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I.

BEVEZETÉS, JOGI HÁTTÁR

Az örökségvédelmi hatástanulmány Sóskút Község Önkormányzata megbízásából, a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) bekezdése és a kulturális örökség védelmével
kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet alapján „a tervezés alá vont terület
és a tervezett rendezési cél által megkövetelt mértékben” kidolgozva készült Sóskút község új
településrendezési eszközeihez.
Sóskút község teljes közigazgatási területére 2009-ben, egy felülvizsgálat során kerültek elfogadásra
azok a Településrendezési eszközök, amelyek az előírásoknak megfelelően tartalmaztak
Örökségvédelmi hatástanulmányt. A jelen dokumentáció Sóskút hatályos Településrendezési
eszközeinek az általános felülvizsgálatához készült és a megalapozó vizsgálatok egyik, önállóan
dokumentált munkarészeként tartalmazza a település teljes közigazgatási területére vonatkozó
elemzést az örökségvédelem elemeinek tekintetében.
A tanulmányhoz felhasználásra kerültek korábbi vizsgálati anyagok, a település fejlesztési
dokumentumai, Sóskút község közigazgatási területére vonatkozó korábbi településrendezési tervek,
a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet, a szakirodalom és a Miniszterelnökség
Kulturális Örökségvédelemért Felelős Államtitkárság Nyilvántartási, Tudományos és Gyűjteményi
Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztályától kapott előzetes adatszolgáltatások.
A meglévő adatokat helyszíni bejárás során (2017 augusztus - október) ellenőriztük, és a jogszabályi
előírásoknak megfelelő tartalommal a feladathoz igazított formába foglaltuk. Az utóbbi forma
megengedett, indokoltan, az érthetőséget segítően és hiánytalanul vonja össze a 496/2016. (XII. 28.)
Korm. rendelet összetartozó tartalmi elemeit, s azokat esetenként közös fejezetben fejti ki.
A hatástanulmány készítői egyúttal nyilatkoznak arról, hogy:
 a tanulmány készítéséhez szükséges képesítéssel, gyakorlattal és
 a régészeti szakterületen szakértői tevékenység végzésére jogosultággal rendelkeznek,
szerepelnek a Miniszterelnökség által vezetett Régészeti és Műemléki szakértői névjegyzékben
régész szakértőként;
 építészeti, műemléki vonatkozásban a hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta (ebben az
esetben: településfejlesztési koncepció, településrendezési eszközök) elkészítésére vonatkozó
jogosultsággal rendelkeznek.
A Települési örökségvédelmi hatástanulmány készítésére vonatkozó előírásokat a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) bekezdése fogalmazza meg az alábbiak szerint:
„85/A. § (1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési
koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy
a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi,
akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt
készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási
szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.
(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell
meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és
településrendezési eszközöket.”
A településrendezési eszközök készítése során figyelembe kell venni a törvény alábbi előírását is:
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„40/A. § A műemlékvédelem sajátos tárgyai körében védelem alatt álló valamennyi ingatlan esetében
biztosítani kell az építészeti, településképi, valamint egyéb környezeti, természeti értékek fenntartható
használatát és a hagyományos tájhasználat megőrzését.”
A Települési örökségvédelmi hatástanulmány készítésének részletes előírásait a kulturális örökség
védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet határozza meg.
„35. Az örökségvédelmi hatástanulmány
68. § (1) Az örökségvédelmi hatástanulmányt
a) a Kötv. 85/A. §-ában meghatározott esetekben a településfejlesztési koncepció vagy a
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében, települési örökségvédelmi
hatástanulmányként (a továbbiakban: települési örökségvédelmi hatástanulmány) a 12.
melléklet szerinti tartalommal a (2) bekezdés a)-c) pontja alapján, (…)
kell elkészíttetni.
(2) Az örökségvédelmi hatástanulmány kidolgozása során
a) a településfejlesztési koncepcióhoz a 12. melléklet 1. pont a) és c) alpontja szerinti tartalmat
teljeskörűen,
b) a helyi építési szabályzat kidolgozásához - ha az nem áll rendelkezésre -, a 12. melléklet 1.
pont a)-c) alpontjaiban meghatározott vizsgálatot, továbbá az 1. pont d) alpontjában
meghatározott értékleltárt, valamint a 2. pont szerinti hatáselemzést a településrendezési
eszköz meghatározásához szükséges részletezettséggel;
c) településképi rendelet helyi védelmi előírásainak meghatározásához a 12. melléklet 1. pont
d) alpontjában meghatározott értékleltárt teljeskörűen; (…)
a tervezés alá vont terület és a tervezett rendezési cél által megkövetelt mértékben kell elkészíteni.”
„12. melléklet a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A települési örökségvédelmi hatástanulmány tartalma
A települési örökségvédelmi hatástanulmány szöveges dokumentum, azonosításra alkalmas térképi
ábrázolással, fotókkal és egyéb adatokkal, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
1. Örökségvédelmi vizsgálat:
a) A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a történeti
településmag),
b) A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt
terület esetén terepbejárással,
c) A védett műemléki értékek települési értékleltára, amely érték-kataszterben tartalmazza:
ca) a világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területeket,
cb) az országos építészeti örökség elemeit,
cc) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket és a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket.
d) A helyi építészeti örökség települési értékleltára, amely értékkataszterben az önkormányzati
főépítész által meghatározottak szerint tartalmazza a helyi építészeti örökség országos vagy
helyi védelemre méltó elemeit:
da) településszerkezetet,
db) telekstruktúrát és az utcavonal-vezetést,
dc) utcaképet vagy utcakép részletet,
dd) egyéb településkarakter elemeket,
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de) építményrészletet vagy az alkalmazott anyaghasználatot, tömegformálást, homlokzati
kialakítást,
df) táj- és kertépítészeti alkotást, egyedi tájértéket, növényzetet,
dg) szobrot, képzőművészeti alkotást, utcabútort.
2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése:
a) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon
tervezett változások ismertetése.
b) Az a) pontban szereplő változások hatásai:
ba) a régészeti örökségre,
bb) a történeti településre, település- és tájszerkezetre,
bc) a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre.
3. Az értékvédelmi terv tartalmazza:
a) az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények,
valamint
b) az önkormányzati feladatok
meghatározását.”

Budapest, 2018. január

Szabóné Pányi Zsuzsanna
vezető településrendező tervező
TT 1 13-0404

Illyés Zsuzsanna
táj- és kertépítész
TK1-01-5028/12
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II.

VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ

II. 1. Sóskút község rövid településtörténete
Sóskút területén már a legősibb kultúrák nyomai is megtalálhatók. Az előkerült leletek alapján az
útmaradványok azt bizonyítják, hogy nagy valószínűséggel a Kálvária hegyen húzódott keresztül a
római hadiút, amelynek anyagát a környező dombok bányái szolgáltatták. A környéken lakóépületek
romjai nem maradtak ránk a római korból, de számos sír, urna és pénzérmék bizonyítják a település
ősi múltját.
Árpád fejedelem seregeivel Sóskút térségében készül a Dunántúl meghódítására. Anonymus
elmondása szerint Árpád vezér táborát megszállatta Sóskút mezején. Ebben az időben Sóskút helyén
található települést „Ad Fontein Salsum”-nak nevezik.
Csáki Miklós végrendelete az első okmány, amely a település történelméből fellelhető 1231-ből. Ebben
Csáki Miklós az akkor „Sous”-nak nevezett birtokot halála után fiára hagyja.
Jogbiztosító oklevél, amely Sóskutat említi, II. András király 1233-ban kiadott birtokadományozó
oklevele. 1233-ig a honfoglalás-kori Tétény nemzetség birtoka, amelynek legfőbb központja a közeli
Budatétény volt. A Tétény nemzetség birtokából királyi vásárlás útján került a Nána-Beszter
nemzetséghez.
1276-ban oklevélben rögzítették, hogy a Nyulak-szigeti apácák megkapják Sóskút földjét. Ezt a tényt IV.
László is megerősítette. 1300 körül a budai káptalan igazoló oklevele szerint Berky Mihály fia, Tamás,
Sóskút földjét 15 márkáért megvásárolta az apácáktól. A feljegyzések csak Sóskút földjéről tettek
említést, magát a falut egy 1292 körül keltezett oklevél említi először. 1330-ban már Róbert Károly
kezében találjuk Sóskutat.
A török időben jelentős fejlődés tapasztalható a településen, a kőbánya a rabok munkája nyomán soksok új épület, fürdő (dzsámi) felépítéséhez szolgáltatja az építőanyagot.
Az első népszámláláskor, 1546-ban Sóskút teljes lakossága 65–70 személy lehetett. A későbbi,
ugyancsak török összeírások szerint ez a szám csökkent, és 1590 táján már csak 55–60 ember lakhatta
a települést.
Uraival együtt a település lakossága is időről időre változott. Csernovics Arzén ipeki pátriárka
vezetésével 1695-ben szerbek települtek Sóskútra, Tárnokra és Százhalombattára. Magukkal hozták a
szerb hagyományaikat és a görög-keleti vallást. 1748-ig, mint jobbágyok művelték a földeket.
A török hódoltság megszűnése után Sóskút a Budai Boldog Asszony Templom tulajdonába kerül, majd
adományozások révén mind újabb tulajdonosok birtokába jutott.
1747 után a sóskúti szerb pópát rablásban való cinkosság miatt elfogták és kerékbe törték. A sóskúti
szerbeket papjuk bűne miatt elűzték, helyükbe katolikus szlovákokat telepítettek, akiknek késői utódai
még ma is a községben élnek. Ebben az időben újból nagyarányú fejlődésnek indult a település,
kőbányáját „hivatalosan” is megnyitották, s jelentős építkezésekbe kezdtek.
1777-ben Bécsben Mária Terézia a birtokot a Székesfehérvári Püspökség és Káptalan-nak
adományozza. Ennek az időszaknak az ipartörténeti emlékhelyei a Káldor bánya, a Sebek bánya, a Partli
bánya és az Antal bánya.
A további időszakokban a falu közössége nyugodt és kiegyensúlyozott életet élt, és a XVIII. század
végétől induló felmérések egy dinamikusan fejlődő község képét tükrözik vissza.
8
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A híres statisztikus, Fényes Elek ország leírásában (1841) „tót falu”-nak aposztrofálja Sóskútat,
amelynek 1405 lakosa közül 1397 katolikus, és 8 zsidó. Szavai szerint határa hegyes, erdős, valamint
„van hires bort termő szőlőhegye, erdeje, vízimalma ’s igen jó kőbányája”.
Az Osztrák-Magyar Monarchia 1867-es kialakulása után, és a társadalmi változásoknak köszönhetően
a község lakosai önállóbb, szabadabb életet élhettek. A fejlődésnek indult iparban jó lehetőségek
nyíltak a sóskútiak számára is, és a főváros közelsége szintén jelentős húzóerőt jelentett. A dualizmus
évtizedeiben egyre kevesebben éltek kizárólag a mezőgazdasági munkából, és egyre többen fogtak
kisipari tevékenységbe, illetve vállaltak munkát a gazdaság egyéb területein.

Alsó Andreetti-bánya és lóvasúti kiágazása

Magyarország helyzete és a gazdasági élet a konszolidációt követően, a XIX. század közepén fellendült,
ami lehetővé tette a nagy építkezéseket. A budapesti és a vidéki építkezésekhez igen nagy mennyiségű
követ használtak fel, amelynek jelentős részét Sóskútról szállították. A sóskúti bányákban készültek
a millenniumi létesítményekhez a kőépítő és szobrász elemek. Sóskúti mészkő felhasználásával épült
számos nevezetes épület, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Vigadó, az
Operaház, a Budapesti Szt. István Bazilika, az Országház, a Budavári Palota, a Citadella, a Lánchíd, a
Krasznahorkai Andrássy síremlék, valamint temesvári és bécsi színházak.
Ebben az időben számos olasz kőfaragó család telepedett le Sóskúton. Legjelentősebb bányaépítő és
bányatulajdonos az Andreetti család volt. A család férfi tagjai maguk is kitűnő kőfaragó mesterek
voltak. Andreetti Antal és családja az észak-olaszországi tavak vidékéről, Lainóból érkezett. Őket is,
mint társaikat, a faluban kínálkozó munkalehetőség, a táj varázslatos szépsége, természeti adottsága,
a ma Budapest nevet viselő főváros közelsége vonzotta ide, s késztette letelepedésre. Andreetti Károlyt
kimagasló építészeti enciklopédia ismérvei miatt a képzőművészeti főiskola rendes tanárává nevezik
ki, majd rektorává.
Részt vesz az országos politikában, a Váli
kerület országgyűlési képviselője, majd később
a két kamarás parlamenti formában működő
képviselet felsőházi tagja. A sóskúti általános és
művészeti iskola Andreetti Károlyról kapta a
nevét. Az Andreetti családra ma elsősorban a
Fő utcai emeletes házsor olaszos hangulatú
épületei emlékeztetnek, amelyek Sóskút
településképét erősen meghatározzák.
Az Andreetti Károly Általános és Művészeti iskola

9

Sóskút község Települési örökségvédelmi hatástanulmánya

A történeti értékű Fő utca menti Andreetti házak

A szarmata mészkő a miocén korban, 10-15 millió évvel ezelőtti sekély tengerben, főleg egysejtűek,
csigák és kagylók héjából összecementálódott mészkő. Jellegzetessége, hogy könnyen aprózódik,
porlik. Könnyű faraghatósága miatt kiváló díszítőanyagként szolgált az említett épületekhez.

A Malom-híd

A Benta-patak fölött míves kialakítású, több mint 300 éves Malom-híd ível át. Kövei a helyi kőbányából
származnak, kialakítása a régi mesterek nagy tudását dicséri.
A XIX. század vége felé a község infrastruktúrája is fejlődésnek indult. Egyre több ház épült tágasabb,
modernebb kialakítással. Több középület kialakítása, illetve a község mai elrendezésének
megteremtése köszönhető ennek az időszaknak. Többek között ekkor épült meg a falu központi részén
az emeletes állami iskola, amely a népiskolai oktatás céljait volt hívatva megvalósítani.
Az első világháborúban számos sóskúti adta életét a hazáért, sőt Sóskút egyik kiemelkedő dombját is a
háború egyik nagy jelentőségű harci helyéről, az olasz területen fekvő hadszíntérről nevezték el
Doberdónak. Ehhez kapcsolódik, hogy a későbbiekben a második világégés sem kímélte meg a
település lakóit. Az országban úttörő módon, már 1988-ban felállított emlékmű jelzi ezt az
áldozatvállalást.
1918 után a nagyközségi rangú település saját erejére támaszkodva igyekezett a további fejlődést
biztosítani. A húszas évek földreformja során itt is földosztásra került sor, azonban a káptalani
nagybirtok túlsúlya számottevően nem változott meg. 1931-ben a község területe 4854 kataszteri
holdat tett ki, melynek nagy többsége szántó és legelő volt, a további része pedig szőlő. A
földmíveseken kívül jelentős számban képviseltették magukat a lakosságon belül az iparos
mesterségek űzői. A községben ekkoriban megtalálható volt óvoda, posta, szállást is biztosító
vendéglő, több ipari jellegű vállalat, és eredményesen működtek a korábban létrehozott értékesítési
szövetkezetek is.
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1930-ban népszámlálást végeztek és a lakosság számát 2698 lélekben állapították meg. Ez különböző
nemzetiségekre lebontva: magyar 1000, német 1698 (a szlovák ajkúakat feltehetően politikai okok
miatt a németekhez sorolták). Ekkor már 598 ház állt a településen.
A II. világháború vihara szerencsére magát a községet csak érintette, azonban a frontokon sok sóskúti
veszítette életét. Magát a települést a harcok elkerülték, csak Budapest ostroma idején tartózkodott
itt jelentős számú szovjet haderő. A falu akkor még meglévő magtárában hadifogoly-gyűjtőtábort
alakítottak ki.
A háborút követő új korszak első kiemelkedő eseménye volt a település Fejér megyétől Pest megyéhez
való csatolása.
A későbbiekben a falu képe tovább alakult, hiszen a főváros mellett fekvő település az elkövetkező
évtizedekben kedvelt letelepedési célpontja lett az ország egyéb tájairól központibb helyre költözni
szándékozóknak. Ezt a folyamatot a későbbiekben a Budapestről az agglomerációba kiköltözők is
erősítették.
1950 után Sóskúton is kialakították a tanácsrendszert, és az egyre iparosodottabb jelleget öltő
országban a falusiak életmódja is fokozatosan, de gyorsuló ütemben változott meg. A kialakított
termelőszövetkezetek és állami gazdaságok mellett ipari üzemek is helyet kaptak a községben, ahol a
helyiek egy része állást vállalhatott. A mezőgazdasági üzemek mellett a kőbánya is folytatta a
kitermelést, sőt megindult a Sóskút földje alatt található homok kitermelése. Ezzel párhuzamosan
egyre nőtt azok száma, akik a viszonylag közelben fekvő nagyvárosokban, Érden vagy Budapesten
kerestek munkát. Hamar kialakult az agglomerációs településekre jellemző ingázás, vagyis a hajnali
bejárás és az esti hazajövetel rendje.
A községben számos fejlesztés is végbement ebben az időszakban: többek között óvoda, egészségház
és híd épült, valamint a 80-as évek közepén felépült az új, modern emeletes iskolaépület is. A hatvanas
évektől folyamatosan javult a község infrastrukturális fejlettsége, továbbá új lakóépületek sora épült
ki az évtizedek alatt. A lakosság száma fokozatosan nőtt, és 2017-re szinte elérte a 3500 főt.
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II. 2. Természeti, táji, tájhasználati, településhálózati és településszerkezeti összefüggések leírása, tájtörténet
II. 2.1. Sóskút természeti és táji környezete
Földrajzi fekvés
Sóskút község Pest megyében, Budapest központjától délnyugati irányban 30 km-re, a Benta-patak
völgyében, a Tétényi-fennsík és az Etyeki-dombság találkozásánál, Érd és Biatorbágy között fekszik. Az
M7 autópálya a község déli határvonalán halad Budapest, valamint a Velencei tó és a Balaton irányába.
Sóskút település szomszédjai Érd, Tárnok, Pusztazámor, Etyek, Biatorbágy és Törökbálint. Területe
2490 ha.

A tágabb táji környezet
Sóskút a Mezőföld középtáj és az Érd-Ercsi-hátság kistáj része. A településre a természeti adottságok
tekintetében a „kétarcúság” jellemző, mely a Benta-patak völgye által elválasztott különböző
alapkőzetekre vezethető vissza. A Bentától keletre szarmata mészkő, nyugatra kavics és homokkő
konglomerátum található. A települést ezen a részen löszös üledékek fedik, melyek az idők során
kiemelkedtek, vagy lesüllyedtek, létrehozva így a völgyekkel és dombokkal szabdalt tájat. A löszös
alapkőzeten kialakult száraz területeken egykor a tatárjuharos lösztölgyes, míg a meszes alapkőzeten
a molyhostölgyes karszterdők uralták a tájat. A Benta jobb partján típusos meszes vagy mészlepedékes
csernozjom talaj, míg a meszes alapkőzeten típusos barna erdőtalaj képződött. A vegetációs tájak
határát a Sas-hegy egyik legmagasabb csúcsától délkeleti irányba induló, és a Benta-patak jobb
partjához simuló domboldal rajzolja ki. Az ettől északra fekvő területek a Zsámbéki-medence és
környéke, míg a délre fekvők az Észak-Mezőföld vegetációs tájhoz tartoznak.
A korábban már említett Benta-patak mellett a Sas-hegytől délre még egy vízfolyás, a Zámori-patak is
keresztezi a települést. A geológiai adottságokat kihasználva hamar megjelentek a felszíni mészkő- és
homokbányák, melyek jelentős mértékben és visszafordíthatatlanul átalakították, és mind a mai napig
meghatározzák a tájképet. A táj kettőssége napjainkig megfigyelhető a tájhasználatok tekintetében is,
a tápanyagdúsabb talajokon mezőgazdasági művelés folyik (szántók, gyümölcsösök), míg a soványabb
talajokon jellemzően megmaradtak a gyepek, legelők. A szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas Öreghegyen pedig évszázadok óta ez a művelési ág az uralkodó. Karakteres látványt nyújt a település északi
határában magasodó Kálvárira-hegy, melynek északkeleti oldalán jellegzetes sziklaformáció húzódik
végig, ahol egy természeti emlékként őrzött sziklafülke is megtalálható. Az ex lege védelem alatt álló
bronzkori földvár tetején egykor templom állt, a dombtetőre nevéhez híven a mai napig kálvária vezet
fel.

Domborzati egységek és felszínformák
Az alapkőzet süllyedéséből, emelkedéséből, vetődéséből és az árkok feltöltődéséből létrehozott
völgyekkel és dombokkal szabdalt táj, a viszonylag nem nagy szintkülönbségek ellenére – ahogy az az
ábrán is látható – változatos felszínformákat eredményezett. A tengerszint feletti magassága 115 és
287,9 m között változik, legmagasabb pontja Biatorbágy határban, a Nagy-hegyen található, míg
legalacsonyabb pontja a Tárnokkal közös határán a Benta-patak kilépésénél.
A terület legnagyobb, legmélyebb völgyét a Benta-patak vájta ki. A völgy menti kisebb katlanban fekszik
a beépített terület, melyet három irányból dombok vesznek körül, a negyedik irányból pedig a Benta
határolja. A dombokról szép kilátás nyílik magára a patakvölgyre és a távolabb eső szemközti
domboldalakra is. A település legfontosabb kilátópontja a 175,2 m magas Kálvária-hegy és szintén
kedvező panoráma tárul a lakók és a látogatók elé a szőlőtermesztésre használt Öreghegyről is.
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A változatos geológiai adottságokat régóta hasznosítják a sóskútiak. A felszíni mészkő, és
homokbányák jelentős mértékben átalakították a domborzat természetes tájképi megjelenését.
Az elsősorban domborzati adottságokhoz kapcsolódó jelenségek közül széleróziónak kitett terület nem
érinti Sóskutat, a vízeróziónak kitett területet pedig az ábrán kék sraffozással jelöltük.

Természetes növénytakaró
A vegetációs tájak határát a Pap-hegyek egyik legmagasabb csúcsától délkeleti irányba induló, és a
Benta-patak jobb partjához simuló domboldal rajzolja ki. Az ettől északra fekvő területek a Zsámbékimedence és környéke, míg a délre fekvők az Észak-Mezőföld vegetációs tájhoz tartoznak. Ez a
lehatárolás leginkább a klíma hatásának különbségeit rajzolja ki a településen belül (bal oldali ábra).

A potenciális vegetáció térképéről (jobb oldali ábra) a talajtani és vízrajzi adottságok köszönnek vissza.
A kavicsos-löszös alapkőzeten kialakult száraz területeken egykor a tatárjuharos lösztölgyes (az ábrán
sötét zöld), míg a meszes alapkőzeten a molyhostölgyes karszterdők (az ábrán világos zöld) uralták a
tájat. A fenti fás társulásoknak ma már hírmondója sem maradt a településen.

Táji és természeti értékek
Sóskút területén több értékes természeti terület is található. Az Érd-Tétényi plató elnevezésű kiemelt
természetmegőrzési területhez tartozik a Biatorbágy és Érd közötti térség, a Tihany tanya körüli földek,
a volt honvédségi lőtér, a Doberdó, a Fundoklin és környéke a levendulással és a Kálvária.
Az Országos ökológiai hálózat részét képező magterület besorolás alá tartozik a Kálvárián kívül az
összes Natura 2000 védettség alatt álló terület, továbbá az Öreg-hegy és a bánya közti, valamint a
délkeleti határ menti legelők, gyepek. Ökológiai folyosónak minősül a Benta-patak és a Zámori-patak
völgye, valamint a Sas-hegy és a településtől nyugatra húzódó meredekebb domboldalak. A
magterületek közötti erdős, gyepes területek puffer-területként funkcionálnak.
A Kálvária területe ex lege védettséget is élvez az ott található földvár miatt. A település külterületén
fülkés sziklákat, kaptárköveket is találunk. A Sóskúti Kálvária-domb kaptárköve és a Sóskúti Fundoklin
kaptárkövei természeti emlékek, amelyek jelenleg nem állnak helyi védelem alatt. Természetvédelmi
szempontból szintén kiemelendő a belterület déli határánál található, védelem alatt nem álló
gyurgyalag-fal, mely a fokozottan védett madárfaj élő- és fészkelő helyeként mindenképpen
megőrzendő érték.
Az egyedi tájértékek tovább gazdagítják a település örökségét. A természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott tájra
jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem,
amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a
társadalom számára jelentősége van. Ezeknek az értékeknek gyakran „csak” a helyi közösségek
számára van jelentősége, mint például a népi vallásosság táji megjelenéseként egy-egy kőkeresztnek
vagy a korábbi tájhasználat emlékeként egy-egy borospincének. Ezen értékeket az értékleltár, és a
24/2018.(II.26.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv
felsorolja, és a 2/2018. (III.5.) számú Településképi rendelet helyi egyedi védelem alá helyezte.
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II. 2.2. Tájhasználat, tájszerkezet, településszerkezet
Tájtörténet, a tájszerkezet változása, mai tájhasználat
Sóskút története a kőkorig nyúlik vissza. A kőbányászat már évszázadok óta részét képezi a
településnek, ami a tájképben is markánsan megjelenik. Az Antal-bánya mellett számos korábbi bánya
nyomai is fellelhetők a településen. Az újkőkori leletek tanúsága szerint Sóskút már ekkor is állandóan
lakott terület volt, ugyanis ekkor már a korabeli társadalmak a vándorlás helyett a letelepedésre
törekedtek, állattenyésztést és mezőgazdasági művelést folytatva, melynek hatására az addigi
vadregényes tájkép az ember igényei szerint kezdett változni. A római korban is jelentős tájalakító
tevékenység zajlott, a fennmaradt utak maradványai arra utalnak, hogy a Kálvária-hegyen húzódott
végig egy római hadiút, melynek építőköveit a környező bányákból termelték ki. A feltevések szerint a
100 – 200-as évek elején virágzó villagazdaság állt Sóskúton, melyben nagy valószínűséggel
szőlőműveléssel foglalkoztak. Az 1200-as évek elején íródott az első olyan mű, mely említést tesz
Sóskút településről. A XIII. században a táj jellegét még főként a Torbágy erdő határozta meg, ami
egyrészt alapanyagot biztosított a fafeldolgozáshoz, másrészt lehetőséget kínált a vadászatra is.
Sóskutat a török hódítás első időszakában még virágzó településként tartották nyilván, később
népessége jelentős mértékben lecsökkent, amit betelepítésekkel próbáltak kompenzálni.
Az 1783-ban készült I. katonai felmérésről megállapítható, hogy Sóskút ebben az időben még igen kis
beépített területtel rendelkezett, a kelet-nyugati irányú főbb útvonalak a települést közvetlenül nem
érintették, ugyanakkor az Etyeket Tárnokkal összekötő észak-déli útvonalak áthaladtak a településen.
A XVIII. század végére a tájat egykor borító tatárjuharos lösztölgyesek, molyhos tölgyes karszterdők
helyén a Bentától nyugatra, a löszös alapkőzeten, nagy kiterjedésű szántóterületeket, míg keletre
gyepterületeket és az Öreg-hegyen szőlőket találunk. A Bentán a Pusztazámorról érkező út mentén
álló, időközben kisebb-nagyobb bővítéseken, átalakításokon átesett malom meghatározó tájképi elem
volt egészen az 1900-as évek közepéig. A katonai térképen nem szerepel ugyan, de feljegyzésekből
tudjuk, hogy 1765-től már üzemelt az Angol-bánya a településen, mely jelentős tájképformáló hatással
bírt. Ebben az időszakban épültek a patakon átívelő hidak – a Malom-híd és a fő híd – is, melyek a mai
napig állnak.
Az 1859-ben befejezett II. katonai felmérésen látható, hogy a település jelentős fejlődésnek indult,
mind a lakóterületeket, mind az ipart illetően. Az Öreg-hegy déli lábánál, a Benta bal partján, a lakott
területek és a szőlő között a térképen megjelent a sóskúti mészkőbánya. A térképen látható módon a
Benta bal partján eddig egyeduralkodó gyepek, legelők egy részét is feltörték szántónak, illetve az
eddig szántók uralta jobb parton is kialakult egy-két legelő. A patak szabályozását követően a
felduzzasztott tavat lecsapolták, de a gyepek, rétek továbbra is megmaradtak. A Benta településtől
északra eső szakaszán csatornafásítás figyelhető meg, melynek azonban mára nyoma sem maradt. Az
egyébként is csekély fás állomány tovább csökkent, hiszen a Torbágyi erdő helyét ekkorra szintén
szántók és legelők vették át. Jelentős mértékben növekedett ugyanakkor az Öreg-hegyi szőlők
kiterjedése, valamint a lakott területek körüli kertek, gyümölcsösök is egyre nagyobb területeket
foglaltak el.
Az 1882-es III. katonai felmérésen a legszembetűnőbb változás, hogy a XIX. század közepére szinte
teljes mértékben fátlanná vált térségben újra elkezdődött egy kisebb terület visszaerdősülése a
délkeleti határ mentén. A lakott területek, bár kisebb mértékben, de tovább növekedtek, csökkent
viszont a kiskertek és a település menti gyümölcsösök területe, ezzel párhuzamosan megjelentek a déli
területeken is kisebb szőlőültetvények, gyümölcsösök. Az újonnan művelés alá vont területek és a
lakott terület között újabb kőbánya, az Antal-bánya nyílt meg. Ezzel egy időben az infrastruktúra is
fejlődésnek indult, Tárnok felől a település központjáig kiépült a vasútvonal, mely az Antal-bányában
kitermelt mészkő elszállítását könnyítette meg elsősorban. A vasút nyomvonala mára teljesen eltűnt.
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Az 1952-ben készült térképen jól látszik, hogy a szőlőültetvények kiterjedése jelentős mértékben
növekedett az Öreg-hegyen, a gyümölcsösök kiterjedése pedig délen és nyugaton, ahol elsősorban
szántók helyét vették át. Az ekkorra tudatosan betelepített erdőfoltok szintén a szántóföldek
kiterjedését csökkentették. A háború pusztításai után a lakóterületek is fejlődésnek indultak, 70 év
alatt 1,5-szeresére nőtt területük. Az 1940-es évek végén az Antal bánya bezárt, és részben feltöltésre
is került. Ezzel egy időben viszont a lakott területektől délre megjelentek a homokbánya kezdeti formái.
A gyepterületek csak kis mértékben csökkentek a szántó- és szőlőterületek, gyümölcsösök javára.
Az 1972-es topográfiai térkép szerint Sóskút ekkor rendelkezett a legváltozatosabb, legmozaikosabb
tájképpel története során, bár a Benta vízválasztó szerepe az elsősorban mezőgazdasági táj, és a
döntően gyepes területek között továbbra is megmaradt. Az 1954-ben jelentős mértékű szabályozáson
átesett patak is ezen a térképen jelent meg először új nyomvonalvezetésével. A szabályozás során a
patak kanyarulatait, ahol lehetett, átvágták, medrét kiegyenesítették, leszűkítették és ki is mélyítették.
Ez nagy változást hozott a patak menti élővilág számára, csökkent a biodiverzitás, a fás ligetek, illetve
a patak menti fasorok eltűntek. Az egyik legszembetűnőbb változás az erdőterületek arányának
jelentős mértékű növekedése, és a déli gyümölcsösök mozaikosabbá válása. Az M7-es autópálya
kiépítésével könnyen elérhetővé vált a főváros, ami a lakóterületek további növekedését vonta maga
után. Szembetűnő jelenség még a térképen a homokbánya terjeszkedése, mely jelentős tájképi
hatással bírt.
Mára a belterület és a bányák mérete hozzávetőlegesen duplájára nőtt, valamint 2006-ben egy ipari
park is létesült az M7-es autópálya mellett. A szőlő és gyümölcsös területek összesített kiterjedése
nagyjából változatlan a területen, ugyanakkor a kisebb parcellák felszámolódtak, az ültetvények egyegy nagyobb, összefüggő területben koncentrálódnak. A pataktól keletre fekvő területeken megszűnt
a mezőgazdasági művelés, az Öreg-hegyen és a bányán kívül itt csak erdő és gyepterületeket találunk,
míg a Benta jobb partján a szántóföldi művelés a jellemző. Ez az elsősorban talajtani és klimatikus
adottságokból fakadó kettősség a település története során ugyan kisebb-nagyobb változásokkal, de
mindvégig megmaradt. Tovább nőtt az erdőterületek kiterjedése is, a Sas-hegy és a Benta-patak
melletti meredekebb lejtőket is visszahódította a természet, az érdi határ felé pedig nagy kiterjedésű
fenyveseket telepítettek.

A tájszerkezet változása
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Tájkarakter
Sóskút a Mezőföld középtáj és az Érd-Ercsi-hátság kistáj része. A településre a természeti adottságok
tekintetében a „kétarcúság” jellemző, mely a Benta-patak völgye által elválasztott különböző
alapkőzetekre vezethető vissza. A Bentától keletre szarmata mészkő, nyugatra kavics és homokkő
konglomerátum található. A települést ezen a részen löszös üledékek fedik, melyek az idők során
kiemelkedtek, vagy lesüllyedtek, létrehozva így a völgyekkel és dombokkal szabdalt tájat. A löszös
alapkőzeten kialakult száraz területeken egykor a tatárjuharos lösztölgyes, míg a meszes alapkőzeten
a molyhostölgyes karszterdők uralták a tájat. A Benta jobb partján típusos meszes vagy mészlepedékes
csernozjom talaj, míg a meszes alapkőzeten típusos barna erdőtalaj képződött. A vegetációs tájak
határát a Sas-hegy egyik legmagasabb csúcsától délkeleti irányba induló, és a Benta-patak jobb
partjához simuló domboldal rajzolja ki. Az ettől északra fekvő területek a Zsámbéki-medence és
környéke, míg a délre fekvők az Észak-Mezőföld vegetációs tájhoz tartoznak.
A korábban már említett Benta-patak mellett a
Sas-hegytől délre még egy vízfolyás, a Zámoripatak is keresztezi a települést. A geológiai
adottságokat kihasználva hamar megjelentek a
felszíni mészkő- és homokbányák, melyek
jelentős mértékben és visszafordíthatatlanul
átalakították, és mind a mai napig
meghatározzák a tájképet. A táj kettőssége
napjainkig megfigyelhető a tájhasználatok
tekintetében is, a tápanyagdúsabb talajokon
mezőgazdasági művelés folyik (szántók,
gyümölcsösök), míg a soványabb talajokon
jellemzően megmaradtak a gyepek, legelők. A
szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas Öreghegyen pedig évszázadok óta ez a művelési ág
az uralkodó. Karakteres látványt nyújt a
település északi határában magasodó Kálvárirahegy, melynek északkeleti oldalán jellegzetes
sziklaformáció húzódik végig, ahol egy
természeti emlékként őrzött sziklafülke is
megtalálható. Az ex lege védelem alatt álló
bronzkori földvár tetején egykor templom állt,
a dombtetőre nevéhez híven a mai napig
kálvária vezet fel.

Sóskút potenciális vegetáció térképe,
talajtérképe és a vegetációs táj alakulása
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II. 3. Településhálózat, településszerkezet, területhasználat
A településszerkezet helyi sajátosságainak vizsgálata
A településszerkezet kialakulása, területhasználat és területi állapot
Sóskút egyutcás faluból vált halmazos településsé az elmúlt évszázadok folyamán. A község
belterületének beépítettsége változó. Központját a történelmi fejlődés során kialakult, sűrűn beépített
településmag képezi, s ehhez kapcsolódnak a későbbi idők folyamán benépesült, lazább lakóterületek
és helyenként a volt zártkerti területek, a kertségek. Külön szerkezeti egységet képez a legújabb
időkben megvalósult ipari terület és a belterülettől távolabb fekvő bányák.

I. katonai felmérés 1783

A falu legősibb része a Benta-patakhoz nyugatról
becsatlakozó vízfolyások által körülvett sziklamagaslat déli
lábánál terül el. A Benta és a betorkolló patakok feletti
átkelők meghatározták az úthálózat és a településszerkezet
fejlődését. A Kálvária a falu feletti magaslaton mindig is
meghatározója volt a település életének. Az egyutcás falu
központi helyén a templom helyezkedik el körítő fallal,
valószínűleg korabeli temetővel. A templom környezetének
beépítése, a településközpont szerkezete a XVIII. század óta
fennáll. A Benta-hídon átevezető út a templom után
elágazik északnyugat felé. A déli irányba tartó út a
természetes felszín adottságait kihasználva nyugatra
fordul, és jellemző településszerkezeti elemet létrehozva
kialakítja a Községháza előtti térszerkezetet.

A völgyben lévő vízfolyás feletti, Tárnok irányába tartó út a ma is meglévő országút.
A homokbánya előtti területen – amikor az út a magaslatot eléri – található kőkereszt útelágazásokat
jelez. E településszerkezeti elem a Homokbánya terjeszkedése miatt nem fejlődött tovább, de a
település nyugati szélén a Pusztazámor és Etyek felé irányuló földutak megmaradtak és a
településszerkezet fő elemeivé váltak.
A II. József által elrendelt I. katonai felmérés térképén láthatóan lakott volt a Fő (felső) utca mindkét
oldala, az Új utca (a mai Kossuth Lajos utca) mindkét oldala, a plébánia melletti utcán néhány ház a
jobb oldalon, az Alsó utcában egy-két ház, a major környékén és a hegyen néhány ház. Áll már a
templom, látható a vízimalom a nagykiterjedésű malomtóval, a kálvária-hegyi kápolna, kőkereszt a
malomút elején, a Szt. Vendel szobor (a mai szobor elődje). Az I. katonai térkép a településszerkezet
ma is jellemző karakterét már ábrázolja.
A II. katonai felmérés térképe már a település gazdasági
erejének jelentős növekedését is bemutatja. A
településszerkezet a Bentától keletre és a Kálvária-hegy
alatt is fejlődésnek indul. A térképen már jól kivehető a
belterület növekedése. A korábbi felmérésen túl, már
láthatóak a templom mögötti utca házai, majd mindkét
oldalon a hegyre vezető utca házai, a Szentháromság
szobor (Troica) mögötti utca épületei a major és Zámor
irányában. Lakott volt a Kőszikla utca végig, az Alsó utca
végig mindkét oldalon, egy-két ház a Kisközben (Ulicska),
a Zeleznyica végig és alatta hat-nyolc ház a hídig.
II. katonai felmérés 1859.
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Látható a barai házsor és fölötte a Zeleznyica folytatása, a major házai és a magtár, az Újtelepen nyolctíz ház, a régi temető és a Temető utcában néhány ház, az Öreghegyen pincék-présházak, a sóskúti
vízimalom (már a malomtó nélkül), a kőbánya (Steinbruch).
A Kőbánya és a Sóskúti Malom, valamint a Kálvária hegy alatti Majorság a település prosperitását jelzi.
A településszerkezetben nincs lényeges változás, a templomtér körül sűrűsödik a beépítés, a Benta
hídja jelentős átkelőhely dél felé, a patakhíd felett a községháza előtti tér egyre jelentősebb szerephez
jut. A fűrészfogas beépítés, a szabályos, rendezett telekszerkezet az észak felől betelepített lakosság
kultúráját érzékelteti.
A III. katonai felmérés a XIX. század végén az úthálózat, a
közlekedés fejlődését érzékelteti, dél és észak felé a Benta
mellett az országút jelentősége fokozódik. A
településszerkezet alapvetően nem változik, a település
nem növekszik. A gazdasági tevékenység – a malmok, a
kőbánya – erősödik.
E térképen már szerényebb változást láthatunk: A
megelőző felméréseken túl, az iváncsai részen néhány ház,
a sztávkai területen néhány pince és a podnovszádi
pincesor. Viszont Sóskút fejlődése szempontjából egy
fontos változás is látható a térképen, megjelenik a Sóskút
Kőbánya – Tárnok lóvasút, mely éppen a felmérés
kezdetén épült.
III. katonai térkép 1882

A két világháború között a Pusztazámor felé vezető út
mellett és az Érd felé vezető úttól keletre lakóterületek
növekedése érzékelhető. A Kőbánya, valamint a
Majorság környezete képezi a település gazdasági
erejét. Az utcahálózat és a fűrészfogas beépítés az
uralkodó. Az 1941-es katonai térkép ábrázolása szerint
az eredetileg kialakult településkarakter a XX. század
első felében szinte érintetlenül megvan.
A falu gazdasági fejlődése a II. világháború után a
Homokbánya megnyitásával folytatódik. A település
lakóterülete jelentősen megnő a Bentától keletre, Érd
irányába és a Homokbánya magaslatától délre, illetve
Pusztazámor felé. A lakosság ilyen jellegű fejlődése a
főváros közelsége, az ottani munkahelyek számának
növekedése és a betelepülési korlátozások miatt
jöhetett létre.

IV. katonai felmérés 1941.

A XX. század második felében a fővárosi lakosság növekedésének adminisztratív korlátozása elindította
az ingázást, ennek következtében a főváros határán kívüli települések lakosságszáma ugrásszerűen
megnövekedett, elkezdődött az alvó települések természetellenes lakosságszám növekedése. Sóskút
az M7 autópálya, és később az M0 autóút közelsége miatt e tekintetben előnyös helyzetben egy-két
évtized alatt csaknem megduplázta lakosainak számát.
A településszerkezet a lakóterületek növekedését mezőgazdasági dűlők felosztásával, mérnöki
utcahálózat kialakításával kissé esetlegesen tudta befogadni. Az újabb időkben kialakult
településrészeken nem jöttek létre terek és a természetes növekedés spontaneitásából eredő „festői”
településképi elemek.
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Sóskút hatályban lévő településszerkezeti terve
magában hordozza a XX. század végén hirtelen
kialakult
lakosság-átrendeződésből
következő
gondolkodásmód nyomait. A főváros növekedésének
korlátozása hirtelen fordulatot hozott, és a város
lakossága az agglomerációba igyekezett kiköltözni. A
főváros lakosságának csaknem 20 %-a az
agglomerációban keresett lakhelyet. A jó közlekedési
kapcsolatokkal rendelkező települések lakóterületfejlesztési
területeket
jelöltek
ki
és
településszerkezeti
terveikkel,
övezeti
átminősítésekkel
felkészültek
a
lakosság
természetellenes növekedésére. Mivel a lakosság
számának emelkedése nem jelentette automatikusan
a gazdasági erő helyi növekedését, ezért az ingázás
erősödött.
Topográfiai térkép

A település vezetése is érzékelve e jelenséget, gazdasági övezetek kijelölésével, új munkahelyek
létesítését segítve a gazdaságfejlesztést tűzte ki célul. Az M7 autópálya környezetében kialakított
gazdasági övezetek és az önkormányzat segítő hozzáállása a befektetők megjelenésével prosperáló
gazdasági zónát hozott létre. A gazdaság erősödése, új munkahelyek megjelenése csökkenti az ingázást
és növeli az önkormányzat adóbevételeit.

Sóskút településszerkezete, területhasználat és területi állapot
A község szerkezetét alapvetően a települést átszelő Érd - Biatorbágy összekötő út, valamint az abból
kiágazó pusztazámori bekötő út, a falut át- meg átszelő patakok völgye és a település igen változatos
domborzati viszonyai határozzák meg.
Területfelhasználás szempontjából Sóskút belterületének legnagyobb részét a lakóterületek foglalják
el, amelyek egységesen telkes, családiházas beépítésűek. A lakóterületek többnyire rendezettek,
kivételt képez a Kálvária-domb lábánál kialakult sűrűn beépített, kusza utcavezetésű ősi településrész.
Az ezredforduló előtt Sóskúton jelentős igény jelentkezett lakóházak építésére, és az akkori
belterületen nem volt lehetőség az ilyen irányú igények kielégítésére, mivel a település nem
rendelkezett tartalékokkal, kevés volt a beépíthető foghíjtelkek száma. A település vezetése akkor
jelentős méretű új lakóterületek kialakítását tűzte ki célul, részben saját fejlesztési elképzelései,
részben külső vállalkozók igényei alapján. Sóskút így abba a szerencsés helyzetbe került, hogy a
belterülete jelentős – talán túlzott méretű – területi tartalékokkal rendelkezik lakóterületi fejlesztések
megvalósítása számára.
A község intézményei részben a településközpont tömbjein belül, lakóépületek között találhatók, a
területigényes intézmények pedig egy önálló egységet képeznek az újabb beépítésű lakóterületek
gyűrűjében.
Gazdasági területek közül a belterületen csupán a volt Állami Gazdaság, a „major” még megmaradt
területe, létesítményei figyelhetők meg.
A község két jelentős, de a falu életét az elmúlt évszázadok során erőteljesen meghatározó különleges
területe, üzeme külterületen helyezkedik el, a belterülettől délnyugati irányban található a
kvarchomokbánya, valamint a belterülettől északi irányban fekszik a hatalmas kiterjedésű kőbánya.
Szintén a beépített területektől távol épült fel a község Ipari Parkja, mely mára számos óriáscégnek ad
otthont (Orion, Kerox, Mapei stb.).
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A település sportolási lehetőséggel is rendelkezik, a sportpályája az iskola közelében található. A
műfüves pálya és a kispálya jelenleg a Sóskút SC birtokában van, de természetesen időbeni korláttal a
lakosság is használhatja a létesítményt.
A település belterületéhez képest jelentős területeket foglalnak el a volt zártkertek, a szőlő- és
kertgazdasági területek. Négy különálló zártkerti rész alakult ki a község igazgatási területén.
Az összesen 157 ha nagyságú Szedliszkó dűlő, és Öreghegy elnevezésű területek annakidején vegyes
jellegű zártkerti területek voltak, ahol a kiskerti művelés mellett az üdülési igények is megjelentek.
A 70 ha-os Zselléri nevű volt zártkerti terület a pusztazámori országút mellett található, amely régen
termelő jellegű mezőgazdasági területként volt nyilvántartva.
A Sztávka, a negyedik zártkerti jellegű terület közvetlenül, északkeletről csatlakozik a falu
belterületéhez. Itt korábban a szőlőművelés volt jellemző. Jelenleg e külterületi, volt zártkerti rész
beépítése a Wesselényi utca felől nagyrészt már kertvárosias lakóterületi jellegű. Az önkormányzat a
jövőben tervezi e terület további részeinek belterületbe vonását.

A település légifotója Forrás: https://www.google.hu/maps/

20

Sóskút község Települési örökségvédelmi hatástanulmánya

II. 4. Településkép és utcaképek, településkarakter
Sóskút településrészei, eltérő karakterű területei

Sóskút eltérő karakterű községrészei (Forrás: Településképi Arculati Kézikönyv)

Sóskút eltérő karakterű területei
1

2

3

Lakó- és intézményterületek
1.1
Az Andreetti településrész és a településközpont
1.2
Klasszikus lakóterületek
1.3
Nagy zöldfelületű intézményterület
1.4
A temetők területe
Gazdasági területek
2.1
Major
2.2
Sóskúti Ipari Park
2.3
Szennyvízkezelő telep
Különleges nagy zöldfelületű rekreációs területek
3.1
MX Track cross-pálya
3.2
Lovas tanyák, birtokok (Sóskúti Lovas és Élménypark,
Tanyasi Lovasudvar, Pipacshon lovarda és
Könczey Bence lovarda, Green Hill lovascentrum,
Habsburg lovarda és birtok, Barackvirág Élményfarm)
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4

5
6
7

8
9

Szőlő- és kertgazdasági területek
4.1
Történeti szőlőhegy (Öreghegy, Sztávka)
4.2
Szőlős, gyümölcsös kertek (Zselléri-dűlő, Szedliszkó)
Nagyüzemi mezőgazdasági területek
Új tanyák
Bányaterületek
7.1
Kőbánya
7.2
Kvarchomokbánya
Erdőterületek
Természetközeli területek
9.1
Érd-Tétényi fennsík kopár területe
9.2
A völgyrendszer

A településrészek, az eltérő karakterű területek jellemzői, településkarakter,
utcaképek, térarány, jellegzetes épülettípusok
Sóskút a Benta-patak és egyéb patakok völgyében, kisebb hegyek lábánál fekvő falu, mely természeti
és építészeti elemeinek szépségével vonzza a látogatót.
Belterület


Lakó- és intézményterületek

Az Andreetti településrész és a településközpont
Sóskút településközpontjára elmondható, hogy a lakófunkció mellett megtalálhatók a kereskedelmi,
szolgáltató létesítmények, továbbá a jelentősebb intézmények.
A településközponti vegyes terület az Ady Endre utca, Kossuth Lajos utca, Gárdonyi Géza utca és a
Kőszikla utca által lehatárolt terület. Ezen belül helyezkedik el a helyi védelem alatt álló területrész,
mely az Ady Endre utca, Fő utca, Hegy utca, Gárdonyi Géza utca és a Kőszikla utca által lehatárolt
szűkebb terület.
Ezt a védett történeti településrészt – a Településképi Arculati Kézikönyvnek megfelelően – a
településközponton belül „Andreetti településrésznek” nevezzük, mely a Benta-patak hídjától a
Szabadság térig húzódó tengelyvonal mentén található. E központi terület – a Gárdonyi Géza utca
menti rész kivételével – már az 1783-as katonai felmérésen jól kivehető, mely sajátos szerkezetével,
egyedi, kissé zűrzavaros beépítésével szinte ma is egy önálló település képét mutatja.

Az Andreetti településrész és a településközpont
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Az Andreetti településrész
Az Andreetti házak jellegzetesen kisvárosias képet kölcsönöznek a Benta-patak melletti domboldalnak.
A kőbánya aranykorából e településrészen érezhető igazán a gazdagság, az igényesség, továbbá a
letisztult városias gondolkodás, jelleg az épületeken. A Fő utcának a gyógyszertártól a Benta-hídig
terjedő lejtős részét nevezte el Andreetti lejtőnek a helyi „népnyelv”. A lejtős részen, a domb felé
kaptató főutcán, a falu központja felé vezető irányban jobb oldalon az Andreetti kőfaragó család által
tervezett teraszos, sóskúti kváderkő felhasználásával épített házsor látható, legjellegzetesebb,
erkélyes, klasszicista stílusú épületében a Redut (Fr. redaute: bálterem). E terület jól elkülöníthető a
többi településközponti területrésztől, mint pl. a Templom vonalától délre eső Fő utca menti
beépítéstől.
Az itt található házak zártsorú beépítéssel, egy kivételével egyemeletes kialakítással épültek. A tető
vonala általában utcával párhuzamos, de a már említett legjellegzetesebb, a településképet leginkább
meghatározó épület oromfalas, utcára merőleges gerincvonalú nyeregtetővel épült.
Különlegessége e házsor által alkotott tömbnek, hogy a Benta-patak felől és a templom irányából is
egy-egy elkeskenyedő zöldfelületben végződik. A Benta-patak hídja közelében megfigyelhető zöld sáv
alatt kváderkőből készült bejárati falakkal a Fő utcára néző pincék sora alakult ki.
Ez az utcasor még folytatódik a Kőszikla utca betorkollása után is a Fő utca északnyugati oldalán, ahol
a régi Andreetti-kastély épülete őrzi a múltat.
A terület másik vége tulajdonképpen átnyúlik a Benta-patakon, egészen a Mártírok utcáig, ahol a ma
is látható, szintén a neves családhoz köthető lakóépület figyelhető meg Nepomuki Szent János szobra
mellett.
A településközpont
Az Andreetti településrészen túl meghatározó, történelmi jellegű része a településközpontnak a római
katolikus templom és környezete a Fő utca mentén. A templom kertje mellett, egy tömbön belül
található a régi iskola épülete. Ez a tömb teljesen eltér az összes többi területrésztől. A templomokra
egyértelműen jellemző a központi szerep, a figyelemfelhívás. A mellette álló régi iskola jelentős
nagyságú alapterülete és nagyobb, kétszintes kialakítású tömege, a környező lakóházaktól eltérő,
kimagasló épületformája miatt szintén meghatározza a falu központi helyét. A templomkertben és a
régi iskola előtti kertben – ahogyan azt már említettük – számos helyi érték, szobor és emlékmű kapott
helyet. A templomkertre a tágasság, a magas zöldfelületi arány jellemző, míg az iskolára ezzel
ellentétben a zártsorú beépítés és a nagy tömeg. E két eltérő, de egymás mellett megfigyelhető
beépítés-mód jelenleg átmenetet képez az Andreetti településrész és a templomtól délnyugati irányba
eső hagyományosabb beépítések között úgy, hogy a település központját határozottan deklarálja.
Jelenleg vitatott az iskolaépület megőrzésének szükségessége, részben rossz állapota, részben a
központi épületek tömegarányainak kiegyensúlyozása miatt.
A Fő utca északnyugati felén, a Községháza és a Templom közötti szakaszon még található néhány
értékesebb, szép, régi épület, amely őrzi eredeti arányait, tömegformálását, jellegét.
A Fő utca imént említett szakasza, és az utca túloldalán álló földszintes épületek sora kevésbé
jellegzetes és arculat-formáló, mint az Andreetti-házak.
A településközpontban található a kereskedelem és szolgáltatás épületeinek nagy része is. Az utca
délkeleti oldalán áll a posta hosszú egyszintes épülete és az ahhoz csatlakozó gyógyszertári épület,
amelyek jelenlegi állapotukban nem méltók a település központjához. Szemben látható a kétszintes
kereskedőház, melynek földszintjén egy vegyeskereskedés működik. Ez utóbbi mellett, egy szintén
kétszintes épületben található az élelmiszerbolt, illetve itt látható egy újabb építésű épület, mely
karakterében igyekszik idomulni a közelben álló házakhoz, a régi épületformákhoz, részletképzésekhez
(pl. kerítés).
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A Fő utca másik oldalán látható a „modern” művelődési ház épület, amely ma már az utcaképben
idegen testként hat elhanyagolt állapotával, szegényes környezetével.
A templomtól nem messze, a Vörösmarty utca sarkán található a plébánia gyönyörű épülete. Az épület
földszintes, utcára merőlegesen álló kontyolt nyeregtetővel. Arányai kedvezőek, homlokzatai,
részletképzése az egyszerűséget tükrözik. Mellette kis park látható a Nemzetiségi emlékművel.
A településközpont épületei közül a megőrzött régi polgári épületek nagy általánosságban hosszantiak,
az utcával párhuzamos tetőgerinccel épültek. Nagyobb belmagasság jellemző rájuk és finom díszítés a
homlokzatokon.
Sóskúton általánosságban jellemző a hagyományos, fésűs lakóterületi beépítésmód, a keskeny telkek
és az oldalhatáros épület-elhelyezés. Az eredeti jellegben megőrzött lakóházakban egy-egy lakás volt
a jellemző, és általában a telek hátsó részében, elsősorban a főépülethez hozzáépítve került
kialakításra egy-két melléképület. Ezek a régi parasztházak fejlődéséből, mintájából kiindulva
formálódtak így. Az épületek jellemzően előkert nélkül épültek.
A hagyományos, nyeregtetős lakóépületek utcára merőlegesen
elnyúló téglalap alakúak, többségében cseréppel fedettek, az
utca felé egy vagy két ablakkal és oromfalaikkal néznek. Számos,
még eredeti formájában megőrzött lakóépületen megfigyelhető
az utcára nyíló tornác, amely főleg boltíves bejárattal nézett az
arra járóra. Sajnos sok ilyen tornácbejáratot befalaztak, vagy a
tornác oszlopsora szűnt meg.
Az oromfalas lakóépületek mellett, a már említett Fő utcai,
utcával párhuzamos, hosszanti épület-telepítés a Petőfi utcában
is jelentős számban megfigyelhető. Ezek az épületek 3-5, vagy
még több ablakkal néznek az utca felé. Tetőszerkezetük
nyeregtető, vagy kontyolt nyeregtető.

Sóskút oromfalas kialakítású
lakóépületeinek jellegzetes homlokzati
megjelenése, részletképzése

Településeink nagy részének építkezéseire a helyben megtalálható anyagok használata volt a
legkézenfekvőbb. Sóskút teljes egészére jellemző a helyi anyaghasználat karakteres mivolta. A helyi –
építészettörténeti szempontból is fontos – kőbányából származó, jó minőségű és szép megjelenésű
szarmata mészkő sajátos stílust adott a település épített környezetének, meghatározó szerepet töltött
be a településkép kialakulásában. A sóskúti parasztházak jellegzetes kő-tégla-vályog kombinációban
épültek. A vályog melegségét és a fehér kő díszítő hatását ügyesen kombinálták a helybéliek. A
mészkőbánya közelsége miatt és sajátosságából adódóan a homlokzati burkolás kővel történt. Emiatt
a homlokzatok nagy része nem sima vakolt jellegű, hanem a darabolt, úgynevezett „téglakötés” és a
látszó fugák jellemzőek rájuk. Számos esetben az utcai homlokzat széleihez közel egyszerű pillér
reliefeket, pártázatokat faragtak a kövekbe, melyek különlegesek és jellegzetesek. Sok helyen
találkozhatunk eme építőanyag nyers egyedülállóságával.
Sóskút lakóépületeinek további jellemzője az oromfal felső részében kialakított, legtöbbször két,
esetenként csak egy kis szellőzőnyílás, amely sok esetben keretes, több helyen a ház építésének
dátumát is kifaragták kőből, és a nyílások alá építették be az oromfalba.
Az épületek tetőfedése általában cserépből készült, amelynek természetes színe remekül illik a
homlokzatok visszafogott színvilágához.
A lábazat a helyi hagyományokhoz és anyaghasználathoz igazodva elsősorban sóskúti kőből rakott, de
találhatunk vakolt kialakítású lábazatot is szép számmal a faluban. A tornác oszlopai nem egységesek,
megfigyelhetők négyzetes és kör keresztmetszetű oszlopok is. A tornác utcai bejárata boltíves vagy
egyenes záródású. Az eredeti ablakok fából készültek, és osztott üvegezésűek. Színük általában fehér,
barna vagy zöld.
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Klasszikus lakóterületek
A 1960-as évektől kezdődően országos szinten általánosnak mondható a típus-terv alapján épült
sátortetős „kocka-házak” elterjedése. A központi településrészhez kapcsolódó, és a településmagtól
távolabb eső telektömbökben a négyzetes, vagy utcával párhuzamosan álló téglalap alakú, sátortetős
épületek a jellemzők, amelyek az oromfalas parasztházakhoz hasonlóan földszintes kialakításúak. Ezek
tetőhajlásszöge az épület alaprajzából adódik, és mivel azok közel azonosak, így a tetőformák,
hajlásszögek is hasonlóak. Ezek az épületek Sóskúton szép számban megfigyelhetők manzárd-tetős
változatban is.
Általában szabadonálló telepítéssel, 5 méteres előkerttel és erre a korszakra jellemző, jellegzetes
homlokzatképzéssel, kerítésekkel, nyílászárókkal (főképpen az utcafronti ablakokkal), áttetsző színes
hullámlemezzel fedett előtetővel jelentek meg ezek a lakóházak országszerte. Ezeknek az épületeknek
a színezése sokszor élénkebb, változatosabb, mint az oromfalas lakóházaké. Sóskúton – mint sok más
településen is – e típus sokszor keveredik a múlt hagyományos épületeivel. Az egységes falusias jelleg
– egyes rövid szakaszok kivételével – elveszni látszik.
Idővel a településközponttól főképpen déli irányba terjeszkedett a község, délkeletre és délnyugatra
egyaránt. Alapvetően telepítési szempontból és építészeti karakterjegyekben is egységesnek
mondhatók ezek az egymástól távolabb eső területek. Jellemző az épületekre az oldalhatáron álló, de
itt már jelentős számban előkerttel rendelkező telepítés, vagy a hagyományostól eltérő jellegű
lakóépületek, mint a már említett, a 60-as – 70-es években elterjedt sátortetős családiházak és a
magasabb, tetőtérbeépítéses lakóépületek. Kijelenthető, hogy itt is ugyanúgy jellemző a sóskúti
mészkő használta az épületek falszerkezeteinek, támfalak és egyéb építmények építésénél. A tető
kialakításánál már szinte az összes – az alábbi rajzokon megtekinthető – ismertebb tetőformák
fellelhetők.
Az 1970-es évektől a klasszikus épületek között megjelent egy újabb építészeti forma, az utcára
merőleges, tetőtérbeépítéses, szabadonálló telepítésű épület, amelyen az utcafronton jellemzően egy
széles loggia uralta a homlokzatot. Ez az épülettípus bontotta meg először az addigi kisebb
épületszélességű és egyszintes utcaképet magasságával, szélességével és előkertes beépítésével
egyaránt. Homlokzatképzése sokszor fa lambéria vagy egyszerűen vakolt felület.
Az 1990-es évektől az új anyagok megismerését, továbbá a korábbitól teljesen eltérő, sajátos világszemlélet kialakulását követően újabb építészeti stílusváltás következett be. Egyre erősebb
színárnyalatokkal jelentek meg a még nagyobb épületformák, sok esetben tetősíkból kiálló
tetőablakokkal (ún. kutyaólakkal). A gépkocsik drasztikus elterjedésével megjelent a parkolás, gépkocsi
tárolás problémája is, egyben az igény arra, hogy az autó a legideálisabb helyen, a lakóépületben
kapjon biztonságos helyet. A garázs épületen belüli kialakítása esetén a leggazdaságosabb mód az
utcafrontra való közvetlen kihajtás. Emiatt sok helyen jelentős tereprendezésre került sor, az utcai
homlokzatokon megjelentek a garázsajtók, és más kerítésformák jöttek divatba. Az újabban kialakult
lakóterületeken az oldalhatáron álló beépítési forma szinte teljesen eltűnt.
Az újabb lakóterületeken a lakóépületek jellege a legváltozatosabb képet mutatja. Az épületek
földszintesek, vagy tetőtérbeépítésesek, csupán egy-két nagyobb magasságú, két-, elvétve
háromszintes ház figyelhető meg a faluban. Az épületek kivétel nélkül magastetősek, többségükben
cserépfedésűek. Színezésük általában visszafogott, egységes jellegű. A tetők formája az épületek
alaprajzához igazodó, a legtöbb nyeregtetős, vagy mediterrán jellegű, alacsonyabb hajlásszögű tetővel
fedett. Az ősi településmagtól távolabb kialakult újabb lakóterületi részek épületeinek stílusa nagyon
változatos, egységes jelleg itt nem határozható meg. A szabályos telekosztású telektömbökben
kialakult, nagyjából azonos méretű telkeken az előkert 5 méteres, az épületek telepítése vagy a
hagyományos beépítéshez hasonlóan elsősorban oldalhatáros, de az épületek már nem az utcára
merőlegesen álló téglalap alaprajzot követik, hanem általában utcával párhuzamosan elnyúló téglalap,
vagy összetettebb alaprajzúak.
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Nagy zöldfelületű intézményterület

Az alapfokú oktatást és nevelést ellátó intézmények egy jól lehatárolható területen találhatók. Az
Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola illetve a Dimbes Dombos Óvoda két nagyobb ingatlanon
helyezkedik el a településközponttól északnyugati irányban, a Tulipán utca két oldalán. A Tulipán utca
folytatásában, illetve az Orgona utca és a Gárdonyi Géza utca által határolt területen a Sóskút Sportklub
sportpályája található füves pályával, kosárpályával és játszótérrel.
A Tulipán u. 9. szám alatti iskola mai formáját 2006-ban nyerte el. Az iskola egy hatalmas, utakkal
körülölelt ingatlanon átlósan elhelyezve áll. Így a falu központja felől érkező az épület főhomlokzatával
találja szembe magát. A háromszintes épület hosszan elnyúló téglalap alaprajzú, amelynek homlokzatai
kissé tördelt kialakításúak, részben a funkció, részben a forma kedvező alakíthatósága érdekében.
Az óvoda az iskolával szemben, a Tulipán utca túloldalán álló magastetős, egy-, illetve a bejárati résznél
kétszintes épület. Jellegében követi a falusias mintákat, karakterben és színekben egyaránt
alkalmazkodik a közelben található iskolához. Az épület nem kirívó, alapterülete és szintszáma pedig
funkcionálisan az intézmény ellátását maradéktalanul biztosítja. Az L alakú épület hosszabbik szárnya
a Tulipán utcai telekhatáron áll előkert nélkül, rövidebb szárnya erre merőlegesen tart hátra, a kert
felé. Ez az alaprajz biztosítja a belső kert védelmét, szeparáltságát.
A növényállományt tekintve a sóskúti temetőkre az idősebb szoliter fák településképi szerepe jellemző.
A kőkerítéssel övezett, településképi szempontból zárt temetőben (Liget utca) a belső látványt, a
nyitott kerítésű temetőben (Temető utca) a településképet is kedvezően befolyásolják a szép
lombkoronájú, elszórtan álló fák. A temető felújítása és további használata, valamint az izraelita
temető rendbe tétele során az idős fák megtartására és új telepítésekkel a laza térállású fásítás
folytatására kellene törekedni.


A temetők területe

A növényállományt tekintve a sóskúti temetőkre az idősebb szoliter fák településképi szerepe jellemző.
A kőkerítéssel övezett, településképi szempontból zárt temetőben (Liget utca) a belső látványt, a
nyitott kerítésű temetőben (Temető utca) a településképet is kedvezően befolyásolják a szép
lombkoronájú, elszórtan álló fák. A temető felújítása és további használata, valamint az izraelita
temető rendbe tétele során az idős fák megtartására és új telepítésekkel a laza térállású fásítás
folytatására kellene törekedni.


Gazdasági területek

Major
A Káptalani major területén működött annakidején a volt Állami Tangazdaság. Ezen a területen
található az országos műemléki védelem alatt álló emeletes istálló (márványistálló) szabadonálló,
oromfalas, nyeregtetős épülete, amelyről az építészeti értékekről szóló fejezetben részletesen írtunk.
A márványistálló mai képe
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A helyi mészkőből falazott épület sajnos ma pusztuló félben van, a környezete pedig rendkívül
rendezetlen és szemetes. Jelenleg nemcsak az épület, de az egész major a község leggondozatlanabb
területe.
A majorhoz tartozó magtár évekkel ezelőtt kigyulladt és megsemmisült. A helyén helyi értéket
képviselő szoborcsoport áll a millenniumi parkban.
A Major területén több épület is található, amelyek nagy része ipari jellegű, üzemi csarnok, általában
nyeregtetős kialakítással. Az épületek nagyon különböző megjelenésűek, és rendeltetésük is eltérő.
Néhány épület a helyi építőanyag, a sóskúti kő felhasználásával készült, és jó arányú, homlokzatuk
jellegzetes, de ezek szinte elvesznek a terület rendezetlenségében. Az elmúlt években megkezdték a
major egy részének rendbehozatalát, így néhány épület már megújult, de a terület jelentős mérete és
viszonylagos zártsága miatt az épületek látványa nem dominál a volt Gazdaság területén. Az Orgona
utca mentén, a hosszú szakaszon az utat kísérő, betonelemekből álló kerítés, és a mögötte, távolabb
álló épületek látványa alakítja a településképet.
A major nagy zöldfelületeivel, gazdasági épületeivel egészen sajátos településszegély területe
Sóskútnak, amely a most fejlődő kulturális központ és a Kálvária-domb irányából is meghatározó, de
kedvezőtlen látványt nyújt. A központ felé eső határra épített elemes betonkerítést sajnos az igyekezet
ellenére sem sikerült növényültetéssel takarni. A Kálvária-domb magaslata a rendezetlenebb belső
területekre enged rálátást, mert ebből az irányból teljesen hiányzik a takaró fásítás. A terület gyéren
fásított, az itt álló fák nem oldják meg sem a telephely településképi illesztését, sem a nagy mennyiségű
tetőfelület és burkolat árnyékolását. A major határát jelezhette egykor a Gárdonyi Géza utcában álló
fehér eperfa-óriás, melyet védelemre javaslunk.
Sóskúti Ipari Park
Az M7-es autópályától északra, Sóskút közigazgatási területének déli részén jelentős méretű
iparterület került kijelölésre. Az autópálya tárnoki csomópontja és a 8104. jelű Biai út között kiépített
déli összekötő út két oldalán az elmúlt évtizedben megkezdődött az Ipari Park megvalósítása, amely
kiváló közlekedési kapcsolata és Budapest közelsége miatt a község újkori történetének meghatározó
eleme lett. A területen több, államilag is támogatott beruházás fejeződött be mostanában az ott
tevékenykedő cégek jóvoltából. Milliárdos fejlesztések valósultak meg, sok helyen már évek óta folyik
a termelés. Az Ipari Parkhoz már közvetlen buszjárat is van Érdről.

Az Ipari Park madártávlatból

A Sóskúti Ipari Park – ahol már most is több mint ezer embert foglalkoztatnak – további bővítése
tervezett. Néhány éve 72 hektárnyi új terület kapott ipari besorolást, ahol további cégek telepedhetnek
le.
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A területen álló épületek többsége high-tech minőséget, és a kor szellemének megfelelő stílust tükröz.
A nagy alaprajzú épületek az adott szabályozásnak megfelelően a szükséges, így jelentős kiterjedésű
ipari telkeken, a mai elvárásoknak megfelelően szellős, nagy zöldfelülettel bíró ingatlanokon, rendezett
környezetben helyezkednek el. Az itt található létesítmények meghatározóan nagyméretű üzemi- és
irodaépület-komplexumokból és parkolókból állnak. Az itt található épületek 1-2 szintesek és
többségében lapostetősek, vagy az ipari csarnokokra jellemző, nagyon alacsony hajlásszögű
nyeregtetővel készültek, színviláguk változatos, helyenként élénk színeket is alkalmaznak. Az épületek
falai általában fémburkolatú szendvics-szerkezetek, de megtalálhatók a vakolt téglafalas épületek is.
Külterület
 Különleges nagy zöldfelületű rekreációs területek
Az egykori, mára bezárt homokbányában cross-pálya üzemel. A bánya-utótáj, a feltöltések, kopár
meddőhányók kiváló feltételeket teremtenek ezekhez a sportokhoz.
A fővárosi vonzáskörzetben Sóskút lovas-paradicsomnak számít, lovardáinak száma és minősége
alapján. A külterületen, a beépített területek szomszédságában, közutakról jól megközelíthető
területeken fekvő létesítmények jelentősen befolyásolják a településképet, az arculatot. Közös
jellemzőjük az alacsony beépítettség mellett megjelenő nagy gyepterületek és szórt burkoltok, a
fásítások, fasorok, szegélyező mezsgyék tervezett rendszere. Az épületek jellemzően földszintesek,
legmeghatározóbb elemük többnyire a fedett lovarda. A megjelenő kerítések általában karám
rendszerűek és csak egy-egy funkcionális felületet határolnak, a létesítmények egésze jellemzően
kerítetlen.
 Szőlő- és kertgazdasági területek
A környező dombok adottságait kihasználva, a szőlőtermesztés már évszázadok óta meghatározó
Sóskúton. Ennek máig tartó, intenzív módjáról a falu több részén, de leginkább az Öreg-hegyen
kiépített, kőből készített, gyakran igen szép kialakítású pincék adnak tanúbizonyságot.
Történeti szőlőhegy
Öreg-hegy
Az 1783-ban készült I. katonai felmérésen már kiterjedt szőlőültetvények
találhatók az öreg-hegy lankáin, ugyanakkor egyes feljegyzések szerint már
az i. sz. 100-200-as években is virágzó villagazdaság állt Sóskúton, ahol
szőlőtermesztéssel is foglalkoztak. A szőlőültetvények a helyi gazdák által
sóskúti faragott mészkőből alkotott gyönyörű pincéi, valamint a Pincesor
utcában található forrásfoglalás, a Rizling utcai Hagyományőrző présház, a
szőlőtermő vidékek oltalmazójának, Szent Orbánnak állított szobor, egy
harangláb valamint két feszület is hozzájárultak a karakteres tájkép, az
egyedi, hangulatos utcák kialakulásához.
Sztávka

Harangláb az Öreghegyen

A belterülettől délkeleti irányában, Iváncsától délre terülnek el az alsó-felső Sztávka szántóföldjei és
szőlői, pincéi, melyek az 1882-es III. katonai felmérésen tűntek fel először, feljegyzésekben azonban
már korábban is szerepeltek. „Ezen szántóföldek fő alkatrészén csekély mélységű, homokos agyag
képezvén, rossz termők” (részlet a község 1858. okt. 1-i, fejér megyei elöljáróinak szóló jelentéséből).
„Ezen szántóföldek a Nakamenem vrsku szántóföldekhez, a szőlők pedig a Zámori-völgyi szőlőkhöz
hasonlók. Kivéve egy részét, mely jónak mondható” (részlet a község 1875. szeptember 7-i, fejér megye
elöljáróinak szóló jelentéséből). A terület déli részén hosszú, szalagtelkeket találunk, míg a keskeny
erdősávval, mezsgyével elkülönülő északi részen nagyobb tanyák, majorok kialakítására is alkalmas
méretű telkeket találunk, melyek beépítése meg is kezdődött. A területen gyönyörű pincék találhatók
a helyi építőanyagból, sóskúti kőből rakva.
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Szőlős, gyümölcsös kertek
Zselléri dűlő
A belterülettől északnyugatra, a Zámori út eleje és a Magtárdűlő között fekvő terület. „A Sashegyi
dűlőbeli szántóföldekhez hasonló minőségűek s velük egyenlő módon míveltetnek” (részlet a község
1858. okt.1-i, fejér megyei elöljáróinak szóló jelentéséből). Az előbbi idézet ugyan arról tanúskodik,
hogy a terület már korábban is művelés alatt állt, de gyümölcsösként csak az 1952-es topográfiai
térképen jelenik meg először. Egy része ma már legelőként üzemel, de nagyrészt máig megmaradtak a
kertes mezőgazdasági területek, gyümölcsösök. A területen található épületek vegyes jellegűek, a
zártkerti besorolás következtében viszonylag kis alapterületűek, általában magastetősek.
Szedliszkó
A szántóföldek és kertek a község központjától délkeleti irányban, a belterület és Keleti rétföld között
helyezkednek el. Ehhez a területhez a patak-menti, magas zöldfelületi arányú, hagyományos, kertes
művelésű telkek tartoznak. A régészek és helytörténeti kutatók e helyet a középkori Sóskút (Souskuth,
Soskwth) Árpádkori részével azonosítják. „A szántóföldek középszerű minőségiek lévén, miután
megugaroltatnak, búzával vetetnek be. A kertek konyha vetemény s takarmány alá használtatnak”
(részlet a község 1858. okt.1-i, fejér megyei elöljáróinak szóló jelentéséből).


Nagyüzemi mezőgazdasági területek

Sóskúton a nagytáblás mezőgazdasági területek kiterjedése a Benta-patak jobb partjára korlátozódik,
melynek legfőbb oka a talajadottságokban keresendő. A nagyüzemi mezőgazdasági területek
nagyjából fele szántó, míg másik felét gyümölcsösök (meggy, őszibarack, sárgabarack) teszik ki. A
szántóterületek között nincsenek tagoló, határoló mezsgyék, fásítások, mely sem tájképi, sem
ökológiai szempontból nem kedvező.


Új tanyák

A településen az utóbbi évtizedben igény mutatkozott tanya jellegű, azaz jelentős telekméretű telkek
beépítésére. Az „új tanyáknak” nevezett területek közös jellemzője, hogy településszegély helyzetűek,
valamint a feltáró út felé hosszú, gazdasági területet határoló, gyakran rendezetlen megjelenésű
kerítésszakaszokkal rendelkeznek. A tanyák telekhatárainak és beépítésre szánt területrészeinek
fásítása fontos településkép fejlesztési feladat.
A tanyák épületeinek megjelenése rendkívül változatos képet mutat a legkorszerűbb megjelenéstől a
hagyományos parasztház-szerű épületekig. Egységes jelleg ezen a területen nem alakult ki.


Bányaterületek

Sóskút bányászható ásványvagyonban gazdag település, jól feltárható szarmata mészkövet bányásznak
a Benta-pataktól keletre, míg attól nyugatra kvarchomok bánya található. A két kőzet különböző
földtörténeti korokban képződött és a két anyag a kitermelés és a bányászatot követő tájrehabilitáció
szempontjából is különbözik. Közös jellemzőjük azonban, hogy a bányászat jelenleg a településről és a
feltáró utakról takartan történik, a rombolt tájrészletek nem részei a településképnek.


Erdőterületek

A Sóskútra egykor jellemző tatárjuharos lösztölgyes, valamint molyhostölgyes karszterdők ma már csak
nyomokban fedezhetők fel a településen. Az erdők nagy része telepített, a Tétényi-fennsíkon
elsősorban erdei fenyő, míg Pusztazámor felé akác ültetvényeket találunk. A meglévő erdők nagy része
üzemtervezett, ugyanakkor nem kiváló termőhelyi adottságú területen áll, a klímaváltozás miatt
elsősorban a fennsík erdőterületei veszélyeztetettek. Sajnálatos módon, a kopárokon jelentős az
özöngyom fajok terjedéséből adódó erdősülés, melyben a bálványfa játssza a főszerepet, az egyéb
területeken az akácfa terjed.
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A völgyekben, vízmosásokban ezzel szemben magától történő cserjésedést, erdősülést találunk,
melynek többsége a területre jellemző honos fajokból áll.
A település természetszerű és településképi szempontból is fontos faállományát a patak menti galéria
erdők, füzesek alkotják, melyeket a természetközeli karakter területbe soroltunk.


Természetközeli területek

A település látványosabb felszínformákban gazdag, beépítetlen területeit a természetközeli terület
kategóriájába soroltuk. A terület nagyobb része a szarmata mészkő borította Tétényi-fennsíkhoz
tartozik. Itt a Benta-patak völgyének két oldalán a mészkő keményebb részei látványos kőbörcöket
alkotnak, a keményebb padok alatt pedig kőfülkék sorozata képződött. Látványosak azok a karsztos
aszóvölgyek is, melyek a mészkőbe vágódva a Benta völgye felé futnak.
A terület másik része a Benta völgyrendszeréhez tartozik, melynek helyét szerkezeti törés jelölte ki
még a pleisztocén kor elején, és az oldalában képződött kavicsteraszok árulkodnak a völgy szakaszos
fejlődéséről.
A fenti adottságok kettőssége jellemzi a domborzati formákat is: a mészkőfelszín sivár, köves, lapos
karsztterület, míg a kavicsos-homokos térszín vízfolyásokkal, völgyekkel erősen összeszabdalt,
változatos domborzatú táj.
A növénytakarót tekintve a Tétényi-fennsíkon értékes gyepeket, jellemzően szárazgyepeket, míg a
Benta és mellékvízfolyásai völgyében nedvesebb réteket, fűzligeteket találunk.
A természetközeli területekbe sorolt egységek nagyjából fele országos (Nemzeti Ökológiai Hálózat),
vagy európai közösségi védelem (Natura 2000) alatt áll.
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III. SÓSKÚT ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGE
A művi értékek felmérése, a települési értékleltár felvétele részben az örökségvédelem tekintetében
illetékes Miniszterelnökség örökségvédelmi hatáskörében eljáró Kulturális Örökségvédelemért Felelős
Államtitkárságtól kapott előzetes adatszolgáltatások figyelembe vételével, részben szemrevételezéssel
történt.
Államtitkárság megküldte a Sóskút területére vonatkozó, nyilvántartott műemlékek és régészeti
lelőhelyek leíró adatait tartalmazó táblázatokat, valamint a szerkeszthető digitális állományokat,
amelyek alapján készülnek a településrendezési eszközök tervlapjai.

III.1. Az épített környezet értékei, védettségek
Régészeti védettségek
A régészeti lelőhelyek a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Államtitkárságának
adatszolgáltatása alapján a következők:

A lelőhelyek térinformatikai adatszolgáltatása
(Forrás: Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Államtitkársága)
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Sóskút község közigazgatási területén 15 db. nyilvántartott régészeti lelőhely található. A jelen
dokumentációval párhuzamosan készülő örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze
részletesen ismerteti a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, és az azokkal kapcsolatos előírásokat. A
nyilvántartott régészeti lelőhelyek a kulturális örökség védelméről szóló törvény hatálya alá esnek. Ez
alapján a kulturális örökség védelme érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket – így különösen a
terület- és településfejlesztés, terület- és településrendezés, környezet-, természet- és tájvédelem
valamint az ezzel kapcsolatos beruházások tervezését – e védelemmel összhangban kell végezni.
A régészeti örökségvédelem feladatkörében eljáró Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért
Felelős Államtitkárságának 2017. októberi adatszolgáltatása alapján jelentősen módosultak a
nyilvántartott régészeti lelőhelyek határai. Az adatszolgáltatásként kapott határokat az új TSZT
tervlapon tüntettük fel.

Világörökségi és világörökségi várományos terület
Világörökségi helyszín, világörökségi helyszín védőövezete, világörökségi várományos helyszín
Világörökségi helyszín nincs a községben.
Magyarország esetében 10 helyszín szerepel a
világörökségi várományos listán, de ezek közül egyik
sem érinti Sóskút közigazgatási területét.

Az Országos Területrendezési Terv 3/6 számú melléklete (Forrás:
TEIR)

Műemlékek, nyilvántartott műemléki értékek, ex lege műemléki környezetek
A településen jelenleg egyetlen épület áll országos műemléki védelem alatt, a Káptalani majorban
található Istálló-magtár (cselédlakások), melynek tágabb térsége ex lege műemléki környezet.
A műemlék és ex lege védett műemléki környezetének adatai a Miniszterelnökség Kulturális
Örökségvédelemért Felelős Államtitkárságának adatszolgáltatása alapján a következő:
törzsszám

azonosító

helység

9869

29460

Sóskút

9869

7305

Sóskút

cím, hrsz

Káptalani
major
3524,
3522

név
Istálló-magtár
(cselédlakások) exlege műemléki
környezete

Istálló-magtár
(cselédlakások)

védelem

bírság
kategória

védési
ügyiratok

II.

10096/1985.
OMF

Műemléki
környezet

Műemlék

A műemléki környezet az alábbi hrsz.-ú ingatlanokat érinti: 0162, 3523, 3530, 3532, 3533, 3534, 3531,
3529, 3528, 3527, 3526, 3525, 3358, 3594, 3520, 3521, 2804, 2808, 2845, 2812, 2813, 2814, 2815,
2816, 2817, 2811, 2810, 2809, 0113/28, 0161, 2803, 2807.
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A műemlékek térinformatikai adatszolgáltatása
(Forrás: Miniszterelnökség
Államtitkársága)

Kulturális

Örökségvédelemért

Felelős

A volt Káptalan Major agrártörténeti emlék. Az emeletes
istálló-magtár, a volt káptalani major a XIX. század elejéről
származik. A kőből falazott épület szabadon álló, egy
emeletes, oromfalas, nyeregtetős. Földszintjén szalagkeretes
istálló ablakok láthatók, feljebb tagolatlan övpárkány. Az
eredeti bejáratokat átalakították. Az emeleten keret nélküli
ablakok találhatók, az oromfal párkányát faragott konzol
tartja.
Az istállóban már régóta nincsenek állatok. Az emeleten a
lovászok laktak régen. Most is lakások vannak ott, de már
nem cselédlakások, hanem csökkent komfortfokozatú
lakások találhatók benne. Az épület földszinti részét
raktárnak használják. A környék hegyeiből bányászott
kövekből épült, ezért az évtizedes karbantartás hiánya
ellenére is tűrhető állapotot mutat az épület.
A magtár évekkel ezelőtt kigyulladt, veszélyessé vált, megsemmisült. A magtár helyén kialakított
közparkban jelenleg a helyi értéket képviselő Keresztény Államalapító Szent Család Emlékműve
szoborcsoport áll.

Káptalani tiszttartó lak (márványistálló)

Műemlékvédelem sajátos tárgyai
Történeti kert, temető és temetkezési emlékhely Sóskút község területén nem található.

Műemléki terület
Történeti táj, műemléki jelentőségű terület Sóskút község területén nem található.

A műemléki nyilvántartás változásai: regisztrált örökségi érték
Regisztrált örökségi érték Sóskúton nem található.
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Nemzeti és történelmi emlékhely
Kiemelt nemzeti emlékhely, nemzeti emlékhely, történeti emlékhely Sóskút község területén nem
található.

Települési értékleltár, műemléki és helyi egyedi védelem alatt álló értékek
Az épített értékek tekintetében a Települési értékleltár (3. melléklet) az építészeti örökség országos
védelem (védett műemléki érték) alatt álló létesítményeit és a helyi védelem alatt álló értékeket
sorolja fel azok azonosító adataival (megnevezés, cím, helyrajzi szám, jellemző fénykép), a közterület
felé eső homlokzatok, nézetek megőrzendő, az építészeti kialakítás karaktere szempontjából jelentős
értékeivel, valamint a létesítmények további – szemrevételezéssel megállapítható – értékeinek
kifejtésével.

A település országos műemléki védelem alatt nem álló épített értékei

Sóskút temploma, a Búzás János komáromi jezsuita
házfőnök által építtetett római katolikus templom a Fő utca
mentén, a központban található. Korai – egyszerű provinciális –
barokk stílusban épült 1772-től 1780-ig. Oltárképét Jakobej
osztrák udvari festő készítette a XIX. sz. második felében. Értékes
a Veronese után készült keresztre feszített Krisztust ábrázoló
festménye is. Orgonája század eleji.
A római katolikus templom


Szintén helyi védelemre érdemes a Kálvária dombon
található Kálvária. A terület régészetileg is védett bronzkori
földvár, de itt található a Kálvária 14 (egykoron bronz
domborműves) stációja és a kőkereszt maradványa.
Annakidején a domb tetején egy kápolna állt, amelyhez minden
nagypénteken körmenetben ment fel a sóskúti nép. A kálvária
stációsora 2013-ban megújult, a stációképeket Marcali Kiss
József grafikusművész készítette, kerámia lapokra festve Krisztus
szenvedésének történetét.
A Kálvária látványa a falu felől


Helyi védettség alatt áll a pincesorok
területe az Öreg-hegyen. Az Öreghegy a
belterülettől északkeletre, a Biai határ, a
Biatorbágy felé vezető út, a Törökbálinti
határ közelében lévő Velki vrch alatt, s a déli
irányban lévő kőbánya között helyezkedik
el. Az Öreghegy hajdanában a Barátháza
részeként
Barátházi-nagy
szőlőként
szerepelt a korabeli térképeken. A környező
dombok
adottságait
kihasználó
szőlőtermesztés máig tartó, intenzív
módjáról a falu több részén, de leginkább az
Öreghegyen kiépített, kőből készített,
gyakran igen szép kialakítású pincék adnak tanúbizonyságot. A területen a mai napig számtalan régi,
szép, jellegzetes pince figyelhető meg.
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Jellegzetes sóskúti kőből készült Öreghegyi pincék


Helyi jelentőségű érték a ravatalozó és a temető kápolnája. A temető kápolnáját Reiner
András és Pettinger Borbála építtette 1889-ben.

A község területén számos védelemre érdemes szobor található. A sóskúti kőből faragott helyi
szobrok közül kiemelkedik az 1813-ban készült Öreghegyi szőlők között álló Orbán-szobor. A község
közepén található az 1877-ben emelt Sóskúti Madonna szobra. A homokbánya felett áll Szent Vendel
szobra. Helyi védelmet élvez a Szentháromság szobor és az 1888-ban emelt Szent Flórián szobor a
szent nevét viselő téren. Szintén védelem alatt áll a Mártírok utcában található Nepomuki Szent János
szobor, Griger Miklós mellszobra a templom előtt, valamint Andreetti Károly szobra és egy róla
készült dombormű a művészeti iskola udvarában (melynek eredetije az iskola épületében található).

A templom mellett, az iskola előtt áll az I. világháborús emlékmű. Az emlékmű középső része,
az obeliszk már 1896-ban készen volt, mely a millenniumra, a honfoglalás 1000 éves évfordulójára
készült. A temetőben található a II. világháborús emlékmű, melyen Sebek Miklós két bronz
domborműve látható. Sóskút számos emlékműve közül még védelem alatt áll a Szabadság téren álló
1848-as emlékmű, valamint a közelében álló Szenvedők kopjafája. Szintén védett a Nemzetiségi
emlékmű az Ősök terén és a régi magtár helyén található Keresztény Államalapító Szent Család
Emlékműve. A falu Pusztazámor felé eső végén álló Szovjet Hősök Emlékműve szintén érdemes a helyi
védelem alá helyezésére. Az emlékmű környezete régen a szovjet katonák temetőjeként működött.

A faluszéli kereszteket a faluból kivezető utak mentén, a településen kívül helyezték el,
amelyek védték a falut és köszöntötték az érkezőket, illetve a faluból elindulókat. Gonoszűző célzattal
Magyarországon már a középkor évszázadaiban is állítottak kőkereszteket, elsősorban
útkereszteződések mellett. A keresztállítás szokása különösen a XVIII. századi barokk időben vált igazán
gyakorivá. A jobbágyfelszabadítás után a magyar parasztság anyagi ereje is gyarapodott ahhoz, hogy a
kőkeresztek építésének költségeit viszonylag könnyen viselni tudja. Ezért különösen sok útszéli
keresztet állítottak a XIX. század második felében.
A sóskúti nép szakrális építészetének egyik legrégibb köztéri alkotása a falu központjában álló vasból
készült kereszt, amelynek talpazata helyi fehér kőből készült.
A faluban még több kereszt is található. Ezek a helyi mészkő felhasználásával készültek, és négyzetes
hasáb alakú talapzaton állnak. A Szent László Király úton, a Petőfi Sándor utcánál álló kőkereszt
Krisztus bronzból készült szobrát tartja. Szintén fémből készült a Temető utcában található
kőkeresztre feszített Krisztus szobor. Talapzatán felirat: Isten nagyobb dicsőségére, és az 1928-as
évszám. A Templom-kerti feszület is kőből készült, de itt Krisztus testét is kőből faragták ki.
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III.2. Helyi védettségű és helyi védettségre javasolt ingatlanok, utcák,
beépítések, objektumok
A helyi védelem kategóriája alatt meg kell különböztetnünk a helyi értékvédelmi területeket és a helyi
védelem alatt álló építészeti értékeket.

III.2.1. Helyi értékvédelmi területek
Helyi területi védelem alatt 3 terület áll:
-

TV-1. – Helyi jelentőségű védett településszerkezet: a történeti településközpont
telekstruktúrája és beépítési módja, a közlekedési célú közterületek kialakult utcavonal
vezetése, szabályozási szélessége, rendezett közterületi látványa, területfeltárási struktúrája

-

TV-2. – Helyi jelentőségű védett utcakép: a Fő utca és a Kőszikla utca által határolt emeletes
házsor, valamint a Fő utca túloldalán kialakult zártsorú beépítésű terület telekstruktúrája,
beépítési módja, az Andreetti épületsor utcaképe

-

TV-3. – Helyi jelentőségű védett utcakép: a Bajcsy Zsilinszky utca középső szakasza mentén
fekvő ingatlanok telek-struktúrája, beépítési módja és az értéket képviselő épületekből álló
utcakép

TV-2

TV-1

TV-3
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E helyi értékeket Sóskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről
szóló 2/2018. (III.5.) számú rendelete alapján e Hatástanulmány mellékletei sorolják fel.
A helyi értékvédelmi területen – a településképvédelmi rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése szerint – az
alábbi védett karakterelemek megőrzését, továbbfejlesztését kell biztosítani:
„10. § (1) A helyi területi védelem alatt álló területekre vonatkozóan a helyi építési szabályzatban
biztosítani kell az 1.a. mellékletben meghatározott területi védelem alatt álló
a) TV-1. jelű területen a történeti településközpont telekstruktúrájának és beépítési módjának,
a közlekedési célú közterületek kialakult utcavonal vezetésének, szabályozási szélességének,
rendezett közterületi látványának, területfeltárási struktúrájának fennmaradását,
fenntartható fejlesztésének lehetőségét azzal, hogy a kialakult szabályozási szélességek új
építési telek kialakítása érdekében nem csökkenthetők.
b) TV-2. jelű helyi utcakép-védelem alatt álló területen a Fő utca és a Kőszikla utca által határolt
emeletes házsor, valamint a Fő utca túloldalán kialakult zártsorú beépítésű terület
telekstruktúrájának, beépítési módjának, az Andreetti épületsor utcaképének
fennmaradását, fenntartható fejlesztésének lehetőségét.
c) TV-3. jelű helyi utcakép-védelem alatt álló területen a Bajcsy Zsilinszky utca középső szakasza
mentén fekvő ingatlanok telekstruktúrájának, beépítési módjának és az értéket képviselő
épületekből álló utcaképének fennmaradását, fenntartható fejlesztésének lehetőségét.
(2) Helyi utcakép-védelem alatt álló területen a védett utcakép összetevői:
- változatos magassági és vetületi vonalvezetés;
- a megvédett utcai lakóépület-homlokzatok oromfalai;
- a védelemre érdemes épületek értékeinek utcaképi megjelenése;
- a lakóépületekkel megegyező homlokzatmagasságú, és az utcával párhuzamos gerincű üzletek,
szolgáltatók utcaképi megjelenése.”
A védett területen fellelhető épített örökség értékének védelme a Településképi rendelet előírásainak
betartásával biztosítható. A rendelet célja minden fejlesztés vagy új építés esetén az egységes arculat
megteremtése a hely sajátos, örökségi atmoszférájának megőrzése érdekében.

Helyi védelem alatt álló építészeti értékek
Helyi egyedi építészeti védelem alatt jelenleg 30 építészeti érték áll. Ezek felsorolását az 1. melléklet
tartalmazza.
A település belterületén a helyi egyedi
és területi védelem alatt álló művi
értékek térképi ábrázolása

Természeti értékek
Az épített értékeken kívül
természeti értékeket is védelem
alá
helyezett
a
2018
februárjában
elfogadott
önkormányzati rendelet, a
Kálvária hegy belsejébe nyúló
Zelezna baba barlangot és a
Gárdonyi Géza utcában álló
fehér eperfát.
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III.2.2. Helyi védettségre javasolt ingatlanok, objektumok, beépítések,
területek
Ingatlanok és objektumok
A helyi egyedi védelemre méltó épületeket a 24/2018.(II.26.) Kt. határozattal elfogadott Településképi
Arculati Kézikönyv alapján a településkép védelméről szóló 2/2018. (III.5.) sz. önkormányzati rendelet
ismerteti. További védettségre vonatkozó javaslatot most nem teszünk, de a településkép védelméről
szóló rendelet az elkövetkező idők folyamán bármikor bővíthető, amennyiben újabb védelmi javaslat
születik.

Hagyományos beépítési módok és településképet befolyásoló közterületi
kialakítások
A helyi területi védelemre méltó helyszíneket a 24/2018.(II.26.) Kt. határozattal elfogadott
Településképi Arculati Kézikönyv alapján a településkép védelméről szóló 2/2018. (III.5.) sz. rendelet
önkormányzati rendelet ismerteti. További védettségre vonatkozó javaslatot most nem teszünk, de a
településkép védelméről szóló rendelet az elkövetkező idők folyamán bármikor bővíthető,
amennyiben újabb védelmi javaslat születik.

Hagyományos utcakép (beépítés) megőrzése, hagyományos helyi építészeti
stílus alkalmazása
Sóskút egy jó levegőjű, laza kertvárosias jellegű falu. E jellegének megőrzése fontos, ezért a beépítések
sűrűségének növelése – a faluközpont kivételével – kerülendő.
Az egyetlen műemlék, az Andreetti házsor, a hagyományos parasztházak és polgári épületek, számos
egyéb épített emlék. Ezek megőrzése, jellegükhöz illő harmonikus felújításuk a település szellemének
folyamatossága miatt kívánatos. A felújítások során javasolt a helyi építészeti elemek védelme.
A helyi védelem alatt álló Andreetti településrészen található, ma még az eredeti tömegformálást,
építészeti megjelenést, anyaghasználatot és különleges részletképzéseket tükröző épületek egyedi
arculatot kölcsönöznek ennek a területnek. Az Önkormányzat és az ott lakók jövőben megoldandó
legfontosabb feladata a Fő utca karakterének lehetőség szerinti megőrzése, tudatosabb formálása, a
hagyományőrzés, és a még fellelhető értékeket hordozó épületek, épületrészek megóvása. A további
átépítések során elengedhetetlen a fokozott odafigyelés, az értékek megtartására annak érdekében,
hogy a helyi hagyományos építési stílus fennmaradhasson, és unokáink számára is látható,
megtapasztalható legyen.
Az Andreetti-lejtő jellegzetes, olaszos stílusban épült emeletes épületeivel mediterrán jellegű
hangulatot áraszt. E településrészen meg kell őrizni az emeletes épületsor jellegét, utcaképét, tömegeit
és az épületek arányait. Ennek érdekében a kialakult kétszintes épületek szintszáma, épületmagassága
nem változtatható meg, szükség esetén a sorban látható egyetlen földszintes épületre emelet húzható.
Megtartandó a tetők formai kialakítása, a nyeregtetők jellege. Ezeket tetőfelépítményekkel
megbontani nem javasolt. Szintén védelmet érdemel a házsor anyaghasználata, a tetők cserépfedése,
az épületek kőburkolata, az ablakok és ajtók homlokzati falsíkból kiugró keretezése, a nyílászárók
osztása és különleges megjelenése.
E terület különleges jellegzetessége még a házak között a dombra felvezető keskeny lépcsők látványa.
Ezek megőrzésére is gondot kell fordítani ugyanúgy, mint a házsor elejét és végét képező zöldfelületek
beépítetlen jellegére.
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Sajátos hangulatot ad még e területnek a Benta-patak hídja közelében, az egyik zöldfelület alatt
meghúzódó pincesor, amely szintén hozzátartozik a falu településképéhez a helyi kőből falazott
homlokzataival, pinceajtóival, különleges kis ablakaival. E pincesor szintén kiemelt figyelmet érdemel.
A településközpont megújítása során a Fő utca mindkét oldalán javasolt a zártsorú beépítés a Bentapatak hídjától a mai Polgármesteri Hivatal épületéig. Az Andreetti soron természetesen a kétszintes
épületek megtartása az elvárás, és ez a magasság vihető tovább a templom teréig. A templom mellett
egy szabadabb, levegősebb tér megvalósítása szükséges, ami kedvezőbb környezetet biztosítana a falu
egyetlen templomának és az itt található épített értékeknek, emlékműveknek.
A templom melletti Hegy utca vonalától a Községháza felé már a földszintes jelleg a meghatározó. E
sort a Plébánia csodálatos épülete nyitja, és a további épületek is csupán földszintesek a Polgármesteri
Hivatal épületéhez hasonlóan. Ezen a szakaszon, és az utca túloldalán nem cél az emeletes épületek
megvalósítása, az egységes jelleg a meglévő oldalhatáros épületek fokozatos zártsorúsításával
valósítható meg. A település központi részén a lakóterületek beépítettségének sűrítése javasolható,
amely egyrészt a „városiasodás” folyamatát, a központi elhelyezkedéshez igazodó beépítési jelleg
kialakulását segíti elő, másrészt gazdaságosabbá teszi a közművek, az egyéb infrastruktúra, például az
intézményellátás kihasználását. A sűrűbb beépítés alapja az oldalhatáros beépítési mód
továbbfejlesztése, amely a jelenlegi szabályozás módosításával, a zártsorú épület-elhelyezés
engedélyezésével biztosítható.
Sóskút központi területein megfigyelhető a településszerkezet történelmi idők folyamán lezajlott
fejlődésének folyamata. Az eredetileg egyutcás falu a lakosságszám növekedésével fokozatosan újabb
utcákkal, házsorokkal bővült, és kialakult a ma is észrevehető halmazos szerkezet a Kálvária-dombra
felfutó és a Benta-patak völgyéig leszaladó kanyargós utcákkal, szabálytalan telektömbökkel, keskeny,
hosszú telkekkel. Ez a településszerkezet megőrzendő értéket képvisel, ezért a falu központi területein
telket alakítani, utcát nyitni csak a kialakult szabálytalan, halmazos szerkezethez igazodó módon
szabad. Meg kell őrizni a meglévő keskeny utcákat, gyalogosan járható közöket, a közterületek ősi
szerkezetét, ha egy mód van rá, eredeti keresztszelvényét, burkolatát.
Sóskút utcáin sétálva, lakóépületeinek megfigyelése során – az előzőekben részletesen elemzett
Andreetti településrészen kívül – a faluban a még szerencsére nagy számban megfigyelhető
hagyományos parasztházak szépsége tűnik fel. A Kossuth Lajos utca, a Petőfi Sándor utca, a Bem utca,
a Bajcsy-Zsilinszky utca és még számos egyéb utca mentén megtalálható földszintes, oromfallal az utca
felé néző lakóházak különös jelleget kölcsönöznek a településnek. A fésűs beépítésű, oldalhatáron álló
családiházak jellemzője az utcára merőleges nyeregtető, a cserépfedés, sok esetben a tornác és az
utcai homlokzatok kőburkolata.
A település ősi magjának, és az ahhoz kapcsolódó településrészeknek a beépítési jellege megőrzendő.
Új lakóépület megvalósítása vagy a meglévők átalakítása csak előkert nélküli, vagy a szomszédos
ingatlanok beépítési vonalához igazodó, oldalhatáros beépítésmóddal javasolt. Nem szabad az
épületet a kialakult gyakorlatnál nagyobb előkerttel megvalósítani, mert az megtöri az egységes
utcaképet. Az új épületek alaprajza is a meglévő lakóépületekéhez hasonló legyen, ami természetesen
ügyes tervezéssel lehetővé teszi a mai kor elvárásainak megfelelő, korszerű lakóház építését is.

Hagyományos közterületi kialakítások
Sóskút közterületeinek számos hagyományos eleme járul hozzá a kellemes egyedi településképhez.
Mindenek előtt megemlítendő a helyi kő alkalmazása, amely egybeforrt a településsel, megjelenik a
kő lábazatokban, kerítésoszlopokban, a szobrok és képoszlopok, valamint a sírkövek anyagában. A
kőben gazdag építészeti elemeket hagyományosan kovácsolt, később lakatos fémszerkezetek kísérik.
Az előzőhöz hasonló egyediséget kölcsönöz a település közterületeinek domborzati helyzete és a
vízfolyásokhoz való viszonya, amely a közterületek vízelvezetési megoldásaiban is visszaköszön az
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oldalhatáron álló házak mögötti faragott kő vízköpőkben, a kövezett árkokban és gázló útban, valamint
a vízfolyások fölött, elsősorban a gyalogosok számára kialakított hidak alkalmazásában.
Sóskút történeti központját a sóskúti kő alkalmazása jellemzi, melynek megőrzése, vagy látvány-azonos
pótlása támogatandó. A helyi kő nem csak anyagában, de formavilágában és használatában is
karakteres elem, fontos, hogy illeszkedő anyaghasználat társuljon hozzá a burkolatok és az egyéb
épített elemek vonatkozásában. Az árkokat átszelő kishidak és korlátok kialakítására is ilyen
anyaghasználat javasolható.

Követendő jó példák
-

Hagyományos beépítési jelleget idéző lakóépületek felújítása, új épületek
A régi, klasszikus sóskúti házak helyi mészkőburkolattal
történő
homlokzatképzésének
átvétele, másolása új és eltérő karakterű épületek
tervezése esetén nem elvárás, különös tekintettel
arra, hogy a sóskúti kő ma már nem ugyanazt a
minőséget és megjelenést tudná biztosítani, de a
régi, történeti épületek felújítása során fokozottan
javasolt
a
hagyományos
épületrészletek,
burkolatok, díszítőelemek alkalmazása. A
klasszikus anyagok, formák, továbbá részletek a
modern kori építészetbe integrálva, annak
megfeleltetve
–
például
hagyományos
díszítőelemek stilizált használata – szép
megoldásokat eredményezhetnek.
Sóskúton elsősorban a karakter-meghatározó
épületek illetve elemek felújításai jelentenek jó
példákat. Kiemelendők azok az esetek – különösen
történeti épületek esetén –, ahol a homlokzatfelújítás nem csak az épület nyílásrendszerét és
formáját őrzi meg, hanem az eredeti ablakokat,
ajtókat, illetve homlokzatképzést is megtartják,
illetve felújítják.
Példaértékűek
Sóskút
képeken
látható
hagyományos lakóépületeinek felújításai. A
lakóházak eredeti tagolású oromfalai a régi
ablakok
és
helyenként
a
tornácajtók
megtartásával kerültek megújításra.

Egyéb, a településképet meghatározó védelem
Köztéri műalkotások, szobrok
A településen jelenleg számos köztéri műalkotás, emlékmű, egyéb védelemre érdemes érték található.
A Hatástanulmány 1. számú mellékletében felsorolt egyéb értékek védelmét továbbra is javasolt
fenntartani, környezetüket méltó módin kialakítani. A fentieken kívül javasoljuk további köztéri
műalkotások, szobrok elhelyezését a település közterületein, esetleg középületek kertjében, amelyek
környezete lehetőleg kertépítészeti kiviteli tervek alapján valósítható meg.
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IV. ÖRÖKSÉGI ELEMEK VÉDELME,
LEHETSÉGES HATÁSAINAK ELEMZÉSE

EGYES

BEAVATKOZÁSOK

IV.1. Változtatási szándékok: a tér- és időbeli folyamatok szöveges
és összehasonlító térképi vagy grafikus megjelenítése
IV.1.1. Településhálózati és tájhasználati változás
A településhálózatot, a történelmileg kialakult kapcsolatrendszert a tervezett módosítások nem fogják
alapvetően megváltozatni. A tájhasználat változása a készülő településszerkezeti tervben elhatározott
módosításokból származhat. A változás lassú, időben elnyúló folyamat, ezért a település szerves
fejlődéseként is értelmezhető.
A változás örökségvédelmi szempontból nem meghatározó, mert a tervezett módosítások többsége a
korábban beépítésre szánt területekből történő visszalépésre irányul. Ezek a változtatási szándékok a
település épített örökség szempontjából jelentős központi területeit és a Kálvária-hegy környezetét
nem érintik.

IV.1.2. Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás
Sóskút tradicionális ipari tevékenysége – a Kőbánya és a Homokbánya –, valamint az új gazdasági
területeken működő gazdasági társaságok iparűzési adója megfelelő mozgásteret ad a település
önkormányzatának a fejlesztések terén. Sóskutat a főváros vonatkozásában kissé bonyolultabb
közlekedési kapcsolata megkímélte a lakosságszám hirtelen nagyarányú növekedésétől.
A lakosságszám további növekedése a közeljövőben sem várható. A Budapestről való elvándorlás, az
ingázás megállni látszik. A főváros körüli települések gazdasági erejének növekedése e térséget az
Európai Unió átlagának szintjére emelte. Az autópálya-csomópont körüli gazdasági területek
fejlesztése megalapozza a település jövőjét. A falu élhető természeti és épített környezete alapvetően
megőrizte a XVIII. – XIX. századi településszerkezet karakterét beépítésben, épületeiben, jellemző
részleteiben, köszönhetően annak, hogy a Kőbánya anyagát használták, amely tartósabb a vályogból
és fából épített házak anyagánál. A falu városiasodása a település központi részén megkezdődött. Az
utcával párhuzamos ereszű emeletes házak, az oldalhatáron álló beépítést kisvárosias, zártsorúvá váló
szintre kezdték emelni. A település közterületeinek fejlesztésével az önkormányzat a lakosság
életminőségét nagy arányban képes fejleszteni.
A település központja minőségi változás előtt áll. A templom környezetében lehetőség van – a rossz
műszaki állapotban lévő épületek esetleges bontásával – a Fő tér, egy új Községháza, a Fő utca
létrehozására, kihasználva a településen meglévő beépítés rendkívül finom, egyedi karakterét.
A település beépítésre szánt területei – az Önkormányzat szándékának megfelelően – csak nagyon
csekély mértékben növekednek, sőt, több területen a visszalépés tervezett. A beépítettség változása
csupán a már korábban szabályozott területek telkenkénti beépüléséből, és néhány kisebb volt
zártkerti terület belterületbe vonásából származhat.
Jelentősebb változtatás a gazdasági területek vonatkozásában sem tervezett, a működő Ipari Park
további bővítése várható, de annak területe már hosszú évek óta szerepel a hatályos
településrendezési tervekben.
A változások helyenként örökségvédelmi objektumokat érintenek. Ezekben az esetekben a vonatkozó
jogszabályi előírások szerint kell eljárni. A szabályozás törekszik a hagyományos településszerkezet, a
területhasználati egységek, valamint beépítettség megőrzésére.
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IV.1.3. Infrastrukturális változás
A településen jelentősebb változás nem tervezett. Új lakó-, gazdasági vagy különleges területek
beépítése esetén a tervezett létesítmények közműellátása biztosítandó.

IV.1.4. Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása
A településfejlesztési koncepció elhatározásainak hatására a település népesség-összetételében,
életmódjában gyors változás nem várható, de hosszútávon a település célja az itt élő családok helyben
tartása, és ennek érdekében a kedvező élet- és lakhatási feltételek biztosítása. Jelen dokumentum és
a koncepcióban megfogalmazott célok a meglévő értékek kiteljesítését, a helyi identitás erősítésén
keresztül a kultúra és a település örökségének hosszútávú megőrzését célozzák.

IV.2. Hatáselemzés szöveges formában a különböző hatásterületek
kijelölésével (Ezek ábrázolását a településrendezési eszközök tartalmazzák!)
IV.2.1. Történeti településszerkezetet érintő következmények
A készítés alatt álló rendezési terv biztosítja a fejlesztési célkitűzések jogszabályi keretek közötti
megvalósíthatóságát, az épített és természeti környezet védelmét, valamint a helyi építési tevékenység
szabályozását. A településrendezési eszközök által javasolt beépítések, illetve szabályozás bizonyos
területeken településhálózati és tájhasználati változást fognak eredményezni. Leginkább a korábbi
településrendezési eszközökben kijelölésre került új lakó-, gazdasági és különleges területek
folyamatos beépülése fog hatást gyakorolni a jelenlegi településhálózatra, történeti
településszerkezetre.

IV.2.2. Természeti, táji hatások
Napjaink és a jövő egyre erősödő tendenciája az emberi környezet erőteljes felértékelődése, annak a
felismerése jegyében, hogy az emberi tevékenység a környezetet károsan befolyásolja, amely
károsodás viszont az emberi életfeltételeket rontja. Alapvető fontosságúvá vált az úgynevezett
fenntartható fejlődés elve, amely a fejlesztés környezettel harmonizáló megoldását jelenti.

IV.2.3. A településkép feltárulásának változásai
A domborzati adottságok alapján a történeti települési terület és a táj látványkapcsolatai igen
sajátosak. Sóskút tengerszint feletti magassága 115 és 287,9 m között mozog. Legmagasabb pontja
Biatorbágy határban, a Nagy-hegyen található, míg legalacsonyabb pontja a Tárnokkal közös határán
a Benta-patak kilépésénél. Domborzata igen változatos, dombokkal, völgyekkel szabdalt. Legnagyobb,
legmélyebb völgyét a Benta-patak vájta ki, a magas partokról szép kilátás nyílik a szemközti oldalra és
magára a patakvölgyre is. A település legfontosabb kilátópontja a 175,2 m magas Kálvária-hegy,
melynek kopár csúcsáról csodás panoráma nyílik a településre, a patakvölgyre és a környező tájra.
Szintén kedvező panoráma tárul a látogatók elé a szőlőtermesztésre használt Öreg-hegyről is. Maga a
település egy kisebb katlanban fekszik, melyet három oldalról dombok, a negyedikről pedig a Benta
határol, ám a látóhatár itt is korlátozott, a bal parton lévő néhány házsor mögött magas, meredek
domboldal húzódik. Egyedül a bal parti beépítések esetében nyílik ki a táj a Benta-völgye és Tárnok
felé. A bányák elhelyezkedésüknek köszönhetően a lakott területek nagy része felől rejtve vannak, nem
láthatók.
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Az örökségvédelmet érintő szabályozási elemek érvényesítésével, a Településképi Arculati Kézikönyv
ajánlásainak szem előtt tartásával, a Településképi rendelet előírásainak betartásával a településkép
feltárulásában érvényesül az építészeti örökség megőrzése. A hagyományos beépítési módok és
településszerkezet megőrzésére és rekonstrukciójára való törekvések a hagyományos településkép,
így az építészeti örökség fenntartásának eszközei.

IV.2.4. Régészeti emlékek, műemléki értékek feltárhatóságának,
megmaradásának bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetőségei
A fejezetet a régészeti munkarész ismerteti.

IV.2.5. Történeti térbeli rendszerek alakulása
A történeti településmag szerkezetét a Településképi rendelet és a Helyi Építési Szabályzat előírásai
védik.
A Településképi rendelet védelem alá helyezte
- a TV-1 jelű helyi jelentőségű védett településszerkezetet a Kálvária-domb beépítetlen területe
– a Kőszikla utca – a Fő utca – az Ady Endre utca – a Fő utca – a Hegy utca és a Gárdonyi Géza
utca által határolt területen;
- a TV-2 jelű helyi jelentőségű védett utcaképet a Fő utca és a Kőszikla utca által határolt
emeletes házsor, valamint a Fő utca túloldalán kialakult zártsorú beépítésű területen, valamint
- a TV-3 jelű helyi jelentőségű védett utcaképet a Bajcsy Zsilinszky utca középső szakasza mentén
fekvő ingatlanokat.
A község szerkezete, térbeli kapcsolatai folyamatosan, de lassan változó rendszert képeznek. A
településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök a változások rendezett és tervezett
keretek között tartására vállalkozhatnak, és biztosíthatják a változások ütemének kezelhetőségét és
végső soron az örökség fenntartásával együttes szerves fejlődés lehetőségét.

IV.2.6. Műemléki jelentőségű területek, műemléki környezetek, műemlékek
eszmei, használati és esztétikai jelentőségének alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében
Sóskút község egyetlen műemlékkel rendelkezik, melyek térsége ex lege védett műemléki környezet.
Műemléki jelentőségű terület a faluban nincs kijelölve.
Nagyon fontos lenne a műemléki értéket képviselő márványistálló felújítása az építészeti érték
megóvása érdekében, amelyhez a tulajdonviszonyok rendezése, egységesítése valószínűleg
elengedhetetlen feltétel. A kétszintes épület mielőbbi megújítása során meg kell őrizni az eredeti
formát, arányokat, stílusjegyeket. Az épület-tagozatokat, nyílászárókat is eredeti jellegükben kell
felújítani, igazodva az eredeti anyaghasználathoz, részletképzéshez.
Célszerű lenne a terület kerítésének egységessé tétele, a barátságtalan betonelemekből álló kerítés
befuttatása, vagy növényzettel való takarása. A major település felé eső határán a betonkerítés
bontása, helyette háromszintes mezsgye (lépcsőzetes természetes sövény és fasor), vagy megtartása
esetén nyírt sövénnyel történő takarása javasolt. A Kálvária-domb felé háromszintes, belátás takaró és
egyben szélvédelmet is adó, örökzöldeket is tartalmazó mezsgyét lenne célszerű telepíteni.
Sóskút Településfejlesztési Koncepciója és településrendezési eszközei kifejezetten támaszkodnak az
épített értékekre, a koncepció célrendszere tartalmazza az értékek védelmének szükségességét,
fontosságuk hangsúlyozását a településközpont és környezete szerves fejlesztése érdekében.
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IV.2.7. Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei
Sóskút község területén az országos műemléki védelem alatt álló márványistálló épület fenntartása
nehézségekbe ütközik, nem megoldott. Az épület egyes részeinek eltérő tulajdonviszonyai miatt a
régen időszerűvé vált felújítás nem történik meg, a volt istállóépület állaga nagyon rossz. A
tulajdonviszonyok rendezése, egységesítése nélkül a fenntarthatóság gazdasági esélyei nagyon
csekélyek.
A mai napig műemléki védelem alatt álló magtár már évtizedekkel ezelőtt leégett, így védelme nem
tartható fenn, de a nyilvántartás felülvizsgálata még mindig késik.
A helyi védelem alatt álló értékek fenntartását az önkormányzat a településkép védelméről szóló
2/2018. (III.5.) sz. önkormányzati rendelete alapján az alábbiak szerint biztosíthatja:
„28. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó védett érték tulajdonosa részére kötelezettsége teljesítésének
elősegítése érdekében az önkormányzat költségvetésében a …. előirányzat terhére meghatározott
keretösszeg erejéig évente egyszer, pályázat útján támogatás biztosítható.”
Ezen túl az épített örökségi elemek környezetük rendezésével is felértékelődhetnek, így a fenntartás
gazdasági esélyei nőnek. A Káptalan major részben a gazdasági hasznosításnak, részben a zavaros
tulajdonviszonyok következtében kedvezőtlen megjelenésű, a műemléki épület környezete, mind a
többi épület, mind a major teljes területe rendezésre szorul. A külső megjelenés szempontjából a
kerítés előző fejezetben ismertetett egységesítése lenne fontos.

IV.2.8. Településkarakter változásának hatásai
A település karakterének változása nem várható, az érvényben lévő és tervezett szabályozási eszközök
a településkarakter örökségi elemeinek további erősítését szolgálják.

IV.2.9. Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának
összefüggései
A környezeti terhelések kiemelt mértékben nem veszélyeztetik az épített örökséget.
A tervezett gazdasági területek beépülése valószínűsíthetően nem veszélyezteti az épített örökséget a
betartandó jogszabályi kötelezettségek miatt.

IV.2.10. Folyamatok iránya, visszafordíthatósága
A településrendezési folyamatok nem visszafordíthatók, de módosíthatók, amennyiben káros hatásuk
kimutatható.

IV.2.11. Kárenyhítés
lehetőségei

lehetősége,

költsége,

illetve

ellentételezésének

Károk nem ismertek, mindazonáltal a település kulturális öröksége sérülékeny, meg nem újuló
erőforrás, amelynek minden egyes eleme feltétlenül megóvandó, melyet a jelenleg hatályos előírások
elősegítenek.

IV.2.12. A műemléki értékek tekintetében SWOT-analízis (kockázatelemzés)
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Erősségek
Gyengeségek
Sóskúton országos műemléki védettséget élvező A műemléki védelem alatt álló márványistálló
objektum található
épülete avult, az épület és környezete felújításra
szorul
Az Andreetti-lejtő különleges értéket képvisel a A település közterületei még rendezetlenek
település szerkezetében, látványában, a falu
egyik sajátos hangulatot sugárzó kapuja
A település több értékes épülettel, megőrzésre A falu központját elcsúfítják az üresen álló, vagy
érdemes
településszerkezettel,
beépítési használatban lévő, de elhanyagolt állapotban
móddal rendelkezik, számos helyi jelentőségű lévő épületek, intézmények, üzletek
építészeti érték védelem alatt áll
A helyi szabályozás jó eszközöket ad az örökségi
értékek védelme érdekében
Lehetőségek
A turizmus fellendülése, az értékes épületek
közcélú hasznosítása segítheti a fenntartást
A településmarketing eszközeivel erősíthető az
örökségi értékek megőrzése
A kedvező természeti és kulturális környezet
együttese hatalmas fejlesztési lehetőségeket rejt
magában

Veszélyek
A helyi szabályozási eszközöket a tulajdonosok
nem használják ki megfelelő mértékben
A folyamatos karbantartás elmaradásával az
épületek állaga romlik
Az
épületek
rendezetlen,
vegyes
tulajdonviszonyai megnehezíti a felújítást,
esetleges más jellegű hasznosítást
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V. ÉRTÉKVÉDELMI TERV
V.1. Az értékek meghatározása és tudományosan megalapozott
rangsorolása
Sóskút községben egyetlen országos műemléki védettséget élvező objektum található.
A helyi védettséget élvező építészeti értékek besorolásánál a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásait követtük.
A fenti előírások szem előtt tartásával készült Településképi rendelet helyi egyedi védelem (épület)
és helyi területi védelem (településszerkezet, településkép, településkarakter) alá tartozó elemeket
egyaránt kijelöl.
A régészeti örökségre vonatkozó megállapításokat és javaslatokat külön munkarész tárgyalja.

V.2. Az értékleltárban szerepeltetett létesítmények értékeinek
megőrzését elősegítő szempontok és konkrét követelmények
A településen folyó fejlesztések során valamennyi, a kulturális örökségre vonatkozó törvényi előírás,
illetve az egyéb jogszabályok betartása szükséges.
Ezen túl a településkép védelméről szóló 2/2018. (III.5.) sz. önkormányzati rendeletben helyi
szabályozási eszközök is rendelkezésre állnak az épített örökség megőrzése érdekében.

V.3. A helyi szabályozási elemekre, övezeti előírásokra, helyi
értékvédelmi rendeletre vonatkozó javaslat
Sóskút község építészeti örökségének védelmét, a település építészeti értékeinek, jellemző
karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvását a településkép védelméről szóló 2/2018.
(III.5.) sz. önkormányzati rendelet szabályozza.
Mivel a rendelet napjainkban kerül elfogadásra, a helyi értékvédelemre jelenleg további javaslataink
nincsenek. A készülő HÉSZ övezeti előírásai figyelembe veszik az épített örökség megóvásának,
környezetük megfelelő rendezésének szempontjait.

V.4. Az érték védelmét szolgáló egyedi vagy sajátos szabályok
Sóskút Község Önkormányzata az alábbi helyi szabályozási eszközök segítségével biztosítja az örökségi
elemek védelmét:



2/2018. (III.5.) sz. rendelet - A településkép védelméről (TKR)
2/2009. (IV.23.) önkormányzati rendelet a község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
6/2005.(VIII.9.) rendelet módosításáról és egységes szövegéről
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V.5. Az értékleltárban szerepeltetett létesítmények értékeit érintő
fejlesztési, rendezési és hasznosítási típusú feladatok
meghatározása
Sóskút községben egyetlen műemlék található. Az épület és környezete felújításra, rendezésre szorul.
Célszerű lenne új, lehetőleg közcélú hasznosítással kiváltani a jelenlegi használati módot, a raktározást
és az emeleti lakásokat megszüntetni, a majort legalább a márványistálló épülete közvetlen
környezetében esztétikusan kialakítani, növénytelepítést végezni, burkolt felületeket létrehozni a
hasznosításhoz igazodóan.
Az értékleltárban megnevezett helyi védelem alatt álló épített értékek állapota megfelel az
építmények eszmei értékének, ezért általában jelentősebb fejlesztéssel, rendezéssel és egyéb
hasznosítási feladatokkal nem érintettek. Kivételt képez ez alól a templom környezete, amelynek
megújítása rövidtávon szerepel az önkormányzat elképzelései között. Az új főtér megvalósítása során
az épített értékek megóvására kiemelt figyelmet kell fordítani.

V.6. Az értékvédelemre irányuló tevékenységek prioritásainak
meghatározása, ütemezése, felelőseinek megnevezése
Az értékvédelemmel érintett objektumhoz vagy területhez kapcsolódó feladatokat az alábbiak
lehetnek:
1. Országos műemléki védettség felülvizsgálatának kezdeményezése – A nyilvántartás
módosítására vonatkozó javaslat közérdekű bejelentésnek minősül, kezdeményezésére
jelenleg a Forster Központnál van lehetőség.
Ütemezés: Igény szerint
Felelős: Sóskút Község Önkormányzatának képviselő-testülete, jegyző
2. Helyi egyedi védelemben részesülő érték(ek) listájának bővítése, a Településképi rendeletben
történő nevesítése – Ez irányú igény felmerülése esetén
Ütemezés: Igény szerint
Felelős: Sóskút Község Önkormányzatának képviselő-testülete, jegyző
3. Helyi értékvédelmi területek bővítése, új terület kijelölése a Településképi rendeletben
történő nevesítése – Ez irányú igény felmerülése esetén
Ütemezés: Igény szerint
Felelős: Sóskút Község Önkormányzatának képviselő-testülete, jegyző
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VI. ÖSSZEFOGLALÁS
Sóskút község Településfejlesztési koncepciójában a település jövőképének szlogenszerű mottója:
Kiaknázatlan lehetőségeket rejt a Major, a volt Állami Tangazdaság területének rendezése, épületeinek
felújítása és új, turisztikai kiszolgáló létesítményekként (panzió, étterem, bemutatóterem,
oktatóterem stb.) történő hasznosítása. Fekvése révén jól ki tudná szolgálni a Kálvária-hegy és
környékének, valamint az Öreghegyi pincesor, valamint a környező termőföldeken folytatott
csonthéjas gyümölcstermesztésre épülő attrakciók turisztikai kínálatát.
Ez a jövőkép erős helyi identitástudatot igényel, a helyi kultúra és a hagyományok közösségformáló
erejére, jelentőségére, az örökség tiszteletére építve érhető el.
A vonzó és élhető lakókörnyezet biztosítása érdekében az épített települési környezet értékőrző
megújítását, a közösségi terek és a rekreációs lehetőségek fejlesztését tűzte ki célul. A koncepció a
község értékeit figyelembe véve, megmaradásukat elősegítve hosszútávon tervez. Alapelveiben a
fenntarthatóság és fejlődés tengelyei mentén mozog, az épített örökség elemeinek érvényesítésével
tervez. Épített környezetről vallott jövőképe támogatható, az örökségvédelmi elemekre gyakorolt
hatása egyértelműen kedvező.
A település épített örökségének számbavétele lehetővé teszi a jelenleg védetté nyilvánított örökségi
elemek megőrzését, a távlatban e kör lehetséges bővülését. Sóskúton jelenleg a Káptalan majorban
álló márványistálló műemlékként nyilvántartott érték, de az országos jelentőségű műemlékek köre
szűkítendő a már hosszú évek óta nem létező magtár épületének törlésével.
A helyi építészeti örökség védelmét biztosító Településképi rendelet – ilyen irányú igény esetén –
kiegészülhet az Önkormányzat képviselő-testülete által javasolt újabb épített értékekkel.
Az örökségi értékek védelme érdekében a szabályozási elemek és a Településképi rendelet előírásainak
folyamatos érvényesítése szükséges, az értékek fenntarthatóságát a jogi eszközök segítik.
A Településfejlesztési koncepció, az Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet, valamint a készülő
településrendezési eszközök az épített örökség védelmét és fenntartható fejlesztését szolgálják.
Az épített környezet értékei
(Forrás: Településképi
Arculati Kézikönyv)
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Mellékletek
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1. melléklet: Helyi egyedi védelem alá helyezett értékek jegyzéke
A
Ssz.
H-1
H-2
H-3

B
Hrsz.
149
0162

H-4
H-5
H-6

609
708
178186
300

H-7

H-8
H-9
H-10
H-11
H-12
H-13
H-14
H-15
H-16
H-17
H-18
H-19
H-20
H-21
H-22
H-23
H-24
H-25
H-26
H-27
H-28
H-29
H-30

C
Helyszín
Fő utca 21.
Kálvária-dombon
Az Öreg-hegyen és a
Barátházi dűlőben
A Liget utcában
A Temető utcai temetőben
Fő utcában

A Kossuth utca és a
Gárdonyi utca
kereszteződésében
211
Szt. Flórián téren
1142 Mártírok utcában
243
Szabadság téren
064/1 Szedliszkó dűlőben
Az Öreg-hegyi szőlők között
149
Fő utcában, a
templomkertben
2857/1 Az Andreetti Károly Általános
Iskolában
243
Szabadság téren
148
Fő utcában, a templom
mellett
708
A Temető utcai temetőben, a
temetőkápolna bal oldalán
56/2 Ősök terén
148
Fő utcában, a templom
mellett
243
Szabadság téren
336
Bajcsy-Zsilinszky utcában
2807 Hóvirág utca és Orgona út
kereszteződésében
037/2 Petőfi Sándor utcában
0120/2 Bajcsy-Zsilinszky utca
mellett
149
A templom kertben
708
A Temető utcában
207
Szt. Flórián téren
188
Benta-patak felett
0161 Benta-patak felett
1711 Öreghegy

D
Védendő érték
Kisboldogasszony (rk.) templom
A stáció kövei a Kálvária-dombon
Pincesorok az Öreg-hegyen, és a
Barátházi dűlőben
Ravatalozó
Temető kápolna
Andreetti házak
Szentháromság szobor

1888. - Szt. Flórián szobor
Nepomuki Szent János szobor
1877. - Madonna a kis Jézussal
Szt. Vendel szobor
1813. - Szt. Orbán szobor
Griger Miklós mellszobor
Andreetti Károly szobor és dombormű
1848-as emlékmű
I. világháborús emlékmű
II. világháborús emlékmű
Nemzetiségi emlékmű
Millenniumi emlékmű
Szenvedők kopjafája
Szovjet Hősök Emlékműve
Keresztény Államalapító Szent Család
Emlékműve
Kereszt
Kereszt
Kereszt
Kereszt
Kereszt
Öreg híd
Malom híd
Harangláb
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2. melléklet: Helyi területi védelem alá helyezett területek jegyzéke
A
Jel
TV-1.

TV-2.

TV-3.

B
Területi védelem
Helyi
jelentőségű
védett
településszerkezet:
a történeti településközpont
telekstruktúrája és beépítési
módja, a közlekedési célú
közterületek
kialakult
utcavonal
vezetése,
szabályozási
szélessége,
rendezett közterületi látványa,
területfeltárási struktúrája
Helyi
jelentőségű
védett
utcakép:
a Fő utca és a Kőszikla utca
által határolt emeletes házsor,
valamint a Fő utca túloldalán
kialakult zártsorú beépítésű
terület
telekstruktúrája,
beépítési módja, az Andreetti
épületsor utcaképe
Helyi
jelentőségű
védett
utcakép:
a Bajcsy Zsilinszky utca
középső
szakasza
mentén
fekvő
ingatlanok
telekstruktúrája, beépítési módja és
az
értéket
képviselő
épületekből álló utcakép

C
Területi védelemmel érintett terület
a Kálvária-domb beépítetlen területe – a
Kőszikla utca – a Fő utca – az Ady Endre
utca – a Fő utca – a Hegy utca és a Gárdonyi
Géza utca által határolt terület a TV-1 jelű
lehatárolás szerint

a Fő utca és a Kőszikla utca által határolt
emeletes házsor, valamint a Fő utca
túloldalán kialakult zártsorú beépítésű
terület a TV-2 jelű lehatárolás szerint

a Bajcsy Zsilinszky utca középső szakasza
mentén fekvő ingatlanok a TV-3 jelű
lehatárolás szerint
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3. melléklet: Értékleltár

SÓSKÚT ÉRTÉKLELTÁRA
2018. JANUÁR
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H-1.

149 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Kisboldogasszony római katolikus templom
Rk. egyház
templom
1772-1780
barokk
jó
földszint + emelet
védendő
érték

helyi

TV-1 jelű
helyi jelentőségű
védett
településszerkezet

A védendő érték leírása

Sóskút temploma, a Búzás János komáromi jezsuita házfőnök által építtetett római katolikus templom
a Fő utca mentén, a központban található. Korai – egyszerű provinciális – barokk stílusban épült 1772től 1780-ig. Oltárképét Jakobej osztrák udvari festő készítette a XIX. sz. második felében. Értékes a
Veronese után készült keresztre feszített Krisztust ábrázoló festménye is. Orgonája század eleji.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások
Megőrzésre javasolt.
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H-2.

0162 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

A stáció kövei a Kálvária-dombon

Magyar Állam
kálvária
kb. 1930
jó

helyi védelem

A védendő érték leírása

A Kálvária domb régészetileg védett bronzkori földvár. Itt található a Kálvária 14 (egykoron bronz
domborműves) stációja és a kőkereszt maradványa. Annakidején a domb legmagasabb pontján egy
kápolna állt, amelyhez minden nagypénteken körmenetben ment fel a sóskúti nép. A kápolna 1957ben még megvolt. A kőkereszt eredeti talapzatára új keresztet állítottak. A kálvária stációsora 2013-ban
megújult, a stációképeket Marcali Kiss József grafikusművész készítette, kerámia lapokra festve Krisztus
szenvedésének történetét.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások
Megőrzésre jelenlegi állapotában javasolt.
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H-3.

Öreghegy

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Pincesorok az Öreg-hegyen és a Barátházi dűlőben

magán,
önkormányzati
pincék,
présházak
XVIII-XIX. század
közepes - jó
1-2
helyi védelem

A védendő érték leírása

Az Öreghegyen a szőlőtermelés a középkorban is folyt, s a korabeli térképek szerint már az 1800-as
évek fordulóján számos pince építmény volt megtalálható a területen, részben káptalani tulajdonban,
de többségében a helyi gazdák bérleményeként. A környező dombok adottságait kihasználó
szőlőtermesztés máig tartó, intenzív módjáról a falu több részén, de leginkább az Öreghegyen kiépített,
kőből készített, gyakran igen szép kialakítású, jellegzetes pincék adnak tanúbizonyságot.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Sóskút történeti szőlőterületein a pincesorok anyaghasználatához illeszkedő, hagyományőrző
közterületi megjelenés fenntartása indokolt. A hagyományos megjelenés a faragott sóskúti kőelemek
impregnálásával, felületvédelmével, vagy eső elleni védelmével érhető el. Javasolt a menthető elemek
felmérése, az anyaghibák javítása. A szőlőművelési ág megőrzése szintén támogatandó.
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H-4.

609 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Ravatalozó
Önkormányzat
ravatalozó

jó
1
helyi védelem

A védendő érték leírása

Az eredeti épület helyi értéket képvisel a később hozzáépített előtetővel együtt.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások
Megőrzésre javasolt.
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H-5.

708 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Kápolna
Rk. Plébánia
kápolna
1889
kiváló

helyi védelem

A védendő érték leírása

A temető kápolnáját Reiner András és Pettinger Borbála építtette.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások
A kápolna jelenlegi állapotában megőrzése javasolt.
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H-6.

178-186 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Andreetti házak

vegyes
vegyes
XX. század eleje
klasszicista
megfelelő - jó
1-2
helyi védelem

TV-1 jelű
helyi jelentőségű
védett
településszerkezet

A védendő érték leírása

A domb felé kaptató főutcán, a falu központja felé vezető irányban jobb oldalon az Andreetti kőfaragó
család által tervezett teraszos, sóskúti kváderkő felhasználásával épített zártsorú házsor.
Az Andreetti-lejtő jellegzetes, olaszos stílusban épült emeletes épületeivel mediterrán jellegű
hangulatot áraszt. A területen a kétszintes épületek látványa dominál az egyszintes épületek által
alkotott tágabb környezetben. Az épületek telepítésére általánosságban a zártsorú beépítés,
tetőkialakításukra pedig a nyeregtető, a Fő utcával párhuzamos gerincvonal a jellemző. Az olaszos
hangulatú házak földszintjén kocsma, pékség, hentes- és fűszerüzlet működött, de itt volt a zsidó
imaház és a bábaasszony lakása is. A leghangsúlyosabb épületben található, az Andreetti család volt
lakásához tartozó bálterem, a Redut sok polgári bálnak adott helyet egykor. Az épület balkonja
különleges jelleget kölcsönöz a kialakult utcaképnek.

Alaptérkép

Ortofotó
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Ajánlások

Az Andreetti településrészen meg kell őrizni az emeletes épületsor jellegét, utcaképét, tömegeit és az
épületek arányait.
Ennek érdekében a kialakult kétszintes épületek szintszáma, épületmagassága nem változtatható meg,
szükség esetén a sorban látható egyetlen földszintes épületre emelet húzható. Megtartandó a tetők
formai kialakítása, a nyeregtetők jellege. Ezeket tetőfelépítményekkel megbontani nem javasolt.
Szintén védelmet érdemel a házsor anyaghasználata, a tetők cserépfedése, az épületek kőburkolata, az
ablakok és ajtók homlokzati falsíkból kiugró keretezése, a nyílászárók osztása és különleges
megjelenése.
Javasolt a képeken látható Fő utca 30-32. szám alatti épület jellegéhez igazodó megoldások alkalmazása
a házsor többi épületének felújításakor, esetleges átalakításakor. A házsor többi épületén is
hangsúlyozni kellene a nyílászárókat, az épület homlokzatának szélső sávjait, a párkányokat,
lábazatokat. Törekedni kell az egységes jelleg kialakítására, ezért az üzletek homlokzatain, portálján is
az említett jellegzetességekhez lenne célszerű alkalmazkodni. Az itt található üzletek működése során
óvakodni kell a Sóskút arculatát a leginkább meghatározó épületek elcsúfításától, oda nem illő áruk
kipakolásától. Kerülni javasoljuk a hagyományos anyaghasználathoz nem illeszkedő tégla, vagy egyéb,
a sóskúti kőburkolattól eltérő burkolati anyagok, formák alkalmazását.
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H-7.

300 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Szentháromság szobor
önkormányzat
szobor
eredeti: 1889
új:2017
kiváló
helyi védelem

TV-3 jelű
helyi
jelentőségű
védett utcakép

A védendő érték leírása

Az eredeti szobor egy közlekedési baleset során megsemmisült. 2017-ben a szobrot újrafaragták és az
előző helyén felszentelték.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Jelenlegi állapotában megőrzésre javasolt.
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H-8.

207 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Szent Flórián szobor
önkormányzat
szobor
1888
jó

helyi védelem

TV-1 jelű
helyi jelentőségű
védett
településszerkezet

A védendő érték leírása

Az ember nagyságú, sóskúti mészkőből készült alkotás nagyon szép állapotú, kidolgozása rendkívül
részlet-gazdag. A szobrot típusos ábrázolással faragták kőbe: római légionárius ruhában látható, bal
kezében zászlót tart, a jobbjában tartott dézsából vizet önt az égő házra. A szobor érdekessége, hogy a
szentnek bajusza van, ebben különbözik a többi Szent Flórián ábrázolástól. A szobrot 2012-ben
felújították.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Jelenlegi, felújított állapotában megőrzésre javasolt.
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H-9.

1142 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Nepomuki Szent János szobra
önkormányzat
szobor

jó

helyi védelem

A védendő érték leírása

Nepomuki Szent Jánost a legtöbbször a hidak és folyók védőszentjeként emlegetik. Ő mindenfajta víz
okozta kár elhárítója. Sóskúton a Benta-patak hídjának közelében, a Mártírok utca mellett, egy kissé
eldugott területen található a szobor egy barlang-szerű, sóskúti kőből emelt építmény védelmében.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Jelenlegi állapotában megőrzésre javasolt.
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H-10.

243 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Madonna a kis Jézussal
önkormányzat
szobor
1877
jó
helyi védelem

TV-1 jelű
helyi jelentőségű
védett
településszerkezet

A védendő érték leírása

A község közepén, a Polgármesteri Hivatallal szemben áll az 1877-ben emelt Sóskúti Madonna szobra,
amelyet a helyiek egyszerűen Panenkának neveznek.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Megőrzésre javasolt.
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H-11.

2258 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Szent Vendel szobra
önkormányzat
szobor
klasszicizáló
jó
helyi védelem

A védendő érték leírása

A homokbánya felett áll a „Vendelin”-szobor, amely szintén sóskúti mészkőből készült. A helyiek
köznyelvében még ma is kizárólag szlovák nyelven emlegetik a pásztorok védőszentjét, Szent Vendelt.
A szobron felirat: „Felajánlotta Reiner Antal és neje, Pettinger Borbála, 1882.” A szobrot 2008-ban az
önkormányzat helyi vállalkozók és magánszemélyek közreműködésével restauráltatta.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Jelenlegi, felújított állapotában megőrzésre javasolt.
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H-12.

1929 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Szent Orbán szobor az Öreg-hegyi szőlők között
önkormányzat
szobor
1813
jó
helyi védelem

A védendő érték leírása

A sóskúti kőből faragott helyi szobrok közül kiemelkedik az Öreghegyi szőlők között álló Orbán-szobor.
Az 1813-ban készült ember nagyságú, festett szoborhoz minden évben Szent Orbán napján
körmenetben imádkozva és énekelve vonult a sóskúti nép. Jó termésért esdekelve a szőlőhegy
védőszentjéhez. Sovány termés és szőlővész idején szemrehányón csúfolódtak a szoborral: „Orbán,
Orbán, Etyek felé tekintesz és körülötted a szőlők leégnek”. Helyi legenda szerint az egykor a Szedliszkón
álló első szerb templom keresztjét helyezték a szobor fölé. A szobor sóskúti kőből faragott talapzaton
áll, melynek közepén szőlőfürt látható felirattal és a felállítás dátumával.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Megőrzésre javasolt.
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H-13.

149 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Griger Miklós mellszobra
önkormányzat
szobor

jó
helyi védelem

TV-1 jelű
helyi jelentőségű
védett
településszerkezet

A védendő érték leírása

Griger Miklós Sóskút plébánosa volt 1912-től, majd1920-tól országgyűlési képviselő. Tiszteletére 1996ban a sóskúti templom kertjében mellszobrot állítottak a Honfoglalás 1100 évfordulóján. Az alkotás
közadakozásból valósult meg. A szobrot egy régi szoborról készült gipszminta alapján Gáspár Pál
Szilveszter ötvösművész öntötte bronzba.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Megőrzésre javasolt.
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H-14.

2857/1 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Andreetti Károly szobor és dombormű

önkormányzat
szobor
és
dombormű

jó
helyi védelem

A védendő érték leírása

Andreetti Károly műépítész, a falu szülötte 1878 és 1949 között élt Sóskúton. Ő volt a Képzőművészeti
Főiskola rektora, majd 1931-től országgyűlési képviselő. Tulajdonosa, bérlője volt a Sóskút környéki
mészkőbányáknak. Nagy pártolója volt Sóskút iskolájának, különös örömmel karolta fel a valamely
művészeti ágban tehetséges gyermekeket. Az Önkormányzattól megkapta a Sóskút díszpolgára
kitüntető címet. Szobra a róla elnevezett iskola udvarában kapott helyet. A szobor később az iskola
épületébe került, s helyén egy domborművet állítottak az udvarban.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Megőrzésre javasolt
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H-15.

243 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

1848-as emlékmű

önkormányzat
emlékmű
1949
jó
helyi védelem

TV-1 jelű
helyi jelentőségű
védett
településszerkezet

A védendő érték leírása

A Szabadság téren álló 1848-as centenáriumi emlékmű nagyméretű sóskúti kövekből rakott bástya-szerű építmény, amelyet 1949. március 15-én avattak fel a centenáriumi zászló felszentelésekor.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Megőrzésre javasolt.
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H-16.

148 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

I. világháborús emlékmű

önkormányzat
emlékmű
1931
jó
helyi védelem

TV-1 jelű
helyi jelentőségű
védett
településszerkezet

A védendő érték leírása

A templom mellett, az iskola előtt álló I. világháborús emlékmű is különleges értékkel bír. Ritkaságnak
számít, hogy egy háborús emlékmű két emberalakja ugyanazt a személyt ábrázolja. A sóskúti katonákat
megszemélyesítő életerős férfi a háborúba bevonulókat szimbolizálja, míg az emlékmű másik oldalán
álló megtört katona a háború borzalmait átélt visszatérőknek állít emléket. Andreetti Károly az obeliszk
köré tervezte meg az első világháborúban elesett sóskúti hősi halottak emlékét őrző emlékművet. A
katonákat ábrázoló szobrok Erdey Dezső alkotásai.

alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Megőrzésre javasolt, szükség esetén azonos formában áthelyezhető.
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H-17.

708 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

II. világháborús emlékmű
önkormányzat
emlékmű

jó
helyi védelem

A védendő érték leírása

A sóskúti Sebek család gazdálkodásával, s főleg a mészkövekkel kapcsolatos szakértelmével és
szorgalmával nagy szerepet játszott a község újkori történelmében. 1969-ben Olaszországba, majd az
USA-ba emigrált. A temetőben lévő II. világháborús emlékművön lévő két bronz dombormű mutatja
művészetét, és szülőfaluja iránti elkötelezettségét.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Megőrzésre javasolt.
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H-18.

56/2 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Nemzetiségi emlékmű
önkormányzat
emlékmű

jó
helyi védelem

TV-1 jelű
helyi jelentőségű
védett
településszerkezet

A védendő érték leírása

A plébánia mellett, az Ősök terén álló, sóskúti kőből készült emlékmű a szlovákok betelepítésének 250.
évfordulójára emlékeztet.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Megőrzésre javasolt.
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H-19.

148 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Millenniumi emlékmű

önkormányzat
emlékmű
kb. 1806
jó
helyi védelem

TV-1 jelű
helyi jelentőségű
védett
településszerkezet

A védendő érték leírása

A templom mellett, az iskola előtt álló I. világháborús emlékmű középső része, az obeliszk már 1896ban készen volt, mely a millenniumra, a honfoglalás 1000 éves évfordulójára készült. Rajta a felirat:
„Magyarország Patrónája légy új ezredéven áldva: 896–1896.” Andreetti Károly e köré tervezte meg az
első világháborúban elesett sóskúti hősi halottak emlékét őrző emlékművet, melyet 1931-ben avattak
fel.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Megőrzésre javasolt, szükség esetén azonos formában áthelyezhető.
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H-20.

243 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Szenvedők kopjafája
önkormányzat
emlékmű

jó
helyi védelem

TV-1 jelű
helyi jelentőségű
védett
településszerkezet

A védendő érték leírása

A Szabadság téren, kő talapzaton áll a fából faragott, réztáblával díszített kopjafa az 56-osok emlékére.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Megőrzésre javasolt.
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H-21.

336 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Szovjet hősök emlékműve
önkormányzat
emlékmű

megfelelő
helyi védelem

A védendő érték leírása

A falu Pusztazámor felőli végén áll a Szovjet hősök emlékműve, amely sóskúti kőből készült nagyméretű
építmény. Az emlékmű környezete régen a szovjet katonák temetőjeként működött. Körülötte alacsony
kerítés jelzi az emlékmű „kertjét”.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Megőrzésre javasolt.
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H-22.

2807/2 hrsz (Hóvirág
utca és Orgona út
kereszteződésében)

Keresztény Államalapító Szent Család Emlékműve

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

önkormányzat
emlékmű

megfelelő
helyi védelem

A védendő érték leírása

A régi magtár helyén található Keresztény Államalapító Szent Család Emlékműve.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Megőrzésre, környezete rendezésre javasolt.
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H-23.

051/3 hrsz
(Petőfi S. utca – Szt.
László Király útja
sarok)

Szent László Király úti kereszt

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Rk. egyház
kereszt
1899
jó
helyi védelem

A védendő érték leírása

Érd felől érkezve, jobb oldalon egy vas Krisztus-kereszt fogadja a látogatót. A talapzat, mely négyzetes
hasáb alakú, és a kereszt helyi mészkő felhasználásával készült. A kőkereszten lévő Krisztus szobra
fémből készült. A talapzaton felirat: „Isten nagyobb dicsőségére, 1899.”

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Megőrzésre javasolt.
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H-24.

2525 hrsz
(Bajcsy-Zs. utca)

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

A pusztazámori úti kereszt

Rk. egyház
kereszt

jó
helyi védelem

A védendő érték leírása

A faluvégi kereszt a helyi mészkő felhasználásával készült, és négyzetes hasáb alakú talapzaton áll. A
kőkereszten lévő Krisztus szobra fémből készült.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Megőrzésre javasolt.
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H-25.

149 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Templom-kerti feszület
Rk. Plébánia
kereszt

jó
helyi védelem

TV-1 jelű
helyi jelentőségű
védett
településszerkezet

A védendő érték leírása

Mind a keresztet, mind Krisztus testét kőből faragták ki. Sóskúti kőből készült magas talapzaton áll.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Megőrzésre javasolt.

79

Sóskút község Települési örökségvédelmi hatástanulmánya

H-26.

702/12 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Temető utca 16. sz. alatti kőkereszt

Rk. egyház
kereszt
1928
jó
helyi védelem

A védendő érték leírása

A Temető utcában található kőkeresztre feszített Krisztus szobor arányaiban teljesen más, sokkal
kisebb, mint a többi feszületen látható szobor. Talapzatán felirat: „Isten nagyobb dicsőségére, 1928. –
állítatta Szabó Károly.”

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások

Megőrzésre javasolt.
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H-27.

207 hrsz (Szt. Flórián tér)

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Régi kereszt

önkormányzat
kereszt

megfelelő
helyi védelem

TV-1 jelű
helyi jelentőségű
védett
településszerkezet

A védendő érték leírása

A sóskúti nép szakrális építészetének egyik legrégibb köztéri alkotása a falu központjában álló vasból
készült kereszt, amelynek talpazata szintén helyi fehér kőből készült. A Szent Flórián téren az 50-es
években egy Beloiannisz-emlékszobor állt. Ennek a helyén állították az ismeretlen eredetű keresztet.

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások
Megőrzésre javasolt, szükség esetén áthelyezhető.
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H-28.

188 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Öreg híd

önkormányzat
híd

megfelelő
helyi védelem

TV-1 jelű
helyi jelentőségű
védett
településszerkezet

A védendő érték leírása

A Benta-patakon, a falu bekötőútjánál található az Öreg híd. „A terméskő burkolatú Öreg híd kétnyílású,
szélessége 6,8 méter, teljes hossza 15,7 méter. Egyik homlokfalán duzzasztómű felszerelésére alkalmas
hornyok és toldaléképítmények láthatók. Eredetileg mellvédfalai voltak, melyekről képek is
tanúskodnak. Építési időpontja nem ismert. A nyugalomba vonult Öreg híd felújítva pihen. Feladatát az
új Benta-híd vette át.” (Részlet a Sóskút képes krónikája című könyvből.)

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások
Megőrzésre, környezete eredeti jellegének megőrzésével megújításra javasolt.
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H-29.

0161 hrsz

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Malom híd

önkormányzat
híd

megfelelő
helyi védelem

A védendő érték leírása

A Benta-patakon, a falutól északra található a Malom híd, amely „elmondások szerint több mint 300
éves. A míves szerkezet hajdan volt mesterek technikai tudását bizonyítja. A biztonságos közlekedés
érdekében 2003-ban az önkormányzat kezdeményezésére megerősítették.” (Részlet a Sóskút képes
krónikája című könyvből.)

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások
Megőrzésre javasolt, eredeti szerkezetének helyreállítása az eredeti anyagok felhasználásával javasolt,
kerülve a korszerű anyagok alkalmazását.
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H-30.

1827/1 és 1827/2

Adatlap
Tulajdonviszony:
Rendeltetés:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Állag:
Szintszám:
Védelem:
Védelemre
javasolt
épületrész:
Területi
védelemre
javasolt:

Harangláb az Öreghegyen

önkormányzat
harangláb

megfelelő
helyi védelem

A védendő érték leírása

A Szent Orbán-szobortól nem messze található „az 1752-ben állított harangláb. Régen a határban
dolgozóknak e kis harang megszólaltatásával jelezték a délidőt. A harang még mindig jelezne, de
nyelvétől megfosztották. Ez az Öreghegy legmagasabb pontja, ahonnan tiszta időben egészen Etyekig
ellátni.” (Részlet a Sóskút képes krónikája című könyvből.)

Alaptérkép

Ortofotó

Ajánlások
Megőrzésre javasolt.
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