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ÉRTÉKELEMZÉS 
Értékelési szempont Értékelés Megjegyzés 

Eszmei jelentőség 
A (nagyon 
jelentős) 

közművelődés szempontjából jelentős érték, megyei ismertségre ér-
demes 

Használati jelentőség 
A (nagyon 
jelentős) 

használata közcélokat szolgál 

Esztétikai jelentőség 
A (nagyon 
jelentős) 

színvonalas, művészi kvalitásokkal rendelkezik 

Idegenforgalmi jelen-
tőség 

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

Állapot B (közepes) részleges felújítása szükséges 
Megközelíthetőség A (jó) a település központjában van 

Veszélyeztetettség 
A (nem veszé-

lyeztetett) 

hosszú távú fenntartható használata, karbantartása, szükség esetén 
felújítása biztosított, a használattal járó terhelés a kritikus terhelhető-
ség határán alul marad 
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II. 
TELEHÁZ ( VOLT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TANÍTÓI LAKÁS) 

Védettség Jelleg Kategória 
Helyi védelem alatt áll Építmény Középület 
Megye Cím Helyrajzi szám 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4327 Pócspetri, Iskola u. 4. 32 
Képek 

 
ÉRTÉKELEMZÉS 
Értékelési szempont Értékelés Megjegyzés 
Eszmei jelentőség B (jelentős) jellemzi a helyi közösség erős kötődése 

Használati jelentőség 
A (nagyon 
jelentős) 

használata közcélokat szolgál 

Esztétikai jelentőség 
C (kevésbé 

jelentős) 
nem hordoz jelentős esztétikai értéket 

Idegenforgalmi jelen-
tőség 

C (kevésbé 
jelentős) 

nem alkalmas önálló turisztikai terméknek, a vonzó településkép kiala-
kításában van szerepe 

Állapot B (közepes) részleges felújítása szükséges 
Megközelíthetőség A (jó) a település központjában van 

Veszélyeztetettség 
A (nem veszé-

lyeztetett) 

hosszú távú fenntartható használata, karbantartása, szükség esetén 
felújítása biztosított, a használattal járó terhelés a kritikus terhelhető-
ség határán alul marad 
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III. 
GONDOZÁSI KÖZPONT 

Védettség Jelleg Kategória 
Helyi védelem alatt áll Építmény Szociális épület 
Megye Cím Helyrajzi szám 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4327 Pócspetri, Pócsi út 13-15. 1/6 
Kép 
  

 

Intézmény által nyújtott szolgáltatások: 
Alapellátások: Étkeztetés; Házi segítségnyújtás 
Alapellátások ellátási területe: Pócspetri Község Köz-
igazgatási területe 
Szakosított ellátás: Idősek Otthona 
Ellátási terület: Szabolcs- Szatmár-Bereg- Megye 

ÉRTÉKELEMZÉS 
Értékelési szempont Értékelés Megjegyzés 

Eszmei jelentőség 
A (nagyon 
jelentős) 

helyi szinten is kevésbé ismert, de helytörténeti jelentőséggel bír 

Használati jelentőség 
A (nagyon 
jelentős) 

használata közcélokat szolgál 

Esztétikai jelentőség 
C (kevésbé 

jelentős) 
nem hordoz jelentős esztétikai értéket 

Idegenforgalmi jelen-
tőség 

C (kevésbé 
jelentős) 

nem alkalmas önálló turisztikai terméknek, a vonzó településkép kiala-
kításában van szerepe 

Állapot A (jó) hosszú távon karbantartása szükséges 
Megközelíthetőség A (jó) a település központjában van 

Veszélyeztetettség 
A (nem veszé-

lyeztetett) 

hosszú távú fenntartható használata, karbantartása, szükség esetén 
felújítása biztosított, a használattal járó terhelés a kritikus terhelhető-
ség határán alul marad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PÓCSPETRI 

 
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

 
 

44 

 

IV. 
HŐSI EMLÉKMŰ 

Védettség Jelleg Kategória 
Helyi védelem alatt áll Építmény Középület 
Megye Cím Helyrajzi szám 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4327 Pócspetri, Vasvári Pál u. és a Pócsi 

utca kereszteződésénél 
33/3 

Leírás 

 
ÉRTÉKELEMZÉS 
Értékelési szempont Értékelés Megjegyzés 
Eszmei jelentőség B (jelentős) a hagyományok ápolásával kapcsolatos, helyi szinten ismert 

Használati jelentőség 
A (nagyon 
jelentős) 

használata közcélokat szolgál 

Esztétikai jelentőség 
C (kevésbé 

jelentős) 
nem hordoz jelentős esztétikai értéket 

Idegenforgalmi jelen-
tőség 

C (kevésbé 
jelentős) 

nem alkalmas önálló turisztikai terméknek, a vonzó településkép kiala-
kításában van szerepe 

Állapot B (közepes) részleges felújítása szükséges 
Megközelíthetőség A (jó) a település központjában van 

Veszélyeztetettség 
B (közepesen 

veszélyeztetett) 
állagmegóvása biztosított, de szükséges felújítása nem 
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V. 
NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBOR ÉS SZENTSÉGFÜLKE 

Védettség Jelleg Kategória 
Helyi védelem alatt áll Építmény Szakrális építmény 
Megye Cím Helyrajzi szám 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4327 Pócspetri, Kossuth u. 2. előtt közterü-

leten áll 
285/2 

Leírás  

  
ÉRTÉKELEMZÉS 
Értékelési szempont Értékelés Megjegyzés 
Eszmei jelentőség B (jelentős) a hagyományok ápolásával kapcsolatos, helyi szinten ismert 

Használati jelentőség 
A (nagyon 
jelentős) 

használata közcélokat szolgál 

Esztétikai jelentőség B (jelentős) vizuálisan harmonikus, a közízlésnek megfelel, azt fejleszti 
Idegenforgalmi jelen-
tőség 

C (kevésbé 
jelentős) 

nem alkalmas önálló turisztikai terméknek, a vonzó településkép kiala-
kításában van szerepe 

Állapot B (közepes) részleges felújítása szükséges 
Megközelíthetőség A (jó) a település központjában van 

Veszélyeztetettség 
B (közepesen 

veszélyeztetett) 
állagmegóvása biztosított, de szükséges felújítása nem 

 
4. 4. 6. Táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet 
 
4.4.6.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek  
4.4.6.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék 
4.4.6.3. Országos természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék 
 
4.4.6.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek  
 
Pócspetri község közigazgatási területét érinti a tájképvédelmi terület övezete, mely teljes egészében a Csikós-
lápos különleges természetmegőrzési területre korlátozódik. 
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4.4.6.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, 
emlék 
 
A település közigazgatási területét a nemzetközi természetvédelmi lehatárolások közül az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek, az ún. Natura 2000 hálózat területe érinti. 
 
Az Európai Unióhoz való csatlakozás pillanatától Magyarországra is érvényes a két uniós direktíva, a Madárvé-
delmi- és az Élőhelyvédelmi Irányelv. Ezek értelmében hazánk köteles volt közösségi jelentőségű természetes 
élőhelyei, valamint állat- és növényfajai védelmében területeket kijelölni, amelyek így az EU ökológiai hálózatá-
nak, a Natura 2000 hálózatnak a részeivé váltak. A hálózat eszméjére nevéből is következtethetünk: értékes 
természeti területek, élőhelyek többé-kevésbé összefüggő láncolata, amelyek az eredeti európai élővilágot őrzik. 
A kijelöléssel hazánk területének közel 21%-a lett Natura 2000 terület. Az eredeti védett területeink csaknem 
mindegyike bekerült a hálózatba, de ezeken kívül további körülbelül 1.2 millió hektár kap uniós védettséget. Nem 
csoda hát, hogy ezek között igen nagy százalékban vannak mezőgazdasági területek, gyepek, tavak, folyók, 
erdők, ahol évszázadok óta gazdálkodás folyik. 
 
Európában a szó szoros értelmében vett "vadon" elvétve található, a táj képét oly régóta formálja az ember, hogy 
még a természetesnek tartott élőhelyek túlnyomó többsége is így vagy úgy őrzi annak keze nyomát. Európában 
ezért különösen igaz, hogy a biológiai sokféleségnek meghatározó eleme az a bonyolult kapcsolatrendszer is, 
amely összeköti az embert a természettel: a háziasított állatok és nemesített növények sokfélesége, a különböző 
földhasználati praktikák. A Natura 2000 területek védelmében tehát különösen hangsúlyos a gazdálkodók, a 
fenntartó, hagyományos gazdálkodási módok szerepe. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a Natura 2000 háló-
zattal a rezervátumszerű védelem helyett a társadalmi, kulturális, gazdasági és természetvédelmi érdekek ösz-
szehangolására alapozó megóvás kerülhet előtérbe. 
 
Natura 2000 területek: 
 
A külterület érintett a Csikós-lápos (HUHN20067) különleges természetmegőrzési területtel. 
Az érintett ingatlanok helyrajzi száma a 14/2010. (V.11.) évi az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló KvVM rendelet 1. melléklete alapján a kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területek Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén különleges természet-
megőrzési területek Pócspetrin: 023/14, 023/15, 023/17, 023/18, 023/20, 023/21, 023/47, 023/54, 023/55, 023/56, 
023/57, 023/58, 023/22a, 023/39a, 023/39c, 023/40c, 023/44a, 023/45a, 023/46a, 023/6c, 023/7c, 023/8c, 023/9c, 
034, 042/1b, 042/1d, 042/1f, 044, 045, 046/1, 046/2a, 046/2c, 046/2d, 047, 048/4a, 048/5a, 048/7b, 048/8b, 
048/8c. 
 
Csikós-lápos 
 
Természetvédelmi célállapot: 
A Natura 2000 területen a természetvédelmi célkitűzés, hogy a jelölő közösségi jelentőségű élőhelyek - a 6410 
kódú „kékperjés láprétek meszes, tőzeges, vagy agyagmemosódásos talajokon (Molinion caerulae)”; a 7230 
kódú „mészkedvelő üde láp- és sásrétek”; - legalább az alapállapotfelmérés során tapasztalt nagyságban, karak-
terüket megőrizve, az azokat fenntartó gazdálkodás keretében, a Csikós-láposra jellemző található természetes 
mozaik formájában fennmaradjanak. A megjelölt prioritások szerinti célállapot megvalósításakor arra kell töre-
kedni, hogy a terület egyéb természetes, közösségi jelentőségű élőhelyek (a 6510 kódú „sík- és dombvidéki ka-
szálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)” és a 91E0* kódú „enyves éger (Alnus glutinosa) és 
magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”) kiterjedésének, 
karakterének, egységes táji megjelenésének, természetes biológiai sokféleségének fennmaradása is biztosítható 
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legyen. A jelölő élőhelyek megőrzésével egyidejűleg a célkitűzés része a Natura 2000 területen található jelölő 
faj: a vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) állományainak, továbbá a közösségi jelentőségű, de nem jelölő 
státusú fajok: a mocsári teknős (Emys orbicularis), és vöröshasú unka (Bombina bombina) természetes élőhelye-
iken való megőrzése. 
 
A célállapot eléréséhez rendelt célkitűzések: 

 A terület egységének, természetes élőhelyi sokféleségének megőrzése 
 A területen található gyepek, láprétek fenntartása a megfelelő kaszálási/legeltetési rendszer alkalmazá-

sával biztosítható, amely alkalmazkodik az élőhelyi sokféleséghez: 
 Szükséges megelőzni az inváziós növényfajoknak a természeti értékeket veszélyeztető terjedését 
 A gyepek helyén kialakult záródott vagy záródó cserjések helyén lehetőség szerint szükséges vissza-

alakítani a megfelelő fátlan élőhelyet 
 A korábbi gyepek, láprétek helyén kialakult jellegtelen nádas állományokban cserjeirtással és a nád 

visszaszorításával szükséges helyreállítani a jelölő élőhelyeket 
 A beszántott gyepeken a termőhelynek megfelelő jelölő élőhely rekonstrukciója 
 A terület fátlan és fás lápi, lápréti, mocsárréti élőhelyeinek, továbbá vöröshasú unka (Bombina bombina) 

állomány fenntartásához szükséges azok megfelelő vízigényének kielégítése 
 
A területhez kötődő jelölő faj: 

Vérfű hangyaboglárka 
(Phengaris teleius) 

 
Természetvédelmi érték: 50 000 Ft. 

A területhez kötődő nem jelölő státusú fajok: 
 

Mocsári teknős 
(Emys orbicularis) 

 
Természetvédelmi érték: 50 000 Ft. 

Vöröshasú unka 
(Bombina bombina) 

 
Természetvédelmi érték: 10 000 Ft. 
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A Csikós-lápos közigazgatási területen való elhelyezkedése: 
 

 
A Csikós-lápos NATURA 2000 terület élőhelyei: 
 
kékperjés láprétek  

   
mészkedvelő üde láp- és sásrétek 
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sík- és dombvidéki kaszálórétek 

   
 
enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 
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4.4.6.4. Egyedi tájértékek 

I. 
KŐKERESZT 

Pontos helyszín: 4911 és 4928 számú közlekedés utak kereszteződésénél 
Fotó: 

 
Értékelemzés: Eszmei jelentőség: C: kevésbé jelentős - helyi szinten is kevésbé ismert, de helytörténeti 

jelentőséggel bír 
 Használati jelentőség: A: nagyon jelentős – használata közcélokat szolgál 
 Esztétikai jelentőség: C: kevésbé jelentős - nem hordoz jelentős esztétikai értéket 
 

Idegenforgalmi jelentőség: 
C: kevésbé jelentős - nem alkalmas önálló turisztikai terméknek, a 
vonzó településkép kialakításában van szerepe 

 Állapot: B: közepes - részleges felújítása szükséges 
 Megközelíthetőség: C: rossz - a település peremterületén van, rossz megközelíthetőség 
 

Veszélyeztetettség: 
B: közepesen veszélyeztetett - állagmegóvása biztosított, de szüksé-
ges felújítása nem, illetve használata nem megfelelő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PÓCSPETRI 

 
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

 
 

51 

 

II. 
KŐKERESZT 

Pontos helyszín: Temető 
Fotó: 

 
Értékelemzés: Eszmei jelentőség: C: kevésbé jelentős - helyi szinten is kevésbé ismert, de helytörténeti 

jelentőséggel bír 
 Használati jelentőség: A: nagyon jelentős – használata közcélokat szolgál 
 Esztétikai jelentőség: C: kevésbé jelentős - nem hordoz jelentős esztétikai értéket 
 

Idegenforgalmi jelentőség: 
C: kevésbé jelentős - nem alkalmas önálló turisztikai terméknek, a 
vonzó településkép kialakításában van szerepe 

 Állapot: B: közepes - részleges felújítása szükséges 
 Megközelíthetőség: C: rossz - a település peremterületén van, rossz megközelíthetőség 
 

Veszélyeztetettség: 
B: közepesen veszélyeztetett - állagmegóvása biztosított, de szüksé-
ges felújítása nem, illetve használata nem megfelelő 
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III. 
GÉMESKÚT 

Pontos helyszín: Lenin utca 
Fotó: 

 
Értékelemzés: Eszmei jelentőség: C: kevésbé jelentős - helyi szinten is kevésbé ismert, de helytörténeti 

jelentőséggel bír 
 Használati jelentőség: b: jelentős – használata magáncélokat szolgál 
 Esztétikai jelentőség: B: jelentős - vizuálisan harmonikus, a közízlésnek megfelel 
 

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

 Állapot: B: közepes - részleges felújítása szükséges 
 Megközelíthetőség: B: közepes - a központi rész vonzáskörzetéhez tartozó területen van 
 

Veszélyeztetettség: 
B: közepesen veszélyeztetett - állagmegóvása biztosított, de szüksé-
ges felújítása nem 
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IV. 
„KŐKERESZT 

Pontos helyszín: Rákóczi utca 
Fotó: 

 
Értékelemzés: Eszmei jelentőség: C: kevésbé jelentős - helyi szinten is kevésbé ismert, de helytörténeti 

jelentőséggel bír 
 Használati jelentőség: A: nagyon jelentős – használata közcélokat szolgál 
 Esztétikai jelentőség: C: kevésbé jelentős - nem hordoz jelentős esztétikai értéket 
 

Idegenforgalmi jelentőség: 
C: kevésbé jelentős - nem alkalmas önálló turisztikai terméknek, a 
vonzó településkép kialakításában van szerepe 

 Állapot: B: közepes - részleges felújítása szükséges 
 Megközelíthetőség: C: rossz - a település peremterületén van, rossz megközelíthetőség 
 

Veszélyeztetettség: 
B: közepesen veszélyeztetett - állagmegóvása biztosított, de szüksé-
ges felújítása nem, illetve használata nem megfelelő 
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V. 
SZOBOR 

Pontos helyszín: Polgármesteri hivatal előtt 
Fotó: 

 
Értékelemzés: Eszmei jelentőség: C: kevésbé jelentős - helyi szinten is kevésbé ismert, de helytörténeti 

jelentőséggel bír 
 Használati jelentőség: A: nagyon jelentős – használata közcélokat szolgál 
 Esztétikai jelentőség: C: kevésbé jelentős - nem hordoz jelentős esztétikai értéket 
 

Idegenforgalmi jelentőség: 
C: kevésbé jelentős - nem alkalmas önálló turisztikai terméknek, a 
vonzó településkép kialakításában van szerepe 

 Állapot: B: közepes - részleges felújítása szükséges 
 Megközelíthetőség: C: rossz - a település peremterületén van, rossz megközelíthetőség 
 

Veszélyeztetettség: 
B: közepesen veszélyeztetett - állagmegóvása biztosított, de szüksé-
ges felújítása nem, illetve használata nem megfelelő 
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VI. 
KLOBUSICZKY-SÍREMLÉK 

Pontos helyszín: Római katolikus templom kertjében 
Fotó: 

 
Értékelemzés: Eszmei jelentőség: C: kevésbé jelentős - helyi szinten is kevésbé ismert, de helytörténeti 

jelentőséggel bír 
 Használati jelentőség: A: nagyon jelentős – használata közcélokat szolgál 

 Esztétikai jelentőség: C: kevésbé jelentős - nem hordoz jelentős esztétikai értéket 
 

Idegenforgalmi jelentőség: 
C: kevésbé jelentős - nem alkalmas önálló turisztikai terméknek, a 
vonzó településkép kialakításában van szerepe 

 Állapot: B: közepes - részleges felújítása szükséges 
 Megközelíthetőség: C: rossz - a település peremterületén van, rossz megközelíthetőség 
 

Veszélyeztetettség: 
B: közepesen veszélyeztetett - állagmegóvása biztosított, de szüksé-
ges felújítása nem, illetve használata nem megfelelő 
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VII. 
MÁRTÍRSÁG SZOBOR 

Pontos helyszín: Római katolikus templom kertjében 
Fotó: 

 
Leírás: Az 1948. június 3. Pócspetri események 50. évfordulójára készült szürke kőoszlopra helyezett fehér 

márvány anyagú, műalkotás, mely egy stilizált figura. A mártírságot a különösen megformált felkiáltó-
jelszerű alak átírtságában is szimbolizálja, de nem csupán egy ember megpróbáltatását jelképezi, 
hanem a község lakosságának meghurcolására is utal. 

Értékelemzés: Eszmei jelentőség: B: jelentős - a hagyományok ápolásával kapcsolatos, helyi szinten 
ismert 

 Használati jelentőség: A: nagyon jelentős – használata közcélokat szolgál 
 Esztétikai jelentőség: C: kevésbé jelentős - nem hordoz jelentős esztétikai értéket 
 

Idegenforgalmi jelentőség: 
C: kevésbé jelentős - nem alkalmas önálló turisztikai terméknek, a 
vonzó településkép kialakításában van szerepe 

 Állapot: B: közepes - részleges felújítása szükséges 
 Megközelíthetőség: C: rossz - a település peremterületén van, rossz megközelíthetőség 
 

Veszélyeztetettség: 
B: közepesen veszélyeztetett - állagmegóvása biztosított, de szüksé-
ges felújítása nem, illetve használata nem megfelelő 
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VIII. 
SZENT ERZSÉBET SZOBOR 

Pontos helyszín: Az iskola előtti téren található Molnár Levente szobrászművész alkotása. 
Fotó: 

 
Értékelemzés: Eszmei jelentőség: B: jelentős - a hagyományok ápolásával kapcsolatos, helyi szinten 

ismert 
 Használati jelentőség: A: nagyon jelentős – használata közcélokat szolgál 
 Esztétikai jelentőség: C: kevésbé jelentős - nem hordoz jelentős esztétikai értéket 
 

Idegenforgalmi jelentőség: 
C: kevésbé jelentős - nem alkalmas önálló turisztikai terméknek, a 
vonzó településkép kialakításában van szerepe 

 Állapot: B: közepes - részleges felújítása szükséges 
 Megközelíthetőség: C: rossz - a település peremterületén van, rossz megközelíthetőség 
 

Veszélyeztetettség: 
B: közepesen veszélyeztetett - állagmegóvása biztosított, de szüksé-
ges felújítása nem, illetve használata nem megfelelő 
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IX. 
KŐKERESZT 

Pontos helyszín: Római katolikus templom kertjében 
Fotó: 

 
Értékelemzés: Eszmei jelentőség: C: kevésbé jelentős - helyi szinten is kevésbé ismert, de helytörténeti 

jelentőséggel bír 
 Használati jelentőség: A: nagyon jelentős – használata közcélokat szolgál 
 Esztétikai jelentőség: C: kevésbé jelentős - nem hordoz jelentős esztétikai értéket 
 

Idegenforgalmi jelentőség: 
C: kevésbé jelentős - nem alkalmas önálló turisztikai terméknek, a 
vonzó településkép kialakításában van szerepe 

 Állapot: B: közepes - részleges felújítása szükséges 
 Megközelíthetőség: C: rossz - a település peremterületén van, rossz megközelíthetőség 
 

Veszélyeztetettség: 
B: közepesen veszélyeztetett - állagmegóvása biztosított, de szüksé-
ges felújítása nem, illetve használata nem megfelelő 
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X. 
VALLÁSOSSÁGGAL MÉLYEN ÁTITATOTT HÍVÓ EMBER ALAKJA 

Pontos helyszín: Római katolikus templom kertjében 
Fotó: 

 
Értékelemzés: Eszmei jelentőség: B: jelentős - a hagyományok ápolásával kapcsolatos, helyi szinten 

ismert 
 Használati jelentőség: C: kevésbé jelentős – használaton kívül van 
 Esztétikai jelentőség: B: jelentős - vizuálisan harmonikus, a közízlésnek megfelel 
 

Idegenforgalmi jelentőség: 
C: kevésbé jelentős - nem alkalmas önálló turisztikai terméknek, a 
vonzó településkép kialakításában van szerepe 

 Állapot: A: jó - hosszú távon karbantartása szükséges 
 Megközelíthetőség: A: jó - a település központjában van 
 

Veszélyeztetettség: 
A: nem veszélyeztetett - hosszú távú fenntartható használata, karban-
tartása, szükség esetén felújítása biztosított 
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XI. 
TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY 

Pontos helyszín: Római katolikus templom kertjében 
Fotó: 

 
Értékelemzés: Eszmei jelentőség: B: jelentős - a hagyományok ápolásával kapcsolatos, helyi szinten 

ismert 
 Használati jelentőség: C: kevésbé jelentős – használaton kívül van 
 Esztétikai jelentőség: B: jelentős - vizuálisan harmonikus, a közízlésnek megfelel 
 

Idegenforgalmi jelentőség: 
C: kevésbé jelentős - nem alkalmas önálló turisztikai terméknek, a 
vonzó településkép kialakításában van szerepe 

 Állapot: A: jó - hosszú távon karbantartása szükséges 
 Megközelíthetőség: A: jó - a település központjában van 
 

Veszélyeztetettség: 
A: nem veszélyeztetett - hosszú távú fenntartható használata, karban-
tartása, szükség esetén felújítása biztosított 
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5 . A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK 
HATÁSELEMZÉSE 
  
5. 1. A települési értékleltárban szereplö elemek vonatkozásában re-
leváns rövid és középtávon tervezett változások ismertetése 
 
5.1.1. Településhasználat és tájhasználati változás 
5.1.2. Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 
5.1.3. Infrastrukturális változás 
 
5.1.1. Településhasználat és tájhasználati változás 
 
A jövőben a község társadalmának, lakóinak új kihívásoknak kell megfelelnie. A globalizáció hatására, annak 
ellenpontozásaként felértékelődik a helyi társadalom. A település társadalma csak úgy tud fennmaradni és fejlőd-
ni, ha alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez, új falusi kötődést, identitást teremt. Ehhez szükség van 
Pócspetri megújulására, mind társadalmi-kulturális, mind gazdasági, mind pedig az épített környezet vonatkozá-
sában. Fontos szempont, hogy történetileg kialakult építészeti egység maradt ránk örökségül, fontos szempont 
az is, hogy megmaradjon a településszerkezet, a telekmérethez igazodó arányos beépítés. Új épület tervezése-
kor a helyi sajátosságok és az utca meglévő hagyományőrző épületei az irányadók, mind az épület formáját, 
mind pedig a telken való elhelyezését tekintve. 
 
A hagyományos utcakép megőrzésének felelőssége elsősorban a helyi önkormányzatra és az építésügyi ható-
ságra hárul: 

• a lakosság bevonásával meg kell fogalmazni az erre irányuló szándékot 
• be kell építeni a településrendezési tervbe és a helyi építési szabályzatba a hagyományos településkép 

megmaradását garantáló előírásokat 
• az önkormányzatnak gondoskodnia kell az előírások betartásáról 
• az önkormányzatnak kezdeményeznie és segítenie kell a településkép megőrzésére, javítására irányuló 

lakossági törekvéseket, a szemléletváltást 
• az önkormányzatnak példát kell mutatnia a régi épületek hagyományőrző felújítása, az új létesítmények 

településképbe illesztése terén is. 
 
Az erdőterületek lényegében megmaradnak, illetve mértékük nő. Erdőterületek területfejlesztési célra az Orszá-
gos Erdészeti Adattár és a Megyei Területrendezési Terv kiváló termőhelyi erdőterületének övezete alapján kerül-
tek kijelölésre.   
 
Nem engedhető meg a hagyományos utcaképbe helyezendő új, az építészeti egységet megbontó épület létesíté-
se. Különösen kirívó a kétszintes, zavaró tetőformájú, erős színekben megjelenő épülettömeg. Nem megenged-
hető, ha a régi telekosztásra aránytalanul széles és nagy új ház épül, vagy ha ugyanezt a telkek egyesítésével 
érik el. Viszont nemcsak a lakóépületek ronthatják a településképet, hanem a helyi középületek, sőt utcabútorok 
is. A tervezői, kivitelezői és beruházói-megbízói felelősséget, a mértéktartást, az építői ízlést a Helyi Építési Sza-
bályzatban is hangsúlyozni kell. 
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Összefoglalva: A település tervezett fejlesztési koncepciójában a település kulturális örökségre jelentős hatást 
gyakorló településhálózati változás nem érvényesül. 
 
5.1.2. Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 
 
A településrendezési terv által javasolt beépítések és szabályozások pozitív településhálózati és tájhasználati 
változást eredményeznek.  
A Településszerkezeti Terv a meglevő erdőterületek összefüggő rendszerét alakítja ki, illetve gazdasági terület 
növelését irányozza elő. Az erdőterületek, melyek a külterület egy részét lefedik, megmaradnak, rendszerbe 
szervezésüket erősíti a terv. 

• jelenlegi belterületen lakóterületi fejlesztés. 
• alapvető fejlesztési elképzelés a helyi munkahelyteremtés, járulékos jövedelemszerzés, ennek kereté-

ben a falusi turizmus személyi, infrastrukturális, területi stb. feltételeinek biztosítása 
• kerékpáros turizmus lehetőségeinek kihasználására kerékpárútvonal kijelölése a kistérségi elképzelé-

sekkel összhangban, 
• falusi és ökoturizmus lehetőségeinek, feltételeinek megteremtése (vendéglátás, vendégfogadás), 
• a település művi környezetének fejlesztése keretében, a lakókörnyezet fejlesztési igényével összhang-

ban, figyelembe véve a falusi turizmus követelményeit, és a helyi történeti értékekben gazdag épületál-
lományt, a helyi értékvédelem megteremtése. 

 
5.1.3. Infrastrukturális változás 

 
A község jövőbeni fejlődése, a vidéki életmód helyi és a községi lakosság illetve a turizmus számára való felérté-
kelődése, környezeti-, rekreációs lehetőségek megkívánják az infrastruktúra, és a település által nyújtott szolgál-
tatások az új, megváltozott követelményekhez való igazítását. A környezet fokozott védelme, valamint a falusi 
életmódhoz való közelítés érdekében a hulladékkezelés megoldása, a szennyvízhálózat kiépítése, és a szelektív 
szemétgyűjtés működése elengedhetetlen. Hasonló követelményt jelent a település „épített környezetének”, az 
épületek és közterületek igényes karbantartása és kialakítása. 
 
A meglévő beépített területek, és a tervezett beépítésre szánt területek kiszolgáló úthálózata ehhez a meglévő 
úthálózathoz kapcsolódik. Azaz a beépítésre szánt területek kialakulása és a közúthálózat fejlesztése területi 
elhelyezkedés szempontjából azonos térséget fed le. A település tengelyei, legfontosabb útja továbbra is a bekö-
tő út marad. A település belső gyűjtő és lakó-kiszolgáló úthálózata már kialakult, és védendő. Az új fejlesztési 
területeken a lakó útjainak minimális szélessége 12 m, ezt biztosítani kell a zöldfelületi elemek és a felszíni csa-
padékvíz elvezető rendszer helyigénye miatt. 
 
A tömegközlekedés fejlesztésének nincs területi kihatása. Az autóbusz közlekedés vonalai nem változnak, a 
területfelhasználás változásának megfelelően új megállóhelyek kialakítására nem készül javaslat. A település 
beépítésre szánt területeinek bővülése (és ezzel együtt a lakos szám növekedése) folytán belső autóbuszjárat 
(az igényeknek megfelelő járműtípussal és gyakorisággal) üzemeltetése továbbra sem képzelhető el, új nyomvo-
nal fő- és gyűjtő utak hálózatát nem fogja terhelni. 
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5. 2. Az 5.1. pontban szereplö változások hatásai 
 
5. 2. 1. a régészeti örökségre 
5. 2. 2. a történeti településre, település- és tájszerkezetre 
5. 2. 3. a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre 
 
5. 2. 1. Az 5.1. pontban szereplő változások hatásai a régészeti örökségre 
 
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, Máriapócs 3,5 km távolságra található. 
 
Pócspetri község közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelőhelyek száma jelenleg: huszon-
négy. Ezek közül 20 teljes terjedelmében a község közigazgatási területére esik, 1 Máriapócs, 3 Ófe-
hértó település külterületét is érinti. A régészeti lelőhely régészeti feltárását jelenleg semmi nem indokol-
ja, leszámítva a beruházásokat megelőző feltárásokat. 
 
A település létrejötte előtti történeti régészeti korokban a terület sűrűn lakott volt. Első kimutatható la-
kossága a középső-neolitikum (Kr.e. 5400 – Kr.e. 4500) földművelő közösségeinek hagyatéka az M3 
autópálya feltárásai során láttak napvilágot.  
A következő korszak, az új fémről elnevezett rézkor (Kr.e. 4000 – Kr.e. 3000) idején, a kiszáradó Kár-
pát-medencében a földművelést felváltotta a nomadizmus. Ennek nyomai ugyancsak az M3 autópálya 
alatt kerületek elő. A korszak kiemelkedő lelőhelye a 76053 azonosító számú Halimán-halom (halomsír, 
azaz kurgán). Megjegyzendő, hogy a halomsírok általában nagyobb területen, szórtan találhatóak. Így 
nem kizárt, hogy egy esetleges szisztematikus terepbejárás további, eddig ismeretlen halomsírokat 
fedhetnek fel. 
A bronzkor (Kr.e. 2700 – Kr.e. 1400) főleg késői szakaszában sűrűn lakott volt a terület. Emblematikus 
települési központjuk volt az Ercsi-vár-lapos és környezete, amelyből maga a földvár kiemelten védett. 
Sajnálatos módon főleg az utóbbi 300 év intenzív földművelő tevékenysége mára a sáncokat teljesen 
eltüntették. A másik települési koncentrációjuk az M3 autópálya nyomvonalának környezetéből ismert. 
Jelenlegi tudásunk szerint a település területén a Felsőszőcs-kultúra és a belőle kinővő Gáva-kultúra 
népe telepedett meg. 
Bár a kora vaskorból – szkíták – nem ismert lelőhely a könyékről, a késő vaskori kelták már megtele-
pedtek valamikor a Kr.e.400 és Kr.e. 100 között. Az autópálya feltárásokhoz kapcsolódóan kerültek elő 
fémben gazdag településeik.  
A Kr.e. 1 századtól – római császárkor – az Alföldre betelepülő szarmaták főleg a Pócspetritő északra 
eső részeket szállták meg. 
A népvándorlás korának elejéről – hun, germán – teljesen hiányoznak az ismert lelőhelyek. Egyedül a 
honfoglaló magyarok előtt a Kárpát-medencét uraló avarok késői településeiket ismerjük ugyancsak az 
M3 autópálya feltárásai kapcsán. 
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A történelmi feljegyzésekből következtetve a település Árpád-kori előzménye 1046. évben jött létre, az 
akkor még mocsaras területen. István király halála után (Orseolo) Péter király a Guth-Keled nemzetség 
lovagjait telepítette a vidékre.  
 
Neve a Pál és a Péter kereszt-nevek összeolvasásából alakult ki. Pócs a latin Paulus magyar szárma-
zékú, Petri a Péter melléknévi változata. A falu nevét a Váradi Regestrum említi először. A sok „Petri” 
nevű települések megkülönböztetésére kapta később a Pócs- előtagot – a közeli Máriapócs település 
nevének második tagja felhasználásával- így lett Pócspetri a település neve. 
 
Az évszázadok során Pócspetrit illetően gyakran változtak a birtokviszonyok felosztás, csere, királyi 
elkobzás és újra adományozás miatt. Az 1312-es években a Hont Pázmányok 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 dátumú dokumentum – ami az adózók ösz-
szeírását tartalmazza – szerint 8 porta volt köteles adózni, ami körülbelül 80-120 főnyi lakosságot je-
lenthetett. 
Az 1567. évi összeíráson bizonyítottan „Pochpettry” néven szerepel a település. 
Az 1774.-évben elkészült Pócspetri helységnek „URBARIOMA”, valamint a római katolikus egyházi 
anyakönyvi bejegyzések pontosabb és hivatalos képet adnak az akkori településről, bár névelírások 
valószínűsíthetőek. A nevezett „Urbariom” a település jobbágyainak, robot-kötelezettségeinek és adó-
zásainak dokumentuma.  
 
1771. évből való a templom újjáépítést elrendelő, és az általános iskolát alapító levél, mely arról tanús-
kodik, 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, ami-
ben 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 hely-
reállítással és toronyépítéssel egy időben visszakerül a katolikus egyházhoz. Mai arculatát 1923-ban 
nyeri el. 2014-ben pedig volt egy nagyobb felújítás. 
 
Földrajzi, történeti elemzés: 
 
Pócspetri északnyugati területét homokhátak, illetve az azokat a jégkorszak óta uraló erdők foglalják el. 
A nagy hátak, számottevő vízjárás nélkül kevésbé vonzó megtelepedési terület volt az ember számára. 
 
Pócspetri keleti és déli részén jelenleg is sok vízjárás jelzi a korábbi nyír vizek vonalát. Elég a község 
belterületétől nyugatra található a környék vízháztartásában jelentős szereppel bíró Máriapócsi (IV.) 
főfolyásra, illetve a település területén keresztülhaladó Mária-kerti (IV/3) folyásra a belőle kiszakadó 
Léta-Pócspetri (IV/3-1.) csatornára és a Baromlaki (VII/4.) - folyásra utalni. A vizek közötti árvízmentes 
hátak, dombok kiváló megtelepedési feltételeket jelentettek az ember számára. 
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Jól reprezentálja, ha az ismert régészeti lelőhelyeket rávetítjük az I. II. és III. katonai felmérés térképei-
re. Ezek ugyan a folyószabályozás után készültek, de a területek csatornázása, vizeinek levezetése 
még nem történt meg, vagy folyamatban voltak. A térképlapok fehér alapszínnel jelölték azokat a térszí-
neket, amelyek a történeti korokban szárazulatnak minősültek, így emberi megtelepedésre alkalmasak 
voltak. 
 

 
 

Pócspetri község nyilvántartott régészeti lelőhelyei és megtelepedésre alkalmas területeinek ábrázolása 
I. katonai (1763-1785) felmérésen. (kivágat) 
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Pócspetri község nyilvántartott régészeti lelőhelyei és megtelepedésre alkalmas területeinek ábrázolása 
II. katonai (1806-1869) felmérésen. (kivágat) 
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Pócspetri község nyilvántartott régészeti lelőhelyei és megtelepedésre alkalmas területeinek ábrázolása 
III. katonai (1869-1887) felmérésen. (kivágat) 

 
Régészeti érdekű területek a településen: 

• a már ismert lelőhelyek közvetlen környezete 
• külterületen a környezetükből kiemelkedő helyek: dombok és dombvonulatok 

 
A térképek jól mutatják azokat a területeket, ahol még eddig ismeretlen régészeti lelőhelyekkel lehet 
számolni.  
 
A fentieket összefoglalva ki kell emelni, hogy szisztematikus régészeti kutatás nem volt a település terü-
letén. Az M3 autópálya építéséhez kapcsolódó, illetve a nyírbátori út mentén a ’90-es években végzett 
kutatásokon kívül csak egy-egy pontszerű kiszállással találkozunk. A kevés kutatásból is kitűnik, hogy a 
terület intenzív régészeti megtelepedéssel bír. Az ismert lelőhelyeket és a terület geomorfológiáját ösz-
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szevetve kijelenthetjük, hogy akár kétszer ennyi lelőhely is lehet a település területén. Ezek jó része 
azonban jelenleg még ismeretlen, felfedezésre vár.  
 
A kutatások alapján a most is létező folyások, csatornák környezete a történeti korokban ideális környe-
zetet biztosított az emberi megtelepedésre. A jelzett területeken földmunkák során számolni kell akár 
több korszakos, intenzív lelőhelyek előkerülésére is. A történti korokban megtelepedésre kevésbé al-
kalmas területeket az alábbi térképen ábrázoltuk: 
 

 
A település területének régészeti kockázatait mutató térkép. 
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A település beépített területén az ismert régészeti lelőhelyeken kívül más helyeken is várható régészeti 
leletek előkerülése. Amennyiben a feltételezés helyes, akkor ezek a régészeti lelőhelyek részben káro-
sodtak az elmúlt évszázadok alatt, és veszélyeztetettségük a jövőben is fennáll. 
 
A tervezett beruházások során a régészeti lelőhely védelmére vonatkozó jogszabályokat be kell tartani. 
 
A régészeti lelőhelyeken kívül tervezett beruházások esetében, ha földmunkák közben régészeti emlék 
vagy lelet kerül elő, a munka felelős műszaki vezetője köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és 
a jegyző útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, valamint a tevékenységet szüneteltetni, to-
vábbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény 
intézkedéséig gondoskodni. 
 
5. 2. 2. Az 5.1. pontban szereplő változások hatásai a történeti településre, település- és tájszerkezetre 
 
5.2.2.1. Történeti településszerkezetet érintő következmények 
5.2.2.2. Természeti, táji hatások 
 
5.2.2.1. Történeti településszerkezetet érintő következmények 
 
A hagyományos településkarakter nem változik, tekintve, hogy a fejlesztési területek az eddig is fejlesztett terüle-
tek részei. A történeti településkarakter megőrzése érdekében a szabályzatban olyan követelmények kerültek 
rögzítésre, amelyek biztosítják az új építések utcaképbe illesztését, a környezethez illeszkedő tömeg kialakítását. 
 
A történetileg kialakult, különböző karakterű településrészek ésszerű önállóságát biztosítani kell. Megfelelő sza-
bályozással megakadályozni, a korábban önálló területi egységek „összenövését” és az egyes települések közötti 
beépítetlen sávok beépülését, lehetőség szerint zöldfelületi elem biztosításával. A tervnek figyelembe kell venni, 
a település hagyományait és térségi kapcsolatait, illetve a különböző karakterek összeolvadásának létrejöttét. 
 
Pócspetri településszerkezetének alapja a Kállósemjéni - Rákóczi - Pócsi utca. Ezen utca felé sűrűsödött az 
utcahálózat. 
 
Kiemelkedő jelentőségű értékként megemlíthetők a: 

• műemlék 
• műemléki környezet 
• helyi egyedi védelemre javasolt épületek 
• kiemelten védett és nyilvántartott régészeti lelőhelyek. 

  
Az újonnan készülő településszerkezeti terv a község kialakult szerkezetét jelentős mértékben nem befolyásolja.  
A történeti településszerkezetet – a kialakult utcaszerkezetet és területfelhasználást – a terv csupán kis mérték-
ben bővíti. 
 
5.2.2.2. Természeti, táji hatások 
A település hosszú- és rövidtávú fejlesztésének előkészítésénél és tervezésénél, valamint azok kivitelezésénél a 
meglévő zöldfelületeket meg kell őrizni, illetve azok teljes pótlásáról gondoskodni kell. A településrendezési esz-
közök és a nagyközség helyi rendeletei az országos és helyi természeti értékek védelméről intézkednek. 
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Környezeti és tájképi konfliktusok kiküszöbölésének érdekében tehető intézkedések a településszerkezet és az 
övezetek megváltoztatásával: 

• zöldfelületek revitalizációja 
• többszintes növényállomány alkalmazása a közterületeken, mely magába foglalja a gépjármű és gyalo-

gosok forgalom elválasztását is 
• zöldfelületek közhasználatát biztosító felszerelések, funkcionális kínálatok biztosítása 
• meglévő zöldfelületi rendszer megóvása, bővítése, felszereltségének, használati értékének javítása, 

kondicionáló hatásának fokozása 
• védőövezet fenntartása szükséges a tájvédelmi körzet mezőgazdasági területekkel közvetlenül érintkező 

sávjaiban 
• a helyi védelemre javasolt területeket továbbra is óvni kell. 

 
Egyéb települési sajátosságot óvó, levegőminőséget javító intézkedések: 

• települési parkolás rendezése, környezetterhelés csökkentése 
• kerékpárút hálózat kiépítése 
• megújuló energiák termelésének fokozása 
• csak környezetkímélő ipar betelepedésének engedélyezése 

 
5. 2. 3. Az 5.1 pontban szereplő változások hatásai a települési értékleltárban szereplő műemléki értékek-
re 
 
5.2.3.1. Műemléki jelentőségű területek, műemléki környezetek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai 
jelentőségének alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben 
5.2.3.2. Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei 
5.2.3.3. A műemléki értékek tekintetében SWOT-analízis kockázatelemzés 
 
5.2.3.1. Műemléki jelentőségű területek, műemléki környezetek, műemlékek eszmei, használati és esztéti-
kai jelentőségének alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben 
 
A község kettő jelentős országos védett műemlékkel rendelkezik. Mindkettőnél a jó karbantartást a jelenlegi tulaj-
donviszony (egyházközség) lehetővé teszi. A műemlékek azonos telken vannak, körülöttük műemléki környezet 
van kijelölve. A védett épületek egyike közcélokat tölt be, révén, hogy templomról van szó, a másik védett épület 
a plébániaház.  
 
5.2.3.2. Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei 
 
A római katolikus templom és a plébániaház műemléki védettség alatt áll, mely egyházi tulajdonban van. 
 
5.2.3.3. A műemléki értékek tekintetében SWOT-analízis kockázatelemzés 
Erősségek Gyengeségek 
A műemlék körül nyilvántartott műemléki környezet kije-
lölésre került. 
Használatban lévő épületek. 

Kettő darab műemléke van a településnek. 
Nem erősíti értékkoncentráció a műemléket. 

Lehetőségek Veszélyek 
Turizmus fellendülése segíti fenntartását. - 
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Folyamatos karbantartás mellett jó állapotú épület lehet. 

6 . Az értékvédelmi terv 

 

6. 1. Az értékleltárban szerepeltetett értékek megörzését biztosító 
szempontok és követelmények meghatározása 
 
A cél mindenképpen egy minőségi környezet kialakítása, melynek része kell, hogy legyen a meglévő épített örök-
ség megfelelő védelme is. Ennek keretében a törvény által a helyi építészeti örökségeken túl, fontos megmaradt 
régi, hagyományos beépítési módú értékeinek megőrzése is. Ennek eszköze a településképi önkormányzati 
rendelet. A rendelet megalkotása mellett egy a helyi védelemre előirányzott értékek megőrzéséhez szükséges 
támogatási rendszert is célszerű kidolgozni, illetve ezt a helyi lakossággal minél szélesebb körben megismertetni.  
 
Követelmények:  

 a helyi védelem alatt álló épített örökségek védelmét szolgáló jogszabályi előírások betartása, betartatá-
sa  

 az épített környezet helyi védelmét szolgáló önkormányzati rendelet megalkotása  
 a HÉSZ előirányzott felülvizsgálata során a történeti beépítéssel bíró területeken olyan építési előírások 

megalkotása, amely az új beépítéseknek a meglévő építészeti értékekhez való illeszkedését biztosítja. 
 

6. 2. Az önkormányzati feladatok meghatározása 
 
Az Önkormányzat feladata volt elkészíteni a jellegzetes települési karakterjegyeket, településképi jellemzőket 
bemutató településképi arculati kézikönyvét, amely az építészeti értékeket is bemutatja. 
A helyi építészeti örökség feltárására, számbavételére, védetté nyilvánítására, fenntartására, a védelem meg-
szüntetésére, a védettséggel összefüggő korlátozásokra, kötelezettségekre, a védett helyi építészeti örökség 
nyilvántartására vonatkozó helyi védelmi előírásokat – amelyek a településkép-védelmi rendeletben találhatóak – 
az önkormányzatnak figyelemmel kell kísérnie. 
A településfejlesztési koncepció, a településképi arculati kézikönyv, a településképi rendelet, a településrendezé-
si eszközök készítésének idején – és várhatóan azt követően is – az önkormányzat települési főépítészt foglal-
koztat, aki szakmai munkájával segíti többek között az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését, fejlesz-
tését. 
Az önkormányzatnak minden eszközével törekednie kell a település hagyományainak, épített örökségének meg-
óvására, népszerűsítésére, és a fennmaradásuk elősegítéséhez szükséges anyagi források előteremtésére. 
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7 . Összefoglalás 

A táj és település egymáshoz viszonyított kapcsolata harmonikus, a község jó környezetminőséggel rendelkezik, 
ahol védett természeti értékek, régészeti területek, valamint helyi védelem alatt álló létesítmények találhatók. 
Jelenleg környezetkárosító források, hatások, amelyek visszafordíthatatlan változást okozhatnának ezeknek 
állapotában nem található. A terv megszünteti az építéssel járó pusztulás lehetőségét is. Az értékeket megőrző, 
fenntartó fejlesztés javasolható abból a célból, hogy a település ezen erőforrásait a saját fejlődésének, lakosság-
megtartó képességének, a betelepülési szándék növekedésének és idegenforgalmat vonzó befektetéseinek 
céljára hasznosíthassa. A tervkészítés alapvető szándéka az volt, hogy a tervi eszközök szabályozzák a beépített 
területek nagyságának gyors és erőltetett mértékű növekedését, teret adva azonban a település számára a spon-
tán növekedési folyamat által megkívánt természetes fejlődéshez. Mivel a terv alapvetően nem tartalmaz nagy-
mértékű területnövekedésre vagy karakteres területhasználat-módosításra vonatkozó javaslatokat, ennek megfe-
lelően az általa indukált változások sem hordoznak a meglévő települési értékeket jelentősen mértékben érintő 
hatásokat.  
A tervezett fejlesztések pozitívan befolyásolják a település karakterét, kiemelve annak értékeit. A tervi elhatáro-
zások, szabályozások betartása mellett nagyon fontos minden lehetőséget megragadni, amely a különböző szin-
teken elérhető, EU és más alapok, országos szinten a törvényekben biztosított anyagi lehetőségek kiaknázása, 
illetve megyei és helyi szinten az önkormányzatok segítségével. Pócspetri lakosságának körében az öntudatos, 
lakókörnyezetükért, a táji és kultúrtörténeti értékek megőrzéséért felelősséget érző polgárok több önszerveződé-
sű társadalmi szervezetet hoztak már korábban létre annak érdekében, hogy a település értékelvű és értékterem-
tő fejlődését támogatni tudják. A lakosság jelentős részének véleményét közvetítő önkormányzati képviselőkkel 
történt egyeztetések segítséget nyújtottak már a koncepció megfogalmazásában, s később a településrendezési 
javaslatok kialakításában, ugyanígy a helyi értékvédelmi javaslatok is tükrözik a lakosság illetve a műemlékvé-
delmi hatóság szándékait. A Településszerkezeti Terv és ezen keresztül a Szabályozási Terv célja, hogy a lehető 
legteljesebb mértékben érvényre juttassa, kiteljesítse a település adottságait, elsősorban a helyi értékeket, a táji, 
természeti előnyökkel együtt.   
 
Ezért lényeges az alábbi szempontok alapján a jövőformáló tervek kialakítása: 

• csak a természeti, táji környezet, adottságait tiszteletben tartó, ahhoz illeszkedő, illetve azzal, mint for-
rással számoló tevékenységek fogadhatók, 

• a múlt sikeresnek bizonyult elemeire szervesen épülő, a hagyományokat, tradíciókat folytató társadalmi, 
kulturális, gazdasági struktúra folytatható. 

A fejlődés céljából történő beavatkozások kettős célt szolgálnak, részben segítik a táji, környezeti és épített érté-
kek megőrzését, megújulását, szemléletessé érzékelhetővé tételét, részben a természeti környezetbe történő 
beavatkozással abba illeszkedő társadalmi, gazdasági, változások teremtette igényeknek adnak csak teret, he-
lyet. Feladata tehát mindenki számára a települési hagyományok tisztelete, kötelezettségvállalás a hagyatékok 
megőrzésére, ápolására, restaurálására, értékmegőrző és értéknövelő felújításra. 
Az eredeti állapot fenntartásának elemei: 

• az ökológiai hálózat visszaállítása eredeti állapotába a hiányzó elemek kiegészítésével, mikroökonómia, 
helyi hagyomány, növényi kultúra és botanikai értékek őrzése, 

• természeti értékek karakter,- és szerkezeti védelme, helyi egyedi természeti értékek védelme, az eset-
legesen kialakult tájsebek rekultiválása, 

• a település kialakult szerkezetének, struktúrájának – karakterének védelme, megtartása, 

• az illeszkedő fejlesztés céljából a szabályozás eszközeivel kell megoldani a környezetérzékeny beavat-
kozást. 

Összegezve kijelenthető, hogy a készülő településrendezési terv nem szab gátat az építészeti kulturális örökség 
megőrzésének, védi az arra kijelölt épületek környékén kialakult építészeti struktúrát a beépítés építménymagas-
sága és a telekterület formájában is. 
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8. Nyilatkozat 

 
Alulírott vezető  településtervező, mint az örökségvédelmi hatástanulmány készítője ezennel nyilatkozom, hogy 
jelen örökségvédelmi hatástanulmány megfelel az örökségvédelmi hatástanulmány tartalmi követelményeit meg-
határozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.   Kijelentjük továbbá, hogy az örökségvédelmi hatástanul-
mány elkészítésére jogosultak vagyok. 
 
2021. szeptember hó 
 

  Mészáros Ákos 
 vezető településtervező 

               okl. településmérnök 
  TT-14-0258 

 
 
Alulírott régész nyilatkozom, hogy jogosult vagyok az Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezeteinek 
elkészítésére, valamint a tanulmányban javasolt megoldások összhangban vannak a vonatkozó szabályozással. 
 
2021.szeptember hó 
 
 
 
Lukács József 
régész 
185/2005. 
 


