony templomba - költöztettek, ma ott látható.  Eredetileg itt volt az a 
Szűz Mária-szobor, melyet a faluban lévő templomban mindig az ünnepi szertartásnak megfelelő 
színű palástba öltöztetnek. 
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Római katolikus templom 
HRSZ: 158 
Azonosító: 4421 [7834] 

A Nagyboldogasszony tiszteletére 1791-ben szentelt templom barokk stílusban épült. Elődje egy 
fából készült templom volt, ami egy tűzvész folytán leégett.  
A faragott bejárati ajtót az 50-es években egy helybéli pap saját kezűleg készítette. Az ablakok 
ólomüvegből készültek 1954-ben. 
A jelenlegi főoltár egy Tiroli szárnyas oltár, mely a XIX. században készült. Jobb és bal oldalán Péter és 
Pál a karddal és a mennyország kulcsával, középen Szűz Mária és az angyalok az égbe szállnak. 
A szentélyben helyezkedik el egy Mária-Oltár, mely stílusát tekintve  késői reneszánsz, korabarokk. 
1690-1701 között készült, francia mesterek alkotása. Az oltár központi alakja Szűz Mária, akinek 
szobrát mindig az ünnepi szertartásnak megfelelő színű palástba öltöztetik. A szobor a Kápolnási-
dűlőben lévő Fehér-kápolnából került ide. 
A templomban megcsodálhatjuk a buzsáki hímzéssel díszített miseruhákat, oltárterítőket. A faragott 
oltárkép XIV. század eleji alkotás, melyet nemrég újítottak fel. 

   

Tájház  
HRSZ: 874 

Lakóház és gazdasági épületek  Azonosító: 8726 [7832] 
Lakóház    Azonosító: 8726 [15317] 
Gazdasági épületek   Azonosító: 8726 [15318] 

A tájház egy megőrzött módos parasztporta épületeiből álló együttes része, mely a XIX. század 
második felében épült vert falú, oszlopos, mellvédes tornácú lakóház, első helyiségében 
tisztaszobával, a másodikban szabadkéményes, kemencés konyhával. Hátul a lakószobában pedig 
kiállítás mutatja be a hírneves buzsáki hímzést, a rátétes és szőttes díszű textíliákat. Az egykori 
nagygazda telkén a vert falú lakóházon kívül, egy istállós pajta és egy különálló, alápincézett magtár is 
áll. A tájházként funkcionáló tömésház, 1977-ben, amikor megvásárolták és tájházzá alakították, 
többedmagával volt megtalálható a faluban, ma már azonban egyedüli képviselője ennek a 
háztípusnak, ami egykor ezt a vidéket jellemezte. A hímzéses textilek mellett a tájház népművészeti 
kiállításában helyet kaptak a buzsáki fafaragók régi és mai munkái is, hiszen ahogy a hímzés, úgy a 
fafaragás is élő népművészeti tevékenység a faluban. 

http://buzsak.hu/evcms_medias/upload/files/feher_kapolna__2_.jpg


 

 

 



Nyilvántartott műemléki értékek: 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 22. pontja szerint a nyilvántartott 
műemléki érték a közhiteles nyilvántartásba vett, a fenti törvény alapján általános védelem alatt álló 
műemléki érték. 

Műemlékké csak a nyilvántartásba vett műemléki érték nyilvánítható, vagyis első lépésként a 
műemléki érték először nyilvántartásba kerül, és csak második lépésként lehet belőle műemlék. 

Buzsák nyilvántartott műemléki értékei: 

Présház  HRSZ: 1459 
Azonosító: 10100 [7843] 

  

Présház  HRSZ: 1476 
Azonosító: 10098 [7841] 

  

Présház  HRSZ: 1490 
Azonosító: 10097 [7840] 
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Présház  HRSZ: 1503 
Azonosító: 10084 [7835] 

 

Présház  HRSZ: 1507, 1508 
Azonosító: 10096 [7839] 

  

Szent János szobor  HRSZ: 1518 
Azonosító: 10094 [7837] 

  



Présház  HRSZ: 1528 
Azonosító: 10095 [7838] 

  

Szent Vendel – szobor   HRSZ: 870 
Azonosító: 10086 [7836] 

  



2.4 A helyi építészeti örökség települési értékleltára 

A helyi védelem jogszabályi rendszere a közelmúltban változott a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény hatályba lépésével. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 2.§ 2a. pontja 
alapján a helyi építészeti örökség a település múltja szempontjából meghatározó építészeti örökség. 

Az esztétikai, néprajzi, történeti régészeti vagy környezeti értéke miatt védendőnek minősített 
épített vagy természeti értékek, helyi védelem tárgyát képzik. Helyi védettségről szóló önkormányzati 
rendelettel korábban Buzsák község nem rendelkezett. Azonban a képviselő-testület a 17/2017. 
(XII.30.) önkormányzati rendeletével megalkotta a településkép védelméről szóló rendeletét, mely a 
helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településképi szempontból meghatározó 
területeket, valamint a településképi követelményeket állapítja meg. 
Buzsák településképi rendelete helyi védett értéket nem jelöl a településen, ugyanakkor 
településképi szempontból 4 meghatározó területre bontja a község területét. 
 

2.4.1 Településszerkezet 
Buzsák mai településszerkezetében a kialakult utcahálózat és telekstruktúra alapján jól elkülöníthető 
egymástól az ősi falumagnak nevezhető községrész (az ófalu), illetve az újkori településrészek: az ősi 
településrészek az É-D-i irányban húzódó utcahálózat mentén alakult ki, új beépítésű területek a régi 
beépítésekhez közvetlenül kapcsolódva, a belterület északi és keleti részén találhatók. Az új 
településrész a régi településrész körül, a település szerves fejlődése során épült ki. A központi 
belterület nyugati, keleti és déli részeihez szervesen hozzáépültek a község zártkerti területei. 

1859-ben      és napjainkban… 

 

A központi belterület szerkezete legalább több évszázados múlt nyomát őrzi. Megfigyelhető a tájhoz 
és a domborzathoz alkalmazkodó, több száz év alatt az itt élők munkájával és kultúrájával kialakult 
struktúra. Ilyenek a lendületesen kanyargó utcák, a főtér tágassága, az oromfalas parasztházak és a 
közéjük illeszkedő, városiasabb épületek, a szobrokkal ékesített, szabálytalan térfalakkal és az organi-
kusan beépített utcák és terek. 

 

2.4.2 Telekstruktúra és az utcavonal vezetés 

Az ófalu többutcás, szabálytalan vonalvezetésű és változatos szélességű utcái mentén 
meglehetősen hosszú, nagy területű telkek alakultak ki. A hosszú, keskeny szalagtelkek fésűs 
beépítésűek, a beépítési mód jellemzően oldalhatáron álló. Kisméretű telkek csak a történelmileg 



kialakult községközpont területén találhatók. A régi községrész megőrizte a területi, domborzati 
adottságokhoz jól illeszkedő utcaszerkezetét, helyenként beépítési karakterét, melyeket jól 
szemlélteti az 1859-es kataszteri térkép és a mai ingatlan-nyilvántartási állapot.  

 

 

A belterület fiatalabb településrészeire a szabályos, derékszögű, egyenes vonalvezetésű utcahálózat 
illetve a közel egyforma nagyságú és szabályos téglalaphoz hasonló alakú telekszerkezet a jellemző, a 
kialakult beépítéshez illeszkedő beépítéssel.  



  

2.4.3 Utcakép vagy utcakép részlet 
A belterület beépítése, tradicionális utca- és térszerkezete a mai napig meghatározó. A lényegében 
XIX. században kialakult utcahálózat mellett a beépítés egyes szakaszokon megőrizte sajátosságait, 
máshol annyira átépült, hogy arculata kevésbé jellegzetes. Az egyes telkek beépítésére jellemző a 
földszintes (esetenként földszint + tetőteres), helyenként oromfalas, nyeregtetővel ellátott, 
oldalhatáron álló módon elhelyezett egytraktusos épületek. A közterületek és az épületek, az 
előkertek és a kerítések is rendezettek. 
A sajátosságait megőrző utcakép 

 

 



 

2.4.4 Egyéb településkarakter elemek 

A betelepedett délszláv népcsoportok által hozott hagyományok hatására egy nagyon jellegzetes 
hímzési kultúra alakult ki. Az ingekre, párnavégekre és lepedőre dolgozott varrások három csoportra 
oszthatók. A kék-piros, vagy fekete-piros fonallal varrt „vézás", van a „rátétes" és a sok színben 
pompázó „boszorkányos". A falu asszonyai ma is varrják a háromféle ősi hímzést. A hímzett 
darabokat a faluházban és a tájházban mutatják be, de a motívumokkal több helyen is találkozunk. 
2014 Húsvét óta a faluközpontban felállított szoborszerű hímes tojásokon is megcsodálható. A népi 
hagyományok a falu nagy sikerrel tartott rendezvényein évről-évre újraélednek. 

 

 



 
Buzsáki főtéren felállított „hímes” tojások 

A részben burkolt, részben pedig növényekkel borított közkertek nemcsak a környezet minőségének 
javításában jeleskednek, hanem a hosszabb-rövidebb ideig való ott tartózkodásra, a mindennapi 
teendők közti megpihenésre, feltöltődésre is hasonlóképpen alkalmasak.  

 



2.4.5 Építményrészlet, alkalmazott anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás 
A XIX. században ezen a vidéken az egyik legkedveltebb építési technológia a sárfal volt. A 
Dunántúlon tömésfal, tömött fal, a Tiszántúlon a vert fal az elterjedt neve. A tömésfal abban 
különbözik a rakott faltól, hogy mintadeszkázat, mai nyelven zsaluzat között készült. Azokon a 
területeken alkalmazták, amelyeken nem túl kövér, mégis megfelelő szilárdságú és csekély 
zsugorodású volt a vályogtalaj. Az agyagos, löszös földet, növényi anyagokkal keverten vagy anélkül, 
földnedvesen, de nem vizesen, két lapjára állított deszka vagy palló (ideiglenes kúszózsaluzat) közé 
szórták és azt keményre döngölték vagy taposták. Minden sor elkészülte után följebb emelték a 
deszkákat, s hogy le ne csússzanak, a falon keresztbe tett vékony karókkal támasztották alá vagy 
oszlopokhoz kötötték őket. Egy közepes nagyságú ház fala 8-10 nap alatt készült el és 50-60 cm 
vastag volt. A tető nádból készült. A műemlék tájház ma már ennek a háztípusnak egyedüli 
képviselője, pedig az 1970-es években még többedmagával volt megtalálható a faluban. 

A XX. században az építés módja megváltozott. Sok épületet alakítottak úgy ki, hogy a tornác már 
nem az utcára nyílt, hanem az eleinte nyitott, majd később beüvegezett, verandaszerűen kialakított 
pitvar által takartan már csak az udvar felől lehet bemenni. A tornácot sokszor díszes, a paraszti 
kultúrától máshol idegen kanelúrázott, vagy „hasas" oszlopokkal támasztották alá. 

A történelmileg kialakult település területén a parasztházak esetében az oldalhatáron álló beépítés, 
utcafrontra merőleges épülettömeg és az oromfalas nyeregtető volt jellemző, azonban a folyamatos 
átépítéseknek köszönhetően sok helyen, már ezek esetében is megjelentek keresztszárnyként a 
pitvarok és a polgáriasabb megjelenésű, kontyolt tetejű épületek. 

A mai épületállomány anyaghasználatára vakolt homlokzatok jellemzők. Az épületek színezése 
változatos, de az épületek többségéről elmondható, hogy az alkalmazott színek halványak, 
visszafogottak. A település központjában a leggyakoribb színek közé a fehér és a pasztell sárga 
tartozik. Az épületeket cserép-, és palatető fedi. A tetők geometriája változatos, a sátortető, a 
kontyolt nyeregtető és az oromfallal lezárt nyeregtető azonos mértékben fordul elő. 

2.4.6 Táj- és kertépítészeti alkotást, egyedi tájértéket, növényzetet 

Buzsák természeti környezetét a Nagy- és a Kis-berek határozzák meg. A Nagy-berek kistájon a nyílt 
növénytársulások – nádnádas, sás, láprét és mocsárrét – az uralkodóak. Láprétek az egykori égeres 
láperdők helyén vagy a lefolyástalan, pangó vizes medencékben, ártereken alakultak ki. A lecsapolt 
részeken a gyenge termőképességű réti- és láptalajok a jellemzőek. A lecsapolt berek helyén nagy 
területen akácosokat és nyárasokat telepítettek.  
Természetvédelmi szempontból értékes erdő az őshonos fajokból álló égerfa- és tölgyerdő a halastó 
mellett.  
A szőlőhegyek ültetvényeit a víztől mentes magaslatokon telepítették. A szőlőterületek a 
présházakkal a korábbi korok kultúráját örző értékes tájelemek. Az egykori zártkertek mind őrzik a 
szőlőművelésre jellemző hagyományokat. A szőlőművelés helyszínei még manapság is 
elválaszthatóak, de a XIX. század közepéig egyértelműen elhatárolhatóak voltak az adott településhez 
tartozó más mezőgazdasági ágak területeitől (rétektől, szántóföldektől, legelőktől stb.), de általában 
még az egyéb gyümölcsösöktől is. A szőlők a számukra fekvés és talaj szempontjából legalkalmasabb 
területeken összefüggő tömböt képzenek, melyet a magyar nyelvterület nagy részén hegynek 
neveznek. Ez a „hegy” nem egyezik meg a köznapi értelemben vett heggyel, hiszen sok esetben csak 
néhányszor tíz, esetleg egy-kétszáz méter magas dombról van szó.  



A szőlőhegyek és szőlőskertek képéhez mindig hozzátartoztak bizonyos építmények is, amelyeket a 
szőlőhegyen való tartózkodásra, munkavégzésre és egyéb célokra emeltek. Ezeknél leginkább a 
funkcionális szempontok érvényesülnek; a nem szigorúan az épület rendeltetésével összefüggő 
részek, díszítő elemek kisebb súllyal estek latba. 

 
A szőlőhegyekről, különösen a XVIII. századtól, nem hiányozhattak bizonyos szakrális építmények 
sem. A hegyi utak kereszteződésénél gyakran állítottak fel a szőlőhegy védőszentjének szobrát vagy 
keresztjét. Ezeket általában a birtokosok közös költségén létesítették. Ez így történt a buzsáki 
szőlőművelésű zártkertekben is, például a János hegyen szőlőbirtokosok emeltek Szent János szobrot. 

Az épített elemek egységességének igényén túl legalább olyan fontos a növények kiválasztása. A 
gondozott gyep, a rendezett virágágyak, a növényállomány lombos és örökzöld példányai az év 
minden szakaszában kellemes környezetet képesek biztosítani az itt tartózkodók számára.  
A parkokat és utak szegélyét különböző virágkiültetések színesítik, melyek a változatos 
összeállításokban még jobban kiemelik a környezetüket.  



 

A község központjában találkozhatunk kisebb-nagyobb teresedésekkel, meghitt, növényekkel borított 
kis terekkel, virágkiültetésekkel. A gondozott, igényesen kialakított központi rész hangulatos egységet 
alkot és alapvetően meghatározza a település arculatát.  



 

  

2.4.7 Szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor 
Buzsák lakott területein igen sok helyen jelennek meg az egyházi jelképek, legyen szó akár lakóházak 
kertjéről, közterületi utakról, terekről vagy a Fehér kápolna kertjéről. 



  

          
 
A közterek, közparkok gondozottságát, rendezettségét a helyi adottságoknak megfelelő növényfajok 
mellett az utcabútorok segítik, melyek esetében pedig a településre jellemző szín- és formavilágot 
tükröző anyaghasználat az, ami hozzájárul és teljessé teszi a feltöltődést.  



 
 

 
 

3 A rendezés során tervezett változások hatáselemzése 
 
A településfejlesztési koncepció célkitűzéseinek az épített örökségre vonatkoztatott hatása 
elenyésző, az épített örökségre jelentősebb hatást gyakorló változások, szabályok, a 
településrendezési eszközök felülvizsgálata során értelmezhetők. Jelenleg a településfejlesztési 
koncepció készült el és került véleményeztetésre, ezért a fejezet, majd a településrendezési eszközök 
(településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) elkészítését követően kerül részletesen kifejtésre 
és újra dokumentálásra. 
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