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Történeti leírás, régészeti örökség*  
 
           A település nevével már a tatárjárást megelőző okle-
vélben találkozhatunk, amikor Haraznia iuxta Dravam néven 
fordult elő. 1332-37 évi pápai tizedjegyzékben már egyházas 
helyként említik az ekkor még két településből álló falut. 
Egyházasheresznye a székesfehérvári káptalanhoz, 
Felvétheresznye (vagy Felsőheresznye ) az Alsó-Lendvai 
Bánfi, majd a Marczali család birtoka lett. 1495-ben ado-
mányként kerül a Báthoriakhoz. 1550-ben a szomszédos te-
lepülésekkel együtt Tahy Ferenc lett a földbirtokosa. A XVI. 
század közepén a település Zrínyi Miklós szigetvári várkapi-
tány parancsnoksága alatt állt.  
       Szigetvár elestét követően a törökök feldúlják, és telje-
sen elpusztítják a települést.  
       Ezt követően, 1677-ben Széchenyi György kalocsai ér-
sek kapja adományul I. Lipót császártól. 1726-33- ig gróf 
Széchenyi Zsigmond birtokai között találjuk Heresznyét, 
mely a XVIII. században régi helyéről, a Dráva partjáról, a 
magasabban fekvő jelenlegi helyére települ át. 1750-ben 
önálló jobbágyfaluvá válik.  1784-ben 336-an lakták, horvát 
anyanyelvű lakói. Még a XIX. században is horvát faluként 
tartják számon a szomszédos Drávaparti településekkel 
együtt.  Ekkor került át az egyház irányítása a zágrábi püs-
pökségtől a veszprémihez. A település első iskoláját 1870-
ben építették fel, ekkor a községnek már 546 lakója volt. 
1880-ban házainak kétharmada leégett. A századfordulón a 
népessége tovább nőtt, 1925-ben 894 lelket számláltak a 
községben. Ekkor a vidék ura Festetics Tasziló herceg volt. 
Az itt élők 80%-a ekkor még horvát ajkú volt.  1935-ben épült 

fel a templom és ekkor készült el a babócsai bekötőút is. A 
II. Világháború súlyos áldozatokkal járt, a településen húzó-
dott a frontvonal, ezért 1944 decemberében a lakosságot ki 
kellett telepíteni. A háború után a napszámosok zöme föld-
höz jutott. A rövid életű magángazdálkodást azonban né-
hány év múlva a TSZ szervezése követte. 1949-ben alakult 
meg az első TSZ csoport. Egy évtizeden belül minden gazda 
TSZ taggá vált. 
A falu élete a ’70-es évek elejétől kapcsolódott össze szoro-
san a szomszédos falvakéval, Heresznye, Vízvárral és 
Bélavárral együtt közös tanácsba szerveződött, melynek 
székhely Vízváron lett. Erre az időre esik az alapellátást 
nyújtó egyéb intézmények körzetesítése is. Vízvárra került a 
községi közigazgatás után az óvoda és az iskola is. Egye-
sültek a TSZ-ek  is, Vízvár központtal, mely ekkor 556 taggal 
4118 ha-on gazdálkodott. A székhely község mellett a társ-
községek korlátozott fejlesztési lehetőségeket kaptak. Ez 
változott meg a rendszerváltáskor, amikor Heresznyén is 
önálló önkormányzat alakult saját ügyeinek intézésére. A te-
lepülés gazdaságilag önállósult. Ennek hatásai mérhető vál-
tozást hoztak. Azóta több helyi intézmény felújítására, fej-
lesztésére került sor, és megvalósult a két legjelentősebb 
infrastrukturális fejlesztés; kiépült a gázközmű és a szenny-
vízcsatorna. Ezzel a település további fejlesztéséhez nélkü-
lözhetetlen alapberuházások valósultak meg.  
 
 
*
Forrásai:

 

Csánki féle monográfia,  
Somogy megye Kézikönyve 1998 
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Építészeti örökség: 
 
Heresznyén  országos védettséget élvező műemlék nincs.  
Sajátos népi építészeti hagyományokat 3 lakóház őriz, helyi 
védelemre érdemes a templom, több régi síremlék és egy 
közkút. A védendő értékeket fotón dokumentáltuk, rögzítve 
értékeiket és a megőrzésük érdekében teendő intézkedése-
ket. 
 
Régészeti örökségek 
 
       Heresznye közigazgatási területén külön rendeletben 
meghatározott védett, illetve fokozottan védett régészeti le-
lőhely nincs, a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának 
Régészeti adattárába, illetve térképtárában  a községre vo-
natkozó adat nem található. Somogy megye helynévgyűjte-
ményében sem találkozhatunk olyan földrajzi névvel, ame-
lyik régebbi településre, illetőleg azok nyomára utalna. Ez 
részben az eredeti településhely elhagyásával, részben a 
Dráva áradásaival magyarázható. A terület régészeti bejárá-
sára a hatástanulmány összeállítását megelőzően sor került, 
de szemrevételezéssel régészeti lelőhelyre utaló nyomok 
nem voltak azonosíthatók. 
       Régészeti érdekű területként indokolt figyelembe venni 
a Dráva folyó községi szakaszát és annak partvonalától 
számított 70 méteres területsávot. 
 (Helyük a mellékelt térképen, valamint a településrendezési terv külterületi szerkezeti és 

szabályozási tervén jelölve) erről részletesebben: 
 
 Régészeti érdekű területek: 

( Régészeti érdekű terület: valamennyi terület, természetes vagy 
mesterséges üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve 

amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhe-
tő. Idézet a 2001 évi LXIV törvényből) 

 
 

Dráva folyó és annak közvetlen partszakasza: A régésze-
ti érdekű terület pontosan nem lokalizálható. Erről a 
területről eddig régészeti lelet nem került elő. Ismere-
tes azonban, hogy a Dráva medréből Vízvár területén 
1892-ben, majd 1912-1929 között több alkalommal is 
kerültek elő mamut és őstulok csontok. Hasonló lele-
tek előfordulása itt is feltételezhető, hiszen a Dráva 
partja már az őskorban is az ember által lakott hely 
lehetett. 

           Érintett ingatlanok és ezek hasznosítása: 
        Folyómederből:      05/1,052/3, 056/2,057,057/2,058/1 
        Védelmi erdő:         05/2,057/3,058/2 
        Legelő:                    057/1,056/1 
        Szántó:                    052/7,052/10 
           Helyszín: A folyó heresznyei partszakasza erősen 

meanderező a település közelében, számos helyen 
holtágakkal tagolt. A folyó ezen szakaszán már ma-
gas partfalakkal nem találkozunk, így ideális kör-
nyezetet jelentett az ember vízparti megtelepülésé-
hez. A folyó medrét jelentős védelmi erdők, legelők 
és szántók övezik. 

 
 
Természet, táj, tájhasználat, településhálózati és telepü-
lésszerkezeti összefüggések, településkép és utcaké p 
 
        Heresznye a Belső-Somogy középtájon, az ún. Közép-
Dráva-Völgyi kistájon fekszik. Barcstól észak-nyugatra 22 
km-re, Nagyatádtól dél-nyugati irányba 29 km-re, Csurgótól 
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dél-keletre 27 km távolságra, a Dráva folyó partján, Magyar-
ország déli, Horvátországgal határos részén fekszik. Kapos-
vártól, a megyeszékhelytől a 61-es és a 68-as közutakon, il-
letve országos mellékutakon érhető el, attól 75-80 km-re 
van. Szomszédos települései, dél-keletről Bolhó, észak-
nyugatról Vízvár, keletről Háromfa. 
 
             A település a barcsi székhelyű Drávamenti Terület-
fejlesztési Önkormányzati Társulás tagja, a Barcsi Statiszti-
kai Kistérséghez tartozik. A Somogy megyei Területrende-
zési Terv javaslata szerint, Heresznye potenciálisan veszé-
lyeztetett település, mely több szempontból is (munkanélkü-
liség számát, társadalmi- gazdasági helyzetét tekintve) hát-
rányos helyzetűnek minősül. A településen az alapfokú ellá-
tás részlegesen biztosított, a hiányzó funkciókat a közeli 
Vízvár intézményei biztosítják. A kedvezőtlen területi besoro-
lás azonban Heresznye esetében a kedvező kibontakozás 
lehetőségét jelenti. Ezzel ugyanis bővülhetnek támogatási 
forrásai, kiváló táji-, természeti adottságai, pedig vonzzák a 
befektetőket. Heresznye a barcsi vállalkozási övezetbe tar-
tozik és ez gazdasági hátrányainak leküzdéséhez komoly 
esélyt jelenthet.            
            A kistáj Drávatamásitól Őrtilosig terjedő, mintegy 60-
70 km-es Dráva szakaszt foglalja magába. Jellemző sajá-
tossága a Dráva erősen tagolt partszakasza, a folyót kísérő 
morotvák, az ÉÉNy-DDK-i irányú völgyek. A folyó bal partjá-
nak ezen a szakaszán homokkal fedett hordalékkúpok talál-
hatók, de a Somogyudvarhelyre, Vízvárra még jellemző me-
redek partoldalak itt már lankásabbá válnak. Jellemző erre a 
területre a folyó zegzugos futása, felülnézetben íves hajla-
dozása. 

             A kistáj ásványi anyagokban gazdag. A bányászati 
kavics és a homok mellett jelentős földgázvagyon található a 
föld mélyében. Számos gázkút található a település külterü-
letén. 
             A kistáj éghajlata mérsékelten meleg, évi átlagos 
csapadékmennyisége 700 mm. A környék talaja homokos 
üledékeken agyagbemosódásos barna erdőtalaj. E talaj tí-
pusokra a kedvezőtlen víz- és tápanyagmegtartó képesség 
jellemző, melynek következtében a talajminőség viszonylag 
kedvezőtlen. Szántóterületei középkötöttek, 17-20 AK, lege-
lői 3-8 AK közötti értékűek.  Fontosabb mezőgazdasági ter-
ményei a búza, a kukorica, a tritikálé, de többen foglakoznak 
gyógynövénygyűjtéssel is. A zártkertekben, magáncélra, 
szőlő és gyümölcstermeléssel. A település szerencsésen, 
mindmáig megőrizte állattartó hagyományait. A BHV Rt. 
heresznyei szarvasmarha telepe, jelenleg bérbeadással 
hasznosított. Itt van az Rt állatállományának nyári szállása. 
A közeli Teréz major területén pedig egy pulykafarm üzemel. 
          A község viszonylag kevesebb erdőterülettel rendel-
kezik. A 213,4 ha üzemtervezett erdő döntő része ún. gaz-
dasági hasznosítású (143,8 ha). A fokozottan védett termé-
szeti területen 55,7 ha, a védett természeti területen 9,2 ha 
erdő van.  Vadvédelmi funkciót 0,7 ha erdőterület tölt be. 
Egyéb hasznosítású erdő 4,0 ha. Az erdősültség 22%-os, 
ami bár elmarad a megyei 26,6%-os átlagtól az országos 
18,7 %-osnál jobb.  Az erdőterületek elsősorban a közigaz-
gatási terület északi részén és kisebb foltokban a Dráva par-
ton találhatók. Faállományára a tölgy, a cser , a mézgás 
éger, gyertyán, erdei fenyő, fűz, nyár és kisebb mértékben 
az akác jellemző. 
          A település környéke vadállományban gazdag. Erdei-
ben az apróvadak mellett megtalálható az őz, a szarvas és a 
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vaddisznó is. A terület a Duna-Dráva Nemzeti park része, 
ahol a Natura 2000-es védett, és fokozottan védett területek 
is találhatók.  Heresznye a Balaton Ny-i részétől a Dráváig 
terjedő összefüggő ökológiai folyosó által fedett település, 
mely egyben a kiemelten érzékeny felszín alatti vízbázis vé-
dőterülete is. A felszín alatti vizek 
szennyezésérzékenységéről szóló 33/2002.(III. 17.) Kor-
mány rendelet szerint a település „A” besorolású, különösen 
érzékeny területnek minősül.   
      A község közlekedési kapcsolatai viszonylag jók, közúti 
és vasúti kapcsolatait érintően egyaránt. Heresznye a Barcs-
Csurgó-Iharosberényt összekötő, 6801 számú, országos 
közút mentén helyezkedik el. DDK-ÉÉNy irányban vezet ke-
resztül a közigazgatási területen a Pécs-Szigetvár-Barcs-
Nagykanizsa városokat összekötő vasúti szárnyvonal, mely-
nek itt vasúti megállója van. 
          Heresznye közigazgatási területe 9,90 km2 melyből a 
belterület 0,60 km2, 1,33  km2 a Duna-Dráva Nemzeti Park 
területe.  
       A településszerkezeti értékek: 
      Heresznye máig megőrizte XVIII századi településszer-
kezetét, mely  a II. József korabeli katonai térképen is nyo-
mon követhető.  Az eredetileg egy utcás településszerkezet 
lényegében máig megmaradt. A település fő utcája a Kos-
suth utca, melyből csupán a Petőfi utca ágazik le a Dráva 
part irányába. A lakóházak oldalhatáron állnak. Az ún. fésűs 
beépítés jellemzi a település egészét, ettől ritkán, egy-egy 
jelentősebb közintézmény esetében tértek el. A település fő 
utcája a XVIII. században alakult ki, amikor a község jelen-
legi helyén kiépült, a Petőfi utca beépítése a tűzvészt követő 
időszakra, a XIX század végére tehető. Azok a házak, ame-
lyeket helyi védelemre javasoltunk mégis a Petőfi utcában 

találhatók. Ez azt mutatja, hogy az eredeti község ősi magja, 
mely a Kossuth utca templom körüli részén lehetett, teljesen 
átépült. Itt ma már védendő építészeti értéket, képviselő la-
kóházat nem találhatunk. A község jelenlegi szerkezetének 
kialakulása összefüggött azzal is, hogy a falu lakóinak jelen-
tős része halász volt, akik szívesen települtek le a folyóhoz 
közelebb eső utak mellé. A lakóházak nagy része vályog, il-
letve tömésfallal épült, ezek nagy része a XX. században át-
épült. A falu eredeti szerkezetét máig őrzik viszont a kialakult 
telekformák. A viszonylag szabálytalan útvezetés. 
          A település domborzati adottságait változatosak. A 
belterület szerkezete jellegzetes Dráva-parti településszer-
kezet. Ezekre a falvasra jellemző, hogy a főutak vonalveze-
tése egy, vagy több ponton is erős iránytöréssel, szinte de-
rékszögű kanyarral halad, követve a folyó,  medervonalát. 
Heresznyénél az úttól északra, illetve keletre fekvő ingatla-
nok magasabban fekszenek, ezért egyes helyeken megkö-
zelítésük is csak egy külön szintben vezetett szervizútról le-
hetséges. A Kossuth utca déli, nyugati oldalán fekvő ingatla-
nok viszont a Dráva irányába lejtenek. A rézsű egyes szaka-
szokon meglehetősen meredek, a beépítés lehetőségét is 
kizárja. 
 
A Dráva partján erdős, ligetes táj fogadja az idelátogatót.  
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Dráva melletti liget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kossuth utca részlet 
 
 
 
 
 
 

 
      Heresznye település-és utcaképe összességében ren-
dezett. Zöldfelületei, melyek a templom környékén és a pol-
gármesteri hivatal mögött találhatók, gondozottak. Viszony-
lag kevés az utcafásítás, pedig ennek lehetősége adott. 
     Hagyományos fésűs beépítését a község máig megőriz-
te.  Jellemzője az utcára merőleges nyeregtető. A házak 
többsége gondozott.  

 
Településszerkezet és területhasználat,  településk arak-
ter, telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok  
 
        A lakóházaknál a helyi építőanyag használata kevésbé 
jellemző. A helyi kavics hasznosítása csak az épületek alap-
jainál, lábazatainál, a kerítéseknél és a vasbeton 
szerkezeteknél fordul elő.  A födémek anyaga az utóbbi 20-
25 évben már elsősorban vasbeton, de előtte a fafödém 
alkalmazása még kizárólagos volt. Az újabb épületek 
falazata már tégla. Az ötvenes években és ezt megelőzően 
azonban a vályog és a tömés falú épület volt elterjedt, 
melyet itt is gyakran vegyes fal formájában alkalmaztak. Ez 
azt jelentette, hogy az igényes utcai homlokzat és a 
melléképületek egy része téglából, míg az épület további 
részei vályogból készültek. A vályogot legtöbbször az 
épületek közvetlen közeléből nyerték.        Az értékvédelemre javasolt épületek a XX. század első 
harmadában épültek. Heresznyén ennél régebbi épületekkel 
nem igen találkozhatunk. Az egykor itt is elterjedten alkal-
mazott nád-, illetve zsuppfedés ma már nem fordul elő, ilyen 
épület nem is maradt fenn. 
      Az épületek külső formáját tekintve tipikusan Dráva vidé-
kiek. Ennek jellemzője az utcára merőleges, fésűs beépítés, 
az oromfalas tető. Az oromfalak mindig a ház anyagával 
azonos anyagból készültek. Kontyolást a tetőnél nem alkal-
maztak. Az épületek homlokzata általában igen visszafogot-
tan díszített. Az eresz vonalat falazott párkány kíséri, mely 
az utcafronti homlokzaton szemöldök párkányként fordul be 
az utcafronti homlokzatra. A nyílászárók egyenes záródású-
ak. A nyílásméretek kisebbek.  Az ablakokat körbefutó, ki-
emelkedő vakolatsáv kíséri. Az épületek színezését is a 
visszafogottság jellemzi. Leggyakrabban a fehér és halvány 
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sárga színeket alkalmazták. A díszesebb homlokzatokon a 
XX. század elejétől már szívesen alkalmazott elem volt a ke-
rámiadísz, melyet az épülettel együtt festettek, illetve me-
szeltek le. Ilyen azonban csak a módosabb gazdák házaira 
kerülhetett, egyébként a homlokzatokat csak vakolatdíszí-
téssel látták el. 
         A régebben épült lakóházak viszonylag keskeny 4,5-5 
m traktusszélességgel épültek. A lakóépülethez tornác, fe-
dett bejáró nem, vagy csak ritkán csatlakozott.  
        A lakótelkeket a kialakult szalagtelkes telekforma jel-
lemzi. A telek első harmada az udvar, melyet a kert követ. A 
telken belüli épület-elhelyezést a soros udvari forma jellemzi, 
amikor a melléképületek a lakóház mögött, annak vonalában 
helyezkednek el.  
 
       A település szerkezetét alapvetően az úthálózat és a 
domborzati adottságok határozták meg. 
       A településre jellemző az utak 16-18 m-es szabályozási 
szélessége, vonalvezetésük korrekciója nem tervezett.  
         
        A területhasználatot a falusias, fésűs beépítés jellemzi. 
Ebből adódóan,- a beépítésre kijelölt területeknél,- a rende-
zési terv önálló terület-felhasználási egységként,- csak „Fa-
lusias lakóterületet”, „Különleges területet”, és „Gazdasági 
területet” különít el, a 253/1997.(XII. 20) Kormányrendelet 
előírásai szerint. 
            Építés csak a meglévő épületek hagyományokat őr-
ző felújításával, vagy a telken korábban állt épület helyén, 
méreteinek, arányainak megtartásával történő új épület lét-
rehozásával, a környezeti illeszkedés tiszteletben tartása 
mellett lehetséges.  
           

   A községre jellemző épülettípus fokozatos átalakuláson 
ment keresztül az elmúlt ötven évben. A fésűs beépítés álta-
lában egy-két szobás lakóépületek építésére volt alkalmas, 
ahol az épület traktusszélessége 5-6 m között változott. A 
lakóépületek egyes helységei egymást követően helyezked-
tek el. Az utcai szoba mögött volt a konyha, melyet épület-
nagyságtól függően a másik szoba, vagy a kamra követett. 
Az életmód változása a hagyományos épületformákat is 
megváltoztatta, sok esetbe azonban az új épületek elvesz-
tették egyedi értékeiket, a helyi sajátosságokat felváltotta az 
építészeti „sematizmus”.   
      Megváltozott az utcakép is. A bővítések, átépítések so-
rán az eredeti épület arányaitól, tömegétől idegen elemek je-
lentek meg. A régi kétszárnyú ablakokat felváltották a nagy-
méretű, hármas ablakok, a cserépfedést a pala és a hullám-
pala. 
A tűzfalas, nyeregtetős lakóházakra, bővítések után „sátorte-
tő” került. A sátortetős „kockaházak„ a falvak arculatát hátrá-
nyosan változtatták meg. 
       A heresznyei lakóházak egy részén még fellelhetők a 
tájra jellemző hagyományos népi építészeti értékek, melyek 
megőrzése, átmentése az utókor számára fontos lenne. A 
hagyományos építészeti értékeket képviselő lakóépületeket 
ennek szem előtt tartásával dokumentáltuk. 
       A lakóépületek mellett javaslatot tettünk a templom, né-
hány régi síremlékek és egy köztéri tárgy (artézi kút) helyi 
védelmére. Ezek mindegyike fontos szerepet játszik (vagy 
helyrehozatala után játszhat) az utcakép, a településkép 
kedvező formálásában. A védelem nem korlátozást, hanem 
rangot ad ezeknek a létesítményeknek.  
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        A védendő értékekről vizsgálati lapok készültek, melyek 
a védelem indokait és megőrzésüket, szolgáló javaslatokat 
tartalmazzák. Szerencsésnek tartjuk, hogy a felsoroltakon 
kívül, a településen ma több épület felújításánál tapasztal-
hatjuk az értékek, a hagyományos építészeti formák tisztele-
tét, megőrzésükre irányuló törekvéseket. 

      Szükséges lenne, - az építészeti értékvizsgálat alap-
ján,- a településrendezési terv helyi építési szabályzatában 
előírtakon túl, - a helyi védelem részletes szabályait rögzítő 
önkormányzati rendelet megalkotását, melyre a 
66/1999.(VIII. 13.) FVM rendelet lehetőséget ad. (66/1999. (VIII. 
13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól 4. § Az 
önkormányzat az építészeti örökség helyi védelmének általános szabályai keretén belül - 
az Étv. 29. §-ával, valamint 55. §-ának (2) bekezdésével összhangban - szabályozhatja 
különösen: 

a) a helyi területi és egyedi védelem alá helyezés, illetve a védelem megszüntetésének 
általános rendjét és feltételeit, 

b) a fenntartás és állagmegóvás tulajdonosi kötelezettségét, illetve az ingatlan rendelte 
tésszerű használatához szükséges mértéket meghaladó költségeinek megtérítését, 

c) a kedvezmények mértékét és módját, 
d) reklám, hirdető-berendezés vagy más, az építményen vagy attól különállóan megje-

lenő berendezés vagy tárgy elhelyezésére, valamint a védett területekre és a védett 
építményekre vonatkozó tiltást, korlátozást, feltételeket. ) 

 
         A településre 1988-ben készült összevont rendezési 
terv, melyet a SOMOGYTERV dolgozott ki. Ez a terv ma már 
az eltelt 15 év alatt avulttá vált. 
 

II. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 
 
Településhálózati és tájhasználati változás  
 
          A település regionális és térségi szerepkörében válto-
zás nem tervezett.  A közigazgatási területen a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóságának szakvéleménye alapján, a 

rendezési terv jelöli a Nemzeti Park-, a  Natura 2000-es-, az 
ökológiai hálózat által érintett területeket.  
      Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályok-
ról szóló 2/2002.(I.23.) KöM-FVM együttes rendelet  a tele-
pülést a „Kiemelten fontos érzékeny természeti területek” 
közé sorolta. 
       A tájhasználatot a táj-, a természet-, a környezetvéde-
lem és a kulturális örökség védelmének kell alárendelni.  
A rendezési terv, a belterület bővítés kivételével nem tervezi 
a meglévő, kialakult tájhasználat módosítását.  
 
 
Településszerkezeti, területhasználati és beépítési  válto-
zás 
 
          A rendezési terv a meglévő kialakult településszerke-
zet megtartásával számol. A belterület bővítése, a település 
dél-keleti részén, a kertterületeknél tervezett, ahol lakóterület 
alakulna ki. A rendezési terv a meglévő adottságok és a 
253/1997 (XII. 20) FVM rendelet figyelembevételével rögzíti 
a terület-felhasználás rendjét.  
 
Infrastrukturális változás  
 
     Heresznye közműellátottsága a szennyvízcsatorna háló-
zat 2003 évi kiépítését követően teljessé vált. Ezzel a koráb-
ban jellemző, egyedi szikkasztókba történő,- környezet-
szennyező,- szennyvízelhelyezés folyamatosan megszűnt. A 
keletkező szennyvizeket a barcsi szennyvíztelep fogadja a 
térségből. A községképet nagyban rontják a különböző lég-
vezetékek. Szükséges, hogy legalább a település központjá-
ban, ezek átépítése esetén, a hálózatok már földkábelben 
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épüljenek át. A községképet nagyban javíthatná az intenzí-
vebb utcafásítás, melynél a helyben honos fafajtákat indokolt 
preferálni. 
 
 A népesség alakulása  
 
          Az SMTT 2020 -ra mérsékelt népesség-csökkenéssel 
számol,  az 1990 évi lakosságszám 70-80 %-t prognosztizál-
ja. Ez hosszútávon a lakosság 290 fő körüli alakulását jelen-
tené. Népsűrűsége 29,8 fő/km2 , mely a barcsi kistérségi 
38,5 fő/km2 és a megyei 55 fő/km2 átlagoktól elmarad. A la-
kosság korösszetételét vizsgálva, az a nem túl kedvező me-
gyei átlagnál kismértékben jobb, az időskorúak arányát te-
kintve viszont azt lényegesen meghaladó.  50 fő a 18 év 
alattiak száma. 100 felnőttre jutó gyermekkorúak száma 31 
fő, időskorúak száma 52 fő. (megyei adat: 27 gyermekkorú 
és 33 időskorú). 
    A népesség fogyása az elmúlt években megállt, sőt kis-
mértékben emelkedett is a lakosság száma. Többen vásá-
rolnak a településen lakóházat, részben idényjelleggel, de 
részben állandó itt tartózkodási céllal. A szép táji környezet, 
a Dráva part, vonzó és a kedvező táji adottság a jövőben 
várhatóan felértékelődik. 
    A rendezési terv készítésénél a település népességszá-
mát hosszútávon 310 főben prognosztizáltuk. 
 
      A 2001 évi népszámlálási adatok szerint a lakosság 
nagy része magyarnak vallotta magát, mindössze 64 fő je-
lezte cigány származását. 
      A lakosság 92%-a római katolikus, 2 %-a református és 
evangélikusok. 6% nem tartozik egyetlen felekezethez sem, 
illetve nem nyilatkozott. 

 
III. HATÁSELEMZÉS 

 
      A település rendezési terve a meglévő természeti táji, te-
lepülésszerkezeti és kulturális örökség körébe tartozó érté-
kek megőrzésével számol. Ennek érdekében megtartja a te-
lepülés utca és térrendszerét, kijelöli a védendő értékeket. A 
meglévő belterületi határt a lakóterületekhez csatlakozóan a 
kertterületeknél kívánja bővíteni. A helyi építési szabályren-
delet előírásai, a meglévő településkép védelme érdekében 
korlátozza az egyes terület-felhasználási területeken építhe-
tő építmények magasságát. Ezt a kialakult állapothoz iga-
zodva szabályozza. A kedvező település- és utcakép romlá-
sával nem kell számolni, új utca kialakítása nem tervezett. 
Az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania a helyi 
régészeti-, építészeti- és természeti értékek védelmére, ez 
különösen fontos azért is, mert Heresznyén nincs műemlék 
és régészeti érdekű terület is csupán egy, van. A helyi identi-
tástudat erősítésében, a hagyományok ápolásában ezért 
ezekre, a meglévő értékekre kell alapozni.  
      A közlekedési szakhatóság szakvéleményét figyelembe 
véve a kialakult szabályozási szélességek változatlanul 
fenntarthatók, útkorrekció nem tervezett. 
     
A helyi építészeti értékek eszmei, használati és es ztéti-
kai jelent őségének alakulása 
 
       Műemléki értékek hiányában fontos, hogy a helyi véde-
lem alatt álló épületek fokozott figyelmet kapjanak. Az érté-
kek megmentése a település karakterének megőrzése miatt 
sem lehet közömbös. A rendezési terv arra törekszik, hogy 
ezek megmaradjanak, ezért funkcióváltásukkal nem számol. 
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A problémát jelent viszont az, hogy közülük néhány rosz-
szabb műszaki állapotban van, felújításra szorul.   
   
Régészeti területeket veszélyeztet ő hatások 
 Régészeti érdekű terület: 
      A község egyetlen régészeti érdekű területének számító 
Dráva part külterületen van. E terület rendeltetésének meg-
változtatásával a rendezési terv egyetlen helyen számol. A 
Dráva mellett idegenforgalmi szállásférőhely kialakítása ter-
vezett. A Dráva csónakázható szakasza Heresznyénél kez-
dődik, ezért itt már korábban is volt lehetőség sátorozásra, a 
tervezett szerény fejlesztés ennek minőségi fejlesztését je-
lentené. A terület további részén a jelenlegi területhasznosí-
tás fenntartása a reális cél, amit a rendezési terv is megerő-
sít. 
      Régészeti szempontból alapvetően fontos, hogy a terüle-
ten történő minden munkálat, beavatkozás előtt a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatalt (KÖH), illetve a Somogy megyei 
Múzeumok Igazgatóságát értesíteni kell. 
. 
        A régészeti érdekű területen a talaj 30 cm-t meghaladó 
mélységű bolygatásával járó munka esetén javasolt a KÖH 
előzetes szakvéleményének beszerzése. Ebben az esetben 
a lelőhelyek megléte nem ismert, illetve bizonytalan és a kü-
lönböző hatások is alig mérhetők fel. Amennyiben a terület 
jelenlegi használata mellett leletek, vagy jelenségek kerülnek 
elő, úgy azonnal értesíteni kell a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalt, és a Somogy megyei Múzeumot. Ettől kezdve a te-
rület nyilvántartott lelőhelynek számít. 

                            
Régészeti területen követendő eljárások, jogok és kötele-
zettségek: 

 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tör-

vény   II. Rész 1. Fejezet foglalkozik a régészeti örökség vé-
delmével, ennek 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy a föld 
felszínén, a földben, a vizek medrében, vagy máshol rejlő, 
vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon. 

     A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti 
lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes 
szabályairól a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet intézkedik. A 
KÖH eljárására vonatkozó szabályokat a 16/2001. (X. 18.) 
NKÖM rendelet határozza meg. 

    Heresznyén védett régészeti terület nincs. 

     A településről eddig lelet nem került elő, így nyilvántartott 
régészeti lelőhely sincs. Ennek esélye azonban fennáll, ezért 
fontosnak tartjuk az erre vonatkozó szabályok ismertetését 
is.  

Nyilvántartott régészeti lelőhely:  

      A nyilvántartott régészeti lelőhelyeken minden eddigi 
használattól eltérő munkavégzéshez, építéshez, a talaj boly-
gatásával járó földmunkához a KÖH előzetes szakhatósági 
állásfoglalásának beszerzése szükséges. A 2001. évi LXIV. 
törvény 22.§-a értelmében a földmunkával járó fejlesztéseket 
el kell kerülni. Ha a lelőhely elkerülése a földmunkával járó 
fejlesztést aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás má-
sutt nem valósítható meg, a beruházás engedélyezését a 
régészeti lelőhely megelőző feltárásához kell kötni. 

      A megelőző feltárásra a beruházónak biztosítania kell a 
szükséges időt és anyagi feltételeket. (a 2001. évi LXIV. törvény   
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23..§ (1)  bek. szerint: „ a fejlesztések, beruházások tervezése során a 
megelőző feltárás teljes költségét, de legalább a teljes bekerülési költség 
9 ezrelékét kell költségelőirányzatként biztosítani a feltárás fedezetére, 
így különösen a régészeti hatástanulmány, próbafeltárás, dokumentálás, 
elsődleges leletkonzerválás, valamint az elsődleges leletfeldolgozás tel-
jes és a leletelhelyezés rendkívüli költségeit. A feltárást végző intézmény 
köteles a tényleges felhasználásról elszámolni. „) Amennyiben a je-
lenlegi használat mellett régészeti leletek, vagy jelenségek 
kerülnek elő, azonnal értesíteni kell a KÖH-t, és a Somogy 
megyei Múzeumok Igazgatóságát.  

 

Régészeti érdekű terület: 

     A 2001. évi LXIV. törvény 7.§.14.pontja szerint azok a te-
rületek, ahol a rendezési terv szerint a későbbiek folyamán 
intenzívebb talajbolygatás várható, a pontosan nem lokali-
zálható nyilvántartott régészeti lelőhelyek, illetve azok a terü-
letek, ahol a történeti adatok vagy földrajzi elhelyezkedés, 
illetve elnevezés régészeti lelőhely meglétét feltételezik. 

A 4/2003.(II.20.) NKÖM rendelet szerint a KÖH hatósági 
engedélyezési eljárása, szakhatósági állásfoglalásának 
megadása során, a rendeletben foglalt tartalommal, örökség-
védelmi hatástanulmány készítését írhatja elő. Ez vonatkozik 
egyrészt a már ismert lelőhelyekre, egyes nyomvonalas léte-
sítményekre, valamint a nagyobb területekre kiterjedő beru-
házásokra, az alábbiak szerint:  

„a) a régészeti lelőhelyen megvalósítandó tereprendezési eljárás, illet-
ve olyan beruházás vagy fejlesztés esetén, ahol az engedélyezés alá 
vont terület legalább 1 hektár nagyságú, vagy a tervezett építmény szint-
területe legalább 500 négyzetméter, 

b) a külterületen lévő nyomvonalas létesítmények műszaki nyilvántar-
tásáról szóló 18/1984. (XII. 13.) ÉVM rendelet 1. számú mellékletének 6. 

pontjában felsorolt vízügyi létesítmények, valamint az egyes nyomvonal 
jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet mellékle-
tében felsorolt nyomvonal jellegű építményszerkezetek létesítése, továb-
bá folyók, csatornák medrének módosítása esetén, 

c) jelentős vertikális kiterjedésű, 15 méteres vagy azt meghaladó ma-
gasságú építmény (antenna, átjátszótorony, szélkerék stb.) létesítése 
esetén, valamint 

d) bányatelek megállapítása, módosítása, bányarekultiváció esetei-
ben.” 

 A hatástanulmány elkészítésének költsége a beruházót 
terheli. Elkészítésére a rendeletben meghatározott szakké-
pesítéssel rendelkező személyek vállalkozhatnak. 

     Régészeti érdekű területeken történő bármilyen talajboly-
gatással járó beruházás esetén már a tervezési fázisban ja-
vasolt a KÖH bevonása, illetve szakvéleményének a kikéré-
se. Ezekben az esetekben a Hivatal kérheti ezeken a terüle-
teken különböző régészeti tevékenységek elvégeztetését (a 
kivitelezést megelőző régészeti terepbejárás, a kivitelezés 
humuszolás közbeni régészeti szakfelügyelet). Régészeti le-
letek, illetve objektumok előkerülése esetén le kell folytatni a 
megelőző régészeti feltárást. Ha az előkerült régészeti lelő-
hely kivételes jelentőségű, a tervezett beruházást máshol 
kell megvalósítani.   Amennyiben a jelenlegi használat mel-
lett régészeti leletek, vagy jelenségek kerülnek elő, azonnal 
értesíteni kell a KÖH-t, és a Somogy megyei Múzeumok 
Igazgatóságát. A terület ettől kezdve nyilvántartott régészeti 
lelőhelynek számít. 

    Amennyiben a község közigazgatási területén bárhol;- a 
régészeti érdekű területeken kívül,- építkezés, vagy művelés 
kapcsán régészeti leletek, vagy régészeti objektumok kerül-
nek elő, a 2001. évi LXIV. törvény   24-25.§-ai szerint kell el-
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járni. A munkavégzést le kell állítani, gondoskodni kell a lelet 
őrzéséről. A település jegyzőjének haladéktalanul értesítenie 
kell a KÖH-t és a  Somogy megyei Múzeumok Igazgatósá-
gát.  

      A régészeti érdekű területeken, illetve ezen kívül előke-
rülő régészeti leletek, illetve régészeti objektumok bejelenté-
si kötelezettséggel járnak. A bejelentési kötelezettség a fel-
fedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt 
egyaránt terheli. A régészeti lelőhelyben vagy leletekben 
okozott kár, illetve ezek megsemmisítése, eltulajdonítása 
büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá 
örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után (2001. 
évi LXIV. törvény   82-83.§, valamint az örökségvédelmi bír-
ságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet szerint). 

A kötelezettségeket a helyi építési szabály-rendeletben is 
elő kell írni. 

IV.    ÖSSZEFOGLALÓ  

      Heresznye rendezési tervének részeként készült el jelen 
hatástanulmány. A tervezők feladata volt a település társa-
dalmi, gazdasági, szociális, táji, természeti, környezeti adott-
ságainak felmérése a szükséges szakhatósági egyeztetések 
elvégzése.  

       A település népességszáma az elmúlt 130 évben csök-
kent, az 1990-es évek második felétől azonban ennek üteme 
csökkent. A rendezési terv hosszútávon a népesség 310 fő 
körüli alakulásával számol. A község szép táji környezetben, 
a Dráva partján fekszik, felszínét jelentős erdő, szántó és 
gyep területek borítják, ezek egy része védett, illetve véde-
lemre tervezett. A természeti, táji értékekben gazdag vidék, 
mely régészeti, építészeti értékekben szegényebb. 

 A községben műemlék nem található.  

        Az Örökségvédelmi Hatástanulmány kidolgozása kere-
tében megtörtént a helyi építészeti értékek felmérése. Ezek. 
egy része sürgős felújításra szorul. Helyi védelemre javasol-
juk a XX. század első harmadában épült katolikus templo-
mot, három lakóházat a Petőfi utcában, továbbá egy közku-
tat és két temetői síremléket. 

         A település szerkezetének, az utcaképnek a megőrzé-
sére, javítására törekszik az önkormányzat. A belterület bő-
vítése dél-keleti irányban a kertterületeknél és a Petőfi utcá-
ra csatlakozó földutak mentén tervezett.  

A közigazgatási területen régészeti érdekű terület található. 
A helyszínt jelenlegi adottságaival, annak ellenőrzése mellett 
értékeltük.
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Helyi védelemre javasolt, ill. helyi védelem alatt álló épületek, objektumok: 
 

sorszám címe: hrsz funkció-
ja: 

1 Kossuth utca 45/1 templom 
2 Petőfi utca. 65. 269 lakóház 
3 Petőfi utca .64. 270 lakóház 
4 Petőfi utca .12. 253 lakóház 
5 Kossuth utca 22. előtt 357/1 közkút 
6 temető 2 régi sírok 

 
 
 
Régészeti érdek ű terület: a Dráva mente, érintett ingatlanai: 
       Folyómederből:     05/1,052/3, 056/2,057,057/2,058/1 
        Védelmi erdő:          05/2,057/3,058/2 
        Legelő:                    057/1,056/1 
        Szántó:                    052/7,052/10 
 

A Duna-Dráva Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási h elyrajzi számai (7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet szerint) 

02, 03, 04, 05/A, 05/B, 052/2C, 055, 056/A, 056/B, 056/C, 056/D, 056/F, 056/G, 057, 058   Összesen: 133.1164 ha 

Ebből fokozottan védett: 05/A, 05/B, 058 Összesen: 61.6451 ha 
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Helyi védelemre javasolt, ill. védelem alatt álló é pítmények és egyéb objektumok 

 
 
 
HV 1    Templom,  Kossuth utca    hrsz 45/1 HV 2   lakóház, Pet őfi u. 65.      hrsz    269. 
Védendő érték: Védendő érték: 
1935-ben épült római katolikus templom, mely a szomszédos vízvári 
templomhoz hasonló megjelenésű. Tetőzete felújított, homlokzata, 
belső felújítása indokolt. 

A XX. század elején épült, szépen díszített módosabb paraszti porta. Utcával 
párhuzamos nyeregtetővel. Eredeti nyílászáróinak rendszerét, formáját meg-
őrizte. Homlokzata romanticizáló stílusjegyekkel rendelkezik.  

Korrekciós javaslat: Korrekciós javaslat: 
Homlokzatának színezésénél szaktervező bevonása javasolt.  Értékmegőrző felújítása indokolt. 

. 
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HV 3   lakóház Pet őfi u.64.      hrsz    270. HV 4   lakóház Pet őfi u. 12.      hrsz    293 
Védendő érték: Védendő érték: 
A múlt század harmincas éveiben épült, módos paraszti porta. Hom-
lokzata gazdagon díszített. Feltételezhetően még eredeti nyílászárói 
vannak az épületben. Az épület felújításra szorul. 

A XX. század elején épült lakóház, homlokzata gazdagon díszített. Ennek át-
festése, bár kiemeli sajátos formajegyeit, de nem felel meg az eredeti homlok-
zatképzés színvilágának, ez eredetileg lényegesen visszafogottabb lehetett.  

Korrekciós javaslat: Korrekciós javaslat: 
Eredeti értékeiben megtartandó, felújításra szoruló épület. Az épület 
szinte valamennyi homlokzati eleme eredeti, mely a felújításhoz 
irányadó.   

Az épület felújítása során vízszigetelése mellett tetőszerkezetének és homlok-
zatának helyreállítása indokolt. Színezése a környezetében lévő, régebbi épü-
letekhez igazodó lehetett (Pl.: Petőfi u. 64.).  
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HV 5  Kossuth u. 22. el őtti közkút  357/1 hrsz  HV 6 Kossuth u. temet ő síremlékek  2 hrsz 
Védendő érték: Védendő érték: 
A falu egykori artézi kútja, mely ma már használaton kívül, rossz állapotban 
van. Helyreállítva hangulatos utcaképi díszítő elem lehetne.   

A település északi részén lévő temető szép domboldalon fekszik. Gondozott, 
kegyeleti hely, ahol régi, szép, helyi védelemre méltó síremlékek is találhatók.  
 

Korrekciós javaslat: Korrekciós javaslat: 
Rendbetétele javasolt. Megőrzésük, gondozásuk. 
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Védendő síremlékek 
 
 
                                                                                        
 

                                                                                                    Pápics Józsefné 1917-ből származó síremléke 
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Nyilatkozat 

 
 

Alulírott, mint Heresznye  község településrendezési tervének készítője nyilatkozom, hogy a településre készült rendezési 
terv szakági munkarészeként készült Örökségvédelmi hatástanulmány készítésére a 4/2003.(II.20.) NKÖM rendelet 6.§ ér-
telmében jogosult vagyok. A régészeti és műemléki szakterületek elkészítésére Dr Magyar Kálmán régészt  és Dr Stadler 
József építész szakértőket kértem fel.  
Nyilatkozom, hogy a rendezési terv és az elkészült hatástanulmány az örökségvédelmi jogszabályoknak megfelel. 
 
 
 
 
Kaposvár, 2004. július. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Dr Fazekas Sándorné  
                                   vezető településtervező mérnök 
                                        TT1 14-0282/02 
 
 
 
 
 
 

 
 



 21 

 
Felhasznált irodalom: 
 
 

1. Barabás- Gillyén: Magyar Népi építészet 1987. Műszaki Könyvkiadó Bp. 
 

2. Barabás- Gillyén: Vezérfonal a népi építészetünk kutatásához 1979. Műszaki Könyvkiadó Bp. 
 

3. Somogy megye földrajzi nevei 1974 Akadémia Könyvkiadó Bp. 
 

4. Somogy megye Kézikönyve 1998 SZÜV-CEBA Kiadó 
 

5. Somogy megye Régészeti leletkatasztere (Régészeti füzetek 1964 Magyar Nemzeti Múzeum) 
 

6. Somogy megyei Múzeumok, régészeti adattár1964,1970 
 


