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A település történelme 
Baracska már az ókorban lakott volt, melyet a környéken fellelt római kori leletek igazolnak. 
Első írásos emléke 1212-ből származik, melyben Boroksa néven említik. A Baracska 
nemzetség monostort épített Mindenszentek tiszteletére.  
A falu több részbirtokosa között a középkorban a legtekintélyesebb a Baracskai család volt, 
amely nevét a faluról vette. A család a 15. században több ágra szakadt. 
A település középkori nagyságáról nincs adatunk, az oszmán-török hódoltság idején vélhetően 
elpusztult, mert egy forrás szerint 1562-ben lakatlanul, pusztán állt. Még 1689-ben, 
Székesfehérvár visszafoglalása után is csak egyetlen ház állt a területen, amely után adót 
fizettek. A puszta benépesítését 1720 táján kezdték el. 1729 táján már egy vertfalú, nádfedeles 
kálvinista oratórium is épült, mert a földesurak mind reformátusok voltak. 1401-ből 
rendelkezünk adattal egy telek átadásáról, amihez többek között a barachkai Mindenszentek 
templom patronátusa is tartozott. 1460-ban a falu birtokfelosztását a Mindenszentek 
plébániatemplomnál kezdték. A középkorban nemesi birtokosok lakták, több híres történelmi 
személy rendelkezett itt birtokkal, kúriával. Vörösmarty Mihály 1850-1853-ig volt a település 
lakója, míg az 1848-49-es szabadságharc huszár ezredkapitány, Kozma Ferenc a 
szabadságharc után telepedett le Baracskán. Mindkét híres személy emléke a mai napig 
meghatározza Baracska életét. Míg Vörösmarty emlékére szobrot avattak, addig Kozma 
Ferenc nevét viseli az általános iskola, valamint a júliusban tartott falunapon is 
megemlékeznek sírjánál 

Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

A régi településmag a Váli-víz völgyében alakult ki. A régi településmag a Kossuth – Ady – 
Rákóczi  utcák által határolt területen, a Váli víz és az ún. Kanális között, valamint a mai 
Széchenyi utca északi oldalán alakult ki. Ezen a területen jellemzően kis telkek alakultak ki, 
a Petőfi és Ady E. utcák közötti településszerkezet nem a hagyományos falusi telekstruktúrát 
mutatja.  A település később beépült részén már jellemző a falusias fésűs beépítés, a hosszú 
és keskeny falusi porták. 
A Váli víz észak keleti oldalán a mai Széchenyi utca is a régi település része, itt is keskeny, 
kis területű lakótelkek vannak. 
 
A településszerkezet szempontjából jelentős fejlesztés volt a XIX. században az ún. Déli 
vasút megépítése. A mai 7. számú főút nyomvonala és a déli vasútvonal meghatározó 
szerkezeti eleme a településnek ma is. 
A felparcellázás jellege, formája alapján is nyomon követhetőek a beépítési fázisok, hiszen a 
lakóterület telekszerkezete eltérő képet mutat, az újonnan kialakított lakótelkek mélysége 
kisebb a hagyományosan falusias lakótelkek telekmélységénél, szélességük viszont nagyobb. 
Az oldalhatáron álló beépítési mód és a 4-5 m körüli épületmagasság általánosnak mondható. 
 
A külterületen a gazdasági területeken a jövőben a mezőgazdasági és ipari termékfeldolgozás 
további bővülése várható. A környezeti ártalmak csekélyek ezeken a területeken, az 
esetlegesen jelentkező környezeti ártalmakat (bűz, zaj, levegőszennyezés) az előírt mértékben 
a területen belüli védőövezet kialakítással kell mérsékelni. A külterületeken elhelyezkedő 
mezőgazdasági telephelyek részben külterületi lakott helyek is. 
 
 
 
 
 



Műemlékek, helyi építészeti értékek 
 
A településen egy műemlék található: 
Műemlékvédelem alatt álló építmények 

törzsszám azonosító cím név védelem 

1694 22039 
Templom utca 
27. 

Református 
templom ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

1694 3566 
Templom utca 
27. 

Református 
templom Műemlék 

 
Református templom törszszám: 1694, Baracska, Templom utca 27. 

Baracska református templomát 1831-32 között építették. A klasszicista stílusú, egytornyú 
templom országos műemléki védelem alatt áll. A templom szabadonálló, egyhajós egyenes 
záradékú, a záradék felé kontyolt nyeregtetővel. A háromszintes torony órapárkánnyal és 
hagymasisakkal készült.  
A belső tér síkmennyezetes, a bejárati oldalon három  kosáríves nyílású karzat épült. 
A II. világháborúban a templom leégett, melyet 1957-58 során eredeti állapotban 
helyreállítottak. 
 
Helyi védelem: 
A helyi védelem a Településkép védelméről szóló 2016. 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 (Korm.R.) értelmében a településkép-védelmi helyi 
rendelet megalkotásával lehetséges. A településkép védelméről szóló rendelet-tervezet és 
annak megalapozására készült Települései arculati kézikönyv sem tett javaslatot helyi védett 
építészeti értékre, ezért jelen örökségvédelmi hatástanulmány nem tesz javaslatot helyi 
védelemre.  
 
A 496/2016. (XII.28.) Korm R. 12. számú melléklete szerinti vizsgálati munkarészeket a 
településfejlesztési koncepcióhoz készült, a településrendezési eszközök egyeztetéséhez 
aktualizált megalapozó vizsgálat megnevezésű dokumentáció 1.14. fejezete részletesen 
tartalmazza. 
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1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 
1.1. A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETI LEÍRÁSA 

A települést először Boroksa formában említették 1212-ben, majd Barachka (1370, 1401, 
1465, 1497, 1507, 1525, 1651), kivételesen Baraczka, végül 1681-től rendszeresen Baracska 
formában írják. A település neve korábbi szláv származtatásával szemben valószínűbb, hogy 
személynévből magyar névadással keletkezett, vélhetően a Bajta kun vezértől származó 
Boroccha (Borokcsa) udvarbíró nevével van kapcsolatban. Ezt erősíti Anonymus is, aki a 
Baracska nemzetséget Vajta vezértől származtatta. 
A falu első okleveles említésekor, 1212-ben már arról is értesülünk, hogy Mindenszentek 
névre szentelt egyháza van.  1401-ből rendelkezünk adattal egy telek átadásáról, amihez 
többek között a barachkai Mindenszentek templom patronátusa is tartozott. 1460-ban a falu 
birtokfelosztását a Mindenszentek plébániatemplomnál kezdték. Egy peres iratból arról 
értesülünk, hogy 1498-ben egy baracskai nemes az özvegy felperes therdeplewzegketh-jét 
felhasogatta a templomban egy fejszével, majd sértő szavakkal illeték egymást a templomban 
és a falu főutcáján is. A templom tehát – írott forrásokból igazolhatóan – fennmaradt a 
középkor végéig. A váli plébános 1733-as jelentése alapján a baracskai pusztatemplom 1728-
ban még olyan állapotban állt, hogy kizárólag fedél kellett volna rá, de 1733-ra köveit 
elhordták, egyedül a tornya állt még „és a sanctuariumnak mintegy 1 ölnyi fala”. 1753-54-ben 
készült összeírás tanúsága alapján Baracska temploma romokban hevert.  
A falu több részbirtokosa között a középkorban a legtekintélyesebb a Baracskai család volt, 
amely nevét a faluról vette. A család a 15. században több ágra szakadt. 
A település középkori nagyságáról nincs adatunk, az oszmán-török hódoltság idején vélhetően 
elpusztult, mert egy forrás szerint 1562-ben lakatlanul, pusztán állt. Még 1689-ben, 
Székesfehérvár visszafoglalása után is csak egyetlen ház állt a területen, amely után adót 
fizettek. A puszta benépesítését 1720 táján kezdték el. 1729 táján már egy vertfalú, nádfedeles 
kálvinista oratórium is épült, mert a földesurak mind reformátusok voltak. Az 1769-es 
egyházi összeírás 169 lelket jegyzett fel. Az 1782-1785 között készült első katonai felmérés 
térképén több tucat házat láthatunk a mai község területén, a Váli-víz két partján (1. ábra). Az 
1784-86 között végzett népszámláláson már 151 házban 1150 lakost találtak, majd az 1830. 
évi népszámlálás 1511 lakost mutatott ki.  

 
1. ábra: Baracska az első katonai felmérés (1782-85) térképén 

Az 1848–49-es szabadságharcot követően a „puszta” jogállapot helyett községgé szervezték 
Baracskát. Ebben az időszakban itt élt a közeli Kápolnásnyéken született Vörösmarty Mihály 
költő.  



1863-ban a külterületekkel együtt 1824 fő a község lakossága, majd a századfordulóra 1955 
fő. Az 1850-es években építették ki a Budapest–Székesfehérvár közötti vasútvonalat, de 
Baracska részére csak 1908-ban létesült külön vasúti megállóhely. 
Felhasznált irodalom 
Degré Alajos: Baracska. Fejér Megyei Történeti Évkönyv 14 (1980) 71–123. 
Stibrányi Máté: Fejér megye középkori templomos helyei. Doktori disszertáció. Budapest 
2015. 
 
1.2. A TELEPÜLÉS RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK FELMÉRÉSE 
 
1.2.1. Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének forrásai 

A régészeti munkarész a közhiteles lelőhelynyilvántartásra (Miniszterelnökség 
Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály), a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti adatbázisára 
(https://archeodatabase.hnm.hu), a Szent István Király Múzeum munkatársai által 2018.12.04. 
napján folytatott terepbejárás 2018.12.07. napján kelt feltárási dokumentációjára, valamint a 
Szent István Király Múzeum adattárában Baracska településhez fellelhető régészeti 
jelentésekre, dokumentációkra, továbbá szakirodalmi adatokra támaszkodik. 
1.2.2. Jogszabályi környezet 

A régészeti lelőhelyek a 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 11. § (2) bekezdése 
alapján általános védelem alatt állnak. A kulturális örökség védelme érdekében a köz- és 
magáncélú fejlesztéseket – így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- és 
településrendezés, környezet-, természet- és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos beruházások 
tervezését – e védelemmel összhangban kell elvégezni (Kötv. 3. §).  
A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása 
mindenkinek kötelessége. Tilos a kulturális örökség elemeinek veszélyeztetése, 
megrongálása, megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása (Kötv. 4. § (1)). 
Örökségvédelemmel, régészeti lelőhelyek védelmével kapcsolatos alapvető jogszabályok 
jegyzéke: 
- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökségvédelemről (Kötv.), 
- 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, 
- 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról, 
- 191/2001 (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról, 
- 439/2013 (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel 
kapcsolatos szakértői tevékenységről. 

A régészeti érintettségű területek Kötv. által meghatározott három fő típusa: 
- Régészeti lelőhely  

A régészeti lelőhely olyan földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség 
elemei történeti összefüggéseikben találhatók (Kötv. 7. § (35)). A régészeti lelőhelyeket – a 
fenntartható használat elvének figyelembevételével – csak olyan mértékben lehet igénybe 
venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik 
jelentősen ne károsodjanak (Kötv. 9. §).  A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti 
lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni (Kötv. 10. § 
(1)). A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, 
szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük (Kötv. 10. § (2)). Az előbbiek szellemében a 
földmunkával járó beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket lehetőség szerint el 
kell kerülni (Kötv. 19. § (1)). Amennyiben erre nincs mód, a régészeti örökség elemei eredeti 
helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el (Kötv. 19.§ (2)). A régészeti 



feltárások költségeit – a mentő feltárás kivételével – annak kell fedeznie, akinek érdekében az 
elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált 
(Kötv. 19. § (3)). 
- Fokozottan védett, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely 

Tekintettel arra, hogy Baracska közigazgatási területén nincs fokozottan, vagy kiemelten 
védett lelőhely, ehelyütt eltekintünk a jogszabályi rendelkezések ismertetésétől. 
- Régészeti érdekű terület 

Régészeti érdekű területnek minősül valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg 
és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható 
vagy feltételezhető (Kötv. 7. § 29. pont). Régészeti érdekű területen fokozott figyelemmel és 
óvatossággal kell eljárni minden földmunkával járó beruházás esetén. Amennyiben bármilyen 
beruházás során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a 
tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az 
általa folytatott tevékenységet abbahagyni, majd a jegyző útján a hatóságnak azt 
haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás 
elvégzésére jogosult intézményt (Kötv. 24. § (2)). A feltárásra jogosult intézmény köteles a 
mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan – az elvárható ütemben – 
végezni, az előkerült régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni (Kötv. 24. § (3)). A mentő 
feltárás során felmerülő költségeket a feltárásra jogosult intézmény viseli. 
Az örökségvédelmi hatástanulmány 
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 (Kötv. 85/A. § (1)). Az 
örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell 
meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és 
településrendezési eszközöket (Kötv. 85/A. § (2)). Az örökségvédelmi hatástanulmányt 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 68/2018. 
(IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 14. melléklete szerinti tartalommal a 
Korm. rendelet (2) bekezdés a)-c) pontja alapján kell elkészíteni. Az települési 
örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze a 14. mellékletben 
meghatározott tartalmi elemek közül a régészeti örökség tárgykörével foglalkozó tartalmi 
elemek összessége (Korm. rendelet 83. § (3)). 
A települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településfejlesztési koncepció 
vagy a településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője köteles gondoskodni 
(Korm. rendelet 84. § (1)). Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosult az 
örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában a régészeti 
örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 
kormányrendelet szerint régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő, 
valamint a helyi építési szabályzat kidolgozása során a gyűjtőterületén érintett régészeti 
gyűjtőkörrel rendelkező múzeum, amely az újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület 
terepbejárását térítésmentesen, 60 feltárásra alkalmas nap alatt végzi el (Korm. rendelet 84. § 
(2) a)-b) pontjai). A terepbejárás a Kötv. 7. § 30. értelmező rendelkezése alapján régészeti 
feltárásnak minősül. A Kötv. 20. § (4) bekezdése sorolja fel a régészeti feltárás elvégzésére 
jogosult intézményeket. A fentiek értelmében örökségvédelmi szakértő magánszemélyként 
nem folytathat terepbejárást (tehát a Kötv. 7. § 41. értelmező rendelkezése alapján semmilyen 
olyan felszínen végzett kutatást, adatgyűjtést és kiértékelő dokumentálást, amely a régészeti 
örökség nem ismert elemének felfedezésére vagy a régészeti lelőhely állapotának 



ellenőrzésére, illetve azonosítására irányul, függetlenül attól, hogy együtt jár-e a leletek 
összegyűjtésével vagy sem). 
A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint régészeti lelőhely központi, közhiteles 
nyilvántartásba vételét feltárásra jogosult intézmény vagy a hatóság kezdeményezheti a 2. 
mellékletben meghatározott adattartalmú lelőhely-bejelentő adatlap benyújtásával a 
nyilvántartást vezető hatóságnál. Az örökségvédelmi szakértőnek tehát nincs lehetősége a 
közhiteles nyilvántartás téradataitól eltérő kiterjedésű vagy elhelyezkedésű lelőhely-adatok, 
valamint új régészeti lelőhelyek nyilvántartásba vételének kezdeményezésére. Ez a fenti 
jogszabályhelyből következően a hatóság, valamint a területileg illetékes múzeum feladata és 
felelőssége. 
1.2.3. Régészeti lelőhelyek 

Baracska község közigazgatási területén 3 nyilvántartott régészeti lelőhely található (1. 
táblázat, 2. ábra). Ezek közül egy sem fokozottan vagy kiemelten védett. 
 
Lelőhely 
azonosító 

Lelőhely neve 
Lelőhely 
jellege 

Lelőhely kora Helyrajziszámok 

21596 Gellért Tanya temető 
temető 

kora Árpád-kor 
újkor 

032/27 

21599 Homokbánya avar kor szórványlelet 047/3, 046/2, 2557, 
2664/1, 2556, 2555, 

2554, 2594, 2572, 2573, 
2577, 2578, 2580, 2575, 
2553, 2571, 2574, 2579, 
2610, 2609, 2576, 2620, 
2613, 2621, 2612, 2619, 

2618, 2611, 2664/2, 
2614, 2617, 0154/1, 

0154/2 
21603 Olajvezeték szórványlelet bronzkor 2511, 2474, 2510, 2512, 

2473, 2472, 2513, 2519, 
2471, 2396, 2469, 2468, 
2388, 2391, 2384, 2389, 
2514, 2367, 2370, 2369, 
2377, 2371, 2368, 2366, 
2383, 2382, 2385, 2363, 
2362, 2372, 2373, 2364, 
2358, 2365, 2390, 2381, 
2518, 2517, 2516, 2386, 

2387, 0155/9, 2515, 
2470, 2475, 2467 

1. táblázat: Baracska község nyilvántartott régészeti lelőhelyeinek adatai 



Baracska közigazgatási területét ÉNy–DK irányban szeli ketté a Váli-víz. Ebből arra 
következtethetnénk, hogy az elmúlt évezredekben emberi megtelepedésre kiválóan alkalmas 
helyként szolgálta az itt élő népeket, s így régészeti lelőhelyek sokaságára számíthatunk. A 
közhiteles lelőhelynyilvántartásban mégis csak három lelőhely szerepel, amely a 
közigazgatási terület méretéhez és emberi megtelepedésre alkalmas mivoltához képest 
rendkívül alacsony szám. Szinte bizonyos, hogy sokkal több régészeti lelőhely helyezkedik el 
a területen, csak eddig az azonosításuk és a nyilvántartásba vételük nem történt meg. 
Elsősorban a Váli-víz két partján lehet nagy eséllyel újabb régészeti lelőhelyek előkerülésére 
számítani.  

 
2. ábra: Baracska közigazgatási területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek térképe 

Őskor 
A 19. században vasúti munkálatok alkalmával két darabra tört rézbaltát szolgáltatott be Oláh 
József földműves. 
A Baracskához tartozó Nagyhalom-puszta határában, a Váli-víz völgyében fekvő homokháton 
1938-ban nyitott homokbányában bronzkori Vatya-kultúrához tartozó urnasírokra akadtak. 
Dr. Gallus Sándor (Magyar Nemzeti Múzeum) kezdett a területen ásatásba és mintegy 25 
urnasírt tárt fel (3. ábra).  
Baracska egyik homokbányájából egy díszített bronzkard került elő, amelyet megtalálója 
házfedésnél nádvágásra használt, így pengéje kissé megcsorbult. Csontos Andor 1912-ben 
adományozta a fehérvári múzeumnak. A bronzkard a bronzkor időszakára keltezhető.  
Ugyanebből a homokbányából egy 19. és 20. század fordulóján meglelt bronzfibula 
(kapcsolótű) is a múzeumba került. A lelőhely a baracskai olajvezeték mentén, a 
vasútállomástól északra, 200 méterre, a Váli-völgy keleti dombperemén helyezkedik el és a 
közhiteles nyilvántartásban Olajvezeték néven szerepel (azonosítószáma: 21603). Ugyaninnen 
ismertek edények is a szórványleletek közül. 



4. ábra: C. Licinius Bassus síremlékének részlete (Magyar 
Nemzeti Múzeum) 

3. ábra: Dr. Gallus Sándor ásatása Nagyhalom-pusztán 1938-
ban (SzIKM Adattár) 

A Kokaserdő–Karám nevű részen, a 
Váli-víz mentén, egy a talaj 
meliorizációs munkáit szolgáló árok 
gépi földmunkája közben sírokat 
bolygattak meg. Az István Király 
Múzeum és az Intercisa Múzeum 
részéről kiszálló Jungbert Béla és 
Pásztor Emília régészek kettő, a 
keltákhoz köthető La Téne kultúrába 
tartozó sírt tártak fel. Vasfibulák, 
vaskarikák, hólyagos bronz 
lábperecek és edénytöredékek 
alkották a sírok leletanyagát. A 
lelőhely pontos elhelyezkedése a 
rendelkezésre álló dokumentáció 
alapján nem határozható meg, ezért a 
közhiteles lelőhelynyilvántartásban 
sem szerepel. 
Római kor 
A római korban főútvonal vezetett 
Baracskán keresztül Aquincumba. 
Az Aquincumtól és Gorsiumtól 
egyaránt 25 mérföldre fekvő 
állomást, Iasulonest rendszerint Baracska körzetében határozzák meg. 
A vasútállomás felé vezető út melletti homokbányában római kori edénytöredékek és 
éremleletek kerültek elő. 
Orbán György baracska-pusztagelléri gazda kertjében Cocceius Senecio, az ala I Thracum 
nevű lovascsapat parancsnoka által állíttatott 2. századi fogadalmi oltár (a Szent István Király 
Múzeumban őrzik), valamint a falu melletti réten, töredékes állapotban, egy 2. század végére 
– 3. század elejére keltezhető Hercules-kentaur dombormű került napvilágra, majd Horváth 
János ajándékaként 1930-ban a fehérvári múzeumba. 
1907-ben Csontos Andor országgyűlési képviselő Felsőszentiván középkori templomának 
helyét ásatta fel. Ekkor a templom szentélyén kívül, 5 méter távolságban, álló helyzetben 
került elő egy, a római főistennek, Iuppiternek szentelt oltár Iuppiter, Iuno és Minerva 
alakjával. Készítésének ideje a 4. századra határozható meg. Nem tulajdonítottak neki 
nagyobb jelentőséget és a dombról lezúduló föld betemette. 1922 után került elő ismételten, 
1925-ben elszállították a falu délnyugati végére, a kocsiút melletti rétre, majd valamikor 1931 
és 1934 között szállíthatták a település központjába (Marosi Arnold 1931-es cikke még a falu 
délnyugati végén a réten említi, de Juhász József 1934-es cikke már a Hősök terén), végül az 
István Király Múzeumba került. Marosi Arnold tudósít róla, hogy „A kő a váli út mentén, a 
Szent-Iván pusztához tartozó „Puszta-templom” romok mellől került jelenlegi helyére. 
Ugyane helyen Csontos Andor 
ásatott és bemondása szerint három 
egymásfeletti temetőre akadt. A 
legalsó őskori urnatemető volt, 
felettük római, ezek felett pedig 
ősmagyar sírokra akadtak.”  
1806-ban – Papp Júlia 
művészettörténész szerint ugyancsak 
a szentiváni pusztatemplom előtt 
területen állott – római kori sírkövet 
és faragott bázist írtak le. A sírkő – 



5. ábra: Iuppiter oltár a középkorban 
ráfaragott kettőskereszttel (Szent 

István Király Múzeum) 

C. Licinius Bassus síremléke a 2. századból – ma a Magyar Nemzeti Múzeum 
gyűjteményében található (4. ábra). Fitz Jenő 4. századi temető létezésével számolt a 
pusztatemplom területén. A rendelkezésre álló adatok valóban arra engednek következtetni, 
hogy római kori sírmező is rejlik az egykori középkori templom környékén. A közhiteles 
lelőhelynyilvántartásban sem a középkori templom, sem a római kori temető nem szerepel. 
Ahogy arról később, a középkor alfejezetben szó esik, ezek a lelőhelyek vagy a 21603 számon 
nyilvántartott Olajvezeték lelőhely környékén vagy a 21599 számon nyilvántartott 
Homokbánya lelőhelytől közvetlenül dél-délkeletre helyezkedhetnek el. 
Csontos Andor házának belső telkén római kori (tégla)sírokat találtak, amelyekből a fehérvári 
múzeumba egy bronzfibula került. A lelőhely a közhiteles nyilvántartásban nem szerepel. 
Népvándorláskor (avar kor) 
1959-ben a vasútállomástól 800 méterre nyugatra, a később épült M7 autópálya mellett 
(Homokbánya lelőhely, azonosítószáma: 21599) homokbányászás közben avar kori sírokat 
semmisítettek meg. Futó Ferenc tanár egy hullámvonaldíszes kerámiaedényt és 4 db 
orsógombot mentett meg a temetkezések mellékletei közül, amelyek a Szent István Király 
Múzeum gyűjteményébe kerültek. 2015-ban autógáz töltő állomás építésének földmunkái 
során Szücsi Frigyes folytatott régészeti megfigyelést, de azt tapasztalta, hogy a területen 180 
cm-es sárga homokos feltöltés húzódott, így a 200 cm mélységig haladó földmunkákkal csak 
az egykori járószintként értelmezhető humuszréteget érték el. 
Középkor 
1907-ben Csontos Andor országgyűlési képviselő Baracska-Felsőszentiván középkori 
templomának helyét ásatta fel, amelynek az eredményéről sajnos nem maradt fent jelentés. 
Ekkor a templom szentélyén kívül, 5 méter távolságban, álló helyzetben került elő egy, a 
római főistennek, Iuppiternek szentelt oltár három oldalán 
Iuppiter, Iuno és Minerva alakjával. A negyedik oldalán egy 
ovális mezőben a középkorban faragtak egy kettőskeresztet 
(5. ábra).  Ekkor még nem tulajdonítottak neki nagyobb 
jelentőséget és a dombról lezúduló föld betemette. 1922 után 
került elő ismételten (ekkor törték le az alját, mert 
eredetileg 170 cm magas volt). A kőemléket már a 13. 
században említi Kézai Simon mester az utókor által 
Gesta Hungarorumnak nevezett krónikájában, majd 
Thuróczy János a 15. századi krónikájában a hun Keve 
vezér sírját jelző „kőszoborként”. A krónikákban említett 
kőszobor és a baracska-felsőszentiváni középkori 
templom elől napvilágot látott, a középkorban 
másodlagosan felhasznált római oltárkő közötti 
összefüggésre Juhász József hívta fel elsőként a figyelmet 

1934-ben. A mondai jelentőséggel felruházott oltárkő így 
mindenképpen régészeti örökségünk kiemelkedő 
jelentőségű darabja. Dormuth Árpád – Baracskára 
kiszállva – járt utána a templom előtti Iuppiter-oltárkő pontos lelőhelyének: Gál Gábor 
baracskai gazda 1687 hrsz-ú földjéről került elő, ahol 1922-ben még állt a templom egyik 4-5 
méteres oldalfala, a romokat csak ezt követően hordták szét építőanyagnak. Dénes József 
régész mutatott rá, hogy a felsőszentiváni templom helye viszonylagos pontossággal 
beazonosítható egy 1884-es kataszteri térkép alapján. A kataszteri térképen szerepel a „Puszta 
templom” felirat, de az említett helyrajzi szám attól mintegy fél kilométerre nyugatra található 
(6. ábra). A középkori pusztatemplom tehát vagy a 21603 számon nyilvántartott Olajvezeték 
lelőhely környékén vagy a 21599 számon nyilvántartott Homokbánya lelőhelytől közvetlenül 
dél-délkeletre helyezkedett el. 



 
6. ábra: Az 1687 hrsz.-ú föld és a "Puszta templom" felirat (vörös vonallal bekarikázva) az 1884-es 
kataszteri térképen (Habsburg Birodalom kataszteri térképek (XIX. század). Mapire – Történelmi 

Térképek Online.  https://mapire.eu/hu/map/cadastral/ Letöltés időpontja: 2018.12.16.)  
1981-ben Jungbert Béla a Gellért-tanya nevű határrészen Baracska másik középkori 
templomának temetőjében végzett leletmentő feltárást, amely során összesen 32 sírt tárt fel 
(Gellért Tanya lelőhely, azonosítószáma: 21596). Ebből 27 sírt 11–12. századinak, 5 sírt 
pedig 17–18. századinak határozott meg. A temetőrészlet mellékletekben igen szegényes volt. 
2007-es terepbejárásán a Váli-völgy déli oldalán azonosította Stibrányi Máté a templom 
helyszínét – a dombhát lábánál futó dűlőút egy alacsony homokdombot keresztez itt –, 
amelyet a bolygatott talajban kis területen igen sok embercsont, habarcsos tégla- és kőtöredék 
jelez. Az azonosított templom körül, a dombhát alján, és felette az oldalán intenzív középkori 
faluhelyet jeleznek a Stibrányi Máté által gyűjtött, általa 14–15. századinak meghatározott 
kerámiatöredékek.  A középkori Baracska tehát itt, a mai településtől kb. 1 km-re délre–
délkeletre helyezkedett el, de a falu pontos nagyságáról nem rendelkezünk adattal. A 
közhiteles lelőhelynyilvántartásban a hatástanulmány írásának idején a középkori telep és 
templom nem szerepelt. 
Stibrányi Máté a doktori disszertációjában azonosított egy Baracskáról Keresztúrra vezető, 
középkori határjárásban említett utat is, amely az első katonai felmérés térképén még látható, 
de ma már nem létezik. 
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2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE A 

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGRE 

2.1. A területfelhasználási változások ismertetése 

Beépítésre szánt területek 
1. A Rákóczi Ferenc utca – Kassai út – Petőfi Sándor utcák által határolt falusias lakóterület 
kisvárosias lakóterületbe sorolása. 
2. Kossuth utca végén a Váli-víz melletti területeken a tervezett véderdő megszüntetése és a 
területfelhasználás településközponti vegyes, illetve falusias lakóterület felhasználásra 
módosítása. 
3. A mezőgazdasági majorok területei ipari területből különleges mezőgazdasági területbe 
kerülnek. 
4. Általános mezőgazdasági területből különleges mezőgazdasági üzemi területbe sorolják át a 
042, 076 és 083/1 hrsz.-ú telkeket. 
5. Általános mezőgazdasági területből különleges büntetés-végrehajtási területbe és falusias 
lakóterületbe sorolják át a büntetés-végrehajtási intézet területeit (hrsz.: 071/1, 072/7). 
Beépítésre nem szánt területek 
6. A Szentiványi-dűlőben a különleges szélerőmű terület általános mezőgazdasági területbe 
kerül. 
7. A Temető-dűlőben és a Váli-víz északi partján a különleges környezetvédelmi beruházási 
terület általános mezőgazdasági területbe kerül. 
8. A volt szeméttelep területe (hrsz.: 060) útterület helyett véderdő lesz. 
9. A Váli-víz melletti (a vízfolyástól délre) nádas területe természetközeli terület lesz. 
10. Az erdőtérkép szerinti elsődleges rendeltetésű erdőterületek rendezése a szerkezeti terven, 
új erdőterületek kerülnek kijelölésre. 
 
2.2. A változások hatásai a régészeti örökségre 

A beépítésre szánt területeken 
A változások egyik beépítésre szánt területen sem érintenek régészeti lelőhelyet.   
A Váli-víz közelsége miatt (300-400 méter) azonban régészeti érdekű területnek minősül a 
Rákóczi Ferenc utca – Kassai út – Petőfi Sándor utcák által határolt rész, ahol a falusias 
lakóterület kisvárosias területbe sorolása történik (a felsorolásban 1-es számmal). Az 
intenzíven beépített, bekerített ingatlanok terepbejárással nem kutathatók. Közvetlenül a Váli-
víz partján helyezkedik el – tehát régészeti érdekű terület – a Kossuth utca végén a Váli-víz 
melletti területeken tervezett véderdő, amely megszüntetésre kerül a területfelhasználás 
településközponti vegyes, illetve falusias lakóterület felhasználásra módosítása érdekében (2-
es számmal). A területet a terepbejárás során fűtakaró borította, a patakot kísérő földút mellett 
magas gyomnövényekkel, így kutatásra alkalmatlannak bizonyult.  A mezőgazdasági majorok 
közül csak a keletebbi, 0133 hrsz.-ú minősül régészeti érdekű területnek, mert a Váli-víztől 
100-200 méterre terül el (3-as számmal). Ez a terület a beépítettsége miatt ugyancsak nem 
kutatható terepbejárással. A régészeti érdekű területeken eszközölt változtatások a régészeti 



örökségre nem jelentenek nagyobb veszélyt, de régészeti lelet vagy lelőhely váratlan 
előkerülése esetén az értékvédelmi tervben megfogalmazottak szerint kell eljárni. 
Sem régészeti lelőhelyet, sem régészeti érdekű területet nem érint a 3-as számú változtatással 
érintett mezőgazdasági majorokból a 0113. hrsz.-ú, valamint a 4-es (általános mezőgazdasági 
területből különleges mezőgazdasági üzemi területbe átsorolásra kerülő ingatlanok) és az 5-ös 
változtatás (a büntetés-végrehajtási intézet területei, amelyeket általános mezőgazdasági 
területből különleges büntetés-végrehajtási területbe és falusias lakóterületbe sorolnak át). 
A beépítésre nem szánt területeken 
A beépítésre nem szánt területeken tervezett változtatások közül egyik sem érint régészeti 
lelőhelyet, de némelyik a Váli-víz közelsége miatt régészeti érdekű területnek minősül: a 7. 
számú változással érintett területek közül a második, a Váli-víz északi partján, valamint a 9. 
helyszín, a Váli-víz melletti nádas területe. A 10. számú változtatás keretében kijelölt 
erdőterületek közül csak a Váli-víz északi részén elterülők tekinthetők régészeti érdekű 
területnek, azoknak a vízfolyáshoz való közelségük miatt. A régészeti érdekű területeken 
eszközölt változtatások a régészeti örökségre nem jelentenek nagyobb veszélyt, de régészeti 
lelet vagy lelőhely váratlan előkerülése esetén az értékvédelmi tervben megfogalmazottak 
szerint kell eljárni. 
A Szent István Király Múzeum munkatársaival folytatott terepbejárás során a 7. számú 
változtatással érintett területek közül (itt a különleges környezetvédelmi beruházási terület 
általános mezőgazdasági területbe kerül) a Temető-dűlő DNy-i részén találtunk 1 db őskori 
kerámiatöredéket. Egyetlen darab azonban nem elegendő régészeti lelőhely azonosításához, 
így a területet sem régészeti lelőhelynek, sem régészeti érdekű területnek (a természetes 
vízfolyásoktól távol helyezkedik el) nem tekinthetjük. A 6. helyszín (Szentiványi-dűlőn 
különleges szélerőmű területből általános mezőgazdasági terület) és 8. helyszín (volt 
szeméttelep) ugyancsak nem minősül régészeti érdekű területnek. 
 
3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV (RÉGÉSZET) 

Baracska nyilvántartott régészeti lelőhelyei kivétel nélkül külterületen helyezkednek el. A 
Olajvezeték nevű lelőhely (azonosítószáma: 21603) kertes mezőgazdasági területen, a 
Homokbánya nevű lelőhely (azonosítószáma: 21599) részben kertes mezőgazdasági területen, 
részben kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen helyezkedik el. Ezek a 
területfelhasználások a régészeti lelőhelyek szempontjából kedvezőtlenek, kertművelés – 
mélyre hatoló gyökérzetű növények ültetése esetén – valamint a zártkerti ingatlanokon a 
gazdasági épületek kivitelezése során folytatott földmunkák a régészeti lelőhelyekre veszélyt 
jelentenek. Amennyiben földmunkával járó építési munkálatra kerülne sor a nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek területén, akkor a beruházás engedélyeztetése vagy bejelentése során a 
hatóság (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztálya) is részt vesz az eljárásban és előírja a megelőző feltárás 
valamilyen formájának teljesítését (próbafeltárás, teljes felületű feltárás vagy régészeti 
megfigyelés). A megelőző feltárás költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében az 
elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált 
(Kötv. 19. § (3)). 
A Gellért-tanya lelőhely (azonosítószáma: 21596) rétként hasznosított – területfelhasználását 
tekintve általános mezőgazdasági – területen terül el, amely művelési ág a lelőhely tartós 
fennmaradását biztosítja. Javasolt a lelőhely területét a jövőben rét vagy legelő művelési 
ágban tartani. 
A közhiteles nyilvántartásban szereplő lelőhelyeken kívül újabb régészeti lelőhelyek 
előkerülésével lehet számolni Baracska közigazgatási területén, mert régészeti topográfiai 
szempontból alig kutatott és a nyilvántartott régészeti lelőhelyek száma (mindössze három!) 
aránytalanul alacsony más települések jobban kutatott közigazgatási területeihez képest. Új 
régészeti lelőhelyek előkerülésére különösen a régészeti érdekű területeken – elsősorban a 
Váli-víz partjának közelében – lehet számítani. A változtatások jelentős része régészeti érdekű 



területeket érint. Amennyiben bármilyen régészeti feltáráson kívüli földmunka során régészeti 
emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az 
ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet 
abbahagyni, majd a jegyző útján a hatóságnak (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári 
Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás 
király krt. 13., tel.: 06 22 795-781) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul 
tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt (Kötv. 24. § (2)). Az ügyintézés 
hatékonysága és az esetlegesen szükségessé váló mentő feltárás mielőbbi megkezdésének 
érdekében célszerű a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt is rövidúton tájékoztatni 
(Szent István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár, Fő u. 6., tel.: 06 22 315-583, e-mail.: 
titkarsag@szikm.hu). A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul 
megkezdeni, és folyamatosan – az elvárható ütemben – végezni, az előkerült régészeti leletet 
ideiglenesen elhelyezni (Kötv. 24. § (3)). A mentő feltárás során felmerülő költségeket a 
feltárásra jogosult intézmény viseli. 
 
4. ÖSSZEFOGLALÁS 

Baracskáról jelentős bronzkori, római kori és középkori régészeti leletek és lelőhelyek 
ismertek. A közhiteles lelőhelynyilvántartás sajnos nem tartalmazza mindegyik 
beazonosítható és beazonosított lelőhelyet (például a középkori Baracskával azonosítható 
telep és templom sem szerepelt a hatástanulmány írásának idején a nyilvántartásban). A 
leletek közül hangsúlyosan kiemelnénk azt a felsőszentiváni középkori templom elől 
napvilágot látott római kori Iuppiter-oltárkövet, amely a minden bizonnyal hozzá kapcsolódó 
középkori krónika-helyek, illetve a hun Keve vezér sírjának jelölését benne látó monda miatt 
nemcsak helyi vagy tájegységi, hanem országos jelentőséggel bír. 
A változtatások régészeti lelőhelyet nem érintenek, régészeti érdekű területeket viszont igen. 
A régészeti érdekű területeken eszközölt változtatások azonban a régészeti örökségre nem 
jelentenek nagyobb veszélyt, de régészeti lelet vagy lelőhely váratlan előkerülése esetén az 
értékvédelmi tervben megfogalmazottak szerint kell eljárni. Baracska közigazgatási területe 
régészeti topográfiai szempontból alig kutatott, így újabb régészeti lelőhelyek előkerülése 
várható, elsősorban a Váli-víz partjai közelében. 



NYILATKOZAT A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 
ELKÉSZÍTÉSÉRE VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL 

 
Alulírott Szücsi Frigyes régész nyilatkozom, hogy a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 5. § 
(2) bekezdése szerinti előírásoknak megfelelek, valamint a 10. § szerinti szakértői 
nyilvántartásban szerepelek. 
 
Okleveles régész szakképesítést igazoló okirat száma: ELTE-BTK-0144/2012  
Szakértői nyilvántartási szám: 16-003 
 
A hatástanulmányban tervezett megoldások megfelelnek az örökségvédelmi jogszabályoknak 
és hatósági előírásoknak. 
 
Bakonykúti, 2018. december 17. 

 
 
 

Szücsi Frigyes 
régész,örökségvédelmi szakértő 

 


