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BEVEZETÉS 

 
 
Gerjen Község Önkormányzata Kt. határozatban döntött a 314/2012.Korm. rendelet szerinti 

tervtartalomnak megfelelő új településrendezési eszközeinek, azaz a Településfejlesztési 

Koncepció (TFK), a Településszerkezeti Terv (TSZT) és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 

elkészítésének szükségességéről, a településrendezési eljárás elindításáról. 

Gerjen új településfejlesztési koncepciójának, illetve településszerkezeti tervének és helyi építési 

szabályzatának elkészítésével a község önkormányzata a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.-t. 

bízta meg. 

 

2018-ban önkormányzati munka folyamán elkészült a község Településképi arculati kézikönyve, 

melyet az önkormányzat Képviselő-testülete 54/2018. (V.31.) Kt. határozatával elfogadott és a 

Településképi rendelete, melyet az önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018. (VI.18.) 

önkormányzati rendeletével jóváhagyott.  

 

2021. decemberében a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. munkájával elkészült a Megalapozó 

vizsgálat helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarésze.  

 

A Megalapozó vizsgálat elkészítését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-

fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet alapján a településfejlesztési 

koncepció (TFK) követte 2022 májusában. 

 

Jelen Örökségvédelmi hatástanulmány a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 14. melléklete által 

előírt tartalommal készült és az elfogadott Településképi arculati kézikönyv, valamint a 

jóváhagyott Településképi rendelet alapján, a TSZT és a HÉSZ javaslatait figyelembe véve került 

kidolgozásra.  

 

 

A településfejlesztési és rendezési dokumentumok hat kötetbe foglalva kerülnek leszállításra: 
I.    kötet: Megalapozó vizsgálat 

II.    kötet: Településfejlesztési koncepció 

III. kötet: Alátámasztó javaslat  

IV. kötet: Környezeti értékelés 

V.    kötet: Örökségvédelmi- és Régészeti hatástanulmány 

VI. kötet: Jóváhagyandó munkarészek 
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I.ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 

 
1. A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETI LEÍRÁSA 

1.1. A település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 

 
Gerjen község a Dél-dunántúli régióban, Tolna megye keleti szélén található a Paksi járásban. A 

település a megyeszékhelytől, Szekszárdtól körülbelül 30 km-re, a járás központjától, Pakstól 20 

km-re, a fővárostól pedig körülbelül 150 km-re helyezkedik el.  

A községtől északra a Paksi járáshoz tartozó Dunaszentgyörgy és Paks, míg nyugaton és délen a 

Tolnai járáshoz tartozó Fadd található. Keleti irányból a Duna határolja, melynek túloldalán a 

Bács-Kiskun megyéhez tartozó Foktő és Bátya alkotják a szomszédságot.  

 

Forrás: wikipedia.org 

Gerjen az Alföld nagytájon fekvő település, amely a Duna menti síkság középtájhoz, azon belül 

pedig a Tolnai-Sárköz kistájhoz tartozik.  

A települést közúton jelenleg csak nyugati irányból, az 51162 sz. bekötő úton lehet megközelíteni. 

Az 5112 jelű mellékúton tovább haladva érhető el Dunaszentgyörgyön, valamint Faddon és 

Tolnán keresztül a 6-os főút és az M6-os autópálya. A község fő közlekedési tengelyét az 51162 sz. 

bekötő út (belterületi szakaszán részben Alkotmány utca és Vajda Ignác utca) alkotja, amely 

egyben a kapcsolatot is biztosítja a szomszédos Dunaszentgyörgy és Fadd felé.  

 

 

Forrás: openstreetmap.org 
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1.2. A település kialakulásának történeti leírása, tájhasználat, tájszerkezet 
 

A feltárások tanúsága szerint a terület már igen korán, a honfoglalás előtt is lakott hely volt.  A 

korai benépesülést indokolttá tették a terület kedvező földrajzi adottságai, a Duna közelsége. Az 

első írásos emlék, amely a településre utal egy 1211-ben kelt okirat, melyben birtokhatárként 

említik, a valószínűsíthetően a település nevét is adó, Gerjen (Guergen) folyót. Ekkor a lakott 

terület a Dunától távolabb, a Várad és az Ófalusi dombon volt. A terület, sok más településsel 

ellentétben a török hódoltság ideje alatt nem néptelenedett el, hanem végig lakott hely maradt.  

 

 
Első katonai felmérés (1763-1787) (1783) 

 
Második katonai felmérés (1806-1869) (1858) 

 

Az első katonai felmérés idején Gerjen (Gergen) nagy részét az erdőterületek uralták. A Dunától 

távolabb települt falut mocsaras-lápos területek, gyepterületek és patakok vették körül, melyeket 

északi, keleti és déli irányból is kiterjedt, összefüggő erdőterületek öveztek. A Duna a településnél 

nyugati irányba fordulva, több szigetet körül ölelve haladt a mai Faddi-Duna holtág medrében. A 

település nyugati, északnyugati határában nagyobb vízfolyás (a mai Solymos-ér) haladt 

Dunaszentgyörgytől a Dunáig. A halmazos szerkezetű, sűrűn beépült, többutcás falu a Dunától 

távolabb, a Fadd és Gerjen közötti út mentén növekedett.  

A második katonai felmérés térképén látszik, hogy az erdők kiterjedése jelentősen csökkent a 

gyepterületek és kisebb részben a szántóföldek javára. A nagyobb erdőtömbök a település 

délkeleti, keleti határában (Gerjeni erdő), illetve a falutól nyugatra (Kis erdő) helyezkedtek el. 

Szembetűnő változást jelent a Duna medrének, nyomvonalának változása, az Öreg (Faddi) Duna 

kialakulása a település déli határában, a gerjeni szakaszon a faddinál lényegesen kisebb 

vízborítottsággal. A Dunán a lakott terület közelében több hajómalom, az Öreg Duna mentén pedig 

három csőszház is látható. A 19. század közepén az Ófalu területén elhelyezkedő falu nagy része 

egy tűzvész következtében leégett, ezért a katonai felmérésen már látható módon, a Dunához 



Gerjen TSZT, HÉSZ 

Örökségvédelmi hatástanulmány 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 7 
 

                                                             

SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., Tel.: 297-1730 
E-mail: telepules@kasib.hu 

www.kasib.hu 

közelebb, az egykori gyümölcsöskertek területén jelölték ki a mérnökök a mai szabályos, 

sakktábla alaprajzú település helyét.  

A harmadik katonai felmérésen jól látható, hogy igen jelentős tájszerkezeti változások történtek 

a településen. A Duna 1874-es szabályozásának következtében a mocsaras területek művelésre 

alkalmassá váltak, így hatalmas szántóterületeket hoztak létre. Az erdőterületek aránya 

minimálisra csökkent, viszont az utak mentén fasorok telepítése figyelhető meg. A Dunát övező 

védelmi gátrendszer jól kivehető a felmérésen. A kanyarodó Öreg Duna több csatornával is 

átvágásra került, kisebb szigetekre osztva a gerjeni Bóvár szigetet. A település mezőgazdasági 

területein számos major jött részre (pl. Lajos major, Jezenszki puszta, Theresia puszta, Szeniczey 

puszta, Kovács puszta), melyek közül több, állattartó telephelyként ma is működik. A falutól délre, 

az akkori Kovács puszta területén már látható a kastély és melléképületei. A csak minimálisan 

bővült lakott terület már csak a mai település helyére korlátozódik. A falu központjában látható 

az 1871-ben megépült református templom.  

Az 1941-es katonai felmérés kisebb mértékű, bár így is jelentős tájszerkezeti változást mutat. 

Az erdőterületek és a szántóterületek nagysága csupán kismértékben változott, ugyanakkor 

számos majorral gazdagodott a falu. A települést továbbra is uraló szántóterületeket sűrűn 

behálózták a mezőgazdasági utak, melyek mentén mindenhol fasorok telepítése figyelhető meg. A 

Dunát tekintve több sziget, félsziget kialakulása látható. Az Öreg Duna (Holt Duna) gerjeni 

szakaszán már csak a Lajos major közelében látható vízborítottság, ettől a területtől keleti 

irányban, végig a Dunáig szántóterületek vették át az Öreg Duna helyét. A Dunán és annak partján 

több hajómalom, illetve gátőrház is megfigyelhető. A falu és Kalocsa között vízi összeköttetést jelöl 

a felmérés. A kastély északi szomszédságában már látható a tó. A lakott terület északi, nyugati és 

déli irányban is bővült egy-egy lakótömbbel.  

 

  
III. katonai felmérés (1869-1887) (1881) Magyarország katonai felmérése (1941) 
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A világháborúk a faluban is éreztették hatásukat. A harcokat a település fiai közül is sokan 

megjárták, ráadásul a II. világháborúban találat érte a református templom tornyát, melyet újra 

kellett építeni.  

A század közepétől a település jelentős fejlődésnek indult. 1949-ben felszentelték a katolikus 

templomot a belterület déli részén. Az ’50-es évektől ugyanebben az irányban nagymértékben 

bővült a lakott terület. A helyiek összefogásával és közös munkájával lebetonozták a belterület 

burkolatlan utcáit. A Paksi Atomerőmű megépítése után jelentősebb infrastrukturális fejlesztések 

zajlottak, megtörtént a vízhálózat, a telefonhálózat, illetve a szennyvízhálózat kiépülése is.  

 

 

Topográfiai térkép 

 

A topográfiai térképen látható, hogy az erdőterületek és a tájképet továbbra is nagymértékben 

uraló mezőgazdasági területek aránya érdemben nem változott. A Dunai szigetek tovább 

formálódtak, illetve jól kivehető a Solymos- ér a település északnyugati részén. A lakott terület 

nagyrészt elnyerte mai kiterjedését, ugyanakkor Jánosmajor (Kovácsmajorként megnevezve) 

területén még nem alakult ki az üdülőházas terület. A térkép Tsz. területként jelöli Jánosmajor, 

illetve Kovácsmajor területét, míg Lajosmajor sertéstelepként kerül feltüntetésre. A településen 

észak-déli irányban, a Paksi Atomerőműtől 120 és 400 kV-os távvezetékek kerültek kiépítésre, 

melyek keleti irányba, a Duna túlpartján haladnak tovább. 

Bár a XX. század közepén még 1800 fős lakossággal rendelkező község lélekszáma permanensen 

csökken, az 1200 fős Gerjen napjainkban is folyamatosan fejlődik. 

 

1.3. Településszerkezet, településkarakter 
 

Gerjen síkvidéki jellegű település, nem jellemzik változatos domborzati viszonyok. Mindemellett 

a Duna közelsége miatt változatos természeti adottságokat, értékes táji környezetet tudhat a 

magáénak. Tájszerkezetének meghatározó eleme a település keleti oldalán húzódó Duna és annak 

ártere, illetve a nyugati részt uraló nagy kiterjedésű mezőgazdasági területek. A természeti és az 

emberi tevékenység nyomán kialakult hagyományos tájhasználat erősen meghatározza a 
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település szerkezetét és megjelenését. Az ember tájalakító tevékenysége nyomán kialakult 

majorságok, szántók és véderdősávok mozaikossága jellemzi a községet, ugyanakkor a települést 

a beépítetlen mezőgazdasági táj látképe uralja. A művelési ágak megoszlását tekintve 

megállapítható, hogy a szántóterületek abszolút dominanciája a jellemző, a település területének 

háromnegyedét szántóként, többnyire nagytáblásan művelik, köszönhetően a kedvező klímának 

és talajadottságoknak.  A főként a Dunát kísérő, illetve a közigazgatási határ mentén található 

erdőterületek aránya meglehetősen alacsony, mindössze 5 %, de még ennél is alacsonyabb a 

legelők és a gyümölcsösök (elsősorban a belterülettől északra) aránya Gerjenben. A külterületi 

kivett területek a település nagyjából 15 %-át teszik ki. Ennek nagy része a tájat erősen 

meghatározó és alakító Duna területe és az ahhoz kapcsolódó töltések, de jelentős a kivett 

területeken belül a majorok és az országos közút, utak területe is. A község sajátos elemét képezi 

a belterülettől délre található Jánosmajor területe, amely a Mádi Kovács kastély és a közelében 

található tó mellett főként hétvégiházaknak ad helyet, ugyanakkor a területen megjelent a 

lakófunkció is.  

 

  
Mezőgazdasági területek a településen 

  
Duna-parti erdősáv Gerjeni Duna 

 

Az eredeti falut elpusztító tűzvész után az új, szabályos, sakktábla alaprajzú település helyét, a 

történeti településmagot a Duna partján, a mai Rákóczi Ferenc utca – Petőfi Sándor utca - Dunasor 

utca – Dózsa György utca közötti területen jelölték ki a mérnökök. A község fő közlekedési 

tengelyét az 51162 sz. út (belterületi szakaszán részben Alkotmány utca és Vajda Ignác utca) 

vonala adja, amely kanyarogva szeli át a lakott területet. A belterület fontos szerkezeti elemeit 

képezik a nyugati oldalon található Gödrök elnevezésű sport- és rendezvényterületek, illetve a 
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temető, valamint a keleti oldalon a kikötő és a labdarúgó pályák. A település központja a Béke 

téren és környezetében található, itt működik a legtöbb közintézmény, valamint kereskedelmi és 

szolgáltató egység, illetve itt található a református templom is. Gazdasági épületekkel a 

belterületen csak néhány helyen, a lakóterületbe ékelődve, illetve a belterület délnyugati szélén 

találkozhatunk. A szabályos utcahálózattal, széles közterületekkel keresztülszőtt lakóterületen a 

falusias karakterjegyek a legdominánsabbak, az egylakásos lakóépületek jellemzően oldalhatáros 

beépítéssel az utcákra merőlegesen, többségében előkert nélkül épültek. A zömében földszintes 

és nyeregtetős, hagyományos népi, illetve a polgárosodás jegyeit viselő épületek mellett a 

településkép meghatározó elemeit képezik a szocializmus korszakában épült lakóházak is. A 

község újonnan beépített, a Dózsa György utcától délre fekvő területei jól illeszkednek a település 

történeti magjához, hagyományos utcaképeihez. A lakóépületekhez kapcsolódó kertek, illetve a 

nagymértékű erdősültséggel rendelkező Gödrök területei mozaikossá teszik a tájat. 

 

 
Jellemző utcakép széles közterülettel 

A település központjában található 
református templom 

 

 
 

1.4. Falutörténet 
 

A település környékén történt feltárások tanúsága szerint a terület már igen korán, a honfoglalás 

előtt is lakott hely volt.  A korai benépesülést indokolttá tették a terület kedvező földrajzi 

adottságai, a Duna közelsége és a folyót kísérő termékeny vízparti területek, illetve az ártérből 

kiemelkedő dombok.  A feltételezések szerint a környék lehetett az állattartó, nomád magyarok 

nyári szállása, de a területen az állandó tartózkodás nyomai is fellelhetőek.  

Az első írásos emlék, amely a településre utal, a tihanyi apátság javait összeíró, 1211-ben kelt 

okirat, melyben birtokhatárként említik, a valószínűsíthetően a település nevét is adó, Gerjen 

(Guergen) folyót. Ekkor a lakott terület a Várad és az Ófalusi dombon volt. A későbbi forrásokban 

a falu Gergye, Gerje, Gergen, illetve Gergenszeg néven is megjelenik.  

A török hódoltság ideje alatt a falusiaknak sokszor nyújtott biztos búvóhelyet a települést 

környező mocsaras, lápos vidék és a folyóparti nádas, amely az idegeneknek azonban sok veszélyt 

tartogatott. Ennek köszönhetően a török hódoltság ideje alatt a falu, sok más településsel 

ellentétben, nem néptelenedett el, hanem végig lakott hely maradt.  
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1844-ben a mai Ófalu területén elhelyezkedő falu házainak nagy része egy tűzvész következtében 

leégett. Ebben jelentős szerepet játszott a település halmazos szerkezete, szűk utcái és házak 

közelsége. Bár a helyiek az Ófalu területén kívánták újjáépíteni a falut, a megye az újjáépítés 

helyett egy új falu helyének kitűzéséről határozott. A mérnökök a mai, közvetlenül a Duna-parton 

fekvő területen, a gyümölcsöskertek helyén jelölték ki a szabályos, sakktábla alaprajzú település 

helyét. A teljes átköltözést a lassan haladó építkezések és az új települést elöntő árvíz is késleltette, 

ráadásul sok család nem akart átköltözni az új faluba, sokáig a tűzvész elől megmenekült 

házaikban maradtak. Azonban 1853-ban újabb tűzvész pusztított az Ófalu területén, melyben a 

korábban megmenekült lakóházak nagy része is leégett, így végül 1855-re sikerült minden lakost 

áttelepíteni az új, mai településre.  

A századforduló környékén a helyiek leginkább gabona- és dohánytermesztéssel, valamint 

szarvasmarha- és lótartással foglalkoztak. A XX. század nagy eseményei a faluban is éreztették 

hatásukat. Az I. és II. világháború harcait a település fiai közül is sokan megjárták.  A század 

közepétől a település jelentős fejlődésnek indult, amely leginkább a lakóterület bővülésében, a 

katolikus templom megépülésében, illetve a közlekedési és közműinfrastruktúra fejlődésében 

mutatkozott meg.  

Bár a XX. század közepén még 1800 fős lakossággal rendelkező község lélekszáma permanensen 

csökken, az 1200 fős Gerjen napjainkban is folyamatosan fejlődik, megújulnak és bővülnek 

középületei, illetve új beruházások valósulnak meg a községben. 

 

2. A VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRA 

2.1. A világörökségi és a világörökségi várományos helyszínek, területek 

 

Gerjen területén sem világörökségi, sem világörökségi várományos helyszínek, területek nem 

találhatóak.  

 

2.2. Az országos építészeti örökség elemei 
 
A településen nem található országosan védett érték, műemlék.  

 

2.3. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek  
 

A fejezet önálló munkarészben kerül ismertetésre. 

 
2.4. Táj- és természetvédelem 
 
Natura 2000 területek 
Az Európai Uniós természetvédelem legfontosabb eszközei a madárvédelmi (79/409/EEC) és az 

élőhely-védelmi (92/43/EEC) irányelv. A két jogszabály rendelkezései szerint kijelölt 

természetvédelmi területek közös európai rendszere a Natura 2000 hálózat, melyet az Európai 

Unió, a területén még fönnmaradt közösségi szinten jelentős, veszélyeztetett élőhely típusok, 

vadon élő állat- és növényfajok védelme, és ezen keresztül a biológiai sokféleség megőrzése és 

hosszú távú fennmaradásának biztosítása érdekében hozott létre. Az Európai Uniós irányelvek 

átültetése a magyar jogrendbe és a területek kijelölése „Az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről” szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet által történt.  
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A településen a Duna és az annak mentén elhelyezkedő élővilág a Natura 2000 hálózat részét 

képezi. Ez a község közigazgatási területének körülbelül a 12 %-át teszi ki. A Gerjent érintő Natura 

2000 terület a Tolnai Duna elnevezésű HUDD20023 kóddal jelölt, különleges természetmegőrzési 

terület.  

 
Országos Ökológiai Hálózat 
Az ökológiai hálózat lehatárolását a területrendezési tervek tartalmazzák, melyet a 

településrendezési eszközök készítése során a meghatározott államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. Az ökológiai hálózat három övezetből áll. 

Ezek a magterület, az ökológiai folyosó területe és a puffer terület.  

A „Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről” szóló 2018 évi CXXXIX. 

törvény szerint a magterület az az övezet, „amelybe olyan természetes vagy természetközeli 

élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és 

életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és több védett vagy közösségi jelentőségű 

fajnak adnak otthont”.  

Az ökológiai folyosók „olyan területek - többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy 

megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok -, 

amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz 

tartozó egyéb élőhelyek - magterületek, pufferterületek - közötti biológiai kapcsolatok 

biztosítására”. 

A pufferterületek közé „olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy 

mérsékelik azon tevékenységek negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók 

állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek. 

Gerjenben az országos ökológiai hálózat elemeként magterület és ökológiai folyosó található 

meg, ezek azonban nem rendelkeznek pufferterülettel. Magterületként jelöltek a településen a 

galéria erdők, egyes vízfolyások, szántók, legelők és nádasok. Ökológiai folyosóként jelölt a Duna 

teljes területe és a hozzá kapcsolódó töltés.  

 
Tájképvédelmi terület övezete 
A táji és természeti értékek védelmével, a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos 

tájhasználati formákból adódó tájszerkezeti elemek megőrzésével szorosan összefügg a tájképi 

értékek védelme. A természeti adottságok és az emberi tevékenység nyomán kialakult sajátos 

arculatú táj ugyanis egyszerre tájképi érték, építészeti örökség és védendő természeti-, táji érték. 

A tájképvédelmi övezet lehatárolását a területrendezési tervek tartalmazzák, melyet a 

településrendezési eszközök készítése során a meghatározott államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni.  

A tájképvédelmi terület övezete nagymértékben érinti a település területét, annak keleti, déli 

és délnyugati szélére terjed ki, lefedve a Duna teljes területét és a Faddi-Duna holtág egykori 

gerjeni szakaszát.   

 
Ex lege védelem 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint: 

23. § (2) E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes 

tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek 

[24. § (1) bekezdés] minősülnek. 

Gerjen területén nem található ex lege védelem alatt álló érték.  
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Egyedi tájértékek 
A falvak táji értékei közé tartoznak a hagyományos táji gazdálkodás nyomait őrző földrészletek, 

mint a rétek, legelők. Ezek az egykori tájhasználat emlékei, ezért értékes táji elemek.  

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben található meghatározás szerint (6. §, (3) 

bekezdés): „Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és 

az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, 

kultúrtörténeti, tudományos, vagy esztétikai szempontból, a társadalom szempontjából 

jelentősége van.”  

A község 4/2018. (VI.18.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Településképi rendelete nem 

rögzít egyedi tájértéket. 

 
Helyi védett területek, természeti értékek 
A helyi védelem jogi alapját külön önkormányzati rendelet képezheti, amely tartalmazza a védetté 

nyilvánított területek helyrajzi számát, a területen megengedett területhasználatot, a védelemmel 

összehangolható tevékenységeket és korlátozásokat, a terület védendő értékeinek megmaradását 

biztosító szükséges intézkedések leírását és a védelem érdekében elkülönített források és alapok 

megnevezését. 

Gerjen 4/2018. (VI.18.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Településképi rendelete nem 

rögzít helyi védett területet, nem jelöl meg helyi védett természeti értéket. A hatályos 

településszerkezeti terven ugyanakkor ábrázolásra került Helyi jelentőségű természetvédelmi 

terület a Solymos-ér környezetében tekintve, hogy a vízfolyás és az azt kísérő természetes 

növényzet értékes élőhely.  

 

3. A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRA 

3.1. Általános építészettörténeti adatok 

 

A falvak többségéhez hasonlóan Gerjen is őrzi hagyományos vidékies karakterét, harmonikus 

utcaképeit, melyben ugyanúgy szerepet vállalnak a 19. század végén, 20. század első felében épült, 

népi jegyeket hordozó, illetve a polgárosodás jegyeit mutató lakóépületek, mint a szocializmus 

korszakában kialakított épületek.   

A település fontos értékeit képezik a hagyományos népi lakóházai, melyekkel főként a Petőfi 

Sándor utca – Dunasor utca – Dózsa György utca – Rákóczi Ferenc utca által határolt történeti 

településmag területén találkozhatunk. Ezek a 19. század végén, 20. század elején kialakított, 

kisebb tömegű épületek általában előkert nélkül vagy minimális előkerttel, az utcára merőlegesen 

épültek. A községre a nyeregtetős és a kontyolt nyeregtetős népi lakóházak is jellemzőek. Az utcai 

homlokzatok legtöbbször tornácajtóval és 2 osztott üvegezésű ablakkal nyílnak az utca felé, 

vakolatsávok és díszek tagolják. A sokszor padlásnyílással ellátott oromfalon több esetben 

megjelennek a látszó téglafelületek, illetve számos esetben egyedi, íves záródással kerültek 

kialakításra. Az udvari homlokzatok karakteres elemei a tornácok, melyek tornácoszlopai 

többnyire négyszög keresztmetszetűek és vakolt felületűek. Az épületekhez jól illeszkednek a 

pillérekkel tagolt utcai kerítések, amelyek az épületekhez hasonlóan díszes kialakításúak. Gyakran 

megfigyelhető az az egyedi tömegformálás, mely szerint egy telken belül a lakóházhoz, azzal 

párhuzamosan, egy olyan kisebb épület („nyárikonyha”) kapcsolódik, amely formájában, anyag és 

színvilágában is illeszkedik a főépülethez.   

A 20. század elejétől a településen is megjelentek a polgárosodás jegyeit mutató épületek. A 

nagyobb tömegű polgári épületekkel a településközpontban, a Béke téren és környezetében 
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találkozhatunk, ahol a lakóépületek mellett a középületek legtöbbje is ebben a stílusban épült. 

Ezen nyeregtetős és kontyolt nyeregtetős épületek legtöbbször saroktelken, L alakban, az utcával 

párhuzamosan kerültek kialakításra zártsorú, illetve hézagosan zártsorú beépítéssel. Az utcai 

homlokzatok több ablakkal néznek az utcára. A zsalugáteres ablakok általában keretezettek, az 

utcai homlokzatot vakolatdíszek tagolják tovább.  

A 20. század második felében, a lakott terület déli, délnyugati irányú bővülésével a szocialista 

korszak épületei is teret hódítottak maguknak a településen. A jellemzően nagyobb tömegű, 

magasabb épületek legtöbbször előkerttel épültek. Ezen lakóépületeket az utcával párhuzamos 

kialakítás éppúgy jellemzi, mint az arra merőleges. A nyeregtetős, ritkábban sátortetős épületek 

jelentős része tetőtér beépítéssel rendelkezik, nem ritkán alápincézett. Az általában díszítetlen 

homlokzatok kettő vagy háromosztatú ablakokkal néznek az utcára. Bár a szocializmus 

korszakában kialakított épületeket a változatosabb kivitel jellemzi, mégis harmonikus utcaképek 

alakultak ki, egyebek mellett az Alkotmány utcában a tetőtér beépítéssel, a Toldi utcában az utcára 

merőlegesen, illetve a Sport téren az ikres beépítéssel kialakított épületekkel.  

   

 
Népi lakóházak (Forrás: Gerjen Településképi Arculati 

Kézikönyv) 

 
Polgári épület a település központjában 

 
A szocializmus korszakában kialakított épületek (Forrás: Gerjen Településképi Arculati Kézikönyv) 

 
A község kiemelkedő építészeti értékét képviseli református temploma, amely helyi védelem alatt 

áll. A település központjában, a Béke téren elhelyezkedő Gerjeni Református Egyházközség 

templomát 1871 és 1873 között építették, az Ófaluban álló, korábban leégett templom helyett.  Az 

1873-ban felszentelt templom egyszer, a II. világháborúban történt toronyrombolás után esett át 

komolyabb átalakításon, illetve többször felújításra került. Az épület tömegéből, léptékéből 

adódóan is meghatározó elem, igazodási pont a községben.  
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A település fontos értékeiként kell kiemelni az 1949-ben épült Szűz Mária Szíve katolikus 

templomot, valamint a közterületi alkotásokat.  

 

 
Gerjeni Református Egyházközség temploma 

 
Szűz Mária Szíve katolikus templom 

 
Emlékmű a Béke téren 

 
3.2. Településszerkezet, településkép, telekstruktúra, utcaképek 
 
A község fő tengelyét az Alkotmány utca és az 51162 sz. út vonala adja, amely nyugat felől a 

belterületre érve több kanyarral, a település központján áthaladva a Duna irányába halad. A 

község központja a Béke tér környezetében található, itt működik a közintézmények, valamint a 

kereskedelmi és szolgáltató egységek nagy része is.  

A falvak többségéhez hasonlóan Gerjen is őrzi hagyományos falusias karakterét, harmonikus 

település- és utcaképét, melyben ugyanúgy részt vállalnak a népi jegyeket hordozó, a 

polgárosodás jegyeit mutató, illetve a szocializmus korszakában kialakított épületek.  

A település lakóterülete, az Ófalu területén kialakult halmazos szerkezetű település leégése után, 

mérnökök által került kijelölésre a Duna-partján, szerkezetét így a szabályosság jellemzi. A gondos 

tervezettség jól látható a legkorábban beépült településrészen, a Petőfi Sándor utca- Dunasor 

utca-Dózsa György utca-Rákóczi Ferenc utca által határolt területen. A falusias jegyeket mutató 

történeti településmagot a sakktábla alaprajz, az egymással párhuzamosan, egyenes vonalban 

haladó utcák, illetve a szabályos alakú és egységes méretű telkek jellemzik. Bár a lakott terület 

déli, délnyugati bővülése által organikusabban kialakult falusias és kertvárosias jellegű 

területeket a változatosabb futási irányú utcák, illetve a szabálytalanabb alakú és változatosabb 
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méretű telkekből álló telekállomány jellemzik, ugyanakkor az utcahálózat és a telekállomány 

általánosságban ugyanúgy tervezettséget, szabályosságot mutat, egységes településképet 

kölcsönözve ezen területeknek is.  A település jellegzetességét jelentik szabályos, egyenes 

vonalvezetésű utcákból álló utcahálózata, valamint széles közterületei. A keskenyebb útfelületek 

mellett mindkét oldalon széles zöldsávok találhatóak, árkokkal. Ez a kiépítés a település 

belterületén majdnem minden utcára jellemző.   

A zömében szabályos alakú, nagyjából azonos méretű telkekből álló telekállománnyal rendelkező 

lakóterületeken az épületek főként oldalhatáros beépítéssel, többségében előkert nélkül vagy 

minimális előkerttel épültek. A lakóterület különleges részét képezi az ikres és előkertes 

kialakítással rendelkező terület a Sport tér nyugati oldalán. A községben a legtöbbször utcára 

merőleges, de gyakorta azzal párhuzamos kialakítású épületek többségében nyeregtetővel 

épültek. A lakóterületeket főként a földszintes családi házak jellemzik, mindemellett több olyan 

utcát is találni, ahol egységesen magasabb, tetőtérbeépítéssel vagy emelettel rendelkező épületek 

sorakoznak, harmonikus utcaképet teremtve ezzel.  

A település sajátos elemét képezi Jánosmajor területe. A belterülettől délre található terület főként 

kisebb tömegű hétvégiházaknak ad helyet, melyek többségében az utcára merőlegesen, 

tetőtérbeépítéssel kerültek kialakításra. Az üdülő és a megjelenő lakófunkció mellett a területen 

található az erősen leromlott állagú Mádi Kovács kastély, amely feltehetően a XIX. század közepén 

épült. 

 

   
A belterületi telekstruktúra és beépítés 
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3.3. Helyi egyedi értékek 

 
2018-ban elkészült a község Településképi arculati kézikönyve (TAK), melyet az önkormányzat 

Képviselő-testülete 54/2018. (V.31.)  Kt. határozatával fogadott el, illetve Településképi rendelete 

(TKR), melyet az önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018. (VI.18.) önkormányzati rendeletével 

hagyott jóvá.   

A TKR 1. mellékletében összesen 32 db helyi védelem alatt álló építményt rögzít, melyek a 

következőek: 

 

Cím Helyrajzi szám Megnevezés Védendő érték 

Dózsa György u. 41. 392 lakóépület épülettömeg, utcai homlokzat 

Dunasor u. 1/d 65 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Dunasor u. 16. 352 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Dunasor u. 17. 353 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth Lajos u. 151 református templom teljes objektum 

Kossuth Lajos u. 120/1 művelődési ház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth Lajos u. 8. 255 lakóépület épülettömeg, utcai homlokzat 

Kossuth Lajos u. 27. 234 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth Lajos u. 53. 139 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth Lajos u. 61. 135 lakóépület épülettömeg, udvari homlokzat 

Rákóczi Ferenc u. 4. 217 lakóépület épülettömeg, utcai homlokzat 

Rákóczi Ferenc u. 34. 153 üzletház épülete épülettömeg, főhomlokzat 

Rákóczi Ferenc u. 29/b 192 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Rákóczi Ferenc u. 49. 178 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Rákóczi Ferenc u. 64. 169 lakóépület épülettömeg, udvari homlokzat 

Szent István u. 6. 278 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Szent István u. 34. 113/1 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Szent István u. 42. 109 lakóépület épülettömeg, utcai homlokzat 

Szent István u. 44. 108 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Szent István u. 47. 92 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Szent István u. 53. 96 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 



Gerjen TSZT, HÉSZ 

Örökségvédelmi hatástanulmány 

                                                                            KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 18 
 

                                                             

SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., Tel.: 297-1730 
E-mail: telepules@kasib.hu 

www.kasib.hu 

Vajda Ignác u. 21. 331 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Vajda Ignác u. 24. 308 lakóépület épülettömeg, udvari homlokzat 

Vajda Ignác u. 26. 307 lakóépület épülettömeg, utcai homlokzat 

Vajda Ignác u. 29. 335 lakóépület épülettömeg, utcai homlokzat 

Vajda Ignác u. 33. 67 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Vajda Ignác u. 38. 84 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Vajda Ignác u. 46. 80 lakóépület épülettömeg, utcai homlokzat 

Vajda Ignác u. 48. 79 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Vajda Ignác u. 52. 77 lakóépület épülettömeg, utcai homlokzat 

Vajda Ignác u. 56. 75 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Kanális dűlő 
(külterület) 

1624 volt kastély épülete teljes objektum 

 

A helyi védelem alatt álló építmények majdnem mindegyike a történeti településmag területén, a 

Petőfi Sándor utca- Dunasor utca-Dózsa György utca-Rákóczi Ferenc utca által határolt területen 

helyezkedik el. Ez alól kivételt képez a Dózsa György utca déli oldalán található lakóépület, illetve 

a Jánosmajor területén található kastély épülete.  

 

 
 

Jánosmajor 
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II. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK 
HATÁSELEMZÉSE 

 
1. A tervezett változások ismertetése 
 
Gerjen község felülvizsgálati Településszerkezeti Terve (továbbiakban: TSZT) a 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendeletet megelőző időszak jogszabályi környezete szerint készült. A 2003-ban elfogadott 

terv és a részterületekre vonatkozó későbbi módosításai a területfelhasználási egységek jelölése 

során még nem minden esetben a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti jelöléseket 

alkalmazza. 

A település új településrendezési eszközeinek elkészítése során a hatályos TSZT-ben szereplő 

besorolások kisebb-nagyobb módosítása az egyedi önkormányzati igények, a partnerségi 

egyeztetés keretében felmerült kéréseken alapuló módosítások megvalósítása érdekében, 

továbbá az új jogszabályi keretekhez történő hozzáigazítás, a magasabb rendű területrendezési 

terveknek való megfelelés, kisebb pontosítások, finomítások miatt vált szükségessé.  

 

 
Az épített értékek érintettsége a TSZT módosítások által 

Jánosmajor 
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A táj- és természetvédelmi értékek érintettsége a TSZT módosítások által  

2. A tervezett változások hatása 

2.1. A tervezett változások hatása a régészeti örökségre 

 
A fejezet önálló munkarészben kerül ismertetésre. 
 
2.2. A tervezett változások hatása a táj- és természetvédelem értékeire 
 

A településen a Duna és az annak mentén elhelyezkedő élővilág a Natura2000 hálózat részét 

képezi. A Gerjent érintő Natura 2000 terület a Tolnai Duna elnevezésű HUDD20023 kóddal jelölt, 

különleges természetmegőrzési terület.  

A község területén az országos ökológiai hálózat elemeként magterület és ökológiai folyosó 

található meg. Magterületként jelöltek a településen a galéria erdők, egyes vízfolyások, szántók, 

legelők és nádasok. Ökológiai folyosóként jelölt a Duna teljes területe és a hozzá kapcsolódó töltés. 

A tájképvédelmi terület övezete nagymértékben érinti a település területét, annak keleti, déli és 

délnyugati szélére terjed ki, lefedve a Duna teljes területét és a Faddi-Duna holtág egykori gerjeni 

szakaszát.   

A tervezett módosítások érintik a település keleti és déli - délnyugati szélére, így a Dunára 

és környezetére, illetve a Faddi-Duna holtág egykori gerjeni szakaszára kiterjedő Natura 

2000 területet, az ökológiai magterületet és ökológiai folyosót, valamint a tájképvédelmi 

terület övezetének területét is. Ugyanakkor a módosítások közül egyik sem irányul új 

beépítésre szánt terület kijelölésére az érintett területeken. A tervezett változások éppen a táj- 

és természetvédelmi érdekeket szolgálják, hiszen a legtöbb esetben intenzívebb 

hasznosítással járó területek átsorolását szorgalmazzák olyan területfelhasználási kategóriákba, 

illetve övezetekbe (pl. védelmi erdőterület, közjóléti erdőterület, korlátos mezőgazdasági terület), 

amelyek esetében a rájuk vonatkozó szigorú előírások miatt sokkal inkább biztosítható a táj- és 

természetvédelmi értékek védelme.  

A tervezett módosítások nem gyakorolnak negatív hatást a település táj- és 

természetvédelmi értékeire.  

 

2.3. A tervezett változások hatása a helyi építészeti örökségre 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet módosításának alapján előírt és azóta már az 

önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018. (VI.18.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott 

Településképi rendelete 32 helyi védelem alatt álló építményt rögzít.   

A tervezett módosítások a helyi védelem alatt álló építmények közül kettőt érintenek. A 

Dózsa György utca 41. szám alatti építmény esetén a tervezett változást (falusias lakóterületből 

kertvárosias lakóterületbe történő átsorolás) a lakóterület jellege, használata, a meglévő 

állapothoz való illeszkedés igénye indokolja. A Jánosmajor területén található kastélyt és 

környezetét tekintve a tervezett változást (üdülőházas üdülőterületből különleges turisztikai 

területbe történő átsorolás) a terület reális funkcióval való megtöltésének igénye, esetleges 

turisztikai célú fejlesztése és hasznosítása indokolja. Az érintett helyi védelem alatt álló 

építmények a tervezett módosítások által nem sérülnek.  
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A tervezett módosítások nem gyakorolnak negatív hatást a helyi építészeti örökségre.  

 

2.4. A tervezett változások hatása a műemléki értékekre 
 
A településen nem található országosan védett érték, műemlék. 
 
2.5. Összefoglaló 
 
Táj és természetvédelem 
A tervezett módosítások érintik a település keleti, illetve déli - délnyugati szélére kiterjedő Natura 

2000 területet, az ökológiai magterületet és ökológiai folyosót, valamint a tájképvédelmi terület 

övezetének területét is. Ugyanakkor a módosítások közül egyik sem irányul új beépítésre szánt 

terület kijelölésére az érintett területeken. A tervezett változások éppen a táj- és 

természetvédelmi érdekeket szolgálják, hiszen a legtöbb esetben intenzívebb hasznosítással járó 

területek átsorolását szorgalmazzák olyan területfelhasználási kategóriákba, illetve övezetekbe, 

amelyek esetében a rájuk vonatkozó szigorú előírások miatt sokkal inkább biztosítható a táj- és 

természetvédelmi értékek védelme.  

A tervezett módosítások nem gyakorolnak negatív hatást a település táj- és természetvédelmi 

értékeire.  

 

Épített örökségi értékek 
A tervezett módosítások a helyi védelem alatt álló építmények közül kettőt érintenek. Az érintett 

lakóépület esetén a tervezett változást a lakóterület jellege, használata, a meglévő állapothoz való 

illeszkedés igénye indokolja, míg a kastélyt és környezetét tekintve a tervezett módosítást a 

terület reális funkcióval való megtöltésének szándéka, esetleges turisztikai célú fejlesztése és 

hasznosítása indokolja. Az érintett helyi védelem alatt álló építmények a tervezett változások által 

nem sérülnek.  

A tervezett módosítások nem gyakorolnak negatív hatást a helyi építészeti örökségre. 
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III. ÉRTÉKVÉDELMI TERV 
 

1.1. Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok 
és követelmények 

 

A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) 11. §-a alapján a 

területen nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános régészeti védelem alatt állnak. 

A Gerjen területén fellelhető országos védelem alatt álló értékek védelméről is a Kötv. hivatott 

gondoskodni. A helyi egyedi értékek megőrzését az 54/2018. (V.31.) Kt. határozattal elfogadott 

Településképi arculati kézikönyv, valamint a 4/2018. (VI.18.) önkormányzati rendelettel 

jóváhagyott Településképi rendelet biztosítja. 

 
 

1.2. Önkormányzati feladatok 
 

A régészeti lelőhelyek védelmét jogszabályok biztosítják. Az adatszolgáltatás alapján a lelőhelyek 

feltüntetésre kerülnek a településrendezési eszközökben, ennek alapján a tervek módosítása 

során érintettségük figyelembe vehető. 

A helyi egyedi értékek megőrzéséről - a lakossággal és a helyi értékvédő egyesületekkel többször 

egyeztetésre került - az önkormányzat 54/2018. (V.31.) Kt. határozatával elfogadott 

Településképi arculati kézikönyv, valamint a 4/2018. (VI.18.) önkormányzati rendelettel 

jóváhagyott Településképi rendelet hivatott gondoskodni.  

Az önkormányzat feladatát képezi a helyi egyedi értékek figyelemmel kísérése, állapotuk 

ellenőrzése, a lakosság tájékoztatása és figyelmének felhívása a megőrzés fontosságára, az 

értékvédelemre.  
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IV. NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Sin Emília vezető településrendező tervező, településmérnök, városépítési - 

városgazdasági szakmérnök nyilatkozom, hogy Gerjen Község Településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálatához elkészített Örökségvédelmi hatástanulmány a kulturális örökség védelméről 

szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet előírásainak megfelel. A Településrendezési eszközök és az 

Örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosultsággal rendelkezem. 

 

 

 

 

Budapest, 2022. szeptember hó 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ................................................................................... 

Sin Emília  

vezető településrendező tervező, 

településmérnök, városépítési - városgazdasági 

szakmérnök  

TT/1 01-4657, TR 01-4657 


