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Bevezetés 
 
Jelen dokumentáció Pócspetri Község településrendezési terv felülvizsgálat, módosítás alátámasztása céljából 
készült a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. rendelkezése alapján, összhangban a települési  
örökségvédelmi hatástanulmány tartalmáról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelettel. A tervfejezet célja a telepü-
lésen található kulturális értékek feltárása, azok előtérbe helyezése és ebből kifolyólag az értékek megőrzésének 
elősegítése. A települési értékek bemutatása, illetve védelme meghatározó lehet a község arculatának megerősí-
tésében (településmegtartó erejének fokozásában). A fejlesztések érvényesülésének fontos feltétele, hogy azok 
a már meglévő környezeti értékekre figyelemmel valósuljanak meg. Egy új fejlesztési terület, illetve egy új épület 
tényleges értékének jelentős része abban a többletben realizálódik, ami a környezetéhez való illeszkedésből és a 
település már meglévő értékeiből vetül rá. A települési környezet értékeinek védelme, a hozzájuk való igazodás 
nem csak kulturális, esztétikai igény, egyben gazdasági érdek is, melyet kulturált módon, esztétikai eszközökkel 
lehet teljesíteni. Az új fejlesztéseknél, azok építészeti kialakítása során célszerű igazodni ezekhez az értékekhez.  
 
A kulturális örökségvédelemre, régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó 
főbb jogszabályok: 

 2001. évi LXIV. törvény – a kulturális örökség védelméről  

 1997. évi CXL. törvény, különösen a 38-49. § - múzeumi törvény 

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről 

 1979. évi 2. törvényerejű rendelet – kulturális javak jogtalan átruházásáról 

 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet – a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 497/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet – a kulturális örökség védelmét érintő egyes kormányrendeletek 
módosításáról 

 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet – a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté 
nyilvánításának, valamint régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes sza-
bályairól 

 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet – a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásokra vonatkozó 
szabályokról 

 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet – a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól 

 191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – az örökségvédelmi bírságról 

 BTK vonatkozó paragrafusai 

  
Jelen munkát (azaz a jelen tanulmány részét és egészét is) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján 
szerzői jogvédelem illeti meg. A vagyoni jogok kizárólagos jogosultja a Nyírségterv Kft.  
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4 . VIZSGÁLAT 
  
4. 1. A település történeti leírás 
 
4. 1. 1. A település fekvése 
4. 1. 2. Címer 
4. 1. 3. Története 
4. 1. 4. A történeti településszerkezet alakulása 
4. 1. 5. A történeti településszerkezet bemutatása térképeken 
4. 1. 6. A telekstruktúra vizsgálata 
4. 1. 7. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 
4. 1. 8. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 
4. 1. 9. A tájszerkezet alakulása 
 
4. 1. 1. A település fekvése 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délnyugati részén, a Nyírségben a híres búcsújáró hely Máriapócs mellett fekvő 
település. Nyíregyháza 27 km, Nyírbátor 14 km, Mátészalka 34 km, Kállósemjén 6 km, Nagykálló 14 km, Mária-
pócs 3,5 km távolságra található. 
Teljes területe 26,36 négyzetkilométer, a belterület ebből 0,28 km2. A lakások száma 640 darab. Állandó népes-
sége 2020-es statisztikai adatok alapján 1612 fő, míg népsűrűsége 61,15 fő/km2. 
 
4. 1. 2. Címer 

 
Pócspetri község címere aranyozott koronával – rajta kereszt – díszített, aranyozott 
barokk rámába foglalt pajzson, égkék mezőben fölfelé irányuló aranyozott nyíl, a 
nyílvesszőtől jobbra aranyozott ötágú csillag, balra aranyozott félhold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 1. 3. Története 
 
A történelmi feljegyzésekből következtetve a település 1046. évben jött létre, az akkor még mocsaras területen. 
István király halála után (Orseoló) Péter király a Guth-Keled nemzetség lovagjait telepítette a vidékre, Petribe is. 
 
Neve a Pál és a Péter kereszt-nevek összeolvasásából alakult ki. Pócs a latin Paulus magyar származéka, Petri 
a Péter melléknévi változata. A falu nevét a Váradi Regestrum említi először. A sok „Petri” nevű települések meg-
különböztetésére kapta később a Pócs- előtagot – a közeli Máriapócs település nevének második tagja felhasz-
nálásával- így lett Pócspetri a település neve. 
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Az évszázadok során Pócspetrit illetően gyakran változtak a birtokviszonyok felosztás, csere, királyi elkobzás és 
újraadományozás miatt. 
 
Az 1312-es években a Hontpázmányok birtokviszonya között jegyzi a történelem a települést. Később a XV. 
században Parlagi, Upory, Ders és bagi Horváth család voltak a földesurak. Az első kézzel írott, latin nyelvű, 
Pócspetriről szóló 1543-as dátumozási dokumentum – ami az adózók összeírását tartalmazza – szerint 8 porta 
volt köteles adózni, ami körülbelül 80-120 főnyi lakosságot jelenthetett. Az 1567. évi összeíráson bizonyítottan 
„Pochpettry” néven szerepel a település. Az 1774.-évben elkészült Pócspetri helységnek „URBARIOMA”, vala-
mint a római katolikus egyházi anyakönyvi bejegyzések pontosabb és hivatalos képet adnak az akkori település-
ről, bár névelírások valószínűsíthetőek. A nevezett „Urbariom” a település jobbágyainak, robot-kötelezettségeinek 
és adózásainak dokumentuma. 
 
Részlet az Urbariom-ból: „azért ezen Pócspetri Helységben egy egéfz hafzon Jobbágy Ház-Helynek belső 
Fundufa, az az Ház-Helye , annak Udvra, fzűrös, és veteményes kertye olly nagy, és téres Helyt foglallyon, a 
minémű két Pufonyi Mérő Mag alá kivántatik. 1771. évből való a templom újjáépítést elrendelő, és az általános 
iskolát alapító levél, mely arról tanúskodik, hogy a lakosság elkötelezte magát az egyház és az iskola fenntartása 
mellett. 
Egy 1874. február 7.-ei hivatalos bejegyzés az első írásos bizonyíték a hivatalos iskolai oktatásra, amiben arról 
olvashatunk, hogy kinevezik a tanítót. 
 
1092. évben már volt temploma Pócspetrinek. 1318-ból való a település István nevű papjára vonatkozó első 
történelmi feljegyzés. 1711 után a kálvinisták foglalták el a templomot, majd 1771.-ben belső helyreállítással és 
toronyépítéssel egy időben visszakerül a katolikus egyházhoz. Mai arculatát 1923-ban nyeri el. 2014-ben pedig 
volt egy nagyobb felújítás. 
 
1948. június 3-án Pócspetri a kommunista koncepciós perek áldozata lett. A katolikus iskola államosítása ellen 
tiltakoztak a templomból kijövő hívek, amikor az ellenük kivezényelt rendőrök egyikének a kezében dulakodás 
közben elsült a fegyver, kioltva ezzel életét. A korabeli hatalom a balesetet gyilkosságként értelmezve példát 
akart statuálni: kivégezték Királyfalvi Miklós jegyzőt, Asztalos János plébánost pedig szintén halálra ítélték, de 
másodfokon ezt életfogytiglani börtönre enyhítették. Sokan további súlyos büntetéseket kaptak. Erről a sajnála-
tos, tragikus eseményről bővebben külön menüpontban olvashatunk. 
 
Pócspetri 1950-től nagyközség, 1975-től 1990-ig egy közigazgatási és gazdálkodási egységet alkotott Máriapócs 
központtal. 1991-től önálló önkormányzattal rendelkezik. Pócspetri a rendszerváltást követően viszonylagos fejlő-
désnek indult. Épült út, kerékpárút, gázberuházás valósult meg, és kiépült a szennyvízhálózat. Korszerűsödtek az 
intézmények, az ivóvízhálózat, az óvoda új tetőzetet, nyílászárókat kapott. Az általános iskola 1992-ben épült, 
2000-ben a tetőtér beépítése oldódott meg. A gondozóház bővült 11 férőhelyről 31-re, korszerűen berendezett, 2-
3 ágyas szobákkal. 
 
Az utóbbi időszak lassuló fejlődés tendenciáját, 2015-ben az Óvoda teljes körű felújításával, és a jövőre vonatko-
zó nagyszabású fejlesztések (Egészségügyi Központ felújítása; Idősek Otthona, és a Művelődési Ház energetikai 
korszerűsítése; Történelmi Emlékhely kialakítása) realizálásával kívánja a település új önkormányzata megváltoz-
tatni, megfordítani. 
 

4. 1. 4. A történeti településszerkezet alakulása 
 
Pócspetri szabálytalan alaprajzú településszerkezetű, halmazfalu, ahol a szabálytalanság az összes fontos mor-
fológiai elemet (utcahálózat, telekfelosztás, a házak telkeken belüli elrendezése) felöleli. A szalagtelkes falvak 
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egyik fajtája. Olyan település, amelynek két sor szalagtelke egy átfutó út két oldalán helyezkedik el. A telkek út 
felőli végén áll a hosszanti telekhatárra épült lakóház, beljebb következik a gazdasági udvar a gazdasági épüle-
tekkel. Az útifalun átfutó utca sok esetben nem országút, hanem csak egy abból kiágazó mellékút vagy zsákutca-
szerű bekötőút. Az ilyen falvak népe védelmi szempontból jobb helyzetben volt, mint az országút mellé települt 
útifaluké. 
 
A település legfontosabb és megőrzendő morfológiai, településképi érteke, a tájban való előnyös elhelyezkedése. 
Az utcaképek, a beépítés, az épületek közvetlen látványai örökségi szempontból értékeket képviselnek. A község 
épületállománya, a házak karaktere vegyes, ami egyaránt összefügg a telekrendszer vegyességével, az építés 
korával, az eltérő időszakokban történt építés keveredésével. A település belterületen a hagyományos – védett – 
falusi porták, egyéb jellegzetes típusok találhatok (hatvanas években épült sátortetős "kockaépületek"; utcavonal-
ra merőleges tetőgerincű újabb házak - szélesebb traktussal épültek a 80-as években; a legutolsó évek "divatos" 
épületei. A község falusias beépítésű. Az épületek gerince az utcákra merőleges. A funkcióvesztés következté-
ben a foghíjakon új épületek épültek, melyek illeszkednek az utcára merőleges gerincű beépítéshez. 
 
4. 1. 5. A történeti településszerkezet bemutatása térképeken 
A település tájhasználatának alakulása, változása az I. Katonai felmérés (1782-1785), a II. Katonai felmérés 
(1819-1869), a III. Katonai felmérés (1869-1887), illetve Magyarország Katonai Felmérése (1941)1 történeti tér-
képek vonatkozó szelvényein, illetve a Google Earth közelmúltban készült műholdfelvételein keresztül kerül be-
mutatásra. 
Alapvető változás a tájhasználatban annyiban várható, hogy az ún. „non food” mezőgazdasági szisztéma alapján 
előtérbe kerülnek az ipari növények termesztése, ez esetenként színesíti a tájat, mivel nagy felületű virágzó táb-
lák is megjelenhetnek. Ezen mezőgazdasági területekre a nagyipari művelés a jellemző, mely iparág számottevő 
munkaerőt nem foglalkoztat. A konyhakerti növények háztáji (őstermelői) gazdálkodása a lakosság kiegészítő 
kereseti forrása és a vásár (nagyközségi piac) mindennapi termékeivé válhatnak. A község tulajdonában levő 
művelés alá nem tartozó beépítetlen földterület és termőföldek hasznosítása a helyi mezőgazdaság szereplőivel 
átgondolandók (a kertészet és díszfaiskolai lehetőségek). 

 
 

1 Forrás: mapire.eu 
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4. 1. 6. A telekstruktúra vizsgálata 
 
A Kállósemjéni, Pócsi útból indulnak ki a kiszolgáló utak. A településre a szalagtelkes, halmazfalu és sakktábla 
alaprajzú telkek mind előfordulnak. A telkek méretei változó.  
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Külterületen az 1-10 ha és a 10-50 ha kiterjedésű telekméretek is előfordulnak, a legnagyobb külterületi telkek 
ennél is nagyobbak. A belterülettől északra és nyugatra zártkerti ingatlanok találhatók. 
 
Területfelhasználási, és területhasználati feszültségek kiemelendőek, az utcák általában keskenyek, szűkek, két 
jármű egymás mellett nehezen, vagy egyáltalán nem tud elmenni egymás mellett. A beépített területeken a köz-
művesítettség megfelelő, víz, gáz, villany, szennyvíz elérhető. 
A kül- és belterület kihasználatlan gazdasági területei részleges infrastruktúrával ellátott területek, általában a 
szennyvízhálózat hiányzik. A szintkülönbségek miatt lefolyástalan területek nem találhatóak.  
 
Esetlegesen a belterületen lévő, lefolyástalanságuk miatt használaton kívüli, de településszerkezeti pozíciójuk 
miatt értékes területek rendezésével biztosítani kell az értékükön való használatukat. 
A lakásépítési igénynek a belső intenzitástartalékok kihasználásával, a kialakult, de be nem fejezett lakóterületek 
befejezésével kell megoldani, és lehetőleg nem új területeken való biztosítással, mely a község további terjesz-
kedését jelentené, s ezáltal a településüzemeltetés is költségesebbé válna. A túl alacsony intenzitás a gazdasá-
gos infrastruktúrakiépítés ellen hat, s így környezetvédelmi szempontból sem támogatható, mindazonáltal a kom-
fortosság ellen hatnak, a korszerű életkörülmények javításának, végső soron a település népességmegtartó ké-
pességének is. 
 
A településfelújítás, a rehabilitáció a belső területi tartalékokkal való gazdálkodást is feltételezi, de a minőségi 
településfejlesztésnek is fontos eszköze, melynek elsődleges területe célszerűen a településközpont. Céljai kö-
zött szerepel a közúti, tömegközlekedési forgalomterhelés, ezzel a zaj- és levegőszennyezés csökkentése. A 
főtér és díszterek rendezésével a vegyes, korlátozott gépkocsi-, és gyalogos zóna növelése, a gyalogos felületek 
díszburkolattal való ellátása, a főtér kialakítása, rendezvénytér létrehozása, a közösségi közterületi találkozóhe-
lyek megvalósítása, ezzel az identitástudat és a települési kötődés növelése. 
 
4. 1. 7. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 
 
A települést erdő és szántóföldi mezőgazdasági területek határolják. Külterületi szántóföldi mezőgazdasági terü-
leteinek mintegy jelentős részét szántók alkotják, melyek a közigazgatási terület délén és északon találhatóak. A 
beépítésre nem szánt területek csaknem felét teszi ki, míg másik részét az erdőterületek alkotják. Jellegzetes 
nagy kiterjedésű külterületi lakott helye nincs. A belterület az igazgatási terület közepén keletre található. 
 
A település területének döntő részét falusias karakter jellemzi. A főutcából leágazó utcák beépítése szintén falu-
sias lakóterületre jellemző. A régi településrész mentén jellemzőek a keskeny, rövidebb utca szakaszok. Az 
utólagos telekosztásoknál és beépítéseknél már az utóbbi évtizedekben megszokottá vált 12-16 m-es szélessé-
gű, és az 50-100 m hosszú telkek jellemzők. Az utcák ingatlan beépítése oldalhatáron álló.  
A község utcái előkertes beépítésűek. Szalagtelkei udvarának elrendezése tiszta soros volt. A XX. század elején 
a település régi típusú épületei közül a lakóházainak a legnagyobb része három- ritkán két- vagy négyosztatú 
volt, melyeknek az udvari hosszoldalról nyílt a bejárata a pitvarba. Ebből lehetett megközelíteni a nagyházt (utcai 
szoba). A negyedik helyiség az úgynevezett külső kamra, mely az udvarról nyílt. 
 
Az épületek falaira, azokon belül a régebbiekre a karóvázas szerkezet volt, míg az újabbakra a vert vagy vályog-
fal volt a jellemző. A tetők szalmával fedettek és szarufás kialakításúak voltak. Az udvari hosszúoldalon nem volt 
tornác. 
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Nyíregyháza skanzen Pócspetrii portája 
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4. 1. 8. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 
 
A község épületállománya, a házak karaktere vegyes, ami egyaránt összefügg a telekrendszer vegyességével, 
az építés korával, az eltérő időszakokban történt építés keveredésével. A településen megtalálható falusi porták, 
és egyéb jellegzetes típusok találhatok a községben (hatvanas években épült sátortetős "kockaépületek"; utca-
vonalra merőleges tetőgerincű újabb házak - szélesebb traktussal épültek a 80-as években; a legutolsó évek 
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"divatos" épületei – szinte nem is lelhetők fel). Az épületek gerince az utcákra merőleges. A funkcióvesztés kö-
vetkeztében a foghíjakon új épületek épültek, amelyek több helyen kertvárosi utcaképet kölcsönöznek a terület-
nek. 
 
4. 1. 9. A tájszerkezet alakulása 
 
Tájföldrajzi szempontból Pócspetri közigazgatási területe a Középső-Nyírség kistájon fekszik. A Nyírség középső 
részére a szélbarázdák, garmadák és maradékgerincek a jellemzőek, de a formák méretében eltérést tapaszta-
lunk a Nyíregyháza–Máriapócs vonaltól É-ra és D-re. Az említett vonaltól É-ra a nagyobb, D-re a kisebb méretű 
formák a jellemzőek. A Nyírség középső részén még azt is megfigyelhetjük, hogy É–D-i irányú szélesebb-
keskenyebb sávban váltakoznak a löszös és homokos területek. Ezen a területen, több helyen megmaradtak a 
hordalékkúp vízfolyásainak a medrei. Egyes szakaszokon (pl. Hajdúhadház–Nyíregyháza között a 4-es főút mel-
lett) az elhagyott medreket nád borítja, illetve a mélyebb – kevésbé feltöltött – részeken sekély tavak találhatók. 
Az Alföld ÉK-i részén fekvő, környezetéből kiemelkedő Nyírségnek megvannak a sajátos vonásai, amelyek az 
Alföld többi részével összehasonlítva könnyen kimutathatók. A Nyírségben a nyár hűvösebb, a tél pedig hide-
gebb, mint az Alföld délebbre, vagy nyugatabbra fekvő területein, viszont a hőmérséklet napi, vagy éves ingása 
nem olyan nagyfokú. Évi középhőmérséklete 9,6–9,7 o C. Az éves napfénytartam 1970–80 óra. 
 
A terület meteorológiai állomásainak adatait elemezve még azt is megállapíthatjuk, hogy e viszonylag kis terüle-
ten belül is vannak eltérések. Ez nemcsak a hőmérsékleti értékekben mutatkozik meg, hanem a csapadék meny-
nyiségében is. Ez a Kárpátok közelségével magyarázható. A nyugatról keletre áramló légtömegek itt összetor-
lódnak, felemelkedésre kényszerülnek, és ennek köszönhető, hogy az Alföld legcsapadékosabb területe itt alakult 
ki. A csapadék évi mennyisége É–ÉK-i irányba haladva fokozatosan nő 550 mm-ről 650 mm-re. A csapadék 
magasabb értékei arra utalnak, hogy az aszályos időszakok nem olyan gyakoriak, mint az Alföld belsőbb területe-
in.  
 
A domborzata miatt a mikroklímája jelentősen eltér a sík vidékekétől. Ez egyrészt abban mutatkozik meg, hogy a 
homokbucka vonulatok megegyeznek az uralkodó széliránnyal, magasabb és alacsonyabb területek váltakoznak 
nyugatról keletre haladva. A mélyebben fekvő területek nedvesebbek, hűvösebbek, a homokbuckák futóhomokja 
és a felette lévő levegő jobban felmelegszik. A nagyobb buckák oldalai között is hőmérsékleti eltérések tapasz-
talhatók. Az ár- és belvízmentesítési munkálatok után csökkentek a vízzel borított területek és ennek következté-
ben a levegő páratartalma is. Ez nemcsak a mélyebben fekvő deflációs mélyedésekre és laposokra jellemző, 
hanem a buckás területekre is. A buckák felszíni rétegei gyorsabban kiszáradnak, növekszik a szélerózió veszé-
lye. 
 
A Nyírség esetében különösen fontos a szélviszonyok ismerete, mert a felszín kialakításában a szél játszotta a 
legnagyobb szerepet. Napjainkban pedig a szántóföldi termelés szempontjából a szélerózió elleni védekezés 
nagyon fontos, amelyhez ismernünk kell a munkaképes szelek irányát, erősségét és gyakoriságát. 
A Nyírség csapadékellátottsága jobb, mint az Alföld többi területein. A csapadék sokévi átlaga – néhány kisebb 
területtől eltekintve – mindenütt meghaladja az 550 mm-t. Legkevesebb a csapadék az év első két hónapjában, 
majd a tavaszi hónapokban fokozatosan emelkedik. A csapadék maximuma (65–75 mm) júniusban van, de gyak-
ran észlelnek egy őszi másodmaximumot is. 
 
A Nyírség területén a legfontosabb talajképző kőzet a homok, amely mellett löszös homok, homokos lösz, lösz, 
iszapos homok és homokos iszap fordul elő. Ezeken különféle talajtípusok alakultak ki. A Nyírség genetikai talaj-
típusait szemlélteti a 7. ábra. A terület É-i felén a legnagyobb kiterjedésű a kovárványos barna erdőtalaj, a vízvá-
lasztótól D-re pedig a futóhomok foglal el jelentős területeket. A vékony humuszrétegű talajok is a Nyírség déli 
részében fordulnak elő a legtöbb esetben kisebb foltokban. A vastagabb humuszrétegű homok csak a Nyírség 
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középső részén Téglástól Ny-ra található. A csernozjom jellegű talajok a táj Ny-i peremén alakultak ki. A többi 
talajtípus csak kisebb területet borít. A réti talajok a homokvonulatok közötti laposokban, buckaközi mélyedések-
ben alakultak ki. A szikes talajok elsősorban a Nyírség Ny-i részében jelentkezik a sekély tavak környékén és a 
deflációs laposokon. 
 
 

4. 2. A település régészeti örökségeinek felmérése újonnan beépítésre 
szánt területnek kijelölt terület esetén terepbejárással 

 
A régészeti elemek vizsgálatát a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben meghatározott 
fogalmak alapján végeztük el.  
 
Régészeti feltárás (2001. évi LXIV. tv. 7. § 30.) 
Tudományos módszerrel végzett tevékenység (régészeti megfigyelés, terepbejárás, próbafeltárás, megelőző 
feltárás, mentő feltárás, tervásatás, műszeres lelet- és lelőhely-felderítés, beleértve a fémkereső műszer haszná-
latát), amelynek célja a régészeti örökség elemeinek felkutatása. 
Régészeti lelőhely (2001. évi LXIV. tv. 7. § 35.) 
Földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók. 
Terepbejárás (2001. évi LXIV. tv. 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. 
 
A régészeti terepbejárás olyan kevésbé roncsoló hatású kutatási módszer, mely a talajfelszín szemrevételezése, 
tanulmányozása útján állapítja meg a régészeti jelenségek helyét és elterjedését, és ezt összevetve a múzeumi 
és szakirodalmi adatokkal, továbbá a környezet geomorfológiai vizsgálatával, meghatározza a régészeti lelőhely 
határait, a felszín alatt rejtőző régészeti jelenségeket és azok korát. A régészeti terepbejárás tudományos mód-
szertana nyomtatott formában is hozzáférhető. 2 
 
Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését terepbejárás előzte meg. 

A Jósa András Múzeum által elkészített örökségvédelmi hatástanulmány a Településrendezési Tervhez 
mellékletként csatolásra kerül. 
 
A vizsgálatnál figyelembe vett a kulturális örökség régészeti vonatkozásait érintő speciális törvények és rendele-
tek a bevezető részben ismertetettek szerint. 

• 1997. évi LXXVIII. törvény: az épített környezet alakításáról és védelméről 
• 1997. évi CXL. törvény: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelő-

désről 
• 2001. évi LXIV. törvény: A kulturális örökség védelméről 

 
A régészeti elemek vizsgálatát a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben meghatározott 
fogalmak alapján végeztük el.  
 

 
2 Jankovich-Bésán Dénes: A felszíni leletgyűjtés módszerei és szerepe a régészeti kutatásban. Régészeti Továbbképző 
Füzetek 4. Szerk. T. Dobosi Viola, Budapest 1993.61. 
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Régészeti emlék (2001. évi LXIV. tv. 7. § 28.) 
A régészeti örökség ingatlan eleme. 
Régészeti érdekű terület (2001. évi LXIV. tv. 7. § 29.) 
Valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben 
régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető. 
Régészeti feltárás (2001. évi LXIV. tv. 7. § 30.) 
Tudományos módszerrel végzett tevékenység (régészeti megfigyelés, terepbejárás, próbafeltárás, megelőző 
feltárás, mentő feltárás, tervásatás, műszeres lelet- és lelőhely-felderítés), melynek célja a régészeti örökség 
elemeinek felkutatása. 
Régészeti lelet (2001. évi LXIV. tv. 7. § 33.) 
A régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt - jellegénél fogva - ingó eleme, függetlenül attól, hogy eredeti 
helyéről, összefüggéseiből, állapotából elmozdult, elmozdították-e, vagy sem. Nem minősülnek régészeti leletnek 
azon kulturális javak, amelyek 1711 előtt keletkeztek, és bizonyítottan műgyűjteményben maradtak fenn. 
Régészeti lelőhely (2001. évi LXIV. tv. 7. § 35.) 
Az a földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben talál-
hatók, és amelyet a hatóság nyilvántartásba vett. 
Régészeti megfigyelés (2001. évi LXIV. tv. 7. § 36.) 
A földmunkával járó fejlesztések, beruházások régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése 
és annak dokumentálása. 
Régészeti örökség (2001. évi LXIV. tv. 7. § 37.) 
Az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne alatt és a természetes vagy mesterséges üregek-
ben 1711 előtt keletkezett érzékelhető nyoma, mely segít rekonstruálni az emberiség történetét és kapcsolatát 
környezetével. 
Régészeti védőövezet (2001. évi LXIV. tv. 7. § 38.) 
A védetté nyilvánított régészeti lelőhely környezete, amely biztosítja annak fenntarthatóságát, megközelíthetősé-
gét, tájképi védelmét. 
 

4. 3. A védett müemléki értékek települési értékleltára 

 
4. 3. 1. Világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területeket 
4. 3. 2. Országos építészeti örökség elemi 
4. 3. 3. Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
 
4. 3. 1. Világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területeket 
 
Jelen a település esetében nem releváns. 
 
4. 3. 2. Országos építészeti örökség elemei 
 
A településnek 2 darab nyilvántartott műemléke van. 
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I. 
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

Azonosító Törzsszám Védettség 
8427 6157 Műemléki védelem 
Jelleg Kategória Eredeti főtípus 
Építmény Templom Szakrális építmény 
Megye Cím Helyrajzi szám 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4327 Pócspetri, Petőfi u. 133 
Fotódokumentáció 

  
Leírás 
R.k. templom, 13. sz.-i eredetű, erősen átépítve 1770-1775 között, majd 1923-ban. Berendezés: szószék, padok, 
rokokó, 1770. 
Ma a település központjában áll, utcák körülvette sík területen. 
Oldalhajós, hosszházas, egyenes záródású szentéllyel, egy homlokzati toronnyal épült, nyeregtetős épület, K felé 
néző szentéllyel. 
Bejárata Ny-i rövid oldala elé épített torony alatt nyílik. 
Kőkeretes, kosáríves zárókővel díszített bejárata felett címerdísz található, felette vakolattükörben kör alakú 
ablak. 
A kiugró főpárkány felett kör alakú szalagkeretes ablak vakolattükörben. Felette lévő szinten ugyanilyen ablak, 
harangszinten félköríves ablak. 
A torony sarkai ezen a szinten karcolt kváderesek. 
A hajó tört oromzattal csatlakozik a toronyhoz. 
A torony bádog gúlasisakkal fedett. 
A hajó D-i oldalát hat félköríves ablak tagolja, szentélye egyenes záródású, három támpillérrel. 
É-i oldalát is hat félköríves ablak tagolja, melyhez csatlakozik a félnyeregtetős sekrestye. 
Nyeregtetős, a főhajó pala, az oldalhajók bádogfedésűek. 
Értékelemzés 
Értékelési szempont Értékelés 
Eszmei jelentőség nagyon jelentős - a vallási nemzeti vagy helyi identitás erősítésében 

fontos szereppel bír 
Használati jelentőség nagyon jelentős - használata közcélokat szolgál 
Esztétikai jelentőség nagyon jelentős - színvonalas, művészi kvalitásokkal rendelkezik 
Idegenforgalmi jelentőség nagyon jelentős - turisztikai terméknek alkalmas, a főbb vonzerők mellett 
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kiegészítő szereppel bír(hat) 
Állapot jó - hosszú távon karbantartása szükséges 
Megközelíthetőség jó - a település központjában 
Veszélyezettség nem veszélyeztetett - hosszú távú fenntartható használata, karbantartá-

sa, szükség esetén felújítása biztosított, a használattal járó terhelés a 
kritikus terhelhetőség határán alul marad 

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET 
Műemlék Műemléki környezet helyrajzi száma: 
Római katolikus templom ex-lege 
műemléki környezet 

33/1, 135, 32, 132, 131, 111, 134, 113, 130, 129, 128, 126/1, 126/2, 120, 
119, 127 
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II. 
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIAHÁZ 

Azonosító Törzsszám Védettség 
8428 6158 Műemléki védelem 
Jelleg Kategória Eredeti főtípus 
Építmény Lakóépület Plébánia 
Megye Cím Helyrajzi szám 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4327 Pócspetri, Petőfi u. 133 
Fotódokumentáció 

   
Értékelemzés 
Értékelési szempont Értékelés 
Eszmei jelentőség jelentős - jellemzi a helyi közösség erős kötődése 
Használati jelentőség jelentős - használata magáncélokat szolgál 
Esztétikai jelentőség jelentős - vizuálisan harmonikus, a közízlésnek megfelel, azt fejleszti 
Idegenforgalmi jelentőség kevésbé jelentős - nem alkalmas önálló turisztikai terméknek, a vonzó 

településkép kialakításában van szerepe 
Állapot jó - hosszú távon karbantartása szükséges 
Megközelíthetőség jó - a település központjában 
Veszélyezettség nem veszélyeztetett - hosszú távú fenntartható használata, karbantartá-

sa, szükség esetén felújítása biztosított, a használattal járó terhelés a 
kritikus terhelhetőség határán alul marad 
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4. 3. 3. Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
 
Pócspetri község TRT módosítással érintett területén található nyilvántartott régészeti lelőhelyek a kö-
vetkezők: 
 

Azonosító 
Lelőhely 

szám 
Név Helyrajzi szám 

20206 1 Ercsi vár melléke 023/20 
20207 2 Ercsi vár 042/1, 042/2.  
36832 3 Ercsi-vár lapos 042/1. 
36833 4 Ercsi-vár lapos II. 023/22. 
36835 5 Ercsi-vár lapos III. 023/22. 
36836 6 Ercsi-vár lapos IV. 023/20, 023/58. 
36838 7 Ercsi-vár lapos V. 023/54, 023/55, 023/56, 023/57. 
36839 8 Ercsi-vár lapos VI. 023/54. 
36860 9 Vagyos-dűlő 076/28, 076/29, 076/30, 076/31. 
36861 10 Kállósemjén – Tatár temető 070, 071, 072/8, 072/9. 

34792 11 Rét-hát 
Pócspetri 0193/11, 0193/12, 0193/13, 0193/14, 
Ófehértó 083/1. 

36864 12 Pócspetri 12. lh. 061/37, 061/38, 061/39. 
36873 13 Baromlaki-csatorna 061/2, 061/3, 061/4, 061/38, 061/39. 
36874 14 Baromlaki-csatorna II. 051/25. 
36876 15 Ercsi-vár lapos VII: Pócspetri 023/54, Máriapócs 0112/16. 
36878 16 Római katolikus templom 32, 33/1, 132, 133, 135, 136, 137. 

44472 17 Nyíres 

0188/11, 0188/12, 0188/14, 0188/15, 0188/16, 
0188/17, 0188/18, 0188/20, 0188/21, 0188/22, 
0188/25, 0188/9. 

51416 18 Nyírjes felső, erdőszél 

0165/3, 0166, 0188/11, 0188/12, 0188/14, 
0188/15, 0188/16, 0188/20, 0188/21, 0188/24, 
0188/25, 0188/9. 

51426 19 Bikaréti szivárgó 
083/1, 0193/26, 0193/27, 0193/28, 0193/29, 
0193/30, 0193/9, 0195, 0198/6. 

51427 20 Rét-hát 

0188/12, 0188/20, 0188/21, 0188/22, 0188/23, 
0192, 0193/19, 0193/20, 0193/21, 0193/22, 
0193/23, 0193/3, 0193/4, 0194, 0195, 0196/1, 
0196/2, 0196/3, 0197, 0198/8. 

63740 21 Palló 

022, 023/31, 023/32, 023/33, 023/34, 023/35, 
023/48, 023/50, 023/51, 023/52, 023/53, 023/59, 
023/60, 029/10, 029/5, 029/6, 029/7, 029/8, 029/9. 

76053 22 Halimán-halom 076/19, 077/1. 

71057 23 

Kovács-tanya, Jecsák-
tanya, Máriakerti (IV/3.)-
folyás nyugati partja 

Ófehértó 056, 057. 
Pócspetri 0166, 0188/2, 0188/3, 0188/27, 0192, 
0192/10. 

71059 24 

Kovács-tanya, Jecsák-
tanya, Máriakerti (IV/3.)-
folyás keleti partja 

Ófehértó 058. 
Pócspetri 0193/10. 
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Régészeti területek (saját szerkesztés) 
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4.3.3.2. Pócspetri község TRT módosítással érintett területén található nyilvántartott régészeti lelőhe-
lyek részletes mutatói: 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

1 20206 1 - Ecsi-vár melléke kiemelten 
védett 

023/20 

Leírás: 
A lelőhely Pócspetri külterületén, a Pócspetri bekötőúttól ÉK-re 480 m-re, a Mária-kerti (IV/3) folyástól 
K-re, alacsonyan fekvő területből sziget-szerűen kiemelkedő dombháton található. A 20207 azonosí-
tószámú Ercsi-vár közvetlen környezetében fekszik. A terület magánkézben van, művelés alatt áll. 
A lelőhely a további lelőhelyekkel alkot egy történeti, régészeti egységet: 36832, 36833, 36835, 
36836, 36838, 36839, 36876.(Ercsi-vár lapos, Ercsi-vár lapos II-VII.) A lelőhelyeket jellemzően a 
magasabb, mezőgazdasági művelésű területeken találjuk, mert ott lehetett terepbejárásokat végezni. 
A lelőhely egy kör alakú földvár, amelyet még a bronzkorban alakítottak ki, de az Árpád-korban is 
használták. Védelmét segítette a környező lapos, egykor mocsaras terület. Valószínűleg az un. me-
nekülő várak közé tartozhatott, állandó helyőrség nélkül. A történeti térképeken a III. katonai felméré-
sig (1869-1887) láthatóak sáncai, az után már csak, mint dűlőnév bukkan fel a vár neve.  
Kiemelt védelméről a 1620-121//1951 KM és 65088/1985 MM miniszteri határozat döntött. 
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Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket. A sáncok 
nagy részét az utóbbi 300 év földművelő tevékenysége elpusztította. 
 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

2 20207 2 - Ercsi-vár Általános 042/1, 042/2. 

Leírás: 
A nyírbátori útból leágazó Pócspetri bekötőút csomópontjától északkeletre Almássy Katalin 1999-
ben, majd Bálint Marianna 2000-ben járt terepet. A Mária-kerti (IV/3) folyás nyugati partján, egy a 
környezetéből 2-3 méterre kiemelkedő kör alakú dombon találták meg a bronzkori (Felsőszőcs kultú-
ra, Gáva kultúra) és vaskori (szkíta) lelőhelyet. A lelőhely elnevezéséből kiindulva ide lokalizálták a 
várat, amely jelenleg ettől ÉK-re, 20206 azonosító számon Ercsi-vár melléke néven szerepel a 
nyilvántartásban. A történeti térképeken a III. katonai felmérésig (1869-1887) láthatóak a vár sáncai, 
az után már csak, mint dűlőnév bukkan fel a vár neve. Ez, illetve a környéken található nagyszámú 
lelőhely miatt bizonytalan a vár elhelyezkedése. A lelőhely a további lelőhelyekkel alkot egy történeti, 
régészeti egységet: 36832, 36833, 36835, 36836, 36838, 36839, 36876.(Ercsi-vár lapos, Ercsi-vár 
lapos II-VII.) A lelőhelyeket jellemzően a magasabb, mezőgazdasági művelésű területeken találjuk, 
mert ott lehetett terepbejárásokat végezni. 
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

3 36832 3 - Ercsi-vár lapos általános 042/1. 

Leírás: 
A nyírbátori útból leágazó Pócspetri bekötőút csomópontjától északkeletre Almássy Katalin 1999-ben 
járt terepet. A Mária-kerti (IV/3) folyás nyugati partján, egy mély fekvésű területből sziget-szerűen 
kiemelkedő dombháton késő bronzkori (Felsőszőcs-kultúra) és kora vaskori (kelta) leleteket talált. A 
lelőhely a további lelőhelyekkel alkot egy történeti, régészeti egységet: 20206 Ercsi-vár melléke, 
20207 Ercsi-vár, 36833, 36835, 36836, 36838, 36839, 36876.(Ercsi-vár lapos II-VII.) A lelőhelyeket 
jellemzően a magasabb, mezőgazdasági művelésű területeken találjuk, mert ott lehetett terepbejárá-
sokat végezni. 
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
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Sorszám Azonosító Lelőhely 
szám 

Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

4 36833 4 - Ercsi-vár lapos II. Általános 023/22. 

Leírás: 
A nyírbátori útból leágazó Pócspetri bekötőút csomópontjától északra Almássy Katalin 1999-ben járt 
terepet. A Mária-kerti (IV/3) folyás keleti partján, a főfolyást észak-déli irányban kisérő dombháton 
neolit, kora és késő bronzkori (Felsőszőcs-kultúra), Árpád-kori és középkori leleteket talált. A lelőhely 
a további lelőhelyekkel alkot egy történeti, régészeti egységet: 20206 Ercsi-vár melléke, 20207 Er-
csi-vár, 36832, 36835, 36836, 36838, 36839, 36876.(Ercsi-vár lapos II-VII.) A lelőhelyeket jellemző-
en a magasabb, mezőgazdasági művelésű területeken találjuk, mert ott lehetett terepbejárásokat 
végezni. 
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

5 36835 5 - Ercsi-vár lapos III. Általános 023/22. 

Leírás: 
A nyírbátori útból leágazó Pócspetri bekötőút csomópontjától északra Almássy Katalin 1999-ben járt 
terepet. A Mária-kerti (IV/3) folyás keleti partján, attól 300 m-re, egy észak-déli irányú kisérő dombhá-
ton kora és késő bronzkori (Felsőszőcs-kultúra), népvándorlás kori és Árpád-kori leleteket talált. A 
lelőhely a további lelőhelyekkel alkot egy történeti, régészeti egységet: 20206 Ercsi-vár melléke, 
20207 Ercsi-vár, 36832, 36833, 36836, 36838, 36839, 36876.(Ercsi-vár lapos II-VII.) A lelőhelyeket 
jellemzően a magasabb, mezőgazdasági művelésű területeken találjuk, mert ott lehetett terepbejárá-
sokat végezni. 
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

6 36836 6 - Ercsi-vár lapos IV. Kiemelten 
védett 

023/20, 023/58. 

Leírás: 
A nyírbátori útból leágazó Pócspetri bekötőút csomópontjától északkeletre Almássy Katalin 1999-ben 
járt terepet. A Mária-kerti (IV/3) folyás keleti partján, egy mély fekvésű területből sziget-szerűen ki-
emelkedő dombháton késő bronzkori (Gáva-kultúra) és vaskori (szkíta és kelta) leleteket talált. A 
lelőhely a további lelőhelyekkel alkot egy történeti, régészeti egységet: 20206 Ercsi-vár melléke, 
20207 Ercsi-vár, 36832, 36833, 36835, 36838, 36839, 36876.(Ercsi-vár lapos II-VII.) A lelőhelyeket 
jellemzően a magasabb, mezőgazdasági művelésű területeken találjuk, mert ott lehetett terepbejárá-
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sokat végezni. A lelőhely a 023/20 helyrajzi szám okán kiemelten védett státuszt élvez. Tárgyi telken 
található a 20206 Ercsi-vár melléke, amely a földvárat takarja.  
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

7 36838 7 - Ercsi-vár lapos V. Általános 023/54, 023/55, 
023/56, 023/57. 

Leírás: 
A nyírbátori útból leágazó Pócspetri bekötőút csomópontjától 420 m-re kelet - északkeletre Almássy 
Katalin 1999-ben járt terepet. A Mária-kerti (IV/3) folyástól keletre, egy mély fekvésű területből sziget-
szerűen kiemelkedő dombháton késő bronzkori leleteket talált. A lelőhely a további lelőhelyekkel 
alkot egy történeti, régészeti egységet: 20206 Ercsi-vár melléke, 20207 Ercsi-vár, 36832, 36833, 
36835, 36836, 36839, 36876.(Ercsi-vár lapos II-VII.) A lelőhelyeket jellemzően a magasabb, mező-
gazdasági művelésű területeken találjuk, mert ott lehetett terepbejárásokat végezni. 
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

8 36839 8 - Ercsi-vár lapos VI. Általános 023/54. 

Leírás: 
A nyírbátori útból leágazó Pócspetri bekötőút csomópontjától 270 m-re keletre, a nyírbátori út északi 
oldalán Almássy Katalin 1999-ben járt terepet. A Mária-kerti (IV/3) folyástól keletre, egy mély fekvésű 
területből alig 1 m-re kiemelkedő, művelésbe időszakosan vett dombon késő bronzkori leleteket talált. 
A lelőhely a további lelőhelyekkel alkot egy történeti, régészeti egységet: 20206 Ercsi-vár melléke, 
20207 Ercsi-vár, 36832, 36833, 36835, 36836, 36838, 36876.(Ercsi-vár lapos II-VII.) A lelőhelyeket 
jellemzően a magasabb, mezőgazdasági művelésű területeken találjuk, mert ott lehetett terepbejárá-
sokat végezni.  
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
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Sorszám Azonosító Lelőhely 
szám 

Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

9 36860 9 - Vagyos-dűlő Általános 076/28, 076/29, 
076/30, 076/31. 

Leírás: 
Kállósemjén belterületétől keletre 600 m-re, a nyírbátori kövesút és a Petri földút közötti első domb-
hátakon 1992-ben Németh Péter és Istvánovits Eszter helyszíni szemlét végzett. Ennek során egy 
Árpád-kori lelőhelyet regisztráltak. A lelőhely területe mezőgazdasági művelés alatt áll. 
Ettől 100 m-re délre, a nyírbátori út és vasút déli oldalán található a 36861 Kállósemjén – Tatár te-
mető lelőhely, amelynek temetője nagy valószínűséggel kapcsolódik tárgyi lelőhelyhez. A kettőt gya-
korlatilag csak a fent említett út és vasút választja el. 
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

10 36861 10 - Kállósemjén – Tatár 
temető 

Általános 070, 071, 072/8, 
072/9. 

Leírás: 
A lelőhely nevével ellentétben nem Kállósemjén területén található, bár attól keletre 600 m-re, a nyír-
bátori út és vasút déli oldalán. A vasúti töltés és a szikkasztó árok javításával összefüggő földmunkák 
során egy középkori temetőt, egy Árpád-kori telepet és egy középkori telepet rejtő lelőhelyet bolygat-
tak meg. Bejelentés alapján Almássy Katalin 1994-ben végzett helyszíni szemlét. A lelőhely nagy 
valószínűséggel egy területi, régészeti egységet képez a tőle 100 m-re északra található 36860 Va-
gyos-dűlő Árpád-kori lelőhellyel. A kettőt gyakorlatilag csak a fent említett út és vasút választja el. 
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

11 34792 11 - Rét-hát Általános Pócspetri 0193/11, 
0193/12, 0193/13, 
0193/14, Ófehértó 
083/1. 

Leírás: 
A település északi részén az M3 autópálya kialakítása kapcsán Istvánovits Eszter 1993-ban terepbe-
járás végzett. Ennek során került elő Magy utolsó házától 1,8 km-re délre, a Pócspetri földúttól kelet-
re 260 m-re, a Máriapócsi (IV.) főfolyás és a Mária-kerti (IV/3) folyás közötti dombháton a régészeti 
lelőhely. Az előkerült leletanyag alapján neolit telep, szarmata telep, késő bronzkori telep és vaskori 
telep objektumait rejti a szántóföld. Az autópálya az 1993-as nyomvonalnál némileg délebbre valósult 
meg, így feltárás elmaradt. Ugyanakkor az autópálya feltárásokkal párhuzamosan Lukács József és 
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Rákóczi Gábor 2010. június 27-én legi fotózta ez a lelőhelyet is, amely alapján megnövelték annak 
területét északi irányban.  
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

12 36864 12 - Pócspetri 12. lh. Általános 061/37, 061/38, 
061/39. 

Leírás: 
Kállósemjén belterületétől keletre 1300 m-re, a nyírbátori út északi oldalán, a nyírbátori utat és a Petri 
földutat összekötő dűlőút keleti oldalán Németh Péter és Istvánovits Eszter 1992-es helyszíni szemlé-
je során regisztrálta a bizonytalan régészeti korú lelőhelyet. A lelőhelyen további hitelesítés szüksé-
ges. Területe jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. 
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

13 36873 13 - Baromlaki-csatorna Általános 061/2, 061/3, 
061/4, 061/38, 
061/39. 

Leírás: 
Kállósemjén belterületétől keletre 1500 m-re, a nyírbátori út északi oldalán, a Baromlaki (VII/4.)-folyás 
nyugati oldalán Németh Péter és Istvánovits Eszter 1992-es helyszíni szemléje során regisztrálta a 
késő bronzkori (Gáva-kultúra) lelőhelyet. Területe jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. 
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 

 
 

Sorszám Azonosító Lelőhely 
szám 

Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

14 36874 14 - Baromlaki-csatorna II. Általános 051/25.  

Leírás: 
Kállósemjén belterületétől keletre 1600 m-re, a nyírbátori út északi oldalán, a Baromlaki (VII/4.)-folyás 
keleti oldalán Németh Péter és Istvánovits Eszter 1992-es helyszíni szemléje során regisztrálta a 
késő bronzkori (Gáva-kultúra) lelőhelyet. Területe jelenleg erdő, amelynek kialakítása valószínűleg 
jelentősen károsította a régészeti örökség föld alatt található elemeit.  
Veszélyeztetettsége:  
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A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket. Az erdő 
alatti mélyművelés azonban a későbbiekben tovább rombolhatja a föld alatt található régészeti jelen-
ségeket. 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

15 36876 15 - Ercsi-vár lapos VII. Általános Pócspetri 023/54, 
Máriapócs 
0112/16. 

Leírás: 
A nyírbátori útból leágazó Pócspetri bekötőút csomópontjától 440 m-re keletre, a nyírbátori út 25. km 
kőnél, annak északi oldalán, egy mély fekvésű területből alig 2 m-re kiemelkedő, mezőgazdasági 
művelésű dombnál 1992-ben Németh Péter és Istvánovits Eszter végzett helyszíni szemlét. Leírásuk 
alapján az út menti árkok kotrása során annak falában paticsos, égett, rögös betöltésű objektumokat 
láttak. A feltételezésük szerint ezek az objektumok egy sánc belső fából készült kazettarendszerének 
nyomai. Ez alapján hozták létre a lelőhelyet, mint ismeretlen korú sáncot.  
A lelőhely a további lelőhelyekkel alkot egy történeti, régészeti egységet: 20206 Ercsi-vár melléke, 
20207 Ercsi-vár, 36832, 36833, 36835, 36836, 36838, 36839.(Ercsi-vár lapos II-VII.) A sok lelőhely 
leginkább a földvár bronzkori időszakához kötődő. Ennek alapján a lelőhely valószínűleg bronzkori. 
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

16 36878 16 - Római katolikus 
templom 

Általános 32, 33/1, 132, 133, 
135, 136, 137. 

Leírás: 
Pócspetri belterületén, az Iskola utcában, a Polgármesteri Hivataltól északra található a település 
temploma, amelyet a Szent Kereszt felmagasztalására szenteltek fel. Természtföldrajzi értelemben 
egy masszív, a településen észak-dél irányban végig vonuló széles hát északi kiszögelésén található. 
A jelenlegi templom 1711-ben már biztosan állt, ekkor került ugyanis a reformátusok kezére. A követ-
kező adat 1771-ből származik, amikor visszakerül a katolikusok kezébe az épület. Ekkor helyreállítják 
és megépítik a tornyát. Jelentős átalakítására 1923-ban kerül sor, ekkor nyeri el jelenlegi arculatát. 
Egy pályázatnak köszönhetően 2014-ben felújították, amelyet 2012-ben régészeti kutatás előzött 
meg. Ennek során Jakab Attila feltárásvezető megtalálta a templom középkori és Árpád-kori előzmé-
nyeit is. Az első adat a település templomáról 1092-ből származik. Kijelenthető, hogy az István király 
által foganatosított templomépítések során létesülő épület a legidősebb templomok közé tartozhatott 
a Kárpát-medencében. Keveset tudunk ugyanakkor az épület középkori és török kori történetéről. 
Ennek oka, hogy a Hódoltság határa miatt a település területe jó 150 évre a frontvonalba került. Nem 
elképzelhetetlen, hogy az épület többször is megrongálódott a portyák során.  
Külön figyelmet kell szentelni a jövőben a templom körüli középkori temető – cinterem – lehatárolásá-
ra.  
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Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket. Ugyanakkor 
szükséges a középkori templom körüli temető lehatárolása. A templom körül végzett földmunkák 
során számítani kell sírok előkerülésére 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

17 44472 17 - Nyíres Általános 0188/11, 0188/12, 
0188/14, 0188/15, 
0188/16, 0188/17, 
0188/18, 0188/20, 
0188/21, 0188/22, 
0188/25, 0188/9. 

Leírás: 
A lelőhely Pócspetri és Magy közötti dűlőúttól keletre 170 m-re, Pócspetritől északra 1,5 km-re, a 
Mária-kerti (IV/3) folyás nyugati magaspartján található. A folyást közel 1 km hosszan kíséri egy ala-
csony, keskeny hát, amelyen végig húzódik a lelőhely. Előkerülése Krich Ferenc Pócspetri lakoshoz 
köthető, aki bejelentette 2000-ben a leleteket a Múzeumnak. A helyszínre érkező Istvánovits Eszter 
vette fel a lelőhelyet, neolit, bronzkori, késő vaskori (kelta), római császárkori (szarmata) és Árpád-
kori kerámiát gyűjtve innen.  
Az M3 autópálya nyomvonalának terepbejárásai során 2007-ben Pintye Gábor járt a lelőhelyen. Az 
autópálya megépítését megelőzően a nyomvonalba eső részt 2010-2011-ben Nicklas Larsson ásta 
meg. Közel 37.000 m² területen késő bronzkori település, római császárkori település és temető, 
késő népvándorláskori (avar) település objektumait figyelte meg. Megállapításai alapján – főleg ned-
ves időben – nehezen megközelíthető lelőhely igen intenzívnek bizonyult.  
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

18 51416 18 - Nyírjes felső, erdő-
szél 

Általános 0165/3, 0166, 
0188/11, 0188/12, 
0188/14, 0188/15, 
0188/16, 0188/20, 
0188/21, 0188/24, 
0188/25, 0188/9. 

Leírás: 
A lelőhely Pócspetri és Magy közötti dűlőút két oldalán, Pócspetritől északra 1,5 km-re, a Mária-kerti 
(IV/3) folyás nyugati partja és a Magyi-erdő magas homokdombjai között található.  
Az M3 autópálya nyomvonalának terepbejárásai során 2005-ben Istvánovits Eszter regisztrálta a 
lelőhelyet, késő bronzkori (Gáva kultúra), római császárkori (szarmata), népvándorláskori (avar) és 
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Árpád-kori kerámiát gyűjtve. Az autópálya megépítését megelőzően a nyomvonalba eső részt 2010-
2011-ben György László ásta meg. Közel 37.000 m² területen késő bronzkori település, római csá-
szárkori település és temető, késő népvándorláskori (avar) település objektumait figyelte meg. A 
lelőhely legjelentősebb lelete egy bronzkori situla (díszes bronzvödör) volt. Megállapításai alapján a 
lelőhely igen intenzívnek bizonyult, továbbá északi, déli és nyugati irányban sikerült lehatárolni. Keleti 
határa csak az autópálya nyomvonala alatti szakaszon ismert. 
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

19 51426 19 - Bikaréti szivárgó Általános 083/1, 0193/26, 
0193/27, 0193/28, 
0193/29, 0193/30, 
0193/9, 0195, 
0198/6. 

Leírás: 
A lelőhely Máriapócstól 2 km-re északra, az Ófehértói útból leágazó dűlőút két oldalán, a Máriapócsi 
(IV.) főfolyás nyugati partján található. 
Az M3 autópálya nyomvonalának terepbejárásai során 2005-ben Istvánovits Eszter regisztrálta a 
lelőhelyet. Az autópálya megépítését megelőzően a nyomvonalba eső részt 2010-2011-ben Majerik 
Vera ásta meg. Közel 25.000 m² területen középső neolitikus település és temető, késő rézkori tele-
pülés, kora bronzkori település, kora vaskori település, La Tene (kelta) korú település, római császár-
kori település objektumait figyelte meg. A lelőhely jellegzetessége, hogy a neolit település és temető 
életének lezárulása után közel 1 m vastag homokréteg töltődött a területre. Ezen az új, magasabb 
szinten jöttek létre a későbbi korok települései. Továbbá a területen haladhatott egy középkori út is, 
mert a feltárás során több, általában utak környezetében megfigyelt fémtárgy – patkó, érem, viseleti 
tárgyak – került elő. A lelőhely keleti és nyugati kiterjedése az autópálya nyomvonalában végzett 
feltárások alapján ismert. Észak és déli kiterjedése csak a terepbejárás alapján. 
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

20 51427 20 - Rét-hát Általános 0188/12, 0188/20, 
0188/21, 0188/22, 
0188/23, 0192, 
0193/19, 0193/20, 
0193/21, 0193/22, 
0193/23, 0193/3, 
0193/4, 0194, 
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0195, 0196/1, 
0196/2, 0196/3, 
0197, 0198/8. 

Leírás: 
A lelőhely Pócspetri és Magy közötti dűlőúttól keletre, Pócspetritől északra 1 km-re, a Mária-kerti 
(IV/3) folyás keleti partján található, melyet közel 1,2 km hosszan követ.  
Az M3 autópálya nyomvonalának terepbejárásai során 2005-ben Istvánovits Eszter regisztrálta a 
lelőhelyet, késő rézkori (Baden kultúra) és római császárkori leleteket (szarmata) gyűjtve. Az autópá-
lya megépítését megelőzően a nyomvonalba eső részt 2010-2011-ben Nicklas Larsson ásta meg. 
Közel 23.000 m² területen késő rézkori (Baden kultúra) település és temető, római császárkori telepü-
lés objektumait figyelte meg. Megállapításai alapján – főleg nedves időben – nehezen megközelíthető 
lelőhely igen intenzívnek bizonyult. 
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

21 63740 21 - Palló Általános 022, 023/31, 
023/32, 023/33, 
023/34, 023/35, 
023/48, 023/50, 
023/51, 023/52, 
023/53, 023/59, 
023/60, 029/10, 
029/5, 029/6, 
029/7, 029/8, 
029/9. 

Leírás: 
A lelőhely Pócspetrit, Lenin utca folytatásában induló földút déli végénél kezdődik és tart 650 m hosz-
szan dél, délkeleti irányban, egy korábbi mély fekvésű, vizes terület nyugati partján. A Mária-kerti 
(IV/3) folyás és a Léta-Pócspetri (IV/3-1.) csatorna közötti részen. Előkerülése Krich Ferenc Pócspetri 
lakoshoz köthető, aki bejelentette 2007-ben a leleteket a Múzeumnak. A helyszíni szemlét végző 
Pintye Gábor meghatározása alapján bronzkori telep, vaskori telep, középkori telep és újkori telep 
található a területen. Északi határa a szemle időpontjában fedett volt, ezért a lelőhely határa ebben 
az irányban bizonytalan, geomorfológiai jellege alapján akár a település belterületéig is felhúzódhat. 
A dombhát déli végén található továbbá a 36835 Ercsi-vár lapos III. (5.) régészeti lelőhely. A fentiek 
alapján az egész hátat egy nagy régészeti érdekű területnek kell tekintenünk.  
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely Alszám Név Érték Helyrajzi szám 
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szám 
22 76053 22 - Halimán-halom Általános 076/19, 077/1. 

Leírás: 
A település területén található egyetlen, ismert késő rézkori, vagy kora bronzkori halomsír (kurgán) 
Kállósemjén szélétől ÉK-re 1,1 km-re, a Biri-földút déli oldalán magasodik. Bálint Marianna 2007-es 
helyszíni szemléje során regisztrálta.  
A halom alacsony, mindössze 2-2,5 m magas. Sűrű fasorral kísért dűlőút mentén található, a felszí-
nét erdő, bozótos fedi. Tetején kőkereszt áll, a kereszthez mesterségesen kialakított lépcső vezet. A 
halom felszínét bolygatták a mesterséges tereptárgyak elhelyezése alkalmával. A sűrű növényzet 
miatt tájképi jelentősége alig van. 
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  A halom 
területét és környezetét ajánlatos lenne kitisztítani, azt jelzőtáblával megjelölni. A közelben húzódó 
Mária zarándokút miatt turisztikai vonzerővel is bír. 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

23 71057 23 - Kovács-tanya, Je-
csák-tanya, Máriakerti 
(IV3.)-folyás nyugati 

partja 

Általános Ófehértó 056, 057. 
Pócspetri 0166, 
0188/2, 0188/3, 
0188/27, 0192, 
0192/10. 

Leírás: 
Magy, Petőfi Sándor utca déli végétől 600 m-re délre, a Pócspetri felé tartó földút és a Mária-kerti 
(IV/3) folyás közötti keskeny sávon végzett terepbejárás 2009-ben Bocz Péter és Mester Andrea. Az 
itt található egykori Kovács, ma Jécsák-tanya körül őskori (rézkori, vagy vaskori) és római császárkori 
(szarmata) leleteket gyűjtöttek. A lelőhely pontos kiterjedését nem lehetett meghatározni, mivel min-
den oldalról erdő, vizes terület, víz határolja. A lelőhely egy területi, régészeti egységet képez a 
71059 Kovács-tanya, Jecsák-tanya, Máriakerti (IV3.)-folyás keleti partja (24.) lelőhellyel. 
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 

 
Sorszám Azonosító Lelőhely 

szám 
Alszám Név Érték Helyrajzi szám 

24 71059 24 - Kovács-tanya, Je-
csák-tanya, Máriakerti 

(IV3.)-folyás keleti 
partja 

Általános Ófehértó 058. 
Pócspetri 0193/10. 

Leírás: 
Magy, Petőfi Sándor utca déli végétől 600 m-re délre, a Pócspetri felé tartó földúttól keletre, a Mária-
kerti (IV/3) folyás és a Máriapócsi (IV.) főfolyás összefolyásától délre végzett terepbejárás 2009-ben 
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Bocz Péter és Mester Andrea. Ennek során őskori (rézkori, vagy vaskori) és római császárkori 
(szarmata) leleteket gyűjtöttek. A lelőhely pontos kiterjedését nem lehetett meghatározni, mivel min-
den oldalról erdő, vizes terület, víz határolja. A lelőhely egy területi, régészeti egységet képez a 
71057 Kovács-tanya, Jecsák-tanya, Máriakerti (IV/3.)-folyás nyugati partja (23.) lelőhellyel. 
Veszélyeztetettsége:  
A jelenlegi területhasználat kevésbé veszélyezteti a felszín alatti régészeti jelenségeket.  
 
 

4. 4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára 

 
4. 4. 1. Településszerkezet 
4. 4. 2. Telekstruktúra és utcavonal-vezetés 
4. 4. 3. Utcakép, utcakép részletek 
4. 4. 4. Egyéb településkarakter elemek 
4. 4. 5. Építményrészlet, alkalmazott anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás 
4. 4. 6. Táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet 
4. 4. 7. Szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor 
 
4. 4. 1. Településszerkezet 
 
A települési örökség az épített környezet történeti települési értékeinek összessége. Nem egyszerűen a történeti 
objektumokat jelenti (épített örökség), hanem az azok által létrehozott térbeli rendet, az általuk megnyilvánuló 
településképet. A települési örökségnek igen fontos része a térbeli elemek sokasága között kirajzolódó település-
szerkezet, azaz az utca- és térrendszer, sőt az épületek "alatt" nyugvó telekrendszer is. A településszerkezet 
csak a településeket befogadó tájjal együtt értelmezhető igazán, tekintettel a történelmi léptékű gazdálkodási-
életmódbeli és térszerkezeti kölcsönhatásokra (Máté 2001). 
 
A település méreteinek és szerkezetének alakulását az I. II. és III. katonai felmérés térképei és az oklevelek ada-
tai alapján nyomon lehet követni.  
 
Pócspetri a településtípusok közül az állandó települések közé tartozik, azon belül a csoportos települések közé, 
melynek kritériuma a minimum 100 lélekszám. A belterület alaprajztípusai közül halmazfaluba sorolható, melynek 
jelentése, hogy a település belső magja szabálytalan alaprajzú, és e települési szabálytalanság minden lényeges 
alaprajzi vonásra kiterjed. Házai rendszertelen összevisszaságban állnak. A déli településrészen viszonylagos 
mesterséges településrendezés nyomai találhatóak, de a jelenlegi utcái a település központjában, már a XIX. 
században is így kanyarodtak. 
 
A község közepén több kisebb területen kijelölve településközponti vegyes terület található, ahol a legtöbb közin-
tézmény helyezkedik el. Ezekben a területfelhasználási egységekben található meg a Polgármesteri Hivatal, az 
általános iskola, az óvoda, posta, szociális intézmény, templom, kereskedelmi egységek. 
 
Településszerkezet örökségvédelmi szempontú értékelése 
A településszerkezet történeti kialakulását megismerve nagy pontossággal rendszerezhetők Pócspetri község 
településszerkezetének örökségvédelmi szempontú értékei: 

• a település beépült területeinek a táji környezettel szerves kapcsolatot tartó elrendeződése, viszonyla-
gos kompakt egysége; 
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• az utcahálózatnak a szerves történeti fejlődés során kialakult rendszere, vonalvezetése; 
• a településközpont környezetében kialakult a térrendszer – annak közterületi kialakítása, mely tovább 

erősíthető. 
 
4. 4. 2. Telekstruktúra és utcavonal-vezetés 
 
A hatályos településrendezési eszközök alapján a belterület telekhasználatát lakóterületi túlsúly jellemzi, melyben 
a falusias lakóterület megjelenése az elsődleges. A településközpontban vegyes besorolás tapasztalható. Gaz-
dasági területei jól elkülönülten a lakóterülettől nyugatra találhatóak. 
 
Külterületen az erdőterületek a jellemzőek. Másodlagos szerep jut a korlátozott mezőgazdasági területeknek, a 
vízgazdálkodási területeknek. 
 
A mai telekállapotok előkertes beépítést mutatnak. Az intézmények, telephelyek esetében döntően szabadon 
álló, néhol oldalhatáron álló beépítési mód alakult ki. A hatályos építési szabályzat védett struktúrát nem jelöl ki. 
 
4. 4. 3. Utcakép, utcakép részletek 
 
Településképi jelentőségű útvonalai már a történeti térképeken is szereplő, földrajzi-történeti adottságok alapján 
alakultak ki. Struktúráját megtartva máig képviseli egykori településtípusának karakterjegyeit. 
 
A községben a legrégebbi és megmaradt épületállományban értékes építészeti emlékek találhatóak, de az utolsó 
évtizedek új építkezései és átépítései eredményeként a település épületállománya helyenként vegyes jellegűvé 
vált. 
 
Utcakép 
 
A település általános utcaképét a mikrodomborzat, az utcák szélessége, a telekmorfológia, a beépítési mód, az 
épületek és a növényzet határozza meg. A legnagyobb arányt egy utca képében a lakóépületek képviselik. Ki-
emelt épületei, épületegyüttesei, azonos karakterjegyeket viselő utcaszakaszai egyediséget adnak. 
 
A település belső rendjének formálásában és a településkép alakításában jelentős szerep hárult a különleges 
feladatkörrel rendelkező épületeknek és a földterületeknek. A magyar falurendszer nagyjából egyidősnek tekint-
hető a magyar kereszténységgel. Következésképp a templom településképre gyakorolt hatása is ilyen múltra 
tekint vissza.  
 
A kereszténység felvétele után a királyi rendelkezés írta elő a temetkezés új rendjét. A középkorban a település 
temploma mellé temették a halottakat, körülötte régészeti terület található. Magyarországon a 16–17. században 
megkezdődött a temetők kitelepítése a templom mellől. A változás sürgetői legtöbbször helyszűkére, a templom 
állagának romlására, illetve egészségi okokra hivatkoztak. Jelentős állomásának számított ebben a kérdésben 
Mária Terézia 1771. évi rendelete és a kötelező erejű 1876. évi XIV. törvénycikk.  
 
A Kárpát-medence rendezettnek mondható falvaiban általában az utca közepén halad a kocsiút, amely lehet 
átmenő forgalmú vagy helyi jelentőségű közlekedőút, és az utca két szélén gyalogjáró húzódik. Az árok és a 
gyalogjáró, illetve a kocsiút és a gyalogjáró közé legtöbbször fasort ültetnek.  Az épületek, kerítések, kapuk és fák 
együttese által kialakított utcaképek magában hordozza a település múltját, táji és népi hovatartozását, a falula-
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kók hagyományőrző akaratát, vagyoni helyzetét, újító készségét, a településre jellemző telekrendet. Mindezekkel 
együtt az utcakép tájformáló és építészeti elem is.  
 
A szépnek, esztétikusnak mondható utcakép sokféle tényező együttes hatásának eredményeként jöhet létre. 
Elengedhetetlen az épülettömegek, a tetőformák, a nyílások harmonikus kialakítása, de nélkülözhetetlen az apró 
részletek, a kis építészeti elemek míves megformálása is. A falusi utcakép kompozíciójának egyik legfontosabb 
tényezője a hasonló és ismétlődő építészeti elemek – a lakóházak, kerítések, kapuk – ritmikus sorolása legyen.  
 
A hagyományos településképben kedvezőtlen változást hoztak az 1970-es éveket követő építkezések: a kialakult 
hagyományos telekstruktúrában jellemzően kéttraktusos házak épültek, amelyek mérete, tömege, magassága 
jelentősen meghaladta a kialakult beépítést. A régi épületeket bővítették, korszerűsítették, megjelentek a tájide-
gen anyagok, szerkezetek, pl. nagyméretű nyílászárók, hullámlemez tetőfedések. 
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4. 4. 4. Egyéb településkarakter elemek 
 
Az épületek több szempont szerint csoportosíthatóak úgy, mint funkció, jelentőség, magasság és tömeg, kidolgo-
zottság és anyaghasználat, minőség. A fenti szempontokat felülírja annak ténye, hogy az adott épület képvisel-e 
értéket akár saját belső és külső tulajdonságai alapján, akár a közösség életében betöltött szerepe szerint. E 
szempontokat követve kerültek kijelölésre a helyi védettségre javasolt elemek, struktúrák. 
 
Helyi építészeti értékek: 
 
HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK 
Név: Cím: Helyrajzi szám: 
Polgármesteri Hivatal (volt Irinyi kastély) 4327 Pócspetri, Iskola u. 13. 137 
Teleház (volt Általános iskola és tanítói lakás) 4327 Pócspetri, Iskola u.-Vasvári u. 32 
Gondozási központ 4327 Pócspetri, Pócsi út 13-15. 1/6 
Hősi emlékmű 4327 Pócspetri, Vasvári Pál u. és a 

Pócsi utca kereszteződésénél 
33/3 

Nepomuki Szent János szobor és szentségfülke 4327 Pócspetri, Kossuth u. 2. előtt 
közterületen 

285/2 
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4. 5. Építményrészlet, alkalmazott anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás 
 
Az építményrészlet vagy az alkalmazott anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás védelmét a tele-
pülésen a helyi egyedi védelemre javasolt épületekhez rögzítetten célszerű megadni. Egyéb fontosnak tartott 
egyedi elemeket, amelyek nem közvetlenül az épülethez tartoznak, hanem egyéb módon fontosak a település 
képének alakításában helyi egyedi objektum védelemre javasoltak. 
 
Építménykészlet 
 
Helyi építészeti értékek 
 
Helyi építészeti értékek, minden olyan építészeti, történeti, néprajzi szempontból jelentős egyedi vagy együttes 
alkotás (épület, építmény, épületegyüttes, utcakép), valamint az ezeket körülvevő építészeti környezet, ami nem 
minősül műemléknek.  
 
Az épületek, melyek országos védelemre nem érdemesek, de a település kultúrájának meghatározója azokat 
helyi egyedi védelem alá részesítendők. A helyi egyedi védelemben részesülő épületekre vonatkozó előírások a 
Helyi Építési Szabályzatban kapnak helyet. 
 
Helyi építészeti értékek, minden olyan építészeti, történeti, néprajzi szempontból jelentős egyedi vagy együttes 
alkotás (épület, építmény, épületegyüttes, utcakép), valamint az ezeket körülvevő építészeti környezet, ami nem 
minősül műemléknek. A rendelet hatálya a település közigazgatási területén lévő, és a mellékletében felsorolt 
helyi építészeti értékekre terjedjen ki. Az építészeti értékek helyi védelme egyedi és területi lehet. Mivel a telepü-
lés belterületére minimális Műemléki Jelentőségű Terület terjed ki, ezért a helyi területi védelem kiterjesztése 
indokolt. 
 
A helyi egyedi védelem kiterjed 

• az építmény (épület és műtárgy) vagy ezek együttese egészére vagy valamely részletére (anyaghasz-
nálat, szerkezet, színezés stb. 

• az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére, 
• szobor, képzőművészeti alkotás, egyedi tájérték. 

 
A helyi értékek védelmének irányítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. A helyi értékek védelmével kap-
csolatos döntések és vélemények előkészítése, végrehajtásának szervezése a műszaki ügyintéző feladata le-
gyen. Javasoljuk továbbá, hogy a település állandó megbízással települési főépítészt is alkalmazzon. A védetté 
nyilvánításra, illetve megszüntetésére a rendezési terv, és bárki javaslatot tehet, melyről szakértői vélemények 
alapján, képviselőtestület dönt. A javaslatnak tartalmaznia kell: 

• a védeni kívánt érték megnevezését, pontos helyet, tulajdonosát és annak véleményé 
• a védelem fajtáját, a védetté nyilvánítás vagy megszüntetés indokolását, 
• a védeni, megszüntetni kívánt értékre vonatkozó térkép, terv- és fotódokumentációt 

A védetté nyilvánításról, illetve annak megszüntetéséről a képviselőtestület rendeletet alkot. A döntésről tájékoz-
tatni kell a tulajdonost és a kezdeményezőt. Ha a védettség megszüntetésére kerül sor, gondoskodni kell fotódo-
kumentáció készítéséről, a megmenthető tárgyak elhelyezéséről. 
 
A védett helyi értékekről a jegyző nyilvántartást készíttessen, melynek tartalmaznia kell: 

• a védelem szakszerű, rövid indokolását, 
• a védett érték megnevezését; pontos helyét (cím, helyrajzi szám), tulajdonosát; 
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• a védettségi kategóriát, az ónkormányzati rendelet számát, 
• az adott ónkormányzati támogatás biztosításának időpontját, összegét rendeltetését. 

 
A helyi védelem tényét az önkormányzatnak az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetnie.  
A tulajdonos köteles a védett építmény vagy épület karbantartásáról, rendeltetésszerű használatáról gondoskodni 
és a védett érték állapotát időszakonként felülvizsgálni. A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti. A 
védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva a 
homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását, megőrizve a homlokzati tagozatokat. A védett épület belső kor-
szerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályozza, elő kell segíteni ezen épületek mai 
igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek megtartásával 
kell megoldani. Védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, 
utcalépi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelve a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szer-
kezetével, anyaghasználatával összhangban legyen. Helyi védelem alatt álló épületet, építményt, építményrészt 
csak a helyi védettség megszüntetését követően lehet lebontani. A helyileg védett területen meg kell őrizni a 
település jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, utcavonal vezetését. A védett területen lévő építményeket 
egymással összehangoltan, a jellegzetes utcakép egységes megjelenítését biztosító módon kell fenntartani, 
illetve új épületre, építményre ezek figyelembevételével kell az építési engedélyt kiadni. A védett területen külö-
nös gondot kell fordítani a kerítések, műtárgyak (utak, hidak, átereszek, támfalak, közművek, közterületi burkola-
tok) megvalósítására. 
 
Az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás során a tervezett új Helyi Építési Szabályzat és a településképről 
szóló rendelet meghatározza az épület tetőfedésének anyagát, előírja a homlokzat kialakításának módját és 
színezését, korlátozza reklámok felfestését, vagy reklámhordozó elhelyezését; megtiltja az építmények közterü-
letről látható megjelenését zavaró gépészeti berendezések, antennák, légvezetékek, árnyékolók alkalmazását. A 
helyi egyedi védelem alatt álló építmények megőrzését biztosítani kell. A védelem alatt álló építmények esetén az 
illetékes elsőfokú építésügyi hatóság az építmények tulajdonosát vagy használóját jogosíthatja a karbantartásra, 
az építményen lévő idegen részek eltávolítására, olyan munkálatok elvégzésére, melyek hatásosabb kifejezést 
nyújtanak. Ezeket a munkálatokat a tulajdonosnak saját költségén kell elvégezni, de a képviselőtestület segítheti 
támogatásában. A tágabb környezetben kikötéseket, valamint bontási engedélyeket visszautasíthat az építésfel-
ügyeleti hatóság. Rongálás esetén pénzbírság sújtható. Az épületek bontására engedély kiadása csak a védett-
ség semmissé nyilvánítása után lehetséges. A homlokzaton idegen részek eltávolítására az önkormányzat fel-
szólítást tehet. 
 
A helyi egyedi védelem alatt álló és védelemre javasolt építmények értékelemzés szempontjai: 

• Eszmei jelentőség 
• Használati jelentőség 
• Esztétikai jelentőség 
• Idegenforgalmi jelentőség 
• Állapot 
• Megközelíthetőség 
• Veszélyeztetettség 
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ESZMEI JELENTŐSÉG 
A megállapításnál vallási, nemzeti és helyi jelentőségének figyelembevételére került sor, továbbá a hagyomá-
nyok ápolásában, az oktatásban valamint a közművelődésben szerepe jelentős-e az épület. 
Értékelés kódja Értékelés jelentése Értékelés magyarázata 

A nagyon jelentős 
közművelődés szempontjából jelentős érték, a vallási nem-
zeti vagy helyi identitás erősítésében fontos szereppel bír; 
megyei ismertségre érdemes 

B jelentős 
jellemzi a helyi közösség erős kötődése; az oktatásban, 
ismeretterjesztésben szerepe van/lehet, a hagyományok 
ápolásával kapcsolatos, helyi szinten ismert 

C kevésbé jelentős 
helyi szinten is kevésbé ismert, de helytörténeti jelentőség-
gel bír 

 
HASZNÁLATI JELENTŐSÉG 
A minősítésbe soroláskor a figyelembe vett szempont az volt, hogy közcélra alkalmazzák, vagy magáncélokat 
kielégít, esetleg használaton kívül van-e. 
Értékelés kódja Értékelés jelentése Értékelés magyarázata 

A nagyon jelentős használata közcélokat szolgál 
B jelentős használata magáncélokat szolgál 
C kevésbé jelentős használaton kívül van 

 
ESZTÉTIKAI JELENTŐSÉG 
Az építménynek a külső megjelenésének a vizsgálata a szempont figyelembe véve, hogy értékes stílusjegyeket 
őrző létesítményről van-e szó. 
Értékelés kódja Értékelés jelentése Értékelés magyarázata 

A nagyon jelentős színvonalas, művészi kvalitásokkal rendelkezik 
B jelentős vizuálisan harmonikus, a közízlésnek megfelel, azt fejleszti 
C kevésbé jelentős nem hordoz jelentős esztétikai értéket 

 
IDEGENFORGALMI JELENTŐSÉG 
A szempont jelentése, hogy az épület mekkora jelentőséggel bír a turisztika figyelembevételével. 
Értékelés kódja Értékelés jelentése Értékelés magyarázata 

A nagyon jelentős 
különleges vonzerő, önálló turisztikai termék ill. annak 
alkalmas 

B jelentős 
turisztikai terméknek alkalmas, a főbb vonzerők mellett 
kiegészítő szereppel bír(hat) 

C kevésbé jelentős 
nem alkalmas önálló turisztikai terméknek, a vonzó telepü-
léskép kialakításában van szerepe 

 
ÁLLAPOT 
Az épület szükséges beavatkozásának meghatározására állapot, mely 3 kategóriába lett besorolva. 
Értékelés kódja Értékelés jelentése Értékelés magyarázata 

A jó hosszú távon karbantartása szükséges 
B közepes részleges felújítása szükséges 
C rossz teljes felújítása, rekonstrukciója szükséges 
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MEGKÖZELÍTHETŐSÉG 
Területi elhelyezkedés vizsgálata. 
Értékelés kódja Értékelés jelentése Értékelés magyarázata 

A jó a település központjában van illetve főút mellett 
B közepes a központi rész vonzáskörzetéhez tartozó területen van 
C rossz a település peremterületén van, rossz megközelíthetőség 

 
VESZÉLYEZTETETTSÉG 
A sürgősség megállapításáról ad felvilágosítást. 
Értékelés kódja Értékelés jelentése Értékelés magyarázata 

A nem veszélyeztetett 
hosszú távú fenntartható használata, karbantartása, szük-
ség esetén felújítása biztosított, a használattal járó terhelés 
a kritikus terhelhetőség határán alul marad 

B közepesen veszélyeztetett 
állagmegóvása biztosított, de szükséges felújítása nem, 
illetve használata nem megfelelő 

C veszélyeztetett 
állapota rossz és felújítása nem várható, használaton kívül 
van, illetve használatával az állapot romlása következik be 

 
Helyi egyedi védelemre javasolt épületek 
A helyi védelem alatt álló épületek listájáról a településképi védelemről szóló 15/2017 (XII.29.) önkormányzati 
rendelet rendelkezik. A Településszerkezeti és Szabályozási Terv készítésekor, azaz jelen dokumentációban a 
község építményei felülvizsgálata megtörténik, és kiválasztásra kerülnek a helyi egyedi védelemre javasolt épít-
mények. Az épületek, melyek országos védelemre nem érdemesek, de a település kultúrájának meghatározója 
azokat helyi egyedi védelem alá részesítendők. 
 
Helyi építészeti értékek, minden olyan építészeti, történeti, néprajzi szempontból jelentős egyedi vagy együttes 
alkotás (épület, építmény, épületegyüttes, utcakép), valamint az ezeket körülvevő építészeti környezet, ami nem 
minősül műemléknek. 
 

I. 
POLGÁRMESTERI HIVATAL (VOLT IRINYI KASTÉLY) 

Védettség Jelleg Kategória 
Helyi védelem alatt áll Építmény Kastély 
Megye Cím Helyrajzi szám 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4327 Pócspetri, Iskola u. 13. 137 
Leírás 
Az 1906-ra elkészült neobarokk stílusú kúria a Pócsi utca 13 szám alatt található. Ma polgármesteri hivatal. Fő-
homlokzata az utcára néz, a tornác tetején tömör balusztráddal, benne az Irinyi család címere. 
Képek 


