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ELŐZMÉNYEK 

Babót Község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően hosszútávra szóló 
településfejlesztési koncepciót, majd erre épülően településszerkezeti tervet és helyi építési 
szabályzatot készíttet, amelyhez a 2001. évi LXIV. törvényben (és a 39/2015. (III. 11.) Korm. 
rendeletben) előírtak szerint örökségvédelmi hatástanulmányt is mellékelni kell. Jelen tanulmány az 
örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi részét képezi. Műemléki védelem alatt álló 
létesítmény nem található Babót közigazgatási területén, így a műemléki szakterületi munkarész a 
tartalmi követelményekben rögzített általános, településre vonatkozó részeket tartalmazza. 

Jelen tanulmányt a “szerzői jogról” szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem illeti meg. A 
közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, régészeti lelőhelyre vonatkozó adatok nyilvánosságra 
hozása vagy továbbadása csak a szerző engedélyével, a 17/2002 (VI. 21.) NKÖM rendelet 7. §, valamint a 
47/2001 (III. 27.) Kormányrendelet szabályai szerint történhet.  

 

1. VIZSGÁLAT 

1.1 TÖRTÉNETI LEÍRÁS 

1.1.1. Topográfiai leírás 

Babót a Rábaköz nyugati részén, Kapuvár délkeleti szomszédságában helyezkedik el. A községtől nyugatra 
mintegy másfél kilométerre folyik a Kis-Rába folyó, amely a korai középkor óta nagymértékben meghatározta a 
térség fejlődését. A Kis-Rába mellett a település határának vízhálózatát alkotja a Lökös-árok és a Tardosa-
csatorna.  

A község területe, mint ahogy az egész Rábaköz a Rába és a Répce hordalékkúpja. A felszínt a Répce és a 
Rába fiatal öntésiszapjából kialakult öntéstalajok alkotják, a homokos öntésagyag alatt Répce-kavicsmező 
helyezkedik el. A felszín tagoltsága igen csekély, a sík felszínből helyenként szél által kialakított 1-4 méter magas 
dombhátak emelkednek ki. 

1.1.2. Történeti összefoglaló 

Babót neve már a 11. század közepén felbukkan az írott kútfőkben. 1044-ben III. Henrik német császár a magyar 
krónikák szerint Babótnál akart átkelni a Rábcán (értsd: Kis-Rábán), ami azonban a magyarok által 
mesterségesen felduzzasztott vizek miatt nem sikerült. 1074-ben Babót váráról hallunk, amely alatt abban az 
időben Kapu várát értették. A későbbi Kapuvár nevű település ugyanis az Árpád-korban még nem létezett. A vár 
és környéke Babót közigazgatási területéhez tartozott, ezért a vár a forrásokban felváltva Kapu vár(a) és Babót 
vára néven szerepel (Castrum…Copuu, castrum porte, castrum Bobuth, etc.). A vár a korszakban jelentős 
határvédelmi feladatokat látott el: a nyugatról Sopronnál betörő ellenség feltartóztatása volt a feladata, és ezt 
többször sikeresen teljesítette. Az Árpád-kori Kapuvár a késő középkori és a kora újkori vár (a mai Esterházy-
kastély) helyén állt. Az Árpád-kori vár, akárcsak a későbbi castrum a Kis-Rába mellett, a folyó itteni átkelőjénél 
vagy hídjánál épült fel, és a Sopron irányából Győr, illetve az ország belseje felé vezető útra vigyázott. Az 
Ausztria felé vezető középkori Győr-Csorna-Kapuvár-Sopron útvonal írott forrásokkal jól dokumentálható (Glaser 
1929-1930, 146-147.). Egyik legkorábbi említése éppen a vizsgált térségből való: 1261-ben Babót mellett említik 
nagy út (magna via) néven. Megjegyzendő, hogy a 20. század előtt az út ezen a szakaszon nem a mai 85. főút 
nyomvonalán haladt, hanem Kapuvártól délkeleti irányba kanyarodott, hogy kitérőt tegyen Babót felé. Az idézett 
1261-es oklevél tanúsága és más alább tárgyalandó adatok szerint az út már az Árpádok korában Babóton 
keresztül vezetett. Az út mellett, a kapui várnál fontos korai vámszedő hely létezett, melyet legkorábban 1217-
ben említenek forrásaink. Ekkor az itt szedett vámot (mely tulajdonképpen határvám volt) II. András király a 
johannita lovagrendnek adományozta. 
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A Kis-Rába és mellékágai, illetve a közelben folyó Répce mellett az országba való bejutást nehezíthette az az 
északnyugat-délkeleti irányú hosszanti földtöltés, amely Babót nyugati részén húzódott, és Kapuvárnál 
keresztezte a Kis-Rábát. A földsánc elsődleges funkciója többek véleménye szerint a Kis-Rába és mellékágai, 
valamint a Répce vizének felduzzasztása, és ezáltal a környék elárasztása volt ellenséges támadás idején. 

Babót környékének hadászati jelentőségére utal, hogy a község mai területén, Kapuvártól három és fél kilométer 
távolságra egy másik Árpád-kori vár maradványait tárta fel a régészeti kutatás. A helyiek által Feketevárnak 
nevezett várhely a Kis-Rába medrétől körülbelül másfél kilométerre keletre fekszik. Az eddigi kutatások (korábbi 
felszíni megfigyelések, leletgyűjtések és kisebb ásatások alapján egy 51, illetve 44 méter átmérőjű, ovális 
alaprajzú vár állt itt egykor, amelyet két méter vastag téglafal vett körül. A vár közepén feltehetően torony állt. A 
várhelytől északnyugat és déli irányban a fentebb említett hosszanti töltés indul ki, amely mára az intenzív 
talajművelés miatt helyenként alig érzékelhető. A vár ennek a hosszanti sáncvonalnak a töréspontjában 
helyezkedik el. A vár területén előkerült leletanyag a 13. század második és a 14. század első felére keltezhető. 
A Babót község mellett álló Feketevár nagy valószínűséggel Kapuvár védelmi rendszeréhez tartozó, annak 
alárendelt, kisebb erősség volt, amelyet Kapuvár részének tekintettek, ezért az írott forrásokban külön nem 
nevezték meg. 

Babótnak, a mellette álló határvédelmi erődítmény és az ahhoz csatlakozó határvédelmi rendszer révén kiemelt 
katonai jelentősége volt az Árpád-korban. A településnek és várának azonban nemcsak katonai szempontból volt 
fontossága a korai századokban. Valószínűsíteni lehet ugyanis, hogy a Babót (Kapu) vára a 11. században még 
különálló várszervezet - a rábai vagy rábaközi várispánság - központja volt, amit talán Szent István alapított. 
Feltételezhető továbbá, hogy Sopron vármegye kialakulása innen indult el, a későbbiekben (a 12. század 
folyamán) azonban a központ áthelyeződött Sopronba.  

Maga Babót falu csak a 13. században jelenik meg az okleveles anyagban. 1256-ban és 1262-ben Babóton lakó 
várjobbágyokról hallunk: ciuibus de Bobut,. Az utóbbi oklevélben Babót falu (villa) mellett a Rábca (Kis-Rába) 
folyón emelt malomról és szomszédságában egy udvarhelyről (locus curie) történik említés. 1301 körül Babótról 
való embereket, 1359-ben pedig Kapu várához tartozó babóti jobbágyokat említenek. 1387-ben Kapuvár 
eladományozásakor Babót villa és possessio néven egyaránt szerepel. 1435-ben a falu Kis Gergely nevű 
bírájáról értesülünk, 1444-ben pedig tizenhat babóti jobbágyot név szerint említenek. A kapuvári uradalom 1492-
ből származó urbáriumában Babóton és a közvetlen szomszédságában álló Erdő faluban tíz jobbágytelket írtak 
össze. Erdő vagy Ordó (Ordód) falu a 14. század közepén jelenik meg a forrásokban. A falu Babót mellett, attól 
kissé északra feküdt. Az újkorra a két település lényegében összeolvadt, és sokáig Ordód-Babót néven szerepelt. 

A 14. század folyamán a kapui vár tövében új település alakul ki, melyet a források Kapu possessio-nak 
neveznek. A későbbi Kapuvár mezőváros elődje lassanként átveszi Babóttól a váralja település funkcióit, így 
Babót falu jelentősége idővel háttérbe szorul. A késő középkorban, és a törökkorban Babót már csak egyike lesz 
a kapuvári uradalomhoz tartozó birtokoknak. A kapuvári uradalom 1387-től a Kanizsai család kezébe kerül, tőlük 
évszázadokkal később a Nádasdyak (1536), majd a 17. század végétől az Esterházyak öröklik. Az 1594-es török 
hadjárat idején Babót (és Ordód) is elpusztult. 1608-ban indul meg a lakosság visszatelepülése. A község 
lakossága időközben áttért a protestáns hitre. Itt kell megemlíteni, hogy a településnek középkori, nagy 
valószínűséggel Árpád-kori eredetű temploma van, amelynek a 17. század közepére már csak omladozó falai 
állnak. A Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt templomot Nádasdy Ferenc 1667-ben barokk stílusban 
újjáépítteti, de 1696-ban már újra romos állapotúként említik. A templomon 1911-ben történik nagyobb átalakítás: 
ekkor az épület romantikus külsőt kap. Kapuvár és Babót közötti szoros kapcsolatot jelzi, hogy a kapuváriak még 
a 16-17. században is a közeli Babótra jártak templomba és a babóti temetőbe temetkeztek. 

A középkori eredetű templom elhelyezkedése alapján a középkori Babót falu nagyjából a mai település helyén, a 
Fő út déli szakasza, Széchenyi utca, Csokonai utca, Sport utca, Ady Endre utca, Kossuth Lajos utca környékén 
állhatott. A középkorban még önálló Erdő (Ordód) község maradványait a mai babóti belterület északi részén, a 
Fő út északi részén, azonkívül a Fő utca, Ordód utca, Táncsics Mihály utca, Petőfi Sándor utca helyén 
kereshetjük. 

1.1.3. Levéltári források, forráskiadványok 

Számos középkori és kora újkori forrásban találunk Babótra vonatkozó adatot. Mindezek jelentős része fellelhető 
a Magyar Országos Levéltárban. Ezen belül: a Diplomatikai Levéltár, és a Diplomatikai Fényképtár, valamint a 
Magyar Kincstári Levéltárak E 156 (Urbaria et Conscriptiones), E 158 (Conscriptiones Portarum) emelendő ki. 
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Nagy fontosságú a Széchenyi- és a Nádasdy-család levéltára (Magyar Országos Levéltár, P szekció- kisebb 
családi és személyi fondok). Kiemelendők még az egyházlátogatási jegyzőkönyvek és a plébániai iratok (Győri 
Egyházmegyei Levéltár), valamint az evangélikus egyházi iratok (Evangélikus Országos Levéltár, Soproni 
Evangélikus Levéltár). Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni Győr-Moson-Sopron megye Soproni 
Levéltárának anyagát, ezen belül különösen Sopron vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési 
jegyzőkönyveit. 

Az oklevelek és iratok egy része ki van adva. A legfontosabb forráskiadványok Babót és környéke történetéhez: 
Sopron vármegye története. Oklevéltár. (szerk.) Nagy Imre. Sopron 1889-1891.; Hans Wagner - Irmtraut Lindeck-
Pozza: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Comitate Wieselburg, Ödenburg 
und Eisenburg I-IV. Graz-Köln-Wien 1955-1985.; Hazai Ománytár (Codex diplomaticus patrius) I-VIII. Győr-
Budapest 1865-1891.; Wenzel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár I-XII. Pest-Budapest 1860-1874.; Zsigmond-kori 
oklevéltár I-II. Összeállította: Mályusz Elemér. Budapest. 1951-1958. III-IV. Mályusz Elemér kéziratát kieg. és 
szerk.: Borsa Iván (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok). Budapest 1993-1994.; Tóth 
Péter: Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. (1579-1589) Sopron, 1994.; Turbuly Éva: 
Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. (1595-1608) Sopron, 2002.; Varga Imre: A rábaközi 
főesperesség egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1696-97-ből. Arrabona 14. (1972) 283-317. Lőrincz Imre: A 
rábaközi főesperesség egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1659-ből. Arrabona 16. (1974) 233-243. 

Térképi források: Babót környékéről a térképi anyag nagy része az Esterházy-család levéltárában maradt ránk, 
amelyet jórészt a Magyar Országos Levéltár térképtárában az S 16-os jelzet alatt találunk meg. Néhány példa: S 
16 No. 75, 87, 669, 373, 244, 120. Találunk anyagot Győr-Moson-Sopron megye Önkormányzatának Soproni 
Levéltárában, valamint pótolhatatlanok az I., II. és a III. katonai felmérés vonatkozó térképszelvényei. Fellelési 
helyük a Hadtörténelmi Térképtár (Hadtörténeti Intézet). 

1.2. RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG FELMÉRÉSE 

Jelen vizsgálat Babót községre és külterületének egészére terjed ki. Ezen belül jelen esetben kisebb részt 
beépített, nagyobb részt beépítetlen területekről van szó. A falu területére illetve környezetére vonatkozólag a 
korábbi régészeti adatokkal rendelkezünk. 

1.2.1. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

1. lelőhely. Szili-kút I. (73471) 

Régészeti jelenségek: Telep: késő rézkor. Felszíni telepnyom: római kor, Árpád-kor. 
Leírás: A lelőhely a községtől délre, az itt húzódó gázvezeték nyomvonalában található. 1998-ban a gázvezeték 
építésekor a lelőhely nyomvonalba eső része fel lett tárva (M. Egry Ildikó ásatása). Információink a megelőző 
ásatás mellett terepbejárásból származnak (Tomka Péter, Gabrieli Gabriella, M. Egry Ildikó). 
Forrás: Xántus János Múzeum Régészeti Adattára (a továbbiakban: XJM RA) 15-99, 77-98.; Soproni Múzeum 
Régészeti Adattára (a továbbiakban: SM RA) 776. 

Helyrajzi számok: 0108/5-6. 

2. lelőhely. Szili-kút II. (Faluhely, Tó körüli telkek területe) (1575). 

Régészeti jelenségek: Telep: neolitikum, késő rézkor. Felszíni telepnyom: neolitikum, római kor, Árpád-kor. 
Szórványlelet: középkor. 
Leírás: A lelőhely a község délkeleti szélén az elmúlt években létesített üdülőtó déli és keleti oldalán, valamint az 
ettől délre lévő szántóterületen található. 2004-ben a tó mellett épült hétvégi házak alapozásakor kerültek elő a 
leletek. A földmunkák során a régészeti értékek jelentős károsodást szenvedtek. Feltételezhető, hogy az üdülőtó 
kialakítása során is sérültek az örökségi értékek, hiszen régészeti kutatás előzetesen nem folyt a területen. A 
lelőhelyet Losonczi Máté, Németh Patrícia és Takács Károly helyszíni szemléi alapján ismerjük. 

Forrás: XJM RA 25-2005, 80-98.; SM RA 776.    
Helyrajzi számok: 0109, 0110/10, 0110/11, 0110/12, 0120/5, 0101, 0106/5, 0105/2, 336/4, 336/18, 336/19, 
336/21, 336/22, 336/23, 336/24, 336/25, 336/26. 
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3. lelőhely. Barnák földje (47415). 

Régészeti jelenségek: Telep: rézkor. Csontvázas temető: újkor. 
Leírás: A lelőhely a község déli szélén, a településről kivezető úttól keletre fekvő dombon található. 1998-ban 
gázvezeték-építéskor a lelőhely nyomvonalba eső része fel lett tárva. A temető a lelőhely nyugati, az őskori telep 
a keleti részén helyezkedik el. Információink terepbejárásból (Tomka Péter, Gabrieli Gabriella, Gömöri János, 
Pamlényi Klára, 1997-1998) és megelőző feltárásból (Gabrieli Gabriella, 1998) származnak.   

Forrás: SM RA 776, 804, 894.   
Helyrajzi számok: 0121/12, 0121/13, 0121/14, 0121/2, 0121/15, 0122, 0123/8, 422. 

4. lelőhely. Homokverem (47432) 

Régészeti jelenségek: Telep és szórványleletek: őskor, neolitikum.  
Leírás: A község délkeleti szélén levő homokbányákból a 19. század végén több ízben kerültek elő régészeti 
leletek. A földvételi gödrök szélesen és hosszan húzódnak észak felé, a Mátyás király utca irányába. A lelőhely 
túlnyomó része homokkitermelés során elpusztult. A bányagödrök nagyobb részét mára feltöltötték és a terület 
részben be is épült. Bella Lajos 19- századvégi kutatásai alapján ismerjük. 
Forrás: Bella Lajos: Baboti leletek. Archaeológiai Értesítő 14. (1894) 301-305.; Radnóti Aladár: Sopron és 
környéke régészeti emlékei. In: Csatkai Endre: Sopron és környéke műemlékei. Bp., 1956, 13-38. 
Helyrajzi számok: 298/1, 298/4, 301, 302/1, 303/1, 304/1, 305, 306/1, 307, 308, 309/1, 309/2, 313, 314/1, 315/2, 
315/4, 317/1, 317/4, 320, 322, 251/34, 288, 289, 264/1, 261, 260/7, 260/6, 260/5, 260/4, 260/1, 258, 257, 256, 
255, 254, 253, 259, 260/3, 251/3, 251/6, 251/7, 251/8, 251/9, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13, 251/14, 251/15, 
251/16, 251/17, 251/18, 251/19, 251/20, 251/21, 251/22, 251/23, 251/24, 251/25, 251/26, 251/27, 251/28, 
251/29, 251/30, 245/1, 245/2, 246, 247, 248, 249, 250, 251/35, 336/1, 339, 340, 341, 342. 

5. lelőhely. Iskolaudvar (47411). 
Régészeti jelenségek: Csontvázas sír: avar kor.  
Leírás: A lelőhely a község központjában az általános iskola mellett található. Az iskola udvarán 1951-ben tornafa 
állításakor kerültek elő a régészeti leletek. Nováki Gyula és Faragó Sándor 1958-as adatgyűjtése és helyszíni 
szemléje alapján ismerjük. 

Forrás: SM RA 161.; Fettich Nándor: Sárkányábrázolások a magyarországi népvándorláskori emlékanyagban 
Archaeológiai Értesítő (1923-26), 157-172, 317-326.; Szentpéteri József. hrsg. Archäologische Denkmäler der 
Awarenzeit in Mitteleuropa. VariaArchHung 13/1-2, Budapest, 2002. 

Helyrajzi számok: 186. 

6. lelőhely. Ordód (47419). 

Régészeti jelenségek: Hamvasztásos (urna) és csontvázas temető: késő vaskor. Bizonytalan jellegű leletek: késő 
rézkor. Hamvasztásos (urna) és csontvázas temető: római kor. Felszíni telepnyom, középkor és római kor. Telep: 
kora vaskor, római kor. Éremleletek: középkor. Felszíni telepnyom: római kor, Árpád-kor.  

Leírás: A nagy kiterjedésű lelőhely a település ordódi településrészén, közvetlenül a belterület északkeleti szélén, 
laza beépítésű területen található. Ezen a területen, melyet Dombföldi-dűlőnek neveznek, a falu keleti 
házsorának kertjei alatt, a mai Dózsa György utca két oldalán húzódik két párhuzamos lapos kiemelkedés, 
melyet az utca vonalában található hosszanti mélyedés választ el egymástól. A lelőhely keleti irányban kiterjed a 
szomszédos szántóterületekre. 1878-tól kezdve folyamatosan kerültek elő régészeti leletek a lelőhelyről, nagy 
részük pontos megfigyelés nélkül. Garab Sándor, Hainer Gellért és Völcsei Ábel földjén és kertjében több 
alkalommal találtak római és kelta sírleleteket és edénytöredékeket. Az 1880-as években Bella Lajos, Paúr Iván 
és Scheffer Ákos több ízben végzett régészeti feltárást a területen. A lelőhelyen a 19. század második felében 
végzett kerti munkák, s valószínűleg kisebb földvételek (homokkitermelés), valamint az utóbbi évtizedekben 
történt építkezések során a régészeti értékek erős bolygatást szenvedhettek. A lelőhelyet ásatások, 
terepbejárások és adatgyűjtések révén ismerjük. 

Forrás: SM RA 73, 153, 161, 185; Paúr Iván: Régészet. Sopron IX. évf. 30. sz. (1879.IV.16.).; Bella Lajos: 
Régészet. Sopron XVI.évf. 50. sz. (1886.VI. 23.); Bella Lajos: Sopronvármegye és Sopron sz. kir. város régészeti 
társulatának 1898. évi jelentése. Sopron, 1899.; A Sopronmegyei Régészeti Társulat első évkönyve. Szerk: 
Récsey Viktor. Sopron, 1887, 69.; Bella Lajos: A sopronmegyei múzeum néhány érdekesebb tárgyáról. 
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Archaeológiai Értesítő 10. (1890) 362-366.; Bella Lajos: Néhány soproni leletről. Archaeológiai Értesítő 11. (1891) 
57-61.; Bella Lajos: Régészeti kutatások. Sopron XXI. évf. 68. (1891.VIII.26.).; A Sopronmegyei Régészeti 
Társulat második évkönyve. Szerk: Bella Lajos. Sopron 1892, 85.; Bella Lajos: Sopronmegyei leletekről. 
Archaeológiai Értesítő 13 (1893) 263.; Bella Lajos: Jelentés a sopronmegyei régészeti társulat 1893. évi 
működéséről. Sopron 1894, 28.; Bella Lajos: Baboti leletek. Archaeológiai Értesítő 14 (1894) 301-305.; Kugler 
Alajos: Vezető Sopronvármegye és Sopron sz. kir. város egyesített múzeumában. Sopron 1903.; Márton Lajos: A 
korai La Tene sírok leletanyaga. Dolg. 9-10. (1933-34) 93-165.; Banner János: Néhány sopronkörnyéki őskori 
leletről. Soproni Szemle (1943) 248-254.; KÖH 600/2608/2008.; KÖH 600/2690/2006. 

Helyrajzi számok: 60/1, 60/2, 61, 62, 66/1, 66/2, 68, 69, 70/1, 70/2, 71/1, 79, 80, 81, 93, 94, 95/1, 117, 06/13, 
06/16, 06/11, 06/10, 06/9, 06/8, 06/7, 06/6, 06/5, 06/4, 06/3, 06/2, 06/1, 06/20, 06/17, 162, 107/1, 107/2, 110, 
120, 121, 122, 124, 128, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 
150, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 11, 15, 20, 23/1, 23/2, 24/1, 111, 112, 113, 123, 125, 126, 127, 132, 
134/1, 152/1, 152/2, 160, 161, 99, 2, 5/4, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/2, 10/1, 10/2, 18/1, 18/4, 18/5, 18/2, 19/1, 19/2, 
40/1, 40/2, 51/1, 78, 82, 91, 92, 114, 115, 116, 118, 119, 24/2, 27/2, 27/1, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 45/1, 
45/2, 49/1, 49/2, 50/1, 51/2, 52/2, 52/1, 06/15. 

7. lelőhely. Üdülőterület (55330). 
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: késő rézkor, kora bronzkor.  
Leírás: A lelőhely a község délkeleti szélén az elmúlt években létesített üdülőtó északnyugati oldalán az 
üdülőterületre vezető kavicsozott út nyugati oldalán található. A vizsgált területen észak-déli irányban egy ősi 
folyómeder maradványai figyelhetők meg. A lelőhely a medermaradvány délkeleti partján, a meder és a 
kavicsozott út közötti sávban került elő. A lelőhely kiterjed az üdülőterületre vezető út másik oldalán kiosztott 
hétvégi telkek területére. Az egyik itt épülő hétvégi ház alapozása közben ugyanis hasonló korú leletek kerültek 
elő. Feltehető, hogy a lelőhely keleti irányban több száz méternyire kiterjed és összefügg a 2. lelőhellyel. A 
lelőhely területén eddig végzett földmunkák (a tó kotrása és az építkezések) során a régészeti értékek jelentős 
károsodást szenvedhettek. A lelőhelyet Takács Károly (2006) és Tóth János Attila (2009) helyszíni szemléi 
alapján ismerjük. 
Forrás: KÖH 600/2608/2008.; KÖH 600/2690/2006. 
Helyrajzi számok: 336/56, 336/2, 0121/7, 0121/4, 0121/5, 0121/6, 336/47, 336/48, 336/49, 336/50, 336/51, 
336/52, 336/53.  

8. lelőhely. Szilsárkányi út mellett (55331). 
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: Árpád-kor, késő középkor.  

Leírás: A lelőhely a Szilsárkány felé vezető út északi oldalán, az egykori TSz tehenészet közelében található. A 
szórványos felszíni leletanyag a sík szántóföldön, mintegy 100-150 méter átmérőjű foltban jelentkezett.  
Forrás: KÖH 600/2608/2008. 
Helyrajzi számok: 014/7-9. 

9. lelőhely. Temető-dűlő (55332). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: Árpád-kor.  
Leírás: A lelőhely a Babótról Veszkény felé vezető műúttól délre, a két község határának közelében található. A 
felszíni leletanyag kisebb foltban szórványosan jelentkezett. Megjegyzendő, hogy az egész terület eléggé 
mélyenfekvő, ezért gyakran belvízzel veszélyeztetett. A lelőhelyet Takács Károly és Németh Patrícia helyszíni 
szemléi alapján ismerjük. 

Forrás: KÖH 600/2608/2008.; KÖH 600/2690/2006. 
Helyrajzi számok: 016/6. 

10. lelőhely. Csorbák (55333). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor, népvándorláskor, Árpád-kor.  
Leírás: A lelőhely a község határának Veszkénnyel határos részén, a vasút és a 85. sz. főút között helyezkedik 
el. A felszíni leletanyag egy enyhe kiemelkedésen és annak környékén jelentkezett. A kerámiatöredékek mellett 
kisebb-nagyobb paticsdarabok és egy őrlőkő-töredék is került elő. A domb északi oldalán egy kisebb 
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kavicsbánya-gödör éktelenkedik, a kavics-kitermelés során feltehetően a lelőhely egy része is károsodott. A 
leletek legintenzívebben az egykori kavicsbányától délkeletre jelentkeztek. A lelőhelyet Takács Károly (2006) és 
Tóth János Attila (2009) helyszíni szemléi alapján ismerjük. 

Forrás: KÖH 600/2060/1/2009; KÖH 600/2690/2006. 
Helyrajzi számok: 0210/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

11. lelőhely. Feketevár (1581). 

Régészeti jelenségek: Vár: Árpád-kor.  
Leírás: A lelőhely a község határának délnyugati részén, a Rába-erdő északkeleti sarkánál egy kisebb, észak-
déli irányban elnyúló kiemelkedésen található. Az eddigi kutatások alapján egy 51, illetve 44 méter átmérőjű, 
ovális alaprajzú vár állhatott itt, amelyet két méter vastag téglafal és mára már feltöltődött árok vett körül. A vár 
közepén feltehetően torony állt. A várhelytől északnyugat és déli irányban egy-egy hosszanti töltés indul ki, amely 
mára az intenzív talajművelés miatt már nem érzékelhető. A vár ennek a hosszanti sáncvonalnak a 
töréspontjában áll. A vár területén előkerült leletanyag a 13. század második és a 14. század első felére 
keltezhető. A vár területén 1883-ban Paúr Iván, 1965-ben Faragó Sándor, 1973-ban Patay Pál végzett régészeti 
feltárást. Az 1960-as években a helyi TSz a domb tetejét némiképp elplanírozta, melynek során régészeti rétegek 
pusztulhattak el.  

Forrás: XJM RA 28-76, 37-98, 34-72. SM RA 9, 167, 463. Bella Lajos: Baboti leletek. Archaeológiai Értesítő 14 
(1894) 301-305.; A sopron környéki régészeti kutatások tíz éve (1945-1955). Soproni Szemle 9 (1955/3-4) 143-
46.; Castrum Sopron. Sopron vára az Árpád-korban. Sopron, 2002. 278.; Adatok a Nyugat-Dunántúl korai 
várépítészetéhez. Altum Castrum 4. Visegrád 1995, 156-169. 

Helyrajzi számok: 0163/8, 0151, 0142/1, 0142/2, 0142/8.  

12. lelőhely. Eszteró (24265). 
Régészeti jelenségek: Töltés(út): ismeretlen kor.  
Leírás: A község határának délnyugati részén, a Rába-erdő területén egy feltételezhetően Árpád-kori 
töltésvonulat (töltésút?) fut végig. Az északnyugat-délkeleti irányú sánc a Rába-erdő északkeleti részén enyhén 
észak felé törik és a Feketevárig halad, ahol ismét megtörve északnyugat felé fordul. A hosszanti töltés 
szántóterületeken futó szakaszai az intenzív talajművelés miatt ma már nem érzékelhetőek. Az erdőben található, 
érintetlenebb szakaszokon mintegy 70-80 cm magasságban emelkedik ki környezetéből (szélessége 10-12 
méter).  
Forrás: XJM RA 34-72. SM RA 9, 160, 167, 184. Bella Lajos: Baboti leletek. Archaeológiai Értesítő 14 (1894) 
301-305.; Bella Lajos: Régészeti kutatások. Sopron XXI. évf. 68. (1891.VIII.26.).; A Sopron környéki régészeti 
kutatások tíz éve (1945-1955). SSz 9 (1955/3-4) 143-46. KÖH 600/1304/2009.; Kiss Gábor-Tóth Endre: A vasvári 
„Római sánc” és a „Katonák útja” időrendje és értelmezése (Adatok a korai magyar gyepűrendszer 
topográfiájához I.) Communicationes Archaeologicae Hungariae (1987) 101-137. 

Helyrajzi számok: 0163/8, 0142/1, 0142/7, 0138/2, 0138/1, 0137/2, 0137/3, 0137/5, 0136/2, 0135/10, 0135/6, 
0135/7, 0135/8, 0135/9, 0124/4, 0124/1, 0118/5, 0116/2, 0214/20. 

13. lelőhely. Erdőföldek (47417) 
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor.  
Leírás: A lelőhely a községtől nyugat-délnyugati irányban a Lőkös-árok mellett található egy a környezetéből 
enyhén kiemelkedő dombháton. A lelőhelyre vonatkozó ismereteink terepbejárásból származnak (Gabrieli 
Gabriella, Gömöri János, Pamlényi Klára, 1997).   
Forrás: SM RA 804, 

Helyrajzi számok: 0142/4, 0142/5, 0142/6, 0139, 0144/15, 0144/14. 

14. lelőhely. Kavicsbánya (47435) 
Régészeti jelenségek: Telep: neolitikum. Kőeszköz: őskor.  
Leírás: A lelőhely a községtől délre, a Rába-erdő és a Tordosa-csatorna északi oldalán található. A lelőhelyet 
Bella Lajos és Paúr Iván kutatásai alapján ismerjük (1886). A területen már a 19. században kavicsot bányásztak. 
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A bányászat következtében a lelőhely jórészt megsemmisülhetett. A bányagödör már hosszú ideje használaton 
kívül van, területét az elmúlt évtizedek alatt erdő nőtte be.  
Forrás: Bella Lajos: Baboti leletek. Archaeológiai Értesítő 14. (1894) 301-305.; A Sopronmegyei Régészeti 
Társulat első évkönyve. Szerk: Récsey Viktor. Sopron, 1887, 89.; Radnóti Aladár: Sopron és környéke régészeti 
emlékei. In: Csatkai Endre: Sopron és környéke műemlékei. Bp 1956, 13-38.  

Helyrajzi számok: 0118/1, 0118/6, 0118/7, 0118/8. 

15. lelőhely. Üdülőterület II. (58563) 
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor, bronzkor.  
Leírás: A lelőhely a József Attila és a Széchenyi utca által közrezárt tömb területén helyezkedik el. A lelőhely 
történeti kapcsolatban lehet a tőle délkeletre található 7. lelőhellyel. Fontos megjegyezni, hogy a lelőhely 
kiterjedése – főként déli irányban bizonytalan. Valószínűsíthető, hogy a lelőhelytől délre újonnan létesített üdülőtó 
létesítésekor örökségi értékek semmisültek meg. A lelőhelyet Németh Patrícia (2008) és Tóth János Attila (2012) 
helyszíni szemléi alapján ismerjük.  

Forrás: KÖH 600/0805/2012.; KÖH 600/254/1/2008. 
Helyrajzi számok: 0121/18, 0121/5, 0121/6, 0121/8, 0122, 405/4, 406, 407, 408, 409. 

16. lelőhely. Új-föld (59329) 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor, középkor.  
Leírás: A lelőhely a községtől nyugatra, a Feketevártól északra található a sík szántóföldön. A lelőhelyet Németh 
Patrícia 2008-as helyszíni szemléje alapján ismerjük.  
Forrás: KÖH 600/2008/2008. 

Helyrajzi számok: 0163/9, 0163/18. 

17. lelőhely. Római katolikus templom 
Régészeti jelenségek: Templom és temető: középkor.  
Leírás: A község Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt plébániatemploma középkori, nagy valószínűséggel 
Árpád-kori eredetű. Az 1659-es canonica visitatio szerint a templomnak ekkor már csak az omladozó falai állnak. 
Az egyház körüli temető palánkkal és árokkal van körülvéve. A templomot Nádasdy Ferenc 1667-ben barokk 
stílusban újjáépítteti, de 1696-ban már újra romos állapotúként említik. A templomon 1911-ben történik nagyobb 
átalakítás: ekkor az épület romantikus külsőt kap.  

Forrás: Csatkai Endre: Sopron és környéke műemlékei. Bp., 1956. 462.; Varga Imre: A rábaközi főesperesség 
egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1696-97-ből. Arrabona 14. (1972) 308-309. Lőrincz Imre: A rábaközi 
főesperesség egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1659-ből. Arrabona 16. (1974) 233. 

Helyrajzi számok: 201, 202/4, 200/2, 203/6, 177. 

18. lelőhely. Rét-földek (88015) 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor, római kor, Árpád-kor, késő középkor.  
Leírás: A lelőhely a településtől közvetlenül északra, a Győr-Sopron vasútvonal két oldalán, kelet-nyugati 
irányban hosszan elnyúló sávban található. A felszínen intenzíven jelentkeztek őskori, római kori, Árpád-kori és 
késő középkori kisleletek. A terület mezőgazdasági művelés alatt áll. A lelőhelyet terepbejárás alapján ismerjük.  
Forrás: Nemzeti Örökségvédelmi Központ által végzett terepbejárás. 
Helyrajzi számok: 0202/3, 0201, 0202/4, 0202/8, 0202/7, 0202/5, 0202/11, 0202/10, 0202/9, 0202/13, 0202/21, 
0202/12, 0202/6, 02, 03/1, 03/2, 03/3, 03/4, 0185, 823/4, 830, 829, 828, 827, 826. 

1.2.2. Azonosítatlan lelőhelyek 

Régebbi szakanyagokban több olyan lelőhelyet említenek, amelyeket a rendelkezésre álló információk alapján 
ma már megközelítő pontossággal sem lehet lokalizálni. Ezeket a lelet-előfordulásokat azonosítatlan lelőhelyként 
tartjuk számon, és mivel érdemben nem szólhatnak bele a településfejlesztési koncepció kialakításába, ezért 
nem tárgyaljuk őket. 
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1.2.3. Régészeti érdekű területek 

Mivel a régészeti lelőhelyek kiterjedése általában nem állapítható meg pontosan, ezért régészeti érdekű 
területnek számít a már ismert lelőhelyek közvetlen környéke. A régészeti érdekű területek közé tartozik továbbá 
a község belterületének egésze. Már szó volt arról, hogy a település mai helyén kereshetjük a középkori Babót és 
Erdő (Ordód) falvak maradványait. A középkori Babót a község délebbi, nagyobb részén, a Fő út déli szakasza, 
Széchenyi utca, Csokonai utca, Sport utca, Ady Endre utca, Kossuth Lajos utca környékén állhatott, míg Ordód a 
belterület északi részén, a Fő út északi részén, azonkívül a Fő utca, Ordód utca, Táncsics Mihály utca, Petőfi 
Sándor utca helyén terülhetett el.  

Babót határának hajdan vizenyős, vízjárta térségein letelepedés céljára elsősorban a magasabb térszínek voltak 
alkalmasak. Nem véletlen, hogy a régészeti lelőhelyek többségét ilyen területen találjuk. Ebből következően a 
magasabb kiemelkedéseken és dombvonulatokon újabb régészeti leletek előkerülése várható, s így ezek 
régészeti érdekű területnek számítanak. 

1.3 TERMÉSZET, TÁJ, TÁJHASZNÁLAT – TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK, 
TÁJTÖRTÉNET 

Babót a Nyugat-dunántúli régióban, Győr-Moson-Sopron megyében, Kapuvári járás keleti részén, Kapuvár 
mellett helyezkedik el. Területe 2167 ha, a népsűrűsége 52,05 fő/km2. (Belterület: 151 ha, Külterület: 2166 ha, 
Népesség: 1128 fő, lakások száma: 472.) 

Természet-földrajzilag a település és határa a Kisalföld nagytáj, Győri-medence középtáj, Rábaköz kistájcsoport 
és Kapuvári sík kistájon helyezkedik el. Határa északon a Hansághoz kapcsolódik. Domborzata sík, felszíne 
kavicstakaróval borított. A külterületek nagyrésze mezőgazdasági művelés alatt áll. A Rábca vízgyűjtő 
területéhez tartozik. A vizek lefolyását Tordosa patak, Kis Rába és  Lökös-árok biztosítja. A település 
közigazgatási területén több lefolyástalan kavicsbánya-tó található. Babót és környezete felszínét a Répce, 
részben a Rába hordaléka alakította ki. Felszíne tökéletes síkság. A tájat 115-125 m tengerszint feletti 
magasságú tájrészletek alkotják. A terület még a holocénban is süllyedt, ezért folyamatosan kavicshordalékkal 
töltődött. Ezeken a hordalékkúpokon helyezkedik el a falu. A folyóvízi kavics a felszín alatt összefüggő 
rétegekben található, könnyű kiaknázási lehetőséget biztosítva a kavicsbányászat számára.  

Babóton a külterületek terület felhasználásában a hagyományosan kialakult tájszerkezetnek megfelelően a 
mezőgazdasági es erdőgazdálkodási tájhasználat domináns. A legjelentősebbek a szántóterületek, a gyepek, 
rétek és kaszálók aránya visszaszorult, gyümölcsös kis mértékben, szőlő egyáltalán nem jellemző. A 
területhasználatok megoszlásáról az adatok alapján kiemelhető hogy az erdősültség meghaladja az országos 
átlagot 23,1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIVÁGAT - I. KATONAI FELMÉRÉS, 1784  

(Forrás: tajertektar.hu) 
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A település tájhasználatának változásáról tájékozódhatunk, ha összehasonlítjuk a 18. századi I. katonai felmérés, 
19. sz. második felében készült 2. katonai felmérés térképszelvényeit a mai műholdas felvétellel. A korábbi 
tájhasználatot erősen befolyásolta, hogy a völgyek vízjárta rétek, vizes területek voltak. A térképen jól látszik, 
hogy a mai közigazgatási terület déli részét erdő borította. A településhez ekkor egy katonatelep is csatlakozott 
(Órdót vagy Ordód), ám délről körbevette a valószínűleg tölgyerdő. A vizek szabályozatlanul, vélhetően nagy 
területen magas vízállást eredményeztek, rétek, kaszálók is nagyobb arányban fordultak elő.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KIVÁGAT - II. KATONAI FELMÉRÉS, 1945  

(Forrás: tajertektar.hu) 

A II. katonai felmérés térképén már jól látszik, hogy a vízrendezéssel, vasútépítéssel párhuzamosan a szántóföldi 
művelés is előtérbe kerül, a kiemelkedően jó minőségű földek hasznosítása megkezdődik. A település közvetlen 
környezetében visszaszorulnak az erdők, kertek és gyümölcsösök, valamint szántók jelennek meg, és a beépített 
területi dél felé növekszik. A sík területen semmi sem akadályozza hogy vasút nyílegyenesen fusson, így 
keresztülszelve a tájat. A történelmi útvezetések azonban a nem túl érzékeny vasútvezetés ellenére sem 
módosultak jelentősen, inkább kiegészültek az egyre jelentősebbé váló vasútállomások irányába tartó utakkal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOFOTO 2000  

(Forrás: tajertektar.hu) 
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Az ortofotón jól látszik, hogy az erdők aránya tovább csökkent, bár az erdősültségi arány még most is az 
országos átlag felett van, mégis jelentősen alul marad a történelmi térképeken ábrázolt erdők nagyságához. A 
település külterületének déli sávjában helyezkednek el a az erők, ezek Natura 2000 és ökológiai hálózati 
védettséget is élveznek. A település többi részén a mezőgazdasági termelés az uralkodó, illetve a felszín 
közelében fellelhető kavicsréteg következtében bányák alakultak ki. A bányák megjelenése a legjelentősebb 
tájhasználati változás a település 20. századi életében, hiszen más komolyabb gazdasági vagy infrastrukturális 
fejlesztés eddig nem érintette. A településen a beépített terület csak kis mértékben nőtt a feudális kori 
„fénykorához” képest. A már felhagyott bányák tavakká alakulnak és üdülési hasznosításukat tervezi a település. 

1.4 TELEPÜLÉSKÉP ÉS UTCAKÉPEK 

A középkori eredetű templom elhelyezkedése alapján a középkori Babót falu nagyjából a mai település helyén, a 
Fő út déli szakasza, Széchenyi utca, Csokonai utca, Sport utca, Ady Endre utca, Kossuth Lajos utca környékén 
állhatott. A középkorban még önálló Erdő (Ordód) község maradványait a mai babóti belterület északi részén, a 
Fő út északi részén, azonkívül a Fő utca, Ordód utca, Táncsics Mihály utca, Petőfi Sándor utca helyén 
kereshetjük. 

Az I. katonai felmérés térképén már 
felfedezhető a mai településszerkezet 
váza. Jól látható az egykori Győr-Sopron 
főút Babóton keresztül haladó 
nyomvonala, a mai Erdősor utca -Ady 
Endre utca -Fő utca vonalán. A két 
település, "Ordót" és "Baboth" is jól 
látható. Babót a mai Fő utca mentén, az 
útra merőleges telekosztással és 
beépítéssel ábrázolt, Ordód pedig a mai 
Ordódi és Fő utca mentén látható. A 
temető és a templom is már  a mai 
helyén jelölt. 

 

 

 

 

A II. katonai felmérésen már jól látható 
a déli területeket érintő változás. A 
település déli részén a főutca 
folytatásában, szétágazó, kivezető utak 
mentén újszerű táblatelkekből álló 
lakónegyed alakult ki. Ez a 
településbővület adott helyet az eredetitől 
eltérő, gazdálkodásra kevéssé alkalmas 
telekforma kialakításának. Kialakulnak a 
zsákszerű közök is a mai Táncsics utca, 
Hunyadi és Kossuth utca helyén. 
Továbbra is jól érvényesül az észak-déli 
összekötő út. 

 

KIVÁGAT A I. KATONAI FELMÉRÉSBŐL-1784 
forrás:www.mapire.eu.hu 

KIVÁGAT A I. KATONAI FELMÉRÉSBŐL-1784 
forrás:www.mapire.eu.hu 
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A III. katonai felmérés már ábrázolja a 
két egyesülő településrészt, a körülöttük 
kialakuló különböző művelési ágakhoz 
tartozó területi egységeket. A település 
központját a templom jelzi, amely két 
falurész határát is jelölte, a templomtól 
északra álltak a tehetősebb gazdák 
házai, míg délre az egykori zsellérek 
portái. Különleges gazdasági, jogi 
helyzettel bírtak a malmok, kocsmák így 
a babóti malmok is, amelyeket a Kis-
Rábán működtek, a falutól távol. 

 

A történelmileg kialakult településszerkezetet, így az úthálózatot, a telekszerkezetet és jellegzetes hagyományos 
hosszúházas fésűs beépítést, jelentősebb épületeit jól mutatja az 1856-ban készült kataszteri térkép. 

 
BABÓT BELTERÜLETE 1856-OS KATASZTERI TÉRKÉP 

Forrás: http://mapire.eu/hu/map/ 

 

Utcaképi szinten nem maradtak meg egységes hagyományt őrző szakaszok egyik településrészen sem. 
Mindenhol a XX. századi átépítések a meghatározók tömbszinten, vagy foghíj jelleggel. 

KIVÁGAT A III. KATONAI FELMÉRÉSBŐL-1880 
forrás:www.mapire.eu.hu 
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1.5 TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETHASZNÁLAT 

A településszerkezetét és területfelhasználását alapvetően meghatározzák a természeti, vízrajzi és domborzati 
adottságok, valamint település- és tájszerkezetét adó nyomvonalas műszaki létesítmények, a természetes 
határok, vízfolyások. A művi vonalas elemek közül meghatározók a közlekedési infrastruktúra elemei, különös 
tekintettel a 85. számú országos főutra és a vasútvonalra, melyek a települést és a tájat egyaránt kettévágják. 

A térséget és a közigazgatási területet a 8601 j. Szilsárkány–Kapuvár összekötő út északnyugat-délkeleti, illetve 
a 8516 j. Veszkény-Babót összekötő út északkelet-délnyugat tengellyel osztja fel. A terület keleti részén szántók 
és legelők találhatóak a közigazgatási határig, míg a déli és délnyugati külterületi részeken üzemtervezett erdő 
területek találhatóak. A mezőgazdasági területek foltszerűen a nyugati részeken is megjelennek. A külterületen 
jelentős a külszíni bányaműveléssel érintett területek aránya. 

Babót belterülete a 8601 j. Szilsárkány–Kapuvár összekötő út és a 8516 j. Veszkény-Babót összekötő út 
kereszteződésénél jött létre. Ezeknek az utaknak a vonalvezetését követve jött létre a település belterületének 
utcahálózata. A központi belterületen kívül, csak kisebb külterületi lakóhelyek alakultak ki (Öregmalom, 
Heinerházak). A község mai központi belterülete két falurész, Ordód és Babót összeolvadásával alakult ki.  

Szerkezete szerint Babót jellegzetes síkvidéki település, eredeti településformáját tekintve egyutcás úti falu, 
amelynek két sor szalagtelke egy átfutó út - Sopron megye egykori, soproni –győri országútjának - két oldalán 
helyezkedik el (mai Fő utca). Ordód (történeti forrásokban Ordó) település önálló faluként létezett, 
katonatelepként, lakói darabontok voltak, akik Kapuvárott várőrizetet láttak el, a mai Ordód utca környékén 
helyezkedett el. A Fő utcával párhuzamosan alakultak ki a település egyéb lakóútjai. Mindkét településrészen az 
úthálózatra merőleges szalagtelkek a jellemzőek, melyek oldalhatáronálló beépítési móddal épültek be.  

A mai településszerkezetet meghatározó fontosabb elemek: 

 A település északi közigazgatási határán haladó 85. számú Győr-Nagycenk másodrendű főút 
nyomvonala, 

 Az ezzel párhuzamosan haladó 8. számú Győr-Sopron vasútvonal, 

 A közigazgatási területen és belterületen is keresztül haladó észak-kelet dél-nyugat irányú 8516 j. 
Veszkény-Babót összekötő út, és a észak-nyugat dél-kelet irányú 8601 j. Szilsárkány-Kapuvár 
összekötő út,  

 A jelentősebb vízfolyások: a délnyugati közigazgatási határon folyó Kis-Rába, a déli területen folyó 
Tardosa-csatorna, az észak-déli irányban haladó Lökös-árok. 

A településszerkezeti terven megjelenő fontosabb tervezett elemek: 

 a közigazgatási területet kettéválasztva halad keresztül kelet - nyugati irányú vonalvezetéssel az M85-ös 
tervezett gyorsforgalmi út, mely Győr térsége(M1)-Csorna-Nagycenk-Sopron-(Ausztria) nyomvonalon 
halad, Babót belterületétől délre. 

 tervezett mellékútként jelölt, a Babót központját és a 85. számú Győr-Nagycenk másodrendű főutat 
összekötő út (Széles u.) nyomvonala.  

1.6 TELEPÜLÉSKARAKTER: TELEKSZERKEZET ÉS TELEKHASZNÁLAT, BEÉPÍTÉSI MÓD ÉS ÉPÜLETTÍPUSOK 

A község területén a telekszerkezetet jellemzően az országos úthálózat alakította. Jellemzően az utat kísérően 
egymásmellé sorolt, keskenyebb, de rendkívül mély telkek rendszere jött létre a mai Fő utca utca mentén. A 
telkek szélességei 12m-16m közöttiek. A telekmélység a telek elhelyezkedésétől függően változik 55m-től 270m-
ig. Az Ordódi utca két oldalán szintén hagyományos szalagtelkek alakultak ki, de ezek mélysége 70 m körül van. 
Az eredeti nagyméretű telkek több esetben több telekrészre oszlanak, gyakran az épületrészek önálló telkeken 
állnak, így a jelenlegi országos jogszabályi előírások szerint építésjogi szempontból nem minősülnek építési 
telkeknek, építési tevékenység nem folytatható rajtuk. A fentiektől eltérő, szabálytalan alaprajzú, kisméretű telkek 
alakultak ki a Széchenyi István utca, a Fő utca déli részén Hunyadi utca, valamint a zsákutca jelleggel működő 
kisebb "közök", azaz a Táncsics Mihály utca, Kossuth Lajos utca mentén. Itt az útifalu jellegtől eltérően a 
halmazjellegű beépülés a jellemző, így a szabályos és szabálytalan telkek sora egymást követi. Az egészen apró 
telkek kicsit nagyobbak csak a rajtuk álló épületnél (200m2-270m2 közöttiek). A nagyobb telkek is éppen elérik az 
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1000 m2-es telekterületet. A XX. század folyamán bekövetkezett telekosztások révén, a szabályosan kialakított 
utcák mentén kisebb és szabályosabb telkek is keletkeztek pl.: a József Attila utca, Zöldmező utca Bercsényi 
utca. Itt a telkek szélessége 16m és 20m-között változik, a telkek mélysége 60-80 m között mozog.  

A község belterületén a lakóépületek és a lakótelkek gazdasági célú melléképületei is az oldalhatáron álló építési 
helyen belül helyezkednek el. A jellemező beépített oldalhatár az északi, északkeleti és északnyugati oldalhatár, 
vagyis a telekhasználat és az épületbenapozottság szempontjából kedvezőtlen oldalhatár. A 25m-nél szélesebb 
telkeknél, melyek elsősorban a település központjában található intézményekre jellemzőek, az építési helyen 
belül szabadon álló, illetve zártsorú jelleggel került sor az épület megőrzésére, felépítésére.  

Az egyéb ipari gazdasági területen és a kereskedelmi szolgáltatói telkeken a nagyobb tömegű épületek többnyire 
szabadon álló építési helyen belül állnak. A kisebb tömegű tárolók raktárak néhány helyen, oldalhatárra kerültek..  

Babótra a laza beépítettség a jellemző, csak egy - két aprótelek (250m2-500m2 közötti telek) szintjén jött létre 
némi túlépítettség. A falusias lakóterületnél a hatályos szabályozás nem rögzített szigorítást az OTÉK-hoz 
képest, vagyis telekterülettől és elhelyezkedéstől függetlenül minden telken a 30%-os beépítettség a 
megengedett. A lehetőség kihasználása nem jellemző a település telkeire, azok átlagosan 20%körül vannak 
jelenleg beépítve. 

A meglévő épületek többségénél a párkánymagasság 3,5m-4,5m között van. A 80-as években épült lakóépületek 
ennél magasabb 5,5-6,0 m-es párkánymagassággal épültek. Ezzel együtt a római katolikus templom tornya 
emelkedik ki a környezetéből. Egyes kereskedelmi szolgáltató vendéglátó épületnél az 5-6m-es 
párkánymagasság is megjelenik.  

A falu keskeny és mély telkeinek jellegzetes, az őstermelő életmódból és a telek gazdaságos, többcélú 
kihasználásából adódó elrendezése az oldalhatáron álló hosszúházas, fésűs beépítés. A hagyományos 
lakóépület egytraktusos, háromosztatú ház, utcára merőleges tetőgerinccel, amit többé-kevésbé zárt sorban 
követnek a gazdasági jellegű építmények. 

Az életmód polgárosodása nyomán elsősorban a főutcán kialakul a hajlított házas épületforma. Az L alaprajzú 
épület itt is oldalhatáron áll, de az utcai front bővítésével, az utcával párhuzamos tetőgerinccel, „befordul” az 
épület. Az udvar és az oldalszárny gazdasági célú használata miatt az utcai front nem épül be teljesen. Általában 
az épület bejárata megmarad a kert felöl.  

A község újkori arculatát alakítják az 1960-as és 70-es években épített „kockaházak”: Jellemzően 
négyzetalaprajzot közelítő, mintegy 100 m2 alapterületű kéthelységsoros típusházak, sátortetővel. 

1980-as években jelentek meg az emeletes lakóházak, az előbbi típusházak bővítéseként.  

Az épületállomány ¾-e a XX. század második felében épült, így a régi hagyományokat őrző környezeti kultúra 
csak nyomokban lelhető fel. Mintaként az új épületek formálásánál nem követték az építtetők a régi tömegarányt, 
építészeti formálást. Helyi sajátosságokat őrző védelemre érdemes utcakép nincsen. 

A térarányt jellemzően az országos utak közterületi szélességei és előkert nélküli beépítései adják.  

1.7. Védettségek: régészeti és műemléki, területi és egyedi 

1.7.1. Régészetileg védett területek 

A település területén található régészeti lelőhelyek ex lege általános védettséget élveznek. Külön rendeletben 
fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhely a településen nem található. 

1.7.2. Műemléki védelem 

Babót közigazgatási területén országos védelem alatt álló műemlék, műemlékegyüttes, történeti kert, temető és 
temetkezési emlékhely, műemléki terület illetve nemzeti emlékhely nem található. 
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1.8 AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ELEMZÉSE, ÁLLAPOTFELMÉRÉS 

A település területén található régészeti lelőhelyeken minden nagyobb régészeti korszak emlékanyaga képviselve 
van. A megfigyelt régészeti jelenségek többsége telepekhez, településekhez köthető, ugyanakkor az 5., de főleg 
a 6. lelőhelyen rendkívül gazdag temetkezési emlékanyag került elő. 

A nagyszámú őskori (ezen belül az őskor számos időszakából származó) lelőhely jól mutatja, hogy már a 
legkorábbi időkben szívesen megtelepedett az ember a Rábaköz ezen részének vízmentes szárazulatain, és 
azóta többé-kevésbé folyamatos az emberi élet a település környékén. A vizsgált területek környékén megfigyelt 
római kori telepnyomok (1, 2, 6. lelőhely), és a gazdag római temető (6. lelőhely) jól reprezentálja a Krisztus 
születése utáni évszázadok életét. Népvándorláskori emlékek két lelőhelyen maradtak ránk. Ezek közül az 5. 
lelőhelyen előkerült avar temetkezésnek jelentős visszhangja volt a hazai régészeti szakirodalomban. 

A település mai helyén kereshetjük a középkori Babót és Erdő (Ordód) falvak maradványait. A középkori Babót a 
község délebbi, nagyobb részén, a Fő út déli szakasza, Széchenyi utca, Csokonai utca, Sport utca, Ady Endre 
utca, Kossuth Lajos utca környékén állhatott, míg Ordód a belterület északi részén, a Fő út északi részén, 
azonkívül a Fő utca, Ordód utca, Táncsics Mihály utca, és a Petőfi Sándor utca helyén terülhetett el. Külön 
figyelmet érdemel a plébániatemplom és környéke, mivel az írott források tanúsága szerint a mai babóti templom 
középkori alapokon épült (17. lelőhely). A templomot Nádasdy Ferenc 1667-ben barokk stílusban újjáépítteti, de 
1696-ban már újra romos állapotúként említik. A templomon 1911-ben történik nagyobb átalakítás: ekkor az 
épület romantikus külsőt kap. A templom mellett kereshetjük a középkori temető, kicsit nagyobb térségben pedig 
a falu központi településrészének a maradványait. Megjegyzendő, hogy egészen a 18. századig a kapuváriak is a 
babóti temetőbe temetkeztek. 

Figyelemre méltó a vizsgált területek környékének középkori (kora újkori) emlékekben való gazdagsága: kilenc 
régészeti lelőhelyen kerültek elő a korszakba sorolható jelenségek, melyek többsége településmaradvány. A 
középkori telepnyomok közül a 6. lelőhelyen megfigyelt települési jelenségek minden valószínűség szerint a 
középkori Erdő (Ordód) falu régészeti maradványai. Az 1, 2. és a 8. lelőhelyen található telepjelenségek a 
középkori Babóthoz, míg a 9, 10. és a 16. lelőhelyen észlelt telepnyomok a középkori Babót, Erdő vagy Veszkény 
falukhoz tartozó külső településgócok régészeti emlékei lehetnek.  

A község határának délnyugati részén, egy késő Árpád-kori, téglafallal körülvett vár maradványai találhatóak (11. 
lelőhely). A vár a Kapuvár körüli határvédelmi rendszer része lehetett. Erre utal az is, hogy a várhelytől 
északnyugat és déli irányban egy-egy hosszanti töltés (sánc) indul ki, amely a Kis-Rábával többé-kevésbé 
párhuzamos és északnyugat felé Kapuvár irányába halad (12. lelőhely). 

1.9 TERÜLETHASZNÁLAT ÉS TERÜLETI ÁLLAPOT A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERÉBEN. 

A tárgyalt lelőhelyek közül az 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. és a 18. lelőhely területe vagy annak egy 
része mezőgazdasági művelés alatt áll. Az intenzív talajművelésnek (főként a mélyszántásnak) a lelőhelyeken 
negatív hatásai vannak. Különösen nagyfokú a talajforgatás károsító hatása a 6. és a 11. lelőhelyen. Amennyiben 
ezeken a területeken fennmarad az intenzív talajforgatásos művelés, akkor jelentős károk keletkezhetnek a 
kulturális örökség elemeiben. 

A Feketevár (11. lelőhely) maradványai a talajművelés mellett az 1960-as években végzett tereprendezés 
(planírozás) során is sérülhettek.  

A 14. lelőhelyen a 19-20. század folyamán kavicskitermelés folyt. A kavicsbányászat során a lelőhely nagy része 
feltételezhetően elpusztult. A bányagödrök jelenleg használaton kívül vannak, területüket fák-cserjék nőtték be. 

A legnagyobb fokú károsodás a beépített területen fekvő lelőhelyeket érte: 

A 2. és a 7. lelőhely egy része hétvégi házas üdülőterületre esik, ahol az elmúlt években folyt építkezések és 
közművesítések során a régészeti értékeket többször bolygatták. Az említett lelőhelyek a jövőben további 
hasonló veszélynek vannak kitéve. Feltételezhető, hogy az üdülőtavak kialakítása során is sérültek az örökségi 
értékek, hiszen a 2, 7. és a 15. lelőhelyek az itt található két tó (eredetileg bányató) partja mentén helyezkednek 
el, és a tavak kialakítása előtt régészeti kutatás nem folyt a területen. 

A 4. lelőhely területén a 19. századtól kezdve intenzív homokbányászatot folytattak. A homokkitermelés során a 
lelőhely túlnyomó része feltehetően elpusztult. A megmaradt régészeti értékeket a 20. század folyamán történt 
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építkezések károsíthatták (Széchenyi, Arany János és Mátyás király utcák házsorai). A területen földkitermelés 
már nem folyik, az egykori bányagödrök nagyobb részét mára feltöltötték.  

Amennyiben az 5. lelőhelyen előkerült egyetlen sír mellett további sírokat is rejt itt a föld mélye, akkor ez utóbbiak 
az iskola udvarán és környékén eddig történt építkezések és egyéb földmunkák során kárt szenvedhettek, és a 
jövőben is károsodhatnak. Hasonlóképpen károsodhattak a plébániatemplom körüli középkori temető sírjai is, 
hiszen a templom környéke elsősorban a keleti és a déli oldalon van beépítve (17. lelőhely).  

A nagy kiterjedésű 6. lelőhelyen a 19. század második felében végzett kerti munkák, s valószínűleg kisebb 
földvételek (homokkitermelés) során a régészeti értékek erős bolygatást szenvedhettek. A lelőhelyen hosszában 
húzódik végig a 20. század második felében nyitott Dózsa György utca. Az itt történt építkezések és 
közművesítések a régészeti jelenségek további pusztulását okozhatták. Az aszfaltozott úttest ugyanakkor a 
lelőhely egy részét elfedi. Fontos megjegyezni, hogy a Dózsa György utca ma még csak foghíjasan van beépítve. 
Várható, hogy a jövőben a még beépítetlen telkeken is megkezdődik az építkezés, ennek folytán a lelőhely 
további veszélynek van kitéve. 
 

2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 

 

2.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÉS TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁS 

A kialakult meglévő és megmaradó településhálózatban és a valós tájhasználatban változás nem várható.  

2.2. TELEPÜLÉSSZERKEZETI, TERÜLETHASZNÁLATI ÉS BEÉPÍTETTSÉGI VÁLTOZÁS 

Jelentős területhasználati változás a 2000.-ben elfogadott településrendezési tervekhez képest nem várható. A 
korábban kijelölt, tervezett fejlesztési területek esetében visszalépés történik, egyes fejlesztési területek 
visszaminősítésre kerülnek, egyes fejlesztési területek távlati fejlesztésként a településszerkezeti terven 
feltüntetésre kerülnek, de helyi építési szabályzat mezőgazdasági övezetbe sorolja. 

Nagyobb terület igénybevételre a felszíni homok- és kavicsbánya bővítések és létesítések kapcsán lehet 
számítani: 

 Babót kavics IV. bánya bővítése a 0157/3 és 0157/4 hrsz-ú telkeken, a már meglévő bányatelek 
részeként, 

 A tervezett Babót kavics V. védnevű bányatelek területe (016/10, 11, 17,18, 21, 22 hrsz telkeket 
érintően), a bányatelek fektetéshez előzetes vizsgálati eljárás már lezajlott, 

 Tervezett kavicsbánya a település déli részén (0106/5, 043/2 hrsz-ú telkeket érintően). 

2.3. INFRASTRUKTURÁLIS VÁLTOZÁS 

A településszerkezetet formáló, közlekedési hálózatban bekövetkező változás az M85-ös gyorsforgalmi út 
várható megépülése jelent. A településszerkezeti terv a rendelkezésre álló adatok alapján jeleníti meg a tervezett 
nyomvonalat (előzetes környezeti hatásvizsgálat, megyei területrendezési terv). Távlatban szintén változást jelent 
a 8. számú vasútvonal kétvágányúsítása. 

Babót belterületén komolyabb változtatási szándék az infrastruktúra területén nincs. A települési és térségi 
közműhálózatok kiépültek. Változás csak hosszútávon várható, az anyagi lehetőségek megteremtődése esetén, 
a szennyvízcsatornával el nem látott területek csatornázásánál. 

2.4. NÉPESSÉG, ÉLETMÓD, TÁRSADALOM, KULTÚRA VÁLTOZÁSA 

Továbbra is jelentős és meghatározó marad a mezőgazdaságból élők és a mezőgazdaságban dolgozók aránya. 
A szabályzat és építési övezeti besorolás ennek kereteit erősíti. A gazdasági területek fejlődésével az iparban, 
kereskedelemben szolgáltatásban dolgozók száma és a helyben dolgozók száma növekedhet. 
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3. HATÁSELEMZÉS SZÖVEGES ÉS ÁBRÁZOLT FORMÁBAN A KÜLÖNBÖZŐ HATÁSTERÜLETEK KIJELÖLÉSÉVEL: 

3.1. TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSSZERKEZETET ÉRINTŐ KÖVETKEZMÉNYEK 

A településrendezési eszközöknek nincs jelentős hatásuk a történeti településszerkezetet érintően. A történeti 
településmagban kialakult úthálózat változatlan marad, kiszélesítésére, szabályozására nincs szükség. 

A korábban hatályos településrendezési tervhez képest területfelhasználási változást a templom és parókia 
telkének falusias lakóterületből településközponti vegyes területbe történő átsorolása jelenti. A helyi építési 
szabályzat a kialakult állapothoz igazodva határozta meg az egyes építési övezetek beépítési paramétereit, 
figyelembe véve a korábban elfogadott szabályzat által biztosított építési jogokat. Az épületek elhelyezésénél, 
előkert meghatározásnál szintén a kialakult beépítéshez történő illeszkedést rögzíti az építési szabályzat. 

3.2. TERMÉSZETI, TÁJI HATÁSOK 

A táji adottságokhoz igazodó, a természeti értékeket megőrző tájgazdálkodás, valamint a biológiai sokféleség 
fennmaradásának biztosítása a tervezés, besorolás és szabályozás alapja, így természeti táji változások - a 
korábban említett külszíni bányanyitásokon kívül -  nem várhatók.  

3.3. A TELEPÜLÉSKÉP FELTÁRULÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI 

Nem kerül sor belterület jelentős bővítésre, a szabályzat a beépítettség mértékét nem növeli. Az építhető új 
épületek épületmagasságai is kisebb nagyobb mértékben csökkennek, a külterületen is 7,5m alatt marad a 
megengedhető épületmagasság, vagyis nem keletkezik változás a településképi feltárulásban. 

3.4.  RÉGÉSZETI EMLÉKEK FELTÁRHATÓSÁGÁNAK, MEGMARADÁSÁNAK, BEMUTATHATÓSÁGÁNAK VAGY 
PUSZTULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

A település területén a régészeti lelőhelyek száma jelenleg: tizennyolc. A tárgyalt régészeti lelőhelyek régészeti 
feltárását - eltekintve a beruházásokat megelőző feltárástól - jelenleg semmi nem indokolja. 

Babót területén helyben megőrzendő és bemutatásra érdemes régészeti emléket a 11. lelőhelyen találunk. 
Amennyiben az itt lévő késő Árpád-kori vár maradványai még nem károsodtak jelentős mértékben, akkor 
javasolható azok tudományos projekt keretében történő feltárása, helyreállítása, konzerválása, és a 
nagyközönségnek történő bemutatása. A helyreállító munkák révén jelentős történelmi emlékekkel gazdagodna a 
település és környéke. 

A tárgyalt lelőhelyek közül az 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. és a 18. lelőhely területe vagy annak egy 
része mezőgazdasági művelés alatt áll. Az intenzív talajművelésnek (főként a mélyszántásnak) a lelőhelyeken 
negatív hatásai vannak. Különösen nagyfokú a talajforgatás károsító hatása a 6. és a 11. lelőhelyen. Az említett 
régészeti lelőhelyek megmaradása nagyban függ attól, hogy a jelenlegi veszélyeztetés (szántás, mélyebb 
talajlazítás) folytatódik-e, vagy pedig az érintett területeken más, bolygatással nem járó hasznosításra (például 
rét-legelőgazdálkodásra) térnek át. Hozzá kell tenni, hogy nincs szükség feltétlenül a művelési forma 
megváltoztatására, hiszen az egyes talajművelési módok és módszerek között is jelentős különbségek vannak a 
tekintetben, hogy milyen mélységben és mennyire drasztikusan mozgatják meg a talajt. A lelőhelyek területén 
előnyben kellene részesíteni a kis mélységű és minimális talajforgatással járó művelési módokat.  

A 2. és a 7. lelőhely egy része hétvégi házas üdülőterületre esik, ahol az elmúlt években folyt építkezések, 
közművesítések és üdülőtó-kialakítás során a régészeti értékeket többször károsították. Az említett lelőhelyek a 
jövőben további hasonló veszélynek vannak kitéve.  

A nagy kiterjedésű 6. lelőhelyen a 19. század második felében végzett kerti munkák, és valószínűleg kisebb 
földvételek (homokkitermelés) során a régészeti értékek erős bolygatást szenvedhettek. Az itt a későbbiekben 
történt építkezések és közművesítések a régészeti jelenségek további pusztulását okozhatták. Fontos 
megjegyezni, hogy a Dózsa György utca ma még beépítetlen telkein is megkezdődik az építkezés, ennek folytán 
a lelőhely további veszélynek van kitéve. 

A településfejlesztési koncepcióban szereplő tervezett bányaterület (016/21 hrsz.) nyilvántartott régészeti 
lelőhelyet nem érint. Alapvetően fontos ugyanakkor, hogy a a fejlesztési terület közvetlen közelében régészeti 
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lelőhely található: 9. lelőhely. A lelőhely közelsége miatt a tervezett bányatelek régészeti érdekű területnek 
minősül.  

A tervezett beruházás esetében felhívom a tulajdonos(ok), a beruházó(k) és a kivitelező(k) figyelmét, hogy ha 
földmunkák közben régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a munka felelős vezetője köteles a tevékenységet 
azonnal abbahagyni, és a jegyző útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni A feltárásra jogosult intézmény 
intézkedéséig köteles a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés 
szabályai szerint - gondoskodni.  

3.5. TÖRTÉNETI TÉRBELI RENDSZEREK ALAKULÁSA 

A hagyományos térbeli rendszerek nem változnak meg, a létező beépülések őrződnek meg. A szabad tér jellege, 
a természetbe ágyazottság, kultúrtáj  karaktere marad meg azáltal, hogy a beépített területek összessége és a 
hagyományosan vidéki települési térség a közigazgatási terület 10%-a körüli. 

3.6. TELEPÜLÉSKARAKTER VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI 

A XX. század második felétől fokozatos és folyamatos átépülés jellemezte a Babót központi belterületét. A 
hagyományos településkép, utcakép eltűnt, felbomlott.  A településen nagyobb, összefüggő területre kiterjedően 
nem maradt meg régi településkép utcakép, jelen szabályozás ebben sem keletkeztet változást. A régi 
anyaghasználatok tömegarányok épületformálások nem épültek be a kultúrába. 

3.7. KÖRNYEZETI TERHELÉSEK ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

A községben jelentősebb gépkocsi forgalom az országos mellékúthálózat mentén jelentkezik. 
Levegőszennyezést az utak forgalma mellett a korszerűtlen lakossági fűtési rendszerek okozzák. A környezeti 
hatások az épített környezet állagát károsan nem befolyásolják. 

3.8. FOLYAMATOK IRÁNYA, VISSZAFORDÍTHATÓSÁGA 

Jelenleg károsan ható folyamat az intenzív talajművelés következtében fellépő eltérő mértékű bolygatás, amely 
tizennégy régészeti lelőhelyet érint (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18. lelőhely). Amennyiben ezeken a 
területeken fennmarad az ilyen jellegű művelési forma, akkor mindez a régészeti jelenségek lassú pusztulásához 
vezet. A művelési mód megváltoztatásával a káros folyamat megállítható lenne. 

3.9. KÁRENYHÍTÉS LEHETŐSÉGE, KÖLTSÉGE, ILLETVE ELLENTÉTELEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 

A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra az esetre, ha egy terület 
tulajdonosát az előírások vagy a jogszabályból eredő kötelezettségei miatt hátrányok érik. Ugyanakkor semmi 
nem zárja ki a kárpótlás lehetőségét, ez minden esetben az érintett felek megegyezésétől függ. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az esetleges megelőző feltárás(ok) folyamán a beruházók számára 
költségcsökkentő tényező lehet a gépi, illetve gyalog munkaerő biztosítása. 

 

4. ÖSSZEFOGLALÓ 

A település területén a régészeti lelőhelyek száma jelenleg: tizennyolc. A lelőhelyek ex lege általános védettséget 
élveznek. A lelőhelyeken minden nagyobb régészeti korszak hagyatéka képviselve van. A megfigyelt régészeti 
jelenségek többsége telepekhez, településekhez köthető, ugyanakkor gazdag temetkezési emlékanyag, valamint 
középkori templom, vár és hosszanti sánc maradványa is megtalálható a község területén. 

Babót területén helyben megőrzendő, bemutatásra érdemes régészeti emléket a 11. lelőhelyen találunk. 
Amennyiben az itt lévő késő Árpád-kori vár maradványai még nem károsodtak jelentős mértékben, akkor 
javasolható azok tudományos projekt keretében történő feltárása, helyreállítása, konzerválása, és a 
nagyközönségnek történő bemutatása. 

A tárgyalt lelőhelyek közül az 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. és a 18. lelőhely területe vagy annak egy 
része mezőgazdasági művelés alatt áll. Az intenzív talajművelésnek (főként a mélyszántásnak) a lelőhelyeken 
negatív hatásai vannak. A művelési mód megváltoztatásával a káros folyamat megállítható lenne. 
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A 2. és a 7. lelőhely egy része hétvégi házas üdülőterületre esik, ahol az elmúlt években folyt építkezések, 
közművesítések és üdülőtó-kialakítás során a régészeti értékeket többször károsították. Az említett lelőhelyek a 
jövőben további hasonló veszélynek vannak kitéve. A 6. lelőhelyen a kerti munkák, kisebb földvételek 
(homokkitermelés), valamint építkezések és közművesítések a régészeti jelenségek jelentős bolygatásával jártak. 
A jövőbeni esetleges építkezések során a lelőhely további veszélynek van kitéve. 

A településfejlesztési koncepcióban szereplő tervezett bányaterület (016/21 hrsz.) nyilvántartott régészeti 
lelőhelyet nem érint. Alapvetően fontos ugyanakkor, hogy a a fejlesztési terület közvetlen közelében régészeti 
lelőhely található: 9. lelőhely. A lelőhely közelsége miatt a tervezett bányatelek régészeti érdekű területnek 
minősül.   

A tervezett beruházás esetében felhívom a tulajdonos(ok), a beruházó(k) és a kivitelező(k) figyelmét, hogy ha 
földmunkák közben régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a munka felelős vezetője köteles a tevékenységet 
azonnal abbahagyni, és a jegyző útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni A feltárásra jogosult intézmény 
intézkedéséig köteles a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés 
szabályai szerint - gondoskodni.  

 

5. TÖRVÉNYI KÖRNYEZET 

 

A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb jogszabályok: 

1997. évi CXL. törvény – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet – a szabálysértésekről 

149/2000. (VIII. 31.) Kormányrendelet – a régészeti örökség védelméről szóló Európai Egyezmény 
kihirdetéséről 

2001. évi LXIV. törvény – a kulturális örökség védelméről 

191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – az örökségvédelmi bírságról 

3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet – a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól 

3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet – egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról 

10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról 

324/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi 
szakigazgatási szervekről és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról  

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet – a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről 

5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet – a régészeti lelőhelyek feltárásáról, illetve a régészeti lelőhely, lelet 
megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól 

14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet – a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről  

2012. évi CLII. törvény - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 

2012. évi CXCI. törvény - a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 

54/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet – egyes örökségvédelmi rendeletek módosításáról 

45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet - a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról  

26/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet - a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet 
megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról 

257/2012. (IX. 14.) Kormányrendelet - a nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feltárások szabályairól 
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266/2012 (IX. 18.) Kormányrendelet – a kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről és eljárásaikra 
vonatkozó általános szabályokról 

39/2015. (III. 11.) Kormányrendelet – a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 
szabályokról 

2014. évi CVI. törvény - a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő 
törvények módosításáról 

39/2015. (III. 11.) Kormányrendelet - a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 
szabályokról 

A 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján a régészeti területeket három kategóriába lehet 
besorolni: 

1. fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek 

2. nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

3. régészeti érdekű területek. 

1. Védett régészeti lelőhelyek esetében: 

A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába kell 
sorolni. Kiemelten védett az a lelőhely, mely kivételes tudományos jelentőséggel, és nemzetközi vagy országos 
szempontból kiemelkedő fontossággal bír. Fokozottan védett az a régészeti lelőhely, melynek tudományos 
jelentősége megállapítható, és egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bír. A védetté 
nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges 
állapotromlását eredményezheti. (2001. évi LXIV. tv. 13. §) 

2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében: 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak (2001. évi LXIV. tv. 11. §). 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 
(2001. évi LXIV. tv. 9. §). 

A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban és eredeti összefüggéseikben 
kell megőrizni. A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a régészeti lelőhelyeket jogszabályban 
meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak 
régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A régészeti feltárások költségeit - a mentő feltárás kivételével - 
annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált. (2001. évi LXIV. tv. 10. és 19. §) 

A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző 
régészeti feltárást (régészeti megfigyelést, próbafeltárást vagy teljes felületű feltárást) kell végezni. (2001. évi 
LXIV. tv. 22. § (1) bekezdés) 

Régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a 
nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit, továbbá ha a régészeti örökségi elemek 
előfordulása szórványos, vagy ha a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti 
örökségi elemek jelentkezési szintjét, vagy a régészeti lelőhely korábbi bolygatása esetén. Próbafeltárást kell 
előírni, ha előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez nem végeztek 
próbafeltárást, valamint , ha földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg, 
illetve ha a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert. 

Teljes felületű feltárást kell előírni, ha a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának 
nagyjelentőségű, egyedi vagy pótolhatatlan forrása, vagy ha a beruházás történeti városmag területén valósul 
meg. (2001. évi LXIV. tv. 22. § (3) bekezdés) 

Régészeti feltárás feltárási engedély alapján végezhető. Az engedélyt a fővárosi és a megyei kormányhivatalok 
(a továbbiakban: hatóság) adják ki. A régészeti feltárásra vonatkozó szerződést a beruházónak a feltárásra 
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jogosult intézménnyel kell megkötnie. (2001. évi LXIV. tv. 20. § (1) és (2) bek.; 2001. évi LXIV. tv. 22. § (5-10) 
bek.; 1997. évi CXL. tv. 45/A §; 266/2012 Kormányrendelet 7. §). 

Az engedélyezési eljárás miatt célszerű már a tervezés előtt a hatóság előzetes nyilatkozatát kérni, hogy az adott 
beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása, halastó kialakítása, stb.) hozzá fognak-e 
járulni, s ha igen, akkor milyen feltételekkel. Így a később megvalósíthatatlannak minősülő fölösleges tervezés, 
illetve a feltárás miatt történő nem várt időbeli csúszás és költségnövekedés kiküszöbölhető vagy előre 
kalkulálható lesz. (2001. évi LXIV. tv. 65. § (1) bekezdés) 

A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése büntetendő cselekmény 
(BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását eredményezi (2001. évi LXIV. tv. 82-85. §). 

3. Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan észlelt régészeti 
lelőhely előkerülése esetében. 

Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely előkerülése várható vagy 
feltételezhető. E területekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a beruházás során nem várt módon 
előkerülő régészeti leletekkel és objektumokkal fedett területekre. (2001. évi LXIV. tv. 7. § 29. pont) 

Amennyiben régészeti feltáráson kívül régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős 
vezetője), az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet 
azonnal abbahagyni és a jegyző útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul 
tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt és a hatóságot, valamint a tevékenységet 
szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult 
intézmény intézkedéséig gondoskodni. (2001. évi LXIV. tv. 24. §) 

A korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhely, illetve lelet feltáráson kívüli 
felfedezője vagy bejelentője anyagi elismerésben részesíthető. (2001. évi LXIV. tv. 26. §) 

 

Az örökségvédelmi hatástanulmányról 

Kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a település fejlesztési koncepciójának kidolgozása 
során. Amennyiben a fejlesztési 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. Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az 
örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési eszközöket. (2001. 
évi LXIV. tv. 85/A. § (1-2) bek.; 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 68-69. §).  

A készítendő hatástanulmányok tartalmi követelményeit részletesen tartalmazza a 39/2015. (III. 11.) Korm. 
rendelet 12. melléklete. Ugyanezen rendelet 69. §-a értelmében a hatástanulmány elkészítésére jogosult: 

a) 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, 

b) az örökségvédelmi hatástanulmány műemléki szakterületi munkarésze vonatkozásában az idézett 
kormányrendelet szerint műemléki terület műemléki érték dokumentálása szakterületen szakértői tevékenység 
végzésére jogosult szakértő vagy az, aki a hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta elkészítésére egyébként 
jogosultsággal bír. 

 

A hatástanulmány készítőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi 
jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy a hatástanulmány elkészítésére jogosultsággal 
rendelkezik. 
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7. NYILATKOZAT 

 

Alulírott, Takács Károly, régész, nyilatkozom, hogy a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdés a) 
pontja szerinti előírásnak megfelelően szerepelek régészeti szakterületi munkarész szakterületre vonatkozó 
szakértői névjegyzékben.  

Régész diploma száma: 1510/2000 (ELTE-BTK). 

Szakértői engedély regisztrációs száma: R4XH98 

Nyilvántartásba vétel sorszáma: 17/2011 

Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi jogszabályokkal és a hatósági 
előírásokkal összhangban készült, a tanulmányban szereplő tervezett megoldásokra vonatkozó javaslatok 
azoknak mindenben megfelelnek.  
 
Győr, 2015. május 14. 

Takács Károly 
régész 

 
 
 
 

Alulírott Cseri Gabriella, mint Babót község településrendezési eszközeinek és az ehhez készülő 
örökségvédelmi hatástanulmány műemléki területi munkarészének készítője nyilatkozom, hogy: 

A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, valamint az 
örökségvédelmi hatástanulmány műemléki területi munkarészének elkészítésére a 39/2015. (III. 11. ) Korm. 
rendelet 69.§ (2) bekezdés b) pontja szerint, mint a hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta elkészítésére 
egyébként jogosultsággal bíró településtervező jogosultsággal rendelkezem. 

 

Budapest, 2016. április 19. 

 

        Cseri Gabriella 
        településmérnök 
        településtervező 
        TT- 01-4867 

 

 

 


