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BEVEZETŐ
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A.§-a, valamint a kulturális örökség
védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet 68.§-a előírja az
Örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését a településfejlesztési koncepcióhoz, — illetve, ha a
koncepcióhoz nem készült, — a településrendezési eszközökhöz (a településszerkezeti tervhez és a
helyi építési szabályzathoz).
Drégelypalánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a község településrendezési
eszközeinek és településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatát határozta el, a munka
elvégzésével a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. A tervkészítés során mindhárom tervműfaj
dokumentumai felülvizsgálatra kerültek, ennek megfelelően közös a hozzájuk tartozó
örökségvédelmi hatástanulmány.
Az Örökségvédelmi hatástanulmányban (a továbbiakban: hatástanulmány) számba kell venni a
régészeti örökség elemeit, a műemléki értékeket, valamint települési értékleltárt kell készíteni.
Ezekhez kapcsolódóan vizsgálni kell a táji-természeti, településhálózati és településtörténeti
összefüggéseket, a településkép, utcaképek, településkarakter és a területhasználatok változását a
kulturális örökség szempontjából, valamint a védettségek bemutatását követően elemezni kell az
örökségi értékeket érő várható hatásokat. A település egyéb, országos oltalom alatt nem álló
értékeit is számba vevő értékvédelmi tervet kell készíteni.

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEIT ÉRINTŐ EGYÉB TERVMŰFAJOK
Az épített környezet értékeinek jogszabályi rendszere a közelmúltban változott: a 2016-2017.
években elfogadásra, majd többször módosításra került a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.). A jogszabályváltozásokkal két új tervműfaj lépett életbe: a
településképi arculati kézikönyv (TAK), valamint a településképi rendelet (TKR).
A településképi arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi
követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert
meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő
településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására
vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.
A településképi rendelet állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a
településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket. A
TKR megalapozására a TAK szolgál. A településképi rendelet és a helyi építési szabályzat
mellérendelt viszonyban áll egymással. A két rendelet célja, szerkezete és tartalmi felépítése is
eltérő, de a két rendeletnek összhangban kell állnia egymással.
A település épített értékeinek feltárása a megalapozó vizsgálat készítése során megtörtént. Az
azóta bekövetkezett jogszabályváltozások értelmében a kulturális örökség védeleméről szóló
rendelkezés kikerül Drégelypalánk HÉSZ hatásköre alól. A helyi védelemről a továbbiakban az 1997.
évi LXXVIII. törvény alapján a TKR-ben lehet rendelkezni. Drégelypalánk a TKR megalkotásakor nem
helyezett helyi védelem alá egy értéket vagy épületet sem.
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ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME
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1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT
1.1. A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETI LEÍRÁSA (A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉS- ÉS TÁJSZERKEZET
ALAKULÁSA, A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG)
1.1.1. Történeti leírás
Drégely és Palánk kezdetben két különálló község volt. Drégely kialakulása az Árpádkorig vezethető
vissza, míg Palánk létrejötte a török időkre tehető. A két település határát a közöttük átfolyó
Hévíz-patak képezte. A község létrejöttét főképp kedvező földrajzi helyzete - az Ipolyhoz való
közelsége, a termékeny föld, a domborzati adottságai, valamint a börzsönyi erdőség – tette
lehetővé. Kezdetben a település jelentős mezőgazdasági szereppel rendelkezett. A hegy- és
domboldalakon szőlőt termesztettek, a mezőkön legeltettek, a börzsönyi erdőségekben pedig
erdőgazdálkodásra volt lehetőség.
A természeti adottságokból kifolyólag így Drégely és Palánk különbözőek voltak. Drégelyen jellemző
volt a gabonatermesztés, az állattartás, illetve a dohány- és szőlőtermelés. Palánkon pedig
elsősorban szőlőtermesztésből és dohánytermesztésből élt meg a lakosság.
Drégely várát 1274 és 1285 között építették a Hont-Pázmány nemzetségbeli Hont fiai, Ders és
Demeter, az elpusztuló honti vár helyett. A XV. században a vár a magyar érsekek nyaraló
vadászkastélyaként is működött. Drégely várának történelmi fontossága a török betörések korában
vette kezdetét. A várban állandó helyőrséget tartottak. Esztergom és Nógrád elesését követően
Várady Pál Szondi Györgyöt nevezte ki a Drégelyi uradalom intézőjévé és a vár parancsnokává.
Drégely várának maroknyi, mintegy 150 fős védőserege, 4 napig hősiesen tartotta az erődítményt a
túlerővel szemben, de a folyamatos támadások, valamint egy villámcsapás következtében 1552-re a
vár legyengült és végül elesett. Védői hősi halált haltak. Szondi és katonái helytállását elismerve Ali
budai pasa vitézeknek kijáró végtisztességgel temette el őket. Szondi Györgytől különösen nagy
pompával búcsúztak el, a monda szerint az Aranydomb-hegyen, ahol hajdan a kornyék legjobb bora
termett. A szerkezetileg is megrongálódott építményt nem hozták helyre, 41 évig a töröké maradt.
1575-ben a törökök a község temploma körül kétezer lovast is befogadni képes, árokkal körülvett,
erős palánkvárat építettek. Az erődöt kezdetben Új-Drégelynek, majd később Palánknak nevezték.
Drégely lakossága elsősorban várjobbágyokból állt. A török hódítások a községnél tovább nem
terjeszkedtek, így határterület révén a településen és környékén szinte folyamatosak voltak a
harcok. Gyakran az egész megye lakosságának kétfelé kellett adóznia. Ennek következtében a
megye lakosságának egy része elpusztult, más része pedig földön futóvá vált.
A török uralom megszűnése után az 1700-as évek első évtizedében megtörtént a település
újranépesítése katolikus németek betelepítésével az esztergomi érsek közbenjárásának
köszönhetően. Az egykori mezőváros ezt követően jobbágyi sorba került és a lakosság
mezőgazdaságból élt. A roskadozó vár köveit elvitték és az épülő esztergomi érseki uradalom
gazdasági épületeihez felhasználták.
Drégelyen 1828-ban 975 lakost írtak össze. Ebből 44 jobbágy és 86 pedig zsellérháztartás volt.
Palánkon ekkor 524-en laktak, elsősorban jobbágyok. Drégely és Palánk egyesítésére a XIX. század
közepén került sor. A XX. század elején az állattenyésztés egyre nagyobb szerepet játszott a
parasztok körében. A domboldalakat direkt termő szőlővel ültették be. A században aránylag
gyorsan polgárosult a település. A foglalkozási szerkezet idővel átalakul. A vasút megjelenése nagy
hatással volt a falura. Megnőtt a környező települések szerepe és a település lakosságának egy része
ingázóként talált munkát. A II. világháború után a Ság és Parassapuszta között kialakított
határátkelő felé vezető Fő utca áthaladt a településen. Drégelypalánk kedvező infrastruktúrának
köszönheti, hogy a település közigazgatási területén a rendszerváltást követően, és napjainkban is
több jelentős üzeme, vállalkozása is van.
A település természeti szépsége és történelmi nevezetessége miatt népszerű kirándulóhely. Drégely
vára a nemzeti örökség része, 2012 óta történelmi és nemzeti emlékhely. A vár részbeni
rekonstrukciója és állagvédelme néhány éve megkezdődött. Ma Drégelypalánkon 1485 fő él. A
település rendelkezik saját önkormányzattal, általános iskolával, óvodával, könyvtárral, művelődési
VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
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házzal, kiállító teremmel, sportpályával, orvosi rendelővel, gyógyszertárral, valamint több sikeres
vállalkozással is. A palócföldi község gazdag népi hagyományokkal rendelkezik.
Ma Drégelypalánkon az ipar szerepe is meghatározó. A község területén több telephellyel
rendelkező üzem is működik, melyek jellemzően a helyi, olcsó munkaerőt foglalkoztatják. Helyben
a lakosság közel 30-40%-a dolgozik, a lakosok másik része ingázik jellemzően a környező nagyobb
településekre. A település mezőgazdasági szempontból kedvező humuszos homok, réti öntés és réti
talajfajtái miatt a mezőgazdaság a gazdasági szerkezetben ma is domináns.

1.1.2. A történeti település- és tájszerkezet alakulása
A XVIII. században a hadászatban előtérbe került a terepadottságokhoz való alkalmazkodás, ezáltal
a térkép a harcrend kialakításában nélkülözhetetlenné vált. Ennek fényében készítették el az első,
az ország teljes területét lefedő katonai felmérést 1766 és 1785 között. Ezt követte a második
felmérés 1806-tól 1869-ig, végül a harmadik, amely csak néhány évvel követi a másodikat 1872-84ig. Ezek a térképek mintegy másfél évszázadot átölelnek, ezáltal a táj és a települések változása jól
nyomon követhető rajtuk, így Drégelypalánk szerkezetének alakulását is a katonai felmérések
alapján vázoljuk fel.
I. katonai felmérés (1784)
Az első katonai felmérésen is jól látszik, hogy
Drégely és Palánk kezdetben két különálló
település volt, melyek között a határt a
községen keresztül folyó patak képezte.
Drégelyt
jellemzően
alsóbbrendű
mezőgazdasági utak keresztezték, Palánkon
pedig egy fontosabb, forgalmasabb út haladt
át, a mai Fő utca elődje. Drégelypalánk mai
területén
a
legmeghatározóbb
területhasználat az erdő volt. A településtől
délre és messzebb nyugatra kisebb szőlőket
telepítettek.
Drégely és Palánk beépítése is fésűs jellegű
volt. Palánkon ekkor egy templom, a mai
Árpádházi Szent Erzsébet templom elődje,
valamint két kápolna volt. A templom a
település központjában, a mai Fő utca és
Petőfi út kereszteződésénél helyezkedett el, a
két kápolna pedig a község keleti és nyugati
végén kapott helyet. A település lakott területétől kissé messzebb, a zöldellő hegyek egyik 444
méter magas vulkanikus sziklacsúcsán állt a híres Drégely vára.
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II. katonai felmérés (1842)
A második katonai felmérés Drégelypalánkot és
környezetét ábrázoló szelvényei 1842-ben
készültek. Az első katonai felmérés óta eltelt
közel
60
évben
jelentős
változások
következtek be a település területén: a
területhasználatok módosultak, a külterületi
úthálózat jelentősen besűrűsödött, valamint a
falu területe is megnövekedett. A település
lakott területei körül, főként északra és
keletre kertek jöttek létre. A lakóépületek
jelentős része mellett gazdasági épületek
kerültek kialakításra.
A második katonai térképen a lakott
területektől keletre, a Fő utca elődje és tőle
délre található főútként jelölt út által
közrezárt területen jelölték a ma is fellelhető
drégelypalánki temetőt. A községtől északra
folyó Ipoly medrének vonalvezetése az első
felméréshez képest megváltozott. A folyó meanderező nyomvonala jelentős szabályozáson esett át,
az 1800-as évek közepén egyenesebb és szabályosabb irányú lefolyás figyelhető meg. Az Ipoly
mentén mindkét oldalon széles sávban továbbra is vizenyős területeket jelöl a felmérés. Palánk
területén két magasabb rendű utat jelöl a felmérés. Az egyik északról érkezett (mára teljes
mértékben megszűnt kapcsolat), a másik főút pedig kelet-nyugat irányban halad át a településen.
Az utóbbi nyomvonala közel azonos a mai 2-es főút nyomvonalával, amely ma délről kikerüli a
település lakott területeit. A két út Palánk lakott területének nyugati végében találkozik. Drégely
területén már jól kirajzolódik a jellegzetes tölcsérszerű teresedés a mai Rákóczi út mentén.
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III. katonai felmérés (1882)
A település a harmadik katonai felmérésen
már egy községként, Drégely-Palánk néven
szerepel. Mivel a második felmérést rövid
időn belül követte a harmadik, jelentős
változások nem történtek a településen. A
területhasználatok tekintetében továbbra
is domináns az erdő. A lakott területek
szempontjából növekedés nem, vagy csak
kismértékben
figyelhető
meg.
A
szőlőterületek szintén nem mutatnak nagy
változást, közel azonos méretűek a
második
katonai
felmérésen
látható
területekkel. A település területét érintő
főbb útvonalak nyomvonala nem változott.
A község kapcsolata a tőle északra fekvő
településekkel továbbra is biztosított az
Ipolyon átívelő hídnak köszönhetően. Az
Ipoly mentén vizenyős talajt jelöl a
felmérés, melyen az áthaladó utak kisebb
töltések
építésével
emelkednek
ki.
Megfigyelhető még a lakott területeken kívüli földutak besűrűsödése is. Drégelypalánk területén
átfolyó Hévíz-patak a település lakott területét elhagyó szakasza szabályozáson esett át,
nyomvonalát mesterségesen kiegyenesítették. A patak mentén jelentős faállományt jelöltek. A
Hévíz-patakot a település lakott területén több helyen híd keresztezi. A mai Rákóczi út tölcsérszerű
kiteresedésében a felmérés egy kápolnát ábrázol. A felmérés szerint a lakott területek
környezetében egyházi jellegű objektumok (keresztek, képoszlopok) helyezkednek el.
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III. katonai felmérés megújítása (1896-1914)
A harmadik katonai felmérés és a megújított
változatának elkészítése között szintén kevés idő
telt el. A település itt már a Drégelypalánk
néven van feltüntetve. A legnagyobb változást a
területen az előző felméréshez képest a vasút
megjelenése jelentette. A vasútállomás 1891ben került kialakításra, amikor megépült a
Csata-Ipolyság-Drégelypalánk-Balassagyarmat
vasútvonal. A Drégelypalánk és Vác közötti
útvonalat pedig 1909-ben adták át. A vasutak
nyomvonala szorosan körbeöleli a település
lakott részeit északi, keleti és déli irányokból is.
Az erdőterületek jelenléte a község déli
területein továbbra is domináns. A lakott
területektől délre egy kisebb foltban további
erdőfoltok, illetve szőlő is megtalálható még.
Drégelypalánk úthálózata az előző felméréshez
képest nem, vagy csak kis mértékben változott. Továbbra is dominál a település lakott részein
áthaladó kelet-nyugat irányú főút, valamint az északi településekkel összekötő főút. Az Ipoly
partjain széles sávban jellemzően vizenyős terület feküdt. A lakott területek kismértékű
növekedése figyelhető meg, főként a település észak-északnyugati területén a mai Fő utca vonala
mentén. A felmérésen többek között jelölésre került már a Szondi major és a Szondi emlék-kápolna,
valamint a Csadó-tanya is. A Szondi emlék-kápolna 1884-ben épült meg. Az emlékkápolnához vezető
széles út két oldalán hársfákat és orgonabokrokat ültettek. A ma is egészségesen álló hársfasor helyi
természetvédelmi oltalom alatt áll.
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A III. katonai felmérés megújítása óta eltelt időszak
A III. katonai felmérés megújítása óta eltelt 100 év alatt Drégelypalánk települési és táji képe
jelentősen megváltozott. Az összenőtt két településmaghoz szorosan kapcsolódva új lakóterületek
jöttek létre Palánktól nyugatra és délre. Nagyobb iparterületek létesültek a belterület nyugati,
északi és keleti határában. Drégelypalánk és Ipolyhídvég közti szoros kapcsolat szinte teljes
mértékben megszűnt, a két települést ma már nem köti össze semmilyen közúti kapcsolat.

Drégelypalánk, Topográfiai térkép (Forrás: tajertektar.hu)

1.1.3. Természet, táj, tájhasználat
A település külterületének három markáns területhasználata északról délre váltja egymást. Az
alacsonyabb térszínen fekvő, az Ipoly folyó mentén elterülő gyepes területek széles sávban kísérik a
folyót. Természetvédelmi és vízvédelmi szempontból érzékeny terület, amelyet az Ipoly több,
kisebb ága is keresztez. A gyepes terület domináns része a településrendezési eszközökben általános
mezőgazdasági területfelhasználási egységbe tartozik, elszórtan erdőfoltok kerültek kijelölésre
rajta.
Tőle délre fekszenek a beépített és beépítésre szánt területeket körülölelő, jellemzően
mezőgazdasági művelés alatt álló területek. A terület jelentős részét szántóterületek borítják,
amelyek jellemzően általános mezőgazdasági terület besorolásúak a településrendezési
eszközökben. A belterülettől nyugatra és délre találhatóak nagyobb kiterjedésű egybefüggő
VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
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erdőterületek, amelyeket a településrendezési eszközök gazdasági és védelmi rendeltetésű
erdőterületbe sorolnak. A belterület közvetlen nyugati és keleti szomszédságában két nagyobb
területű ipari terület került kijelölésre.
A község déli, a Börzsönyhöz tartozó magasabb térszínein egybefüggő, nagy kiterjedésű erdőterület
található. A településrendezési eszközökben zömmel védelmi erdőterület kategóriába tartoznak,
kisebb gazdasági rendeltetésű erdőterületek leszámítva.
A település középső területein, a belterülettől délre fekszenek az egykori zártkerti területek,
amelyeket a településrendezési eszközök kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási
egységbe sorolnak.
A tájszerkezet kialakulásában meghatározó szerepet töltenek be a vonalas tájszerkezeti elemek.
Természetes vonalas tájszerkezeti elemek a vízfolyások és a fasorok. A közigazgatási terület északi
határa mentén folyik az Ipoly folyó, amelynek Drégelypalánk közigazgatási területét is érintő
mellékágai a Fekete-patak és a Hévíz-patak. További vízfolyás a Vargatói-patak, amely a Hévízpatak déli mellékága. Természetes tájszerkezeti elem továbbá a Szondi hársfasor a közigazgatási
terület nyugati részén, amely a 2. sz. főutat köti össze az egykori Szondi kápolna emlékhelyével.
Mesterséges vonalas tájszerkezeti elemek a közlekedési infrastruktúra hálózat elemei. A község
közigazgatási területét délkelet-északnyugat irányban átszeli a 2. sz. főút, emellett a belterületről
keleti irányba, Ipolyvece felé húzódik a 22101 j. Ipolyvece bekötő út nyomvonala. A falu területét a
75. sz. Vác-Balassagyarmat vasútvonal érinti, amely dél felől közelíti meg a közigazgatási területet,
majd a település belterületére betérve északkelet irányba hagyja el a községet.

1.1.4. Településszerkezet és a történeti településmag
Drégelypalánk az Ipoly folyó völgyében, a Börzsöny északi lábánál fekvő település, amelynek
tájhasználatát a domborzati és vízrajzi adottságok határozzák meg elsősorban. A közigazgatási
területet az Ipoly folyó határolja északról, amelynek alacsonyabb térszínen fekvő völgyében fekszik
a falu belterülete. Az Ipoly mentén jellemzően gyepterületek húzódnak, a belterülettől nyugatra és
keletre pedig a szántók fekszenek. A közigazgatási terület déli, Börzsönyhöz tartozó magasabb
térszínein az erdő a jellemző területhasználat. E mellett jelentős településszerkezeti formáló
hatással bírnak a közlekedési infrastruktúra vonalas elemei. A községen áthaladó 2. sz. főútvonal és
az Ipolyvecére vezető 22101 j. út, valamint a település északi részén áthaladó vasútvonal jelenik
meg fontos, szerkezetet meghatározó tényezőként.
Drégelypalánk szerkezetileg hat részre osztható. A külterületen három jól elkülöníthető
területfelhasználást figyelhetünk meg. Északon az Ipoly mentén gyepes területek, a település
középső részén jellemzően mezőgazdasági művelés alatt álló területek, délen pedig erőterületek
fekszenek. A külterület mellett a beépült és beépíthető belterületi településrészen markánsan
elkülönül a két történelmi településmag, Drégely és Palánk, valamint a legfiatalabb településrész,
az Új településrész területe.
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Ha a települést fejlődési fázisainak, karakterének és kialakulásának tükrében vizsgáljuk, hat
egymástól jól elkülönülő településrészre bonthatjuk:


Drégely;



Palánk;



Új településrész;



Gyep területek;



Jellemzően mezőgazdasági művelés alatt álló terület;



valamint az Erdőterületek (Ez utóbbi 3 kategória alkotja a település külterületi részét,
mellyel részletesen a Természet, táj, tájhasználat című fejezet foglalkozik.) .

Drégely a falu legidősebb településrésze. A településrész egy árpádkori egyutcás faluból fejlődött
ki. A mai széles Rákóczi út mentén az utcára merőlegesen, utcavonalra, oldalhatáron épültek a
hosszúházak. Sok telken jellemző volt az udvar végében, vagy az épület mögött, mellett gazdasági
vagy melléképület. A mai Rákóczi út északi szakaszán a közterület tölcsérszerűen kiszélesedett és a
kiszélesedésben egy kápolna kapott helyet. Itt áll ma az 1857-ben épített barokk stílusú Szent
Vendel kápolna fás közterülettel körülvéve. A településrész keleti oldalán csordogáló patak mentén
kisebb hosszúkás parcellák kerültek kialakításra. Ma ezen a területen elhanyagolt bokorerdő
található. A településrész szerkezet organikus, a széles főút és a rá merőleges utcahálózat tárja fel
a területet. A Rákóczi utca déli szakaszának mindkét oldalán megfigyelhető jelenség, hogy a nagy
mélységű telkeket a tulajdonosok felosztották és önálló helyrajzi számon nyilvántartott
zárványtelkek jöttek létre, amelyeken zártsorúan egymás után épült 2-3, esetenként 4 lakóház.
Drégelyen a lakóterületek jellemzően falusias jellegűek. Sok a beépítetlen telek, melyek többsége a
hosszú telkek megosztásával alakult ki, sok közülük nem rendelkezik közterületi kapcsolattal.
Palánk a török idők alatt jött létre. Az utcahálózat itt is spontán fejlődött. A szélesebb Fő utca és a
rá merőlegesen elhelyezkedő keskenyebb utcák tárják fel a területet. A településrész tömbjei
VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
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jellemzően egysoros keskeny, hosszú telkekből állnak. Egy-egy zárványtelek ezen a településrészen
is kialakult. Palánkon található ma a település központja és a főbb intézményei. Palánkon áll az
1762-ben emelt és műemléki védettséget élvező Szentháromság szobor és a szintén műemléki
védett 1658-ban épített, majd 1792-ben újjáépített Árpádházi Szent Erzsébet templom. A
településrészen található továbbá az orvosi rendelő, a Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központ, a
művelődési ház és a könyvtár, az általános iskola és a polgármesteri hivatal is. Az intézmények
többsége egymás közelébe települt. Két ilyen intézményközpont figyelhető meg Palánkon. Az egyik
a Kossuth Lajos utca mentén alakult ki a másik pedig a Fő utca és a Rákóczi út találkozásánál.
Az Új településrész utcahálózata szabályos, egymásra erőleges utakból áll, szerkezete tervezett. A
településrész tömbjei általában hátsó kertrésszel érintkező két soros telkekből áll. Az Új
településrészen, főként a déli területein több üres, jelenleg beépítetlen telek található. Az
utcahálózat tömbjeit közel azonos alaprajzú és méretű telkek alkotják. A településrészhez szorosan
kapcsolódik nyugatra két méretes iparterület, a Zentis Hungária Kft. és a Mapo-Bau Kft. telephelye.

1.2. A VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK ÉS A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG ÉRTÉKLELTÁRA
Drégelypalánk több évszázados múltra visszatekintő település. Drégelyen és Palánkon is fellelhető
még a régi településszerkezet, valamint találhatóak még a településrészeken régi, értékes épületek
és emlékművek is.
Világörökségi védelem
A település közigazgatási területén világörökségi, és világörökségi várományos helyszínek és
területek nem találhatók.
Országos védelem
Drégelypalánkon három országos védelem alatt álló műemlék építmény található. Országos védelem
alatt áll a Palánkon álló Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus templom, a tőle nem messze
található Szentháromság-szobor és a település külterületén, egy 444 méter magas dombon álló
Drégely várának romja.
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Drégelypalánk műemlékei
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Ssz
(Azonos
ító)

Név

18

Cím
(Hrsz)

Petőfi
Sándor
út
(74)

A templom helyén már a
középkorban
is
templom
emelkedett. Az Árpádházi Szent
Erzsébet templom mai épülete
1734-ben épült a középkori
templom
falainak
felhasználásával. A templom
kereszthajós, barokk stílusú.
Szentélye a hajóval megegyező
szélességű, egyenes záródású,
ívelt sarkakkal.

Szentháromságszobor

Fő utca
(244)

A szobor kovácsoltvas, sarkokon
kőpilléres kerítéssel körbevett
területen
áll
kiemelve
környezetéből.
A
kőszobrok
színezettek. Az építmény 1762ben készült, majd a 1876-ban
felújították.
A
kőszobrok
újraszínezésére
néhány
éve
került ismét sor.

Drégely vára

külterület
(058)

Drégelypalánk lakott területétől
nem messze, körülbelül 5 km-re
délre található a sziklagerincen
álló, szabálytalan alaprajzú vár.
A várat 1274 és 1285 között
építették
a
Hont-Pázmány
nemzetségbeli Hont fiai, Ders és
Demeter.
A felső vár kezdetben északon és
délen álló négyszögletű toronyból
és
a
közöttük
található
várudvarból állt. Az udvar
nyugati részén kezdetben fából,
majd
később
kőből
épült
lakóházak sorakoztak. A várat a
déli oldalon megtalálható bejárat
felől lehetett megközelíteni.

(6576)

M2.
(6575)

M3.
(6574)

Leírás

Árpádházi
Szent
Erzsébet
római
katolikus
templom

M1.
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Műemléki környezetek
Ssz

Név

Hrsz

1.

Várrom
környezete

ex-lege

műemléki

2.

Szentháromság-szobor
műemléki környezete

3.

121, 184, 221, 223, 224, 225, 228, 229,
Római
katolikus
templom
230, 234, 236, 238, 239, 240/2, 242,
(Árpádházi Szent Erzsébet) ex-lege
245/1, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
műemléki környezete
209, 210, 212, 219, 227

ex-lege

Azonosító

057/1

28496

183, 184, 242, 245/1, 265, 269

28497

28498

A község épített értékeinek feltárása a (jogszabályi rendszer változásából adódóan) az összes
tervműfajt megalapozó vizsgálat, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi
rendelet készítése során megtörtént.
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2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE
Az értékleltárban a védett értékek szerepelnek. A védett értékek esetében nem kívánt jelentős
változás, megőrzésük a cél.
Az alábbiakban Drégelypalánk közigazgatási területén lévő
területfelhasználási és építésjogi változások kerülnek bemutatásra.

védett

értékekre

Építési övezet
beépítettség megengedett
beépítési mód
legnagyobb mértéke (%)
épületmagasság
kialakítható telek
megengedett legnagyobb
megengedett legkisebb
mértéke (m)
területe (m2)

Drégelypalánk, Településszerkezeti terv 2. melléklet – Változással érintett területek
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M1. – Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus templom
Az Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus templom telkét a hatályos településrendezési eszközök
falusias lakóterület területfelhasználási kategóriába sorolják. A falusias lakóterület építési
övezetében meghatározott paraméterek nem megfelelőek az intézményi területek számára. A
beépítési mód az Lf építési övezetben oldalhatáron álló, az épületmagasság megengedett
legnagyobb mértéke 5,5 méter, a kialakítható telek megengedett legkisebb területe pedig 900 m2.
A terület az új településrendezési tervben intézményi területbe kerül. A Vi1 építési övezet a
kialakult helyzethez igazodóan szabadonálló beépítési módot, 6 méteres maximális
épületmagasságot (hitéleti épület építése esetén 3 méterrel túlléphető), valamint minimum 5000
m2-es kialakítható telket határoz meg, így gátolva a terület felaprózódását.
HATÁLYOS

TERVEZETT

Lf

Vi1

O

30

SZ

30

5,5

900

6,0

5000

M2. – Szentháromság-szobor
A Szentháromság-szobor saját, kis alapterületű telekkel rendelkezik, amely a hatályos és a tervezett
településrendezési eszközökben is a közterület részét képezi, mely a szobor megőrzése
szempontjából megfelelő.
HATÁLYOS

TERVEZETT

KÖu

KÖu

M3 – Drégely vára
Az ingatlan területét a hatályos településszerkezeti terv gazdasági rendeltetésű erdő
területfelhasználásba sorolja. Drégely várának jövőbeni felújítása vagy részleges/teljes
rekonstrukciója érdekében, valamint a jelenlegi területhasznosításhoz igazodóan a vár telke
különleges beépítésre nem szánt területbe került, ahol kisebb beruházások is megvalósulhatnak a
várrom bemutatása és a látogatók megfelelő fogadása érdekében.
HATÁLYOS

TERVEZETT

Eg

Kb-V1
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3. ÖSSZEFOGLALÓ
Drégelypalánk Magyarország északi peremvidékén található, Szlovákia szomszédságában, az Ipoly
déli partján. A közel 1500 fős település életében fontos szerepet tölt be a település múltja,
hagyományai, épített értékei. Drégelypalánk több értékes építészeti örökséggel és természeti
értékekkel is rendelkezik. Természeti környezete különleges és szép, valamint történelmi emlékei
jelentős turisztikai potenciált jelentenek.
Drégelyaplánk életében fontos szerepet tölt be a Szondi-kultusz és annak ápolása. A községnek,
kedvező adotságainak és történelmi nevezetességeinek köszönhetően, jó lehetőségei vannak a
turizmus fejlesztését illetően.
A község két markánsan elkülönülő településmaggal rendelkezik. Drégely és Palánk hosszú múlttal
rendelkező település, melyek az idők folyamán összenőttek, majd az 1970-80-as években bővült az
Új településrésszel a község. Ma a három településrész közül intézményi és településközponti
funkciók szinte csak Palánkon lelhetők fel, mely így a település központjává vált.
Drégelypalánk nyugodt, falusias és kertvárosias hangulatú település, festői szépségű természeti
környezetben elhelyezkedve. A település megfelelő területi tartalékokkal rendelkezik a
lakóterületek, valamint a gazdasági területek és tartalékterületek szempontjából. A község meglévő
és újonnan kijelölt gazdasági területei Drégelypalánk fellendülésének elsődleges alapját képezhetik.
Drégelypalánk kedvező helyi és helyzeti potenciállal rendelkező település, mely meglévő
adottságait megfelelően hasznosítva fejlődik. A település jövőbeni fejlődése során fontos hangsúlyt
fektetni a minőségi fejlesztésekre, annak érdekében, hogy a község értékei megóvhatók legyenek,
és Drégelypalánk egyszerre lehessen hangulatos, nyugodt lakókörnyezetet biztosító, valamint
turisztikai és gazdasági szempontból is fejlődő település.
A település jelenlegi falusias és kertvárosias hangulatának, arculatának megőrzését, építészeti
karakterét rövid- és középtávon a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi
rendelet határozza meg. Mindemellett a településrendezési eszközök felülvizsgálata során javasolt
változásokra a település építészeti karakterének hagyományos léptékét és arculatát megőrizve
került sor.
Összességében elmondható, hogy a település épített értékeinek védelmében az adottságokhoz
alkalmazkodó szabályozás került kidolgozásra, mely védi a telekstruktúrát, az utcahálózatot, és a
településkaraktert, továbbá figyelembe veszi a településen kialakult jellemző beépítési módokat,
építési vonalakat és épületmagasságokat.
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4. NYILATKOZAT

Alulírott Ferik Tünde okl. építészmérnök, vezető településrendező tervező nyilatkozom, hogy a
településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatához elkészített
örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi jogszabályoknak, továbbá hatósági előírásoknak
megfelel. A Völgyzugoly Műhely Kft. tervezői és a régész munkatárs az Örökségvédelmi
hatástanulmány elkészítésére jogosultak.

Budapest, 2018. július 5.

Ferik Tünde
okl. építészmérnök
vezető településtervező
TT/1 13-1259
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BEVEZETŐ
Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének tárgya
Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének tárgya: Drégelypalánk község
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához szükséges örökségvédelmi hatástanulmány
régészeti munkarészének elkészítése.
A tanulmány a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály (1014 Budapest, Táncsics
Mihály utca 1.) Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztálya által a település területén található
régészeti lelőhelyekre vonatkozó ÖNYO 884/2 (2018) nyilvántartási számú adatszolgáltatására,
illetve a 2018. június 23-án végzett helyszíni szemle eredményeire épül (a bejáráson részt vettek:
dr. Belényesy Károly régész, valamint Rozs Péter és Wolf Ernő régész technikusok).

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
A kulturális örökségvédelem általános elvei
A régészeti lelőhelyek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban
Kötv.) 11. § alapján általános védelmet élveznek. A törvény szelleme és a védelem logikája szerint
a régészeti lelőhelyek épségét meg kell őrizni. A Kötv. 3. §-a szerint a kulturális örökség védelme
érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket - így különösen a terület- és településfejlesztés,
terület- és településrendezés, környezet-, természet- és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos
beruházások tervezését - e védelemmel összhangban kell végezni.
A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása
mindenkinek kötelessége. Tilos a kulturális örökség védett elemeinek veszélyeztetése,
megrongálása, megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása. A kulturális örökség elemeit
tudományos módszerekkel kell felkutatni, számba venni, értékelni, az utókor számára megőrizni és
hozzáférhetővé tenni. (Kötv. 4. § (1-2) bek.)
A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és
együttműködési kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi
szervezetek, az egyházak, a társadalmi és gazdasági szervezetek, valamint az állampolgárok
számára. (Kötv. 5. § (1) bek.)
A föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet
állami tulajdon. (Kötv. 8. § (1) bek.)
A régészeti lelőhelyeket - a fenntartható használat elvének figyelembevételével - csak olyan
mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti
összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. (Kötv. 9. §)
A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti
összefüggéseikben kell megőrizni. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek
elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. (Kötv. 10. § (1-2) bek.)
A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. (Kötv. 11. §.)
Ezért egy-egy beruházási területen, a földmunkával járó fejlesztések esetében régészeti lelőhelyek
védelme érdekében a fentiek alapján kell eljárni.

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
www.vzm.hu

DRÉGELYPALÁNK

28

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

Örökségvédelemmel, régészeti lelőhelyek védelmével kapcsolatos alapvető jogszabályok
jegyzéke
a) 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (Kötv.);
b) 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról;
c) 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, különösen a kunhalmok és földvárak törvényi
védelméről (23. § (2) bek.);
d) 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről;
e) 439/2013. (XI.20.) Korm. rend. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos
szakértői tevékenységről
f)

13/2015. (III.11.) MvM rend. A régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és
védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi
elismerésének részletes szabályairól

g) 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
A kulturális örökség védelemével kapcsolatos különleges jogszabályok jegyzéke:
a) 1954. évi Hágai Egyezmény'' [1957. évi 14. törvényerejű rendelet a kulturális javak fegyveres
összeütközés esetén való védelme tárgyában, Hágában, 1954. évi május hó 14. napján
kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak
háború idején megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről];
b) 149/2001 (VIII. 31) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács
tagállamai között 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség
védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről
c) 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről.
357. § (1) Műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása
A régészeti területek típusai
A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. (Kötv. 11.§)
A Kötv. a régészeti területeket három típusba sorolja be:
a) Régészeti lelőhely (7.§ 35. pont)
b) Fokozattan védett, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely (13. § (3) bek.)
c) Régészeti érdekű területek (7.§ 29. pont)
Régészeti lelőhely:
Régészeti lelőhely az a földrajzilag körülhatárolt terület, amelyen a régészeti örökség elemei
eredeti történeti összefüggéseikben megtalálhatóak. A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti
helyükön, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni, ezért a védelmükre irányuló intézkedéseknek
elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenni (Kötv. 10.§ (1)-(2) bek). A
régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel el kell kerülni (Kötv. 19.§ (1) bek).
Ha a régészeti lelőhely elkerülése a fejlesztések, beruházások költségeit aránytalanul megnövelné,
vagy a fejlesztés, beruházás másutt nem valósítható meg, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket
előzetesen fel kell tárni (a továbbiakban: megelőző feltárás).
A megelőző feltárás részeként a régészeti lelőhelyen - a hatóság eltérő rendelkezésének hiányában VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
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próbafeltárást kell végezni. A régészeti érintettség mértékétől függően - külön jogszabályban
meghatározott feltételek fennállása esetén - a hatóság régészeti megfigyelést írhat elő.
A megelőző feltárásra vonatkozóan a feltárásra jogosult intézmény és a beruházó írásbeli szerződést
köt. A szerződés tartalmazza a feltárás módját, időtartamát, a feltárásra jogosult intézmény által
végzendő régészeti feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai
feltételeket. A (10) bekezdés szerinti szerződést a feltárásra jogosult intézménynek és a
beruházónak a jogszabályban meghatározott adattartalomnak a beruházó által történő
rendelkezésre bocsátásától számított 15 napon belül kell megkötni (Kötv. 22.§ (10) és (11)
bekezdés)
Nagyberuházás (Kötv. 7.§ (20) bekezdés) esetén a Kötv. 23/B-F.§ szerint, a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházáshoz kapcsolódó régészeti
feladatellátás estén a Kötv. 23/G.§ szerint kell eljárni!
Azt a természetes vagy jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki
(amely) az e törvényben engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérő módon
végzi, illetve a védetté nyilvánított, vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális
örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti, vagy megrongálja, illetve a védett kulturális örökségi
elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti, örökségvédelmi bírsággal (a továbbiakban:
bírság) kell sújtani. Az örökségvédelmi bírság kiszabása nem mentesít egyéb, építésügyi eljárásban
kiszabható bírság alól.
Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.”
(Kötv. 82. § (1-2))
A 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet alapján (2.§ (2) bek.) A bírság megállapítása szempontjából a
Kötv. 46.§-ban meghatározott kulturális javak és a nem védett kulturális javak a IV., a
nyilvántartott régészeti lelőhelyek és a kulturális örökség ideiglenes védelem alatt álló elemei az I.
kategóriába tartoznak.(2. § (4) bek.) A kulturális örökségnek a Kötv. hatálybalépése előtt védetté
nyilvánított elemei közül a régészeti lelőhelyek és kulturális javak e rendelet alapján mindaddig az
I. kategóriába tartoznak, amíg a védettségükre vonatkozó rendelet, illetve határozat másképp nem
rendelkezik.
Ezzel párhuzamosan a szabálysértési jog és a büntetőjog is védelembe részesíti a régészeti
lelőhelyeket.
A régészeti lelőhelyek védelme a tulajdonos rendelkezési jogát is korlátozza. A Btk. 357. § büntetni
rendeli a régészeti jelentőségű földterületeken elkövetett rongálást:
(1) Aki a tulajdonában álló, a kulturális javak körébe tartozó és védett tárgyat megrongálja,
bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az (c) bekezdés szerinti tárgyat megsemmisíti, vagy annak helyrehozhatatlan károsodását
idézi elő, öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Fokozattan védett, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely:
A régészeti lelőhelyek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. Erejénél fogva
védelem alatt állnak, illetve miniszteri rendelettel, vagy hatósági eljárás során lettek kiemelten
védetté nyilvánítva. Kiemelten védett az a régészeti lelőhely, mely kivételes tudományos
jelentőséggel, nemzetközi vagy országos szempontból kiemelkedő fontossággal bír. Fokozottan
védett az a régészeti lelőhely, melynek tudományos jelentősége megállapítható, és nagyobb
tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bír.
A Kötv. 13. § (1) bekezdése értelmében a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen nem lehet olyan
tevékenységet folytatni, amely annak akár részleges állapotromlását eredményezheti. A (2)
bekezdés értelmében védetté nyilvánított régészeti lelőhelyhez védőövezetet lehet kijelölni.
Régészeti érdekű terület:
VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
www.vzm.hu

DRÉGELYPALÁNK

30

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

Régészeti érdekű területnek számít valamennyi olyan terület, természetes vagy mesterséges üreg és
a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy
feltételezhető. (Kötv. 7.§ 29.) pont) „A régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről
vagy a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. (Kötv. 19.§ (2) bek.)
A fentiek alapján, ezért fokozott figyelemmel és óvatossággal kell eljárni minden földmunkával járó
beruházás, területfejlesztés esetén. A beruházás megtervezése előtt, a beruházás
megvalósíthatóságának érdekében a tervezett beruházás helyszínét ezért célszerű kulturális
örökségvédelmi szempontból megvizsgálni.
„A régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről vagy a régészeti lelőhelyről csak
régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.” Ennek alapján fokozott figyelemmel és óvatossággal
kell eljárni és minden tervezett földmunka előtt célszerű a Hatósággal, a Járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatallal (hatóság) egyeztetni.
Amennyiben régészeti érdekű területen földmunkák során addig ismeretlen régészeti lelőhely kerül
elő, abban az esetekben a végzett tevékenységet abba kell hagyni, és a helyszín vagy lelet őrzése
mellett haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes önkormányzat jegyzőjét, aki a
területileg illetékes múzeum (jelen esetben: a Dornyay Béla Múzeum, 3100 Salgótarján, Múzeum tér
2.) és a hatóság szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A bejelentési kötelezettség a felfedezőt,
az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli, elmulasztása örökségvédelmi
bírság kiszabását vonja maga után (Kötv. 82.§ (2) bek.) A múzeum 24 órán belül írásban köteles
nyilatkozni a munka folytathatóságáról, amennyiben „a múzeum nyilatkozata alapján a régészeti
emlék vagy a lelet veszélyeztetése nélkül a tevékenység még részlegesen sem folytatható, a
tevékenység jellege szerint illetékes hatóság köteles annak folytatását azonnali hatállyal megtiltani
és legfeljebb 30 napra felfüggeszteni, és intézkedéséről a hatóságot értesíteni”. Mentő feltárás
esetén a szükséges beavatkozás költségeit a feltárásra jogosult intézmény (múzeum) köteles állni.
A lelet, illetve a lelőhely bejelentőjét jutalom illeti meg. A régészeti lelőhely és a lelet
megtalálójának elismerését a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 55.§ részletesen szabályozza. A
nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhelyben vagy az onnan származó leletekben okozott
kár, illetve ezek megsemmisítése ugyancsak büntetendő cselekmény, a Btk. 357.§ (1) és (2)
bekezdése alapján.
Kunhalmok, földvárak természetvédelmi oltalma:
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 2.§ 11. pont szerint, a tájképi jelentőségű régészeti lelőhely olyan
régészeti lelőhely, amely megjelenésével környezetének meghatározó tájképi eleme (így különösen
erőd, erődítés, vár, templom maradványai, földvár, halomsír, kunhalom, a domborzatból
kiemelkedő, többszörösen rétegzett település).
A táji értékek kiemelt természetvédelmi oltalmáról a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény rendelkezik. 23.§ (2) bekezdése szerint: a törvény erejénél fogva védelem alatt áll
valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján
védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek.
A 28.§ (5) bekezdése szerint: a 23.§ (2) bekezdése alapján védett forrás, víznyelő, kunhalom,
földvár természeti emléknek minősül, így a 28.§ (1) bekezdés szerint védett természeti területnek
minősül.
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1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT
A) – B) A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETI LEÍRÁSA (A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉS- ÉS TÁJSZERKEZET
ALAKULÁSA, A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG) ÉS A TELEPÜLÉS RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK
FELMÉRÉSE
Drégelypalánk község Ipolyvecével, Nagyoroszival és Honttal, illetve a Szlovákiában fekvő
Ipolyhídvéggel (Ipeľské Predmostie) szomszédos település, az Ipoly jobb partján fekszik a Börzsöny
hegység északkelti lábánál. A mai település területén előkerült régészeti leletek nyomán a térség
első lakói a középső és a késő paleolitikum idején jelentek meg a hegyvidék és folyó találkozásánál.
A szórvány adatokból rekonstruálható kőkori, ideiglenes telepek után feltehetően az újkőkorban,
majd a bronzkorban folytatódott az vízmosásokkal szabdalt hegyoldalak alatt, a Hévíz-patak mentén
fekvő terület benépesülése. A jelenlegi község feltehetően Árpád-kori eredetű. A 13. századtól
kezdődően forrásokban is adatolt falu a jelenlegi településtől kissé délre fekvő magaslaton, a Hont
nemzetség által a késő Árpád-korban építtetett, Drégely vár uradalmának része volt, és mint ilyen
szorosan kötődött a vár és birtokosainak történetéhez. A Hont nemzetség, majd Csák Máté és
később a Tari család által bírt erősség, hosszabb szünet után a török háborúk idején került ismét a
figyelem középpontjába.
Esztergom és a Nógrádi vár eleste után a már leromlott falait megerősítik, de a csekély helyőrség
1552 júliusában nem tud ellenállni Ali budai pasa támadásának. A vár 1593-ig török kézre került.
Ezzel egy időben kezdődött meg a vár alja település, az 1534-ben már mezővárosként említett
Drégely megerősítése. A plébánia templom környezetében a törökök egy kisebb erősséget, ún.
fapalánkot emeltek. A helyi jelentőségű erősség rendre feltűnik a 16-17. századi hadjáratok idején.
De a 30 éves háborút követően jelentősége megszűnik, 1663-ban helyőrsége- a török seregtől való
félelmében- felgyújtotta, és többé már nem épült újjá, csupán a település neve utal egykori
jelentőségére (1-4. képek).

C) ÉRTÉKLELTÁR
A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket és a nyilvántartott régészeti lelőhelyek
Drégelypalánk település területét a hatósági adatközlés szerint 10 nyilvántartott régészeti lelőhely
érinti.
Lelőhely
azonosító

Helyszín,
elnevezés

28527

Drégelyvár

Jelleg
- vár

- telep

78663

DérgelypalánkPalánkvár
- erődítés

Kora

HRSZ

megjegyzés

- Árpád-kor
- középkor
- török kor

057/1, 058, 057/12

Kiemelten védett:
1620-121/1951 KM
Bírság kategória I

- őskor, felsőpaleolitikum
- őskor, újkőkor
- őskor, bronzkor
- Árpád-kor
- török kor

244, 254, 253, 170,
256/1, 255, 245/1,
160, 161, 163, 165,
166, 169, 258, 260,
164, 162, 168, 257,
256/2, 121, 195/1,
184, 242, 265, 266,
262/3, 183, 152, 171,
175, 179, 182, 143,
144, 145, 146, 147,
148, 149, 167, 142,
151, 150, 178/1,
195/2, 235, 261,
262/1, 262/2, 264,
267, 268, 283/4, 239,
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- telep

- újkőkor
- Árpád-kor

Kora újkori
temető

- temető

- kora újkor

Kilátó

- temető

- kora újkor

78665

Templomkert

78667
78669

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
240/2, 240/1, 238,
237, 282, 277, 276,
274, 273, 272, 271,
270, 269, 278, 279,
280, 281/2, 172, 176,
177, 178/3, 263, 259,
173, 174, 178/2, 230,
229, 228, 227, 290,
287, 286, 283/3, 234,
236, 233
245/1, 195/1, 321/6,
228, 227, 195/2, 225,
226, 224, 290
245/1, 121, 195/1,
224, 223, 221, 222
0151, 0155/3, 0155/4,
0155/5

80645

Babat- puszta 1.

- telepnyom

- őskor, középsőpaleolitikum
- őskor, felsőpaleolitikum

80647

Babat- puszta 2.

- telepnyom

- kora újkor

80649

Gyakorszer- dűlő

- telepnyom

80651

Topóka- dűlő

- telepnyom

87047

Kis- hegy

- telep

- őskor
- őskor, felső
paleolitikum
025, 026/2, 026/1,
(keleti gravetti
054/30, 019
kultúra)
- őskor, neolitikum
0101/136
(lengyeli kultúra)

063/10, 045/4, 044/1,
045/2, 045/5, 045/11
045/13, 045/4,
045/14, 045/15
024/1, 023/2

A Kötv. 11.§ szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem
alatt állnak.
Drégelypalánk község közigazgatási területen belül 1 kiemelten védett régészeti lelőhely
található.
lelőhely
azonosító

helyszín,
elnevezés

28527

Drégelyvár

jellege
- vár

kora

HRSZ

Védés

- Árpád-kor
- középkor
- török kor

057/1, 058, 057/12

1620-121/1951 KM
Bírság kategória I

A település főként a kedvelt turisztikai célpontként számon tartott vár és a közismert 1552-es
ostrom okán állt és áll a történelem, illetve a régiségek iránti érdeklődés középpontjában. Ennek az
örökségnek a tudományos igényű kutatása, köszönhetően a vár folyamatos helyreállítási
munkálatainak, az ezredfordulón indult meg és kisebb megszakításokkal azóta is folyamatos. Bár a
település szisztematikus régészeti topográfiája ez idáig még nem készült el, a vár kutatása mellett
a térség paleolit lelőhelyeihez kapcsolódó gyűjtéseknek, terepbejárásoknak köszönhetően, a község
területén ma több régészeti lelőhely ismert.
Az olyan regionális infrastruktúra fejlesztési beruházások kapcsán, mint a regionális út és ivóvíz
hálózat fejlesztése, az M2-es út tervezése, vagy a szlovák-magyar szénhidrogén tranzitvezeték
építése, a terület régészeti örökségének revíziójára és kiegészítésére is sor került, de alapvetően
ma is a korábbi kutatásokból és helytörténeti irodalomból ismert alapadatokra támaszkodhatunk. A
terület vízrajzából fakadó környezeti adottságok és a művelési ágak változatlansága miatt ugyanis,
ennek a lelőhely állománynak jelentős része változatlan, ami kitűnő lehetőséget teremt a helyi
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kulturális/régészeti örökség számbavételére és állapotának vizsgálatára (5-19. képek).
A régészeti adatokból megismerhető történeti településhálózat egyértelműen köthető a térség
természeti adottságaihoz, így elsősorban a Csitári-, Varga-tói-, és Hévíz-patakok által tagolt hegyláb
és az Ipoly mocsaras árteréből kiemelkedő part által kínált megtelepedési lehetőségekhez. A Hévízpatak partján, az Ipoly átkelőjének (Hídvég) déli oldalán létrejött, majd a középkor folyamán
kiépült településközpont, egyértelműen a mai község közvetlen előzményének tekinthető. A hatások
vizsgálatakor a terület földrajzi és településtörténeti adottságit mindenképp figyelembe kell venni.
A fenti topográfiai adottságok miatt érdemes szem előtt tartani, hogy a patakvölgyek mentén és a
településközpontban azonosított, sokszor egymáshoz közeli régészeti lelőhelyek legtöbbször nagy
kiterjedésű, több korszakot is magában foglaló régészeti lelőhelyeket, összefüggő
lelőhelykomplexumot alkotnak. Ezért a nyilvántartott kontúrokkal nem érintkező területek régészeti
érintettségét nem lehet kizárni. Különösen fontos ennek a szempontnak az érvényesülése, hiszen a
jelenlegi település történeti előzményei miatt a belterület és a történeti településközpont
infrastruktúrájának távlati fejlesztése, csak egyes régészeti lelőhelyek bolygatásával valósulhat
meg. Az egyes helyrajzi számok valódi régészeti érintettségét így minden esetben, az adott
beavatkozás ismeretében, kell tisztázni!

2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE
AZ ISMERT VÁLTOZÁSOK HATÁSAI A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGRE
Drégelypalánk község régészeti öröksége, beleértve az egykori településközponthoz tartozó,
középkori épített környezet egyes elemeit, részben beépített, részben pedig korlátozott
hasznosítású általános mezőgazdasági, erdőgazdasági területen fekszik. A település közigazgatási
területén belül nem ismert a régészeti örökséget veszélyeztető nagyobb kitettség. Általánosságban
megállapítható, hogy a rendezési és területfejlesztési elképzelések, így különösen az újonnan
kijelölt beépítésre szánt területek, a régészeti lelőhelyek elhelyezkedésének figyelembe vételével
kerültek meghatározásra.
TERVEZETT VÁLTOZTATÁSOK
A1.

A Petőfi utca végén található beépített terület. Bejárására a terület fedettsége miatt nem volt
mód. Annak ellenére, hogy a történeti településközpont közelében (azonosító: 78663) fekszik,
topográfiai adottságai attól jelentősen eltérnek. A tervezett változtatásnak feltehetően nincs ismert
régészeti kockázata, de a közeli régészeti lelőhelyek miatt Régészeti Érdekű Területként kell
kezelni.
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Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24.§ (2) alapján
kell eljárni:
Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a
tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles
a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,
b) a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul
tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult
intézményt, valamint
c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés
szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.
(továbbiakban: köteles a 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján eljárni)
A2

A fejlesztési terület a Rákóczi és Vár út kereszteződésében lévő kisebb, Szűz Mária kápolna
előterében fekvő közpark. Környezetében nincs ismert, nyilvántartott régészeti lelőhely. A
tervezett változtatásnak nincs ismert régészeti kockázata (4. kép).
Esetleges új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. §
(2) alapján kell eljárni.
A3

Az Infemina Kft. telephely mögött fekvő közúti terület. Bejárásra alkalmatlan. A tervezett
változtatásnak nincs ismert régészeti kockázata. Esetleges új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely
előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § (2) alapján kell eljárni.
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A4

A település északi oldalán, az Ipoly felé enyhén leejtő terület, jelenleg mezőgazdasági művelés
alatt áll, az érő gabonában a bejárásra nem volt lehetőség. A terület közelében nincs ismert
régészeti lelőhely, ugyanakkor kedvező topográfiai adottságai miatt Régészeti Érdekű Területként
kell kezelni, esetleges új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV.
törvény 24.§ (2) alapján kell eljárni.

A5

A Honti út lakóházai mögött kijelölt terület. A művelt mezőgazdasági terület a 2-es számú főút
északi oldalán helyezkedik el. A művelésből adódó fedettség miatt bejárására nem volt lehetőség. A
terület közelében nincs ismert régészeti lelőhely, ugyanakkor kedvező topográfiai adottságai miatt
Régészeti Érdekű Területként kell kezelni, esetleges új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely
előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24.§ (2) alapján kell eljárni.

3. AZ ÉRTÉKVÉDELMI TERV
AZ ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPELTETETT ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉT BIZTOSÍTÓ SZEMPONTOK
ÉS KÖVETELMÉNYEK
A vizsgált területen belül 10 nyilvántartott régészeti lelőhelyről vannak ismereteink, amelyek közül
1 (Drégelyvár) kiemelten védett. Ahogy erről korábban szó esett, a régészeti lelőhelyek legnagyobb
része beépített és általános mezőgazdasági területen helyezkednek el. Így jellemzően nem ismert a
jelenlegi, alapvetően mezőgazdasági tevékenységből és az egyes beépítési változásokkal,
infrastruktúra fejlesztéssel járó, általános kockázatoknál nagyobb, a lelőhelyek állapotát
veszélyeztető kitettség. A településtervezés során egyértelműen figyelembe kell venni azonban a
területet tagoló és vízrajz, egyedi, településtörténeti adottságait. Különös tekintettel a térség
gazdag paleolit örökségére, a patakvölgyek környezetében fekvő kedvező adottságú dombhátak
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esetén ezek régészeti érintettségét akkor sem lehet kizárni, ha ott nincs ismert, nyilvántartott
lelőhely. Így ilyen adottságú területrészeket régészeti érdekű területként az új, közhiteles
nyilvántartásban még nem szereplő lelőhelyeket pedig nyilvántartott régészeti lelőhelyként kell
figyelembe venni.
A középkori és kora újkori Drégely településközpontja, egykori plébániája a mai nagyközség
belterületen fekszenek. A jelenlegi hasznosítás nem áll ellentétben a régészeti lelőhelyek hosszú
távú fenntarthatóságával, ugyanakkor az ebben történő bármilyen, jövőbeni talajbolygatással járó
beavatkozás (beépítés, közműfektetés) esetén számítani kell az egykori épített környezet (falak),
illetve temetkezések megjelenésére, akár a jelenlegi felszínhez igen közel is. A beépített területen
lévő ismert, illetve ismeretlen lelőhelyrészleteket elsősorban az újabb beépítések és az ehhez
kapcsolódó közműfejlesztések, talajbolygató tevékenység veszélyeztethetik.
A régészeti lelőhelyek lehatárolására vonatkozó információkat, a megfigyelés változatos
körülményei és a környezeti adottságok miatt legtöbbször csak tájékoztató jellegűnek lehet
tekinteni. Az adatok mögött, több esetben összefüggő, nagy kiterjedésű történeti települések,
települési rendszerek sejthetőek, így az ismert és közhiteles nyilvántartásban szereplő lelőhelyeken
kívül újabb régészeti jelenségek, esetenként újabb régészeti lelőhelyek lelőhelyrészletek
előkerülését nem lehet kizárni!
Mivel Drégelypalánk teljes településközpontja (azonosítók: 78663, 78665, 78667), alapvetően a
topográfiai adottságok és az egyes lelet és lelőhely csoportosulások alapján, került régészeti
lelőhelyként nyilvántartásba vételre, az egyes helyrajzi számok valódi régészeti érintettségét
minden esetben, az adott beavatkozás ismeretében kell tisztázni!

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA
A részben beépített, illetve beépíteni tervezett területen lévő lelőhelyrészleteket az újabb
beépítések és az ehhez kapcsolódó közműfejlesztések, illetve talajbolygató tevékenység
veszélyeztethetik. A változtatásokkal nem érintett, mezőgazdasági-, és/vagy erdőművelés alatt álló
területeken általában nincs a régészeti lelőhelyeket a jelenleginél nagyobb mértékben
veszélyeztető kitettség és ezzel összefüggő önkormányzati feladat.
A tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban azonban figyelembe kell venni, hogy Kötv. szerint, a
régészeti lelőhelyeket a fenntartható használat elvének figyelembevételével, csak olyan mértékben
szabad igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, azokat lehetőség szerint
eredeti állapotukban, eredeti helyükön, eredeti összefüggésrendszerüket megőrizve kell, az
utókorra hagyományozni.
A régészeti lelőhelyeket érintő tervezett besorolási változtatásokhoz kapcsolódó tervezés és a
földmunkával járó kivitelezés során fenti megfigyeléseket, az értékvédelmi tervben tett
megállapításokat és javaslatokat figyelembe kell venni, a régészeti lelőhelyek védelme érdekében a
2001. évi LXIV. törvény, illetve a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet rendelkezései alapján kell eljárni.
Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § (2)
rendelkezései az irányadóak:
Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a
tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles
a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,
b) a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul
tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt, valamint
c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés
szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.
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4. NYILATKOZAT
Nyilatkozat a tervezett megoldásokról és kulturális örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésre
való jogosultságról
Alulírott, Dr. Belényesy Károly, régész, nyilatkozom, hogy a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 84.§
(2) bekezdésének a) pontja szerinti előírásnak megfelelően szerepelek az adott örökségvédelmi
területre vonatkozó szakértői névjegyzékben, valamint a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben
foglalt előírásnak megfelelően rendelkezem régész szakirányú felsőfokú végzettséggel.

Régész diploma száma: 660/99 (ELTE-BTK)
Szakértői engedély száma: 15-016

A településrendezési tervben szereplő megoldások megfelelnek az örökségvédelmi jogszabályoknak
és hatósági előírásoknak.

Budapest, 2018. június 25.

Dr. Belényesy Károly
régész, örökségvédelmi szakértő
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KÉPEK

1. kép Drégely és Palánk (felcserélve) a településeket és környezetüket ábrázoló Első Katonai
Felmérés (1763-1787) térképlapján. Jobbra a jelenleg is használt temető a település keleti oldalán,
forrás: Arcanum, http:/, mapire.eu/hu/

2. kép Drégely és Palánk a Második Katonai Felmérés (1806-1869) térképlapján,
forrás: Arcanum, http://mapire.eu/hu/
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3. kép Az egyesített Drégely- Palánk és tágabb környezete a Harmadik Katonai Felmérés (18691887) térképlapján, a kép bal alsó szakaszán Drégelyvárral, forrás: Arcanum, http://mapire.eu/hu/

4. kép Drégelypalánk, a település kataszteri térképén (1871), a képen középen, a Szűz Mária
Kápolna látható, forrás: Arcanum, http://mapire.eu/hu/
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5. kép A4 fejlesztési terület

6. kép Plébánia templom keleti előtere (azonosító: 78665, 78667)
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7. kép Plébánia templom keleti előtere (azonosító: 78665, 78667 és 78663)

8. kép Plébánia templom keleti előtere, középkori leletek a felszínen a közeli veteményesben
(azonosító: 78665, 78667 és 78663)
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9. kép az ún. Kilátó régészeti lelőhely (azonosító: 78669)

10. kép az ún. Kishegy régészeti lelőhely (azonosító: 87047)
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11. kép az ún. Kishegy régészeti lelőhely (azonosító: 87047)

12. kép az ún. Gyakorszer- dűlő régészeti lelőhely (azonosító: 80649)

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2018.
www.vzm.hu

DRÉGELYPALÁNK

44

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

13. kép háttérben az ún. Topóka- dűlő régészeti lelőhely (azonosító: 80651)

14. kép az ún. Babat- puszta 2. régészeti lelőhely (azonosító: 80647)
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15. kép az ún. Babat-puszta 2. régészeti lelőhely (azonosító: 80647)

16. kép az ún. Babat-puszta1. régészeti lelőhely (azonosító: 80645)
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17. kép az ún. Babat-puszta1. régészeti lelőhely (azonosító: 80645), nem azonosítható korú,
feltehetően újkori épületek nyomai a felszínen.

18. kép Drégelyvár (azonosító: 28527)
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19. kép Drégelyvár (azonosító: 28527)
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