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Jelen hatástanulmány az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
1. Melléklete szerinti tartalommal készült, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény alapelvei mentén, a régészeti munkarész a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel
kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint régészeti
szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő bevonásával.
Az újonnan hatályba lépett régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendeletet a 80. § A pont értelmében a hatálybalépése
előtt megkötött tervezési szerződéssel rendelkező településfejlesztési koncepció készítésénél még
nem kell alkalmazni. Tekintettel arra, hogy a szerződéskötés időpontjában az új rendelet nem volt
hatályos, a hatástanulmányhoz nem készül teljes körű értékleltár és értékvédelmi terv.
Az örökségvédelmi hatástanulmány két fejezete, az Épített örökség és Régészet fejezetek Dombóvár
örökségének elemzését és javaslatait tartalmazzák.

Budapest, 2015. április 30.

Beleznay Éva, felelős tervező
Somogyi Krisztina, régész
Kukely György, Terra Studió Kft., projektvezető
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1.1 VIZSGÁLAT
1.1.1 Történeti leírás1
Dombóvár a történelem során az egymást követő építések és pusztítások sorozatában sokszor állt az
újrakezdés feladata előtt.
A XVIII. században még nem beszélhetünk településszerkezetről, a régi vár és város elszigetelten áll a
Kapos egy elhagyott bozótszigetén. Az új település építése ekkor kezdődött a „Kapos-völgy felé
lealacsonyodó külső-somogyi pannontábla délkeleti peremén", a Kakasdombon.
A XVIII. század végén elkezdődött fejlődés napjainkig követhető. A pannontábla Dombóvár
szerkezetét alapjaiban meghatározza. Az egykor még vízzel áztatott, mocsaras Kapos-völgy fölé lösz
falakkal emelkedő pannontábla peremén, a Kapos vonalát követve, mindössze egy telekmélységet
elhagyva, a peremszélig fejlődtek ki az úthálózat legősibb vonalai. Ezek a mai Erzsébet utca és a
Kossuth Lajos utca, Baross utca, központban a történeti városmag templomközpontú téregyüttesével, az Arany János térrel. A szinte észrevétlenül emelkedő fennsíkon felfelé haladva, az
utak „V" alakban szétnyílnak, ezzel hosszú időre meghatározva Dombóvár terjeszkedési lehetőségeit,
hiszen keleti irányban a Konda patak és széles völgytalpa jelentett akadályt. A XIX. század közepéig
Dombóvár lényegében azon a háromszögön belül fejlődött, tömörödött, melyet a természeti
adottságok által meghatározott úthálózata kijelölt — Erzsébet utca-Arany János tér-Kossuth utcaországút hársfasorral, mai Árpád út - Kapospula felé vezető országút, mai Rákóczi út- által határolt
terület. Az Arany János tér és Kossuth utca mellett hangsúlyos tengellyé erősödött az Esterházy utca,
mai Szabadság utca és a Hunyadi tér. Tovább erősödik a Petőfi utca vonala és a XIX. század közepi
térképeken kirajzolódik a Jókai utca eleje is. Ez utóbbi fontos feltáró szerepet kap később a város
keleti irányú terjeszkedésében.
A XIX. század végén, a most már szabályozott Kapos vonalát szinte követve, a pannontábla peremén
kiépült a vasútvonal, ezzel a város terjeszkedése délkeleti és délnyugati oldalon végleg lezárult.
Teljesen kiépült a Petőfi utca és az Ady Endre utca, amely ekkor Dombóvár legészakibb utcája a
temető alatt. A vasút megléte azonban olyan fejlődést indukált, amely a várost kikényszerítette
bűvös háromszögéből, a Jókai utca vonalán túl, már elérte Újdombóvár állomását a Bajcsy Zsilinszky
utcával.
A XX. század elején Dombóvár területi növekedése felgyorsult és új irányokat vett. A temető alatt, a
Rákóczi utca, Erzsébet utca, Ady Endre utca és Árpád utca által határolt területet, új utcákkal -Teleki-,
Zrínyi-, Tinódi- és Perczel - tártak fel. Ezzel Dombóvár pannontáblán kialakult ősi magja „betelt". A
figyelem kelet felé fordult, a Kiskonda-patak völgyén innen és túl egyaránt felértékelődtek a területek
annak ellenére, hogy különösen a délkeleti részek (pl.: Szuhay-domb) sokszor vizes árterületek voltak.
A Baross utca, Kossuth utca, Árpád utca vonalától keletre eső területeket geometrikus hálózatban
felosztották. A Jókai utcára merőleges É-D-i tengelyű utakat nyitottak meg, mégpedig a BezerédjKatona József -, a Vörösmarty - Báthori-, a Kölcsey - Berzsenyi - és a Bartók Béla - Kinizsi utcákat,
melyeket a Jókai utcával közel párhuzamosan haladó Tóth Ede úttal, Dombó Pál úttal, valamint a mai
Dózsa György úttal kapcsoltak működőképes hálózattá.

1

A fejezet Dombóvár Településszerkezeti Terve megalapozó munkarészének leírása alapján készült.

Készítette: Beleznay Éva – Somogyi Krisztina – Terra Studio Kft. | 1034 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

10
Meg kell még említeni a Jókai utca - Bajcsy Zsilinszky utca vonalához a Gárdonyi téren kapcsolódó
Gyár utcát, mely eleinte Dombóvár iparterületeit, később pedig az Esterházy-telepet, azaz
Újdombóvárt kapcsolta be a város településhálózatába.
Újdombóvár kiépítése 1919-től kezdődött el. Tulajdonképpen önálló településnek indult, és
szerkezetileg ma is önálló egység, saját temetővel. A városrészt a Konda patak keleti oldalán kiépített,
a vasútállomástól északi irányba, Tüske puszta felé futó út, a mai Kórház utca kapcsolta be az
országos vérkeringésbe. Ódombóvár központjával pedig a téglagyárhoz, Talpfa-telepítő üzemhez,
malomhoz vezető Gyár utca, Szent István (ma Gárdonyi Géza) tér, Horty (ma Bajcsy Zyilinszky) út,
Jókai út nyomvonalak kapcsolták össze. Saguly Károly tervei alapján, a Kórház utcától keleti irányban
elnyújtott téglalap alaprajzon szerkesztődött ki Újdombóvár. A téglalap hossz-tengelyében, valamint
az ezzel párhuzamos oldalak mentén épültek ki a terület gyűjtőutcái.
A déli oldalon futó (ma Béke) utca eleinte iparterülettel határos, majd a vasút vonalát elérve, jelentős
szakaszon közvetlenül a vasút mellett halad. Erről az útról két ponton épült ki délkeleti irányba a
vasúton átvezető összekötő út. Mára ezek közül az északi jelentősebb, hídja van a Kaposon át
(Bonyhád felé).
Az északi oldalon futó (ma Gorkij) utca, Újdombóvár számára további bővítési lehetőségeket rejtett,
hiszen szabad szántókkal volt a kiépítés idején határos, keleti végén csupán a városrész temetője
nyúlik e beépítetlen térségbe.
A településrész hosszanti utcáit, a jellemzően nyugatra és keletre tájolt telekstruktúrából adódó
lakótömbök közti, É-D-i tengelyű kisebb lakóutcák kötik össze. A szimmetria tengelye mindenképpen
főút szerepet kapott (Esterházy Pál utca, ma Fő utca), melyen egyharmad-egyharmad távolságban
központképző négyzetes tereket hoztak létre (mai Petőfi tér és Kossuth tér).
Az 1960-as években a Fő utca vonalának nyugati irányú meghosszabbításában új út épült ki, a mai
Népköztársaság útja, mely az Ó-belvárost a Hunyadi tér északi végén, az Ady Endre —Teleki - és
Árpád utca csomópontjában éri el. Ezzel az új úttal Dombóvár településszerkezetében új forgalmi és
szerkezeti gerinc született meg.
Újdombóvár az 1960-as évektől folyamatosan terjeszkedett északi irányba, kihasználva szinte
minden, még beépítetlen szabad területet. Az eredeti szerkezethez szervesen alkalmazkodó
kialakításban, a városrész megduplázódott.
Ebben az időben nemcsak Újdombóvár temetőjét építették körbe kertes családi házakkal, hanem a
város ősi temetőjét is, a Rákóczi út felett. Dombóvár Kertvárosa északi irányban már a Perekacipatakot és e patak völgyében duzzasztott tavat közelítette meg.
A város kiterjeszkedése során megközelített, sőt el is ért több ősi majorságot, pusztát. Így ma már a
belterülethez közvetlenül csatlakozik a Tüske puszta alatti lakóterület, melynek átépítését a
szomszédos sertéstelep megszűnése, illetve a közeli „Halásztanya" is inspirálja.
A külterületi lakott helyek Dombóvár külterületén Szarvasd és Szilfás majorban, valamint
Mászlonyban találhatók. Ki kell emelni Mászlonyt, ezt a valamikori önálló települést, amely a mai
napig a legnagyobb külterületi lakott településrész.
Az 1970-es évektől folyamatosan épült ki a Gunarasi puszta környezetében Gunaras fürdő, mely
önálló szerkezeti egysége lett a városnak a Szekszárdi út mentén. Az üdülőterület keleti határán folyik
a Nagykonda-patak, északon tehát közút, nyugaton és délen pedig szintén jelentősebb patak, illetve
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árok határolja. A 13,5 ha nagyságú termálfürdő területét mára jellemzően kistelkes üdülőkkel
határtól-határig beépítették, csupán déli irányban maradt bővítésre alkalmas szabad terület, melyre
a város már korábban készíttetett rendezési tervet.
Dombó várától nyugatra, délnyugatra elhelyezkedő Szőlőhegy pedig Dombóvár török óta lakott
helye, szintén önálló szerkezeti egység a város közigazgatási határában. Közvetlen kapcsolata van
Kapospulához is. Szerkezetét alapjában domborzati és földrajzi viszonyai határozták meg. Az ősi
településmag nyugati oldalon, a kisimuló terepen egyenes, hosszú zsákutcás szerkezetű, kertes
családiházas lakóterületekkel bővült. A Kállai Éva utcától nyugatra pedig, a terepre fölkúszó úthálózat
a város Szőlőhegyét tárja fel, a domborzat völgyvonulatainak, töréseinek kihasználásával,
természetes, lágy vonalvezetéssel.

1.1.2 Tájtörténet, természet, táj, tájhasználat - településhálózat és településszerkezeti
összefüggések
A táj működésének megértéséhez és a felelős, megalapozott fejlesztési irányok kijelöléséhez
elengedhetetlen a táj időbeni alakulásának, változásának vizsgálata. Dombóvár térségét – akár a világ
többi pontját – az ember és a természet történelmi korszakokon átívelő, kölcsönös egymásra hatása
alakította. A különböző történeti időkben az ember más-más módon használta, alakította a tájat,
részben a saját igényeinek kialakításától, részben a táj alkalmasságától függően, amiből értékes
következtetéseket lehet levonni.
Négyezer évvel ezelőtt Dombóvár környezete domborzatilag igen változatos, a Kapos széles
árterületei által uralt, mocsaras, erdős szigetekkel, fennsíkokkal tarkított dunántúli táj volt. Régészeti
leletek szerint azonban a jelenlegi város területe már ekkor is lakott volt. A Kapos-völgy a honfoglalás
után az Árpád törzsé lett. Ekkoriban a terület még nedves, mocsaras árterület, ahol a földművelésről
szóló első adatok a XIII. századtól ismertek, a mai Tüske városrészen fekvő apátság létrehozásától
fogva. A XV. századi írásos bizonyítékok szerint ekkor szántóföld, erdő, berek, rét és legelő volt a
jellemző területhasznosítás.
A XV. századi török hódoltság idején az addig kialakult településhálózat megszűnt. A földműveléssel
szemben az állattartás vált dominánssá. A vizek menti mocsarak, bozótok elsősorban védelmi
szempontokat szolgáltak, a települések helye, a vízgazdálkodás a vízjáráshoz igazodott. A városnak
nevet adó Dombo vár is egy, a Kapos árterületéből kiemelkedő teraszos bozótszigeten kapott helyet.
Ekkor a város iparral és földműveléssel foglalkozó lakosainak a földjei főleg a Szőlőhegy területén
helyezkedtek el. A török idők alatt ez a tevékenység megszűnt, majd a vár XVII. századi pusztulása
után a Kapos északi oldalán található magaslaton, Dombóvár mai helyén, a Kakasdombon telepedtek
le a török kiűzése után az új lakosok. Ezután zavartalan fejlődésnek indulhatott a város Esterházy Pál
nádor, valamint a családja irányítása alatt egészen 1944 őszéig.
Ez időben újra előtérbe kerül a földművelés, aminek a környező mocsaras területek és a rétek nem
kedveznek, ezért elsősorban a településtől északra, a pannontáblákra kerülnek a szántóföldek.
Fontos szerepe van még a mocsárnak, ami építőanyagot (vesszőt, nádat) és halat szolgáltat. A
Nyergesben ekkor telepítenek először szőlőt. Egy 1769-es összeírás szerint a növénytermesztésben
elsődleges szerepe volt a búzának, de jelentős volt még a kukorica, árpa, zab, repce, dohány, hagyma,
kender és a szőlő. A legelőkön ménesek és gulyák legeltek, az erdőben kondák makkoltak. Az ebben
az időszakban készített első katonai felmérésen jól látszik, hogy a Kapos mentén még összefüggő
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mocsár töltötte ki a völgyet és a mellékfolyók mentén is lápos, nedves réttel borított területeket
látni, megközelítően a mai vízrajznak megfelelő helyeken. Gyakoriak voltak az elöntések, magas
vízállásos időszakok.
Az 1819-66-os második katonai felmérésen már teljesen más képet mutat a Kapos szabályozott
vonala, amit Beszédes József tervei alapján szorítottak csatornába. Ennek hatására jelentős
mennyiségű, jó minőségű szántóterület és kaszáló alakult ki. A mocsárvilág eltűnése azonban nagy
károkat okozott az addigi változatos tájhasználatban: a nádas hasznosítás a berkek kiszáradásával
megszűnt, az azelőtti bőséges ártéri erdők kipusztultak, a kaposi hal, rák, csík és vízi szárnyas állatok
eltűntek. Már ekkor láthatók a Gunarasi úti és a mai 61-es utat kísérő cseresznye- és hársfák.
Szőlőhegy erdeit ekkorra már teljesen felváltja a szőlőtermesztés, a tájban már megtalálni az
uradalmi majorok és állattartó telepek (Szilvás, Maszlony, Nagykonda, Kiskonda Szarvasd).

Első katonai felmérés
(1780-1784)

Második katonai felmérés
(1819-1866)

Negyedik katonai felmérés
(1896-1914)

Történeti térképek (Forrás: www.mapire.eu, 2015. január)

A településnek nagy fejlődést hozott a vasút megépítése, amit a kedvező földrajzi fekvése indokolt.
Az első vonal, a Duna-Dráva összekötő vasút 1872-ben készült el és az iparfejlesztésre rendkívül
kedvező hatással volt. A századfordulóra megnövekedett a kispolgári réteg aránya, ami a
településképben is nyomot hagyott: a századfordulón készült fotók rendezett, tágas, fasorokkal és
sétányokkal tarkított kisváros képét mutatják. A korábbi uradalmi majorokon az Esterházyak jelentős
befektetéseket végeztek és modern gazdasági központokat építettek ki, burkolt úteléréssel, tagolt
szántóföldekkel, rétekkel. A vasúttal érkező nagyszámú vasutas lakosság számára a Konda-pataktól
keletre önálló vasutas lakótelep jött létre a mai Újdombóvár területén, melynek fásítására saját
faiskolát is létesítettek, több mint 5000 hárs- és gesztenye csemetével. Ezek a folyamatok mind
lekövethetők a negyedik katonai felmérés térképein.
1945 előtt a teljes uradalom területe nagyüzemi gazdálkodás alatt állt, a területet behálózta az üzemi
kisvasúthálózat, ami néhány éve még látható volt. Emellett számos üzem: tógazdaság, sertéshízlalda,
csikótelep, fatelep, téglagyár, malom stb. létesült a településen. A II. világháború után felszámolták
az Esterházy uradalmat és a tulajdonviszonyok megváltozása meghatározta a táj sorsát is,
megteremtve a kisbirtokosi gazdálkodás lehetőségét, ami a szövetkezetesítés nyomán hamar
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visszarendeződött. Így alakult ki a mai, halastavakkal közvetlenül érintkező szántóterületek által
alkotott táj. A legelők visszaszorulásával lecsökkent a ló- és a juhállomány, inkább az intenzív
állattenyésztés vált meghatározóvá. A meliorációs munkáknak, vízrendezésnek, mélyszántásnak
köszönhetően a talajpusztulás ugyan megállt, de a vízfolyások vízhozama is erősen lecsökkent a
talajok jobb beszivárgási képességének hatására. A táj hasznosításának új módját jelentette az 1969ben feltárt termálvíz, aminek következtében, megjelent az üdülőhelyi funkció is. Az 1970-ben történt
várossá nyilvánítás után az ipartelepítés tovább fokozódott, az építkezések felgyorsultak, a település
egyre kisvárosiasabb arculatot kapott.
Végül mára az egykori nagyon változatos élőhelyekkel bíró, gazdag növény- és állatvilággal
rendelkező táj elszegényedett. A régi mozaikos felépítése eltűnt, a természetes élőhelyek száma és
kiterjedése kicsi, az ökológiai kiegyenlítő felületek csak elszórva, főleg a vízfolyások mentén jelennek
meg.
A térség tájhasználati szerkezetét vizsgálva nagyon homogén kép tárul elénk. Dombóvár jelenlegi
tájhasználatát egyértelműen a mezőgazdasági termelés határozza meg. A településtől északra fekvő,
jó minőségű termőtalajjal borított löszhátakon szántóföldi művelés alatt álló területeket látni. A
Bontovai-tó és a Kiskonda-patak menti erdősávokat kivéve agrársivatag a táj. A Perekac-ároktól
nyugati irányba, valamint Dombóvártól keletre elhelyezkedő szántók kisebb méretűek, a település
fennmaradó, nagyobbik része nagytáblás művelés alatt áll. Megközelítőleg összesen 5600 hektár,
azaz a Dombóvár területének 73%-a intenzív mezőgazdasági műveléssel művelt. Ezzel
összefüggésben az Országos Területrendezési terv szerint a Kiskonda-pataktól nyugatra eső löszhátak
kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek, a keletre található löszhátak pedig jó termőhelyi
adottságú szántóterületek övezetébe tartozik. Tolna megye Területrendezési tervében kiváló
termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe tartoznak ugyanezen területek, valamint a Kapos
menti szántók területe.

1.1—1. Kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület övezete
(OtrT)

1.1—2. Jó termőhelyi adottságú
szántóterület övezete (OtrT)

1.1—3. Kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület övezete
(TmTrT)
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Kistáblás és kertes művelésű területekkel a várostól délnyugatra fekvő Szőlőhegyen találkozni, ami
korábban hagyományosan zártkertes településrész volt, mára azonban megkezdődött a belterületbe
vonása és a korábbi, legfeljebb gazdasági melléképületeket megengedő beépítést fokozatosan
felváltja a családi házas kertvárosi beépítés. A megmaradt komplex kertes művelésű területek
megközelítőleg a település területének 3,5%-át teszik ki. A tőkék tövében még megtalálhatók az apró
présházak és pihenőépületek, ám többségük már üdülőházzá alakult. A terület elsődleges
rendeltetése már nem annyira a termelés, hanem az üdülés, rekreáció.
Erdőgazdálkodási tevékenység szinte alig jellemző a településre. A meglévő erdőterületek nem
alkotnak rendszert, egyedül Szarvasdpusztától délre, illetve a Nyerges-tetőn találni nagyobb
kiterjedésű erdőket. A régi nagy kiterjedésű erdők (Tüske-, Sziget-, Nyerges-erdő) már csak
nyomokban fedezhetők fel, értékük így még jelentősebb. Ezen kívül fás vegetáció, néhány kis
kiterjedésű gazdasági erdőfolt csak a Perekac-árok és a Kiskonda-patak menti mélyfekvésű
területeken található.
Az erdőterületek túlnyomó többsége védelmi rendeltetésű, így a helyi védett Nyerges-erdő, a
Nagykondai-erdő, a Bontova-tó körüli erdősávok, a Gunarasi tölgyes és a belterületi erdőtagok
(Szállásréti-tó erdőterületei és a Berzsenyi utcai vízmű körüli erdők). Az erdősültség hiányát jól jelzi,
hogy a teljes közigazgatási terület csupán 3,7 %-át teszik ki az erdőterületek, ami messze elmarad az
országos átlagtól. Az Országos Területrendezési tervben, valamint a Tolna megyei Területrendezési
tervben kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe csak a jelenleg is erdőborítással
rendelkező területek vannak sorolva. Ezen túlmenően a Tolna megyei Területrendezési tervben
erdőtelepítésre alkalmas területként vannak jelölve a Vaspálya-dűlői szántóterületek a vasút mentén.
Az egykori jelentős kiterjedésű legelők, kaszálók mára többségében szántóként funkcionálnak. Szinte
kizárólag a Kapos völgyében maradt meg gyepművelésű terület, a külterületek keleti határán. A
Kapos és a mellékvizek mentén megtalálható erdők, nedves rétek és bokorfüzesek változatos
szegélyeikkel nem csak esztétikai, hanem ökológiai szempontból is a legértékesebb részei a
településnek.

1.1—4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete (sötétzöld) és Erdőtelepítésre alkalmas
terület övezete (világoszöld) (TmTrT)

1.1—5. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete
(OtrT)
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Jelentős a vízgazdálkodással érintett területek aránya, összesen megközelítőleg 198,5 hektárnyi, azaz
Dombóvár területének 2,5 %-a vízfelület. A tavak mindegyike – kivéve a Szállásréti-tavat –
halgazdasági és horgászati hasznosítás alatt áll. A Kapos dombóvári szakasza a hirtelen folyásirányváltások és kiszélesedések, összeszűkülések miatt tájökológiai szempontból is különlegesen érdekes.
A szűkületekben, a Kapos lápos árterének legjobb átkelési helyein rendszerint települések
keletkeztek, így csak az öblözetek tájszerkezetét lehet ma már vizsgálni.
Beépített területek az országos átlagnak megfelelően 12,17 %-át teszik ki a település közigazgatási
területének, ami 945, 75 hektárt jelent. A lakott területek Dombóvár körül összpontosulnak, a
Szőlőhegyen és Mászlony településrészeken található különálló nagyobb lakosságszámú lakott
terület, Szilfás és Szarvasd kisebb lakóterületek, a fennmaradó Kiskonda és Nagykonda külterületi
városrészek a mezőgazdasági üzemek telephelyei. A nem nagy kiterjedésűek is meghatározó elemei a
táj karakterének.
Főbb gazdasági beépítettség a Kapos északi oldalán futó vasútvonal és korábbi iparvágányai mentén
található. Ipari és kereskedelmi területek a Szuhay-domb városrész északnyugati oldalán, a Kiskondapatak mentén és a Tüskei városrész főút menti oldalán helyezkednek el, elválasztva Dombóvár
történeti városrészét az Újdombóvári településrésztől. Az ipari és kereskedelmi területek teljes
kiterjedése 125 hektár.
A település külterületén több bányagödör található. Ezek többsége felhagyott vagy csak időszakosan,
az itt lakók által használt területek. A rekultiváció a legtöbb esetben nem történt meg, illetve az
elmúlt évtizedek alatt spontán módon települt vissza a növényzet, értékes madárfészkelő hellyé
váltak. Az északra fekvő tőzegbányák rekultivációja a tórendszer kialakításával megtörtént, a
kapospulai határban található egykori agyagbányát előbb hulladéklerakóként hasznosították, majd
szintén rekultiválták.

1.1—6. Térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete
(OtrT)

1.1—7. Országos jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete
(TmTrT)

1.1—8. Történeti települési terület
övezete (TmTrT)
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A Dombóváron megtalálható gyógyvíznek és a gazdag vízhálózatnak köszönhetően a település igen
nagy turisztikai vonzerővel rendelkezik. A Kiskonda-patak menti Tüskei-tó és Szállásréti-tó, valamint a
Nyerges-erdő és a kiépített számos turistaút meghatározza Dombóvár turisztikáját, melyek remek
kiegészítő vonzerőt jelentenek a Gunarasi gyógyfürdőbe érkező vendégeknek.
Tájképvédelmi szempontból Dombóvár nem tekinthető kiemelt helyzetben lévő településnek. Az
Országos Területrendezési terv övezeti besorolásai alapján a térségi jelentőségű tájképvédelmi
terület övezete által érintett a Nyerges-erdő, a Szőlőhegy és a Kapos által közrefogott terület,
valamint a Vaspálya-dűlő Szarvasd-puszta és a Kapos közötti terület. Ez utóbbi Tolna megye
Területrendezési tervében országos jelentőségű tájképvédelmi övezettel jelölt.
A településen jelentősebb tájseb, nyílt színi bányaművelés, illetve egyéb zavaró emberi tevékenység
nem jelentkezik, ezért Dombóvár területét a Tolna megyei Területrendezési terv szerint térségi
tájrehabilitációt igénylő terület övezete nem érinti.

1.1.3 Településkép és utcaképek
Dombóvár jellegzetes építészeti karakterei a történeti fejlődés során fokozatosan változtak, és
alakultak ki. A már beépített területek mindig hatással voltak az újonnan bevont területekre, oly
módon, hogy a már meglévő beépítés – általában ez lett a település magja – sűrűsödött, sokszor
funkciót is váltott, a csatlakozó új területek pedig lazább beépítéssel valósultak meg és a belsőből
kiszorított funkcióknak adtak helyet, vagy egészen új funkció letelepítése (pl. ipari létesítmény) tette
szükségessé bevonásukat.

Kertvárosi karakter
-

Dombóvár kertvárosként kialakított területei — ma is kertvárosi területek

-

Kertvárosi villák

-

Szőlőhegyi kertes beépítések

Kisvárosi karakter
-

A halmazos szerkezetű ősi mag

-

Utcavonal mentén kisvárosiassá tömörülő területek

-

Kertes társasházak

-

Kisvárosi lakótelepek

-

Vasúti lakóházak

-

Majorok dombóvár külterületén

Nagyvárosi karakter
-

Intézmények meghatározó (jelképszerű) épületeinek, épületegyütteseinek sajátos beépítése

-

A várost szimbolizáló vallási létesítmények együttese

-

Többszintes társasházak-lakótelepek

-

Dombóvár ipari létesítményei

-

Dombóvár vasúti létesítményei
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A tanulmány É 1. melléklete képekkel mutatja be a településképet és utcaképeket, felhasználva a
2003-ban készült településszerkezet alátámasztó munkarészét. A karakteres utcaképek nem
változtak.

1.1.4 Településszerkezet és területhasználat
Dombóvár szerkezetét – a fentiekben részletezettek szerint – a történelmi korok egymást követő
építési fázisai és a természeti adottságai határozzák meg.

Településszerkezeti fejlődés (Forrás: Dombóvár Településszerkezeti Terve)

Különleges adottsága a városnak, hogy a különböző történelmi korokban a város egymástól eltérő,
egymáshoz csatlakozó területen fejlődött, így a mai napig jellemző a város területi identitásának,
építészeti arculatának sokszínűsége.
A XVIII. század előtti korokat a város déli részén, a Kapos mentén levő Gólyavár őrzi. A XVIII-XIX.
századi városfejlődést a város déli, Kapos-menti területek őrzik, követve a pannontáblák vonalát. A
régi település maradványait a Kakasdomb környezetében találjuk, a pannontáblák peremét jelentő
utcák, a mai Erzsébet utca és a Kossuth Lajos utca, Baross utca V alakban szétnyíló fő vonalaival. A
Konda-patak egykor a város terjeszkedésének határát jelentette, ma a város szerkezetébe ékelődve a
fő városi zöldfelületet jelenti.
A Kapos folyó szabályozását követően a XIX. század végén a folyó vonala lett a vasútvonal
nyomvonalát meghatározó adottság. A folyó és a vasút a város kapcsolatait és terjeszkedését lezárják
a délkeleti és délnyugati oldalon. A vasút megléte azonban a vasút-menti térségek fejlődését
vonzotta magával, amely a XIX-XX században vegyes használatú, ma leginkább az ipari-logisztikai
fejlesztéseknek ad lehetőséget, területet.
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A XX. század eleji fejlődés további lakóterületi fejlesztéseként került Újdombóvár városrész – szinte
önálló városként, saját temetővel – geometrikus hálózatban felosztásra. Fő útja, platánsorával a
város egyik legkarakteresebb útja. A második ütemű lakóterületi terjeszkedés eredményeképp
alakult ki a Kertváros is, ekkor épül be Újdombóvár második üteme. Az 1970-es évektől folyamatosan
épült ki a Gunarasi puszta környezetében Gunaras fürdő, mely kistelkes üdülőkkel beépült területe a
város önálló szerkezeti egysége.
A II. világháborút követő lakótelepi fejlesztések és új városközpont adminisztrációs épületei
alakították ki a város legújabb központját.
A külterületi lakott helyek Dombóvár külterületén Szarvasd és Szilfás majorban, valamint
Mászlonyban találhatók. A valamikori birtokközponthoz kapcsolódó kisebb lakóterületek a mai napig
fennmaradtak. A közműellátás hiánya és a várostól való elszakadtsága miatt ezek tartoznak a
leszakadó, szegregátumként jelentkező területek közé.
Önálló karakteres szerkezeti egységet képez a várostól délnyugatra elhelyezkedő Szőlőhegy. A
városrészre a terepre fölkúszó úthálózattal elérhető kistelkes, üdülőterületi beépítés, valamint a
domb alján kisimuló terepen egyenes, hosszú zsákutcás szerkezetű, kertes családi házas lakóterületi
beépítés jellemző. A tavakkal gazdagított zöldterület a város egyik rekreációs területe.

1.1.5 Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok
A Belvárosban, a belvárost övező városi területeken, a Kakasdomb és Szuhay-domb területén a
legrégebbi korok emlékeit őrző hagyományos, kicsit szabálytalan utca- és térszerkezet nyomai
fedezhetők fel. Az első két területen ez jelentősen sérült, amikor a régi település egy részének
elbontásával épültek meg a 4 emeletes lakótelepi házak és az úszótelkeken elhelyezett városi
közintézmények. A belvárosi városrészre jellemző a sűrű beépítés, társasházas karakter. A
társasházak 4 emeletesek (kivétel a Csillagház, amely 5 emeletes). A területen a lakótelep-építést
megelőző, de XX. századi korok emlékét őrzik az alacsony beépítettségű családi házas utcák is, ezeken
a részeken a földszintes beépítés a jellemző.
A Kakasdomb Dombóvár legrégebbi lakott területe, gazdag kulturális örökséggel. A XIX. században az
Arany János tér volt Dombóvár központja, épített környezetét a templom, zsinagóga, Korona Szálló
(hajdan gazdaképző központ, majd kaszinó és kultúrház) jellemzik. A Kakasdomb a város fejlődése
során központi szerepét elvesztette, peremterületté vált. A terepviszonyok és védelmi szempontok
miatt halmazos településforma alakult ki. Az utcák és telkek vonalvezetése, elhelyezkedése
szabálytalan. A területen a földszintes családi házak a meghatározóak, jellemzően oldalhatáros
beépítéssel, alacsony komfortfokozattal.
A Szuhay-domb jellemzően vasutas településrész, a vasútépítésekkel egy időben kezdett fejlődni, a
vasúti dolgozók számára biztosított lakóhelyet. A telkek itt már szabályosan kerültek kiosztásra, az
utcák vonalvezetése már tervezett, eltérve a Kakasdombtól. Oldalhatáron álló földszintes, családi
házas a jellemző beépítési mód.
A Belvárost övező terület a jellegzetes városrészek közti területeket tartalmazza, ezért épített
környezeti szempontból vegyes képet mutat. Az Erzsébet utca és Perekac pusztuló épületeivel
ellentétben, a Kölcsey, Bartók utcák XX. század eleji polgári villáikkal impozánsak, magas piaci
értékkel rendelkeznek. Családi házas és lakótelepi területek egyaránt megtalálhatók. A terület a
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vasúttal határos, jelentős az üzemi funkció, mely a város szerkezetében idegen testként jelenik meg.
A terület keleti határa a Szállásréti-tó és kapcsolódó zöldterület, amely jelentős zöldfelületi elem.
Újdombóvár és Kertváros a XX. század eleji fejlődés lakóterületi fejlesztésként került, tervezett
városrészként, több ütemben, geometrikus hálózatban felosztásra, kertvárosi lakótelek mérettel.
Újdombóváron a vasutas dolgozók számára kiosztott telkek nagyméretűek voltak, az itt élő
lakosságnak fontos volt a növénytermesztés és állattartás. Ennek következtében a beépítés sűrűsége
alacsony, habár az elmúlt évtizedekben nőtt a korábbi konyhakertek felparcellázásával és köztes
utcák nyitásával. Megtalálható az oldalhatáros, szabadonálló és ikres beépítés is. Az épületek
legtöbbször földszintesek, újabban a tetőtér beépítés jellemző.
Kertváros tervezésénél fontos szempont volt a kertvárosi jelleg, ezért az utcahálózat egy íves
gyűjtőútra került felfűzésre. A földszintes családi házak a jellemzőek, de néhány utca egyemeletes
társasházakkal épült ki. A beépítési mód oldalhatáron álló, szabadonálló, ikres.
Az 1970-es évektől folyamatosan épült ki a Gunarasi puszta környezetében Gunaras fürdő, mely
beépült területe mintegy 800 nyaralóházzal a város önálló szerkezeti egysége. Üdülőfalu, szerkezete
tervezett, kistelkes jellegű, az üdülőépületek kicsik, egymáshoz közel állnak.
Tüske városrész családi házas övezet, a keleti oldalról a nagy forgalmú főúthoz kapcsolódó gazdasági,
gazdasági-szolgáltató területekkel, nyugati oldalon pedig a Tüskei horgásztavak és a Madár-várta
természeti területeivel határolva. A lakóterületi részre jellemző beépítési mód az oldalhatáron álló. A
beépítettség alacsony, az épületek jellemzően földszintesek. Jellemzőek a nagy telkek, melyek
várhatóan még sokáig megmaradnak. Az itt élő lakosság számára fontos a konyhakert. A területen
még lehetséges a nagyobb számú állattartás.
Önálló karakteres szerkezeti egységet képez a várostól délnyugatra elhelyezkedő Szőlőhegy. A
városrészre a terepre fölkúszó úthálózattal elérhető kistelkes, üdülőterületi beépítés, pincékkel,
présházakkal, valamint a domb alján kisimuló terepen egyenes, hosszú zsákutcás szerkezetű, kertes
családiházas lakóterületi beépítés jellemző. Ez utóbbira jellemzőek a nagy telkek, a konyhakert és az
állattartás.
Dombóvárhoz tartozó öt puszta (Mászlony, Szilfás, Szarvasd, Kiskonda, Nagykonda) létrejötte és
funkciója az uradalmi birtok mezőgazdasági tevékenységének kiszolgálása volt. E feladat ellátásra
telepítettek ki cselédséget a szántóföldi területekre, ahol növénytermesztés mellett
állattenyésztéssel és kisebb mértékben erdőgazdálkodással foglalkoztak. A rendszerváltáskor
megszűnő nagyüzemi termeléssel együtt ezek a területek, mint a város leszakadó területei magukra
maradtak. A puszták fokozatosan a hátrányos helyzetű emberek lakóhelyévé váltak. Lakott helyek
Dombóvár külterületén Mászlonyban, Szarvasd és Szilfás majorban találhatók. A valamikori
birtokközponthoz kapcsolódó kisebb lakóterületek mai napig fennmaradtak, a mezőgazdasági
telephez kapcsolódó egy-két utcás, derékszögű úthálózati rendben.
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1.1.6 Műemléki védettségek
Dombóvár műemlékei
Törzsszám

Azonosító

Cím

Név

Bírság
kat.

Védési ügyiratok

Hrsz

4134

8593

Arany János tér

R. k. templom (Jézus
Szentséges Szíve)

III.

22509/1958. ÉM
120344/1958. MM

50/2

4135

8594

Arany János tér

Szentháromság-oszlop

III.

22509/1958. ÉM
120344/1958. MM

50/3

4136

8596

Erzsébet utca 46
szám előtt

Szent Flórián-szobor

III.

22509/1958. ÉM
120344/1958. MM

267

4137

8597

Jókai Mór utca 13.

Pál-ház

III.

22509/1958. ÉM
120344/1958. MM

1392

6827

8592

Külterület

Dombói várrom
(Gólyavár)

III.

1355/1968. OMF

0350

10022

8595

Szigeterdő

Kossuth-emlékmű

III.

2362/1987. OMF

1882/3

11258

11708

Arany János u. 5.

Korona Szálló

II.

11/2006. (V. 9.)
NKÖM

224/8

11338

12267

Deák Ferenc utca 12.

Zsinagóga

II.

9/2009. (III. 6.) OKM

201

Műemlékek listája
(Forrás: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ)

A 2015. december 31. napján a III. bírságkategóriába sorolt műemlékek 2016. január 1-jétől nem
műemléknek, hanem nyilvántartott műemléki értéknek minősülnek, a műemléki környezetük
megszűnik.
A tanulmány É 2. melléklete tartalmazza az átnézeti térképet, É 3. melléklete a műemlékek adatait.

A műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 36-37.§ szerinti történeti kert, történeti
temető és temetkezési emlékhely nem található Dombóváron.

Műemléki terület
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 40.§, mely ex lege határozta meg a
műemléki környezetet, 2013. I. 1-től hatályát vesztette. Helyette a 40/A.§ ad iránymutatást a
műemlékek környezetére: „40/A. § A műemlékvédelem sajátos tárgyai körében védelem alatt álló
valamennyi ingatlan esetében biztosítani kell az építészeti, településképi, valamint egyéb környezeti,
természeti értékek fenntartható használatát és a hagyományos tájhasználat megőrzését.”
A korábbi műemléki környezet területei, amely irányadónak tekintendő:
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Törzsszám

Azonosító

Név (Cím)

4135

22012

Szentháromság-oszlop exlege műemléki környezete

50/1, 50/2, 51/3, 52/3, 53, 225/1, 225/2, 225/3,
227/1, 227/2, 228

10022

22013

Kossuth-emlékmű ex-lege
műemléki környezete

1882/2, 1882/4, 1885/1, 1885/2, 1886, 1887/5,
1888/6, 1888/8, 1889/9, 1883, 1860, 1861,
1862, 1863, 1864, 1873, 1874, 1875, 1876,
1877, 1878, 1879, 1880, 1894/1, 1895, 1888/11,
1888/10, 1888/9, 1887/4, 1887/3, 1887/2, 1896,
1890, 1881, 1944

4136

22015

Szent Flórián-szobor ex-lege
műemléki környezete

268, 270/8, 266, 265, 264, 263, 262, 261/1,
329/1, 329/2, 329/3, 630, 631, 632, 633, 634,
260/1

4137

22016

Pál-ház ex-lege műemléki
környezete

1391, 1390, 1393, 1394, 1395, 1397, 1336/5,
1336/4, 1336/3, 1328/2, 1328/1, 1294/2

6827

22010

Dombói várrom (Gólyavár)
ex-lege műemléki
környezete

0347, 0348, 0349, 0352, 0353/1, 0351/1

R. k. templom (Jézus
Szentséges Szíve) ex-lege
műemléki környezete

50/1, 49/5, 51/3, 225/3, 225/2, 225/1, 229,
63/1, 52/3, 61/1, 53, 49/6, 50/3

4134

22011

Védési
ügyiratok

Hrsz

11258

13468

Korona Szálló műemléki
környezete (Arany János tér
9-10.)

11/2006. (V.
9.) NKÖM

151/1, 154, 155/1, 155/2, 155/3, 159, 160/1,
160/2, 160/3, 160/4, 163/1, 163/2, 187, 195,
196/4, 197, 219, 220, 221, 222, 223, 224/5,
224/6, 224/7, 52/1, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7

11338

13469

Zsinagóga műemléki
környezete (Arany János tér
9-10.)

9/2009. (III.
6.) OKM

202, 200/4, 200/5, 200/3, 200/6, 200/7, 200/9,
213, 221, 199, 198/2, 198/3, 184/2, 196/3,
198/1, 200/1, 200/10, 200/2

Műemlékegyüttesek listája
(Forrás: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ)

A tanulmány É 2. és É 3. melléklete tartalmazza a műemléki környezeti területek lehatárolását.

Nemzeti emlékhely, történelmi emlékhely
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 2012. január 1-től hatályba lépett
módosítása „Az emlékhelyek védelme” fejezetben (61/B.-K. §) szabályozza a nemzeti és történelmi
emlékhelyek védelmét.
Dombóváron jelenleg sem történeti, sem nemzeti emlékhely nem található.
Dombóvár Város Önkormányzata a múltban több alkalommal is kezdeményezte a Szigeterdő és az ott
található, - Horvay János szobrász által alkotott - az első felelős magyar kormány tagjait ábrázoló
szobrok nemzeti emlékhellyé, vagy történelmi emlékhellyé nyilvánítását. A kérelmeket a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elődje elutasította. A törvény meghatározása szerint „nemzeti
emlékhely a nemzet történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amely a magyar, illetve
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a magyar és az ország területén élő nemzetiségek összetartozását erősítő és identitásképző jellegénél
fogva a nemzet önképében kiemelkedő fontossággal bír, továbbá amely országos jelentőségű állami
megemlékezés színhelye lehet, és amelyet az Országgyűlés törvénnyel nemzeti emlékhellyé
nyilvánít”. A lista szűk, különleges esetben bővíthető.
A törvény azonban tágabb lehetőséget ad a történelmi emlékhelyek tekintetében. Ez „a nemzet

vagy valamely velünk élő nemzetiség történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín,
amelyet a Kormány rendelettel történelmi emlékhellyé nyilvánít”. Ennek megfelelően Dombóvár
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 122/2015. (III. 26.) Kt. Határozatában döntött, hogy a
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 61/F. § (1) bekezdése alapján
kezdeményezi a Szigeterdő (a dombóvári 1882/3 hrsz. alatti ingatlan) történelmi emlékhellyé
nyilvánítását.
A kérelem benyújtása megtörtént, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság ezúttal is a
elutasította.

1.1.7 Helyi védettségek
Dombóvár Város Önkormányzata már 1999-ben megalkotta a helyi építészeti értékek védelméről
szóló rendeletét (Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2002.(V.29.),
37/2004.(VII.5.), 52/2004.(VIII.31.), 31/2009.(IX.10.) /egyes önkormányzati rendeletek
jogharmonizációs célú módosításáról/, 32/2011.(VII.5.), 14/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelettel
módosított 30/1999.(X.26) számú rendelete2).
A rendelet mind egyedi, mind területi védettségeket megállapít.
Az egyedi épületek és építmények – a műemlékek mellett – a város történeti korszakainak karakteres
elemeit őrzik, ezen belüli kategóriák a HV1 – egész épület vagy építmény védelme és a HV2 –
valamilyen részérték védelme. Ezek:
Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

1

Arany J. tér 5.

224/8

Korona szálló – önkormányzati

2

Bajcsy Zs. u. 2.

1289

Illyés Gyula Gimnázium –
önkormányzati

3

Bajcsy Zs. u. 5

1404

Mária-Lak – önkormányzati

4

Hunyadi tér 33.

1053

Bíróság

5

Bezerédj u. 4.

1298/1

Evangélikus templom

6

Bajcsy-Zs. u. 1.

1401

Református templom

7

Gyenis A u.3 6., 8., 10., 12.

1839

lakóházak – magántulajdonú
lakások

8

Szabadság u. 16.

7/2

volt főszolgabírói lakóépület –
önkormányzati

9

Szabadság u. 27.

88

Zrínyi Ilona Általános Iskola –

2

http://www.dombovar.hu/downloads/Epiteszeti_ertekek_vedelmerol_14-2012..pdf

3

Ma Földvár utca. A névváltozás a rendeletben még nem került átvezetésre.
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Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés
önkormányzat

10

Szabadság u. 21.

85

bank épülete

11

Béke u. 10.

2954

lakóház – magántulajdonú

12

Dombóvár - Vasútállomás

1889/1

Vasútállomás

13

Hunyadi tér

782/1

Víztorony

14

Arany János tér 21.

231/1

Apáczai Csere János
Szakközépiskola és Kollégium –
önkormányzati

15

Szabadság u. 12.

9

Volt rendőrség épület – BM
tulajdon

16

Szabadság u. 14.

7/1

Zeneiskola főépülete –
önkormányzati

17

Mozi épülete – ipartestületé

90/1

Mozi épülete

18

Jókai u. 1.

90/2

Könyvesbolt – magántulajdonú

19

Jókai u. 3.

1337

Mentőállomás

20

Bezerédj u. 2/a.

1295

Óvoda épülete – önkormányzati

21

Bezerédj u. 2/c.

1297/6

Metodista egyház – egyházi

22

Gyár u.

2923

Volt kisvasútállomás épülete –
MÁV

23

Dr. Riesz J. u. 3.

12

Lakóépület – magántulajdonú

24

Szepessi u. 6.

15

Lakóépület – magántulajdonú

25

Erzsébet u. 48.

264

Lakóépület – magántulajdonú

26

Jókai u. 1.

90/3

Lakóépület – magántulajdonú

27

Jókai u. 17.

1399

Lakóépület – magántulajdonú

28

Dombó P. u. 9.

1311

Lakóépület – magántulajdonú

29

Ady E. u. 28.

729.

Lakóépület

30

Ady E. u. 34.

727

Lakóépület

31

Ady E. u.55.

595

Lakóépület

32

Ady E. u. 60.

611

Lakóépület

33

Arany János tér 15.

211, 212/1, 212/2, 212/3,
212/4, 212/5

Lakóépület

34

Arany János tér 16.

226

Lakóépület

35

Baross u. 10.

169

Lakóépület

36

Deák F. u. 3.

203.

Lakóépület

37

Deák F. u. 12.

201

Zsinagóga

38

Erzsébet u. 18.

250

Lakóépület

Készítette: Beleznay Éva – Somogyi Krisztina – Terra Studio Kft. | 1034 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

24
Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

40

Erzsébet u. 90-92.

294/1. 294/2, 294/3,
296/1, 296/2, 296/3,
296/4

Lakóépület

41

Kossuth u. 19.

141.

Lakóépület

42

Kossuth u. 25.

135.

Lakóépület

43

Kórház u. 2.

2946

Lakóépület

44

Kölcsey F. u. 7.

1187/1.

Lakóépület

45

Kölcsey F. u. 10.

1227.

Lakóépület – Róza villa

46

Kölcsey F. u. 11.

1183.

Lakóépület

47

Kölcsey F. u. 15., 15/A.

hrsz: 1180, 1181.

Lakóépület

49

Petőfi S. u. 3.

707/1, 707/2, 707/3.

Lakóépület

50

Petőfi S. u. 13.

702/1, 702/2.

Lakóépület

51

Petőfi S. tér

3520.

templom

52

Rákóczi F. u. 43.

2233

Lakóépület

53

Teleki u. 55.

2224/2

Csuta Csárda

54

Vörösmarty M. u. 2.

1287/2.

Lakóépület

55

Vörösmarty M. u. 53.

1008.

Lakóépület

56

Szőlőhegyi Kápolna

hrsz: 7314

57

Kápolna utca

0370

394

5

48

útmenti keresztek

A helyi védettségű területek a város történeti arculatát hivatottak biztosítani, amely kategóriái: HVK –
helyi védelem környezete és HVT – helyi védett terület. HVK-nak minősül az egyedi védelemben
részesített épületek közvetlen környezete, ahol minden változtatást, beavatkozást, a helyileg védett
épület városképi, ill. tájképi megjelenésének és értékei érvényesülésének kell alárendelni. A HVT –
helyi védett területek az alábbiak:
Ssz.

Név

Helyrajzi számok

1

Arany János tér

225/1, 225/2, 225/3, 52/1, 51/3, 222, 223, 188 és
csatlakozó utca: Baross G. u. 89/1

2

Vörösmarty u.

2167, 1007, 1094, 1262

3

Dombó P. u.

1130

4

Bezerédj u.

965, 1291

5

Jókai u.

1336/1

6

Hunyadi tér6

782/4, 782/2, 782/3, 52/3, 2228/3 és csatlakozó utca:

4

Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (III. 30.) R., hatályba lép: 2012. március 31.

5

Hatályon kívül helyezte a 32/2011.(VII.5.) R., hatályba lép: 2011. július 6.
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Ssz.

Név

Helyrajzi számok
Szabadság u. 51/4

7

Kölcsey u.

1116, 1203

8

Fő utca és csatlakozó terek

3521, 3368, 3520, 3519, 3621, 3659, 3048, 3015

9

Gólyavár

0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353/1

10

Földvár (Szigeterdő)

1882/3

11

Árpád u.

863

12

Erzsébet u.

329/1, 329/2, 329/3

13

Széchenyi u.

679

14

Petőfi u.

750

15

Ady Endre utcában:

Az Ady u. 34. házszámtól az Ady u. 60. házszámig, és az
Ady u. 35. házszámtól az Ady u. 67. házszámig terjedő
utcaszakasz.

16

Zrínyi utcában:

A Zrínyi u. 55. házszámtól a Zrínyi u. 73. házszámig, és a
Zrínyi u. 62. házszámtól a Zrínyi u. 78. házszámig terjedő
utcaszakasz.

17

Rákóczi u.

2226, 2230, 2229, 2225

18

Katona J. utcában:

A Katona J. u. 2. házszámtól a Katona J. u. 18.
házszámig, és a Katona J. u. 1/a. házszámtól a Katona J.
u. 21. házszámig terjedő utcaszakasz.

19

Bartók B. u.

2045

20

Bajza J. u.

1152

21

Kossuth L. utcában:

A Kossuth L. u. 1. házszámtól a Kossuth L. u. 27.
házszámig terjedő utcaszakasz.

22

Városi Temető (Rákóczi u.)

2362/4

23

Szigeterdő: 13. századi földvár, lakótorony
és téglaégető kemence területi környezete

1882/3, 1883, 1882/2, 1885/2, és a Szigeterdővel
határos Gyenis Antal u.

A jelenleg előkészítés alatt álló rendeletmódosítás – kisebb módosítások mellett – a településképi
véleményezés és településképi bejelentés alapján végezhető, építési tevékenységekre vonatkozó
előírásokat vezet be a helyi értékvédelemmel érintett épületek, területek esetében.
A tanulmány É 2. melléklete tartalmazza az átnézeti térképet, az É 4. melléklete a helyi védettségű
épületek és területek adatait.

1.1.8 Régészeti örökség
Az régészeti örökség a 2. Régészet fejezetben kerül ismertetésre.

6

Módosította az 52/2004.(VIII.31.) R.

Készítette: Beleznay Éva – Somogyi Krisztina – Terra Studio Kft. | 1034 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

26

1.1.9 Az épített örökségi értékek elemzése
Dombóvár gazdag, több kort felölelő történeti adottságai alapján méltán szerepel Tolna Megye
Területrendezési Tervében „történeti települési terület” kategóriában. A „történeti települési
terület” a megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a védendő
területegységek – különösen történeti településközpontok, történeti kertek, jelentős régészeti
lelőhelyek, országos és helyi védelem alatt álló területek, valamint ezek környezete, védőövezetei –
tartoznak.
Dombóváron régészeti lelőhelyek, országos és helyi védelem alatt álló területek, valamint ezek
környezete, védőövezetei megtalálhatók.
A helyi védelem széleskörűen kiterjed az épületekre és a védendő utcaképekre.
A Korona Szálló 2006-ban, a Zsinagóga épülete 2009-ben került műemlékvédelem alá. A helyi
értékvédelem továbbra is tartalmazza a korábban helyi szinten védett épületeket. A két szintű
védelem megszüntetése érdekében javasolt a helyi értékvédelmi rendeletből való törlésük.
A területi védelem is átfedést mutat. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
40/A.§ szerint a műemlékvédelem sajátos tárgyai körében védelem alatt álló valamennyi ingatlan
esetében biztosítani kell az építészeti, településképi, valamint egyéb környezeti, természeti értékek
fenntartható használatát és a hagyományos tájhasználat megőrzését. A helyi rendelet ezt pontosítja,
kitér a törvényi általános szövegezés konkrétumaira, így ezek megtartása javasolt.
Azonban a 23-as sorszámon nyilvántartott Szigeterdő: 13. századi földvár, lakótorony és téglaégető
kemence területi környezete (1882/3, 1883, 1882/2, 1885/2, és a Szigeterdővel határos Földvár utca
(korábban Gyenis Antal u.) – a terület nem tartalmazza a 1885/1 hrsz-t) teljes egészében tartalmazza
a 10-es sorszámú Földvár (Szigeterdő) elemet (hrsz: 1882/3), így a 10-es törlése javasolt.
A helyi értékvédelem a koncepcióban megfogalmazott identitás erősítés szempontjából fontos. Az
építészeti és történeti értékeken túl a város lakói számára egyedi épületek, építmények, vagy azok
egyes részei is a helyi örökség védelmének tárgyát kell, hogy képezze. Javasolható egy közösségi
akció, amelyben a városlakók részt vesznek a Dombóvári Értékleltár elkészítésében, amely a helyi
rendelet felülvizsgálatához jó alapot tud adni. Emellett a helyi örökséggel foglalkozó civil szervezetek
közreműködése lehetőség az országos védettségre javasolható épületek feltárásában. Ennek
megvalósításában a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület mellett a Dombóvári
Értéktár Bizottság lehetnek a város kiemelt partnerei.

1.1.10 Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében
A városban kialakult területhasználat általánosságban megfelel az örökségvédelem szempontjainak.
Az épített értékek túlnyomó többsége a belvárosban, településközpont vegyes területen belül
fekszik.
Tekintettel arra, hogy a városfejlődés délről északra hódított újabb területeket magának, a különböző
történelmi korokban a város egymástól eltérő, egymáshoz csatlakozó területen fejlődött, és a II.
világháborút követő rekonstrukciós és új városközponti fejlesztések a történeti épületek bontását
nem eredményezték, a mai napig jellemző a város területi identitásának, építészeti arculatának
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sokszínűsége. Ezáltal, egyúttal nemcsak a Belváros, hanem Kakasdomb, Egyéb, belvárost övező városi
területek és Szuhay-domb városrészekben is a város és az ország identitása szempontjából értékes
épületállományt találhatunk. Sajnálatosan azonban ezek műszaki állaga romlik, számos védett épület
használaton kívül van.
A város arculatának formálása, turisztikai vonzerejének növelése céljából szükség van a helyi
szempontból meghatározó, hangulatteremtő épületek, épületcsoportok és tájértékek megőrzésére,
azok bemutatására, a város életét gazdagító funkciókkal való hasznosítására.

1.2 VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
1.2.1 A településhálózati és tájhasználati változás
Dombóvár város településfejlesztési koncepciójának átfogó és részcéljai nem igénylik a
településhálózat változását. Dombóvár gazdasági, képzési-oktatási, egészséggazdasági központi
szerepének erősítése a meglévő közúthálózaton lebonyolítható.
A térségi együttműködés céljai közül kiemelendő a meglévő és új, a természeti és táji környezet
adottságait kihasználó kapcsolatok fejlesztése, amely a térségi értékeket erősítik. A tervezett
kerékpárút hálózat, részben a felhagyott vasúti infrastruktúrát használva lehetőséget teremt a
védett, régi vasútállomás épületek felújításának, hasznosításának.

1.2.2 Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás
A település kialakult szerkezetének változásával a koncepció nem számol, a fejlesztések a
Településszerkezeti Terv keretein belül hosszú távon biztosíthatók.
A koncepció nagy hangsúlyt fektet az adottságokhoz illeszkedő, fenntartható fejlesztésre, így a
beépítettség legfeljebb kis mértékben nő. A kihasználatlan, pusztuló, értéket és helyi identitást
jelentő épületállomány hasznosítása biztosítja az új vagy áthelyezendő funkciók elhelyezését.

1.2.3 Infrastrukturális változás
A városi elkerülő utak értékvédelmi területeket nem érintenek. Jelentős beavatkozást az Országos
Területrendezési Tervben megjelenített M9 főforgalmi út településen áthaladó szakasza jelent, amely
az ökológiai folyosó átszelésével, és a Gólya-vár régészeti és örökségi terület kedvezőtlen zaj- és
látványhatásával jár.
A javasolt kerékpárút-fejlesztések, parkoló területek, és ezzel összefüggésben a gépkocsiforgalom
korlátozása egyes területeken a meglévő szerkezethez igazodik.
A gazdaságfejlesztési programhoz kapcsolódó, a megújuló energiatermelés kapcsán két javaslat jár a
tájhasználat változásával. A naperőműparkok a rekultiválandó területeket érintik. A Kapos menti
belvízjárta területek beültetése energianövényekkel az ökológiai állapot javulását eredményezheti, a
célként megfogalmazott erdős területek növelését jelenti. Mindkét beavatkozás táji szempontból
előnyös. A nemzeti ökológiai hálózat területére történő betelepítése nem javasolt. Továbbá a nem
fás szárú növények javasoltak a lehetséges régészeti örökség védelmében.
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1.2.4 Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása
A koncepcióban megfogalmazott célok a népesség életszínvonalának növelését, a stabil, egész éves
munkahelyek és ezáltal az anyagi létbiztonság megteremtését, a helyi közösségek erősítését, a helyi
identitástudat, valamint ezzel együtt az épített örökség nagyobb megbecsülését szolgálják. A
gazdasági fejlődés teszi lehetővé a védett épületek megújításának programjait.

1.3 HATÁSELEMZÉS
1.3.1 Történeti településhálózati következmények
A koncepció fejlesztésre javasolja a múltban meglévő, mára elsorvadt települési kapcsolatokat, a
helyi értékek hálózatba fűzésével. Kiemelt kapcsolati fejlesztések:
•

Dombóvár-Szőlőhegy

•

Dombóvár-Mágocs

•

Kapos-mente (Nagyatád – Segesd – Nagybajom – Kaposmérő – Kaposvár – Taszár –
Dombóvár – Kurd – Hőgyész)

•

Siófok-Tamási-Sásd-Dombóvár-Orfű-Pécs-Harkány-Eszék

•

Térségi várak hálózata turistautakkal („Hat vár hat rád” program)

1.3.2 Természeti, táji hatások
A koncepció óvja a természeti értékeket, a célok megvalósítását a természeti és táji értékek védelme
mellett tervezi.

1.3.3 A településkép feltárulásának változásai
A koncepció a településkép értékes elemei, a településrészek közötti patak-menti területek
beépítetlenül tarásával számol, sőt azok megújítását, a városi használatra való fejlesztését tervezi az
értékek maximális figyelembe tartásával.
Több akcióterületi projekt a város déli peremén helyezkedik el. Az Erzsébet utcai szociális
városrehabilitációs program a ma hulladékdeponálásra is használt, elhagyott, romló állapotú déli
lejtőt kertműveléssel, szőlőtelepítéssel kívánja megvalósítani. Ez a talajerózió csökkentése mellett a
déli, táji látványt is pozitívan befolyásolja. A Kakasdombi Zsinagóga fejlesztése hasonlóan a táji
értékekre épít.
A városközpont kiterjesztése, a történeti városrészek városba integrálása azok új funkcióival
lehetőséget teremt a korábban széttöredezett szerkezet helyreállítására. A város identitását és
gazdag épített örökségét jelentő történeti területek összekötésével a lakók számára hatékonyabbá
teszi a városi szolgáltatások elérését, és egyben erősíti a város imázsát. A város fő zöldfelületét
jelentő területek bevonása a város térrendszerébe az előbb említett hatásokat erősíti.
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1.3.4 Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának
vagy pusztulásának lehetőségei
A régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, pusztulásának lehetőségei a 2. Régészet
fejezetben kerülnek kifejtésre.

1.3.5 Történeti térbeli rendszerek alakulása
A koncepció épít Dombóvár különleges adottságára, miszerint a különböző történelmi korokban a
város egymástól eltérő, egymáshoz csatlakozó területen fejlődött, így a mai napig jellemző a város
területi identitásának, építészeti arculatának sokszínűsége.
A fejlesztési akcióterületek, és a városrészek kapcsolatrendszerét erősítő hálózatos projektek e
jellegzetes karakterre építve kerültek megfogalmazásra.
A XVIII. század előtti korokat a város déli részén, a Kapos mentén levő Gólyavár őrzi. A XVIII-XIX.
századi városfejlődést a város déli, Kapos-menti területek őrzik, követve a pannontáblák vonalát. A
régi település maradványait a Kakasdomb környezetében találjuk, a mai Erzsébet utca és a Kossuth
Lajos utca-Baross utca V alakban szétnyíló fő vonalaival. A XIX. század épületei a mai Szabadság utca
mentén sorakoznak. A XIX. század végi fejlesztések a vasútfejlesztésről, kapcsolódó kiszolgáló és ipari
területek megjelenéséről szólnak, melyek a mai ipari-logisztikai területek alapját adták. A XX. század
eleji fejlődés új városközpontot nem hoz létre, viszont a vasúti és ipari fejlesztések következtében
bekövetkező lakóterületi fejlesztések a városközponthoz kapcsolódó területeket és Újdombóvár új
városrészét vonják be. A II. világháborút követő lakótelepi fejlesztések és az új városközpont
adminisztrációs épületei alakították ki a város legújabb központját.
A déli, történeti területeken a turisztika és a szociális ellátások, a városközpontban az adminisztratív,
térségközponti szerepet is betöltő fő városi funkciók, míg a lakóterületeken a zöldfelületi hálózat
fejlesztése. A beavatkozások a térbeli rendszerek fejlesztését, karakterének visszaállítást jelentik.

1.3.6 Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének
alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település
életében
A település átfogó fejlesztését szolgáló célok (Fenntartható és biztos gazdaság, munkaerőpiac,
Társadalmi megújulás, Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése,
valamint Együttműködésre épített várospolitika) mindegyike szükségessé teszi a műemléki értékek
felmérését és védelmét.
Kiemelt cél a meglévő épületek hasznosítása, amely megállítja a pusztulási folyamatot.

1.3.7 Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei
A védett és nem védett műemléki értékek megbecsülése egyre inkább általánossá válik. A
koncepcióban megfogalmazott célok mentén kiemelt cél a kulturális, szociális, egészségügyi és
oktatási intézmények mellett gazdaságfejlesztési programot társítani, amelyek a műemléki értékek
megőrzését gazdaságilag is fenntarthatóvá teszik.
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Épület

Fenntarthatóságot biztosító funkció, koncepció

Koncepcióhoz való kapcs.

Korona Szálló
(Arany János u. 5.)

„Mesterségek Háza” létrehozását javasolja, amely
egyben a térségi mesterségek bemutatóterme,
másrészt műhely/inkubátorház is a vállalkozásoknak,
mestereknek és képzési központ a térségi
agrárvállalkozásoknak

Térségi együttműködés,
képzés, gazdaságfejlesztés

Zsinagóga
(Deák Ferenc utca 12.)

Megbékélés Háza, alapvetően kulturális funkcióval

Kulturális rendezvények

Kossuth-emlékmű,
Szigeterdő

Szigeterdő történelmi emlékhellyé nyilvánítása, a
megnövekedett látogatók fogyasztása a városban

Turisztika

Pál-ház
(Jókai Mór utca 13.)

Orvosi rendelők és egészségügyi szolgáltató központ

Egészségturizmus

Dombói várrom
(Gólyavár)

Történeti, alapvetően kulturális funkció, a térségi
várak hálózata turistautakkal növeli a város és térsége
attraktivitását

Turisztika

Volt főszolgabírói lak
(Szabadság u. 16.)

Rendezvényház, ahol kiállítások és kamarakoncertek
mellett az önfenntartást biztosító rendezvények (pl.
esküvők) is megrendezésre kerülhetnek

Élhető városközpont

A műemléki és helyi értékek és javasolt fenntartható hasznosításuk

1.3.8 Településkarakter változásának hatásai
Ahogy korábban említésre került, a koncepcióban megfogalmazott célok elérése nagymértékben épít
a települési épített és természet-táji értékekre, azok fejlesztése javasolt.
A kortárs építészet megjelenése a történeti épületek bővítésében, valamint a kapcsolati tengelyek
közterületeinek humanizálásában, rekonstrukciójában, az egymásra épülő korok rendszerében építik
ki – a korábbi korokat tiszteletben hagyva – a mai kor értékét. A városimázs megújulásában is kiemelt
feladat a múltat erősítő, friss, dinamikus szemléletváltás.

1.3.9 Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései
A környezeti terhelések (zaj. levegő, víz) nem veszélyeztetik az épített örökség műszaki állapotát.
A koncepció és stratégia az épített örökség menti területeken megnövekedő látogatóforgalmat
javasol, azonban annak nem motorizált megközelítésére is egyben hangsúlyt helyez.

1.3.10 Folyamatok iránya, visszafordíthatósága
A jelenleg romló állapotú belvárosi épületállomány, és a számos hasznosítatlan műemléki és védett
épület pusztulásában a koncepció irányváltást javasol. Az igényes területhasználat, a gazdasági
alapokra helyezett turizmus, és ezáltal a műemléki értékek helyzetbe hozása következetes és
céltudatos fejlesztésekkel érhetők csak el.
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1.3.11 Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei
Kárenyhítés csak gondatlan, a vonatkozó jogszabályoknak meg nem felelő viselkedést követően
válhat szükségessé. Az épített örökséget olyan módon kell védeni, hogy a pusztulás megelőzhető
legyen. Sajnálatosan a források igencsak korlátozottak az örökségvédelem területén, a műemlékek
országos védelmével országos támogatási rendszer erősen korlátozott.
Ebben a kontextusban meg kell említeni a Korona Szálló épületét. A több mint 30 éve üresen álló
épület állaga mára olyan szintet ért el, hogy annak felújítása a kormányzati és önkormányzati
elvárások szerinti költséghatékonyság alapelvét semmilyen módon nem képes teljesíteni. DélDunántúl az ingatlan- és gazdaságfejlesztési piacon az ország egyik legkevésbé attraktív területe,
Dombóvárnak semmilyen esélye nincs a kapcsolódó beruházások kitermelésére. 2005-ben
kezdeményezte a város az épület bontását, amelyre nem kapott engedélyt. Az épület állaga azóta is
romlik. Erre való tekintettel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szakértői
vizsgálatot kezdeményezett az épület állagáról. A szakértői jelentés konklúziója: „Az épület
gyakorlatilag menthetetlen, a közvetlen életveszély, és a műszakilag racionálisan megoldhatatlan
felújítás-megmentés miatt le kell bontani. Évek hosszú sora óta a műemlékvédelem területén
dolgozó szakértőként és tervezőként, az épület mára szinte teljesen elpusztult műemléki értékeit
ismerve tettük meg fenti javaslatunkat. Reménykedünk abban, hogy az épület még dokumentálható
értékeit a tulajdonos megőrzi az utókor számára.” (A jelentés az É 5. mellékletben csatolva.)
Örökségvédelmi szempontból az épület nem annyira az építészeti elemei miatt, hanem inkább az
eszmei jelentősége miatt fontos. A város egyik legrégebbi, 1810-ben épült épülete eredetileg gazda
képzési központ volt. A koncepció céljai alapján a stratégia egy „Mesterségek Háza” létrehozását
javasolja, amely egyben a térségi mesterségek bemutatóterme, másrészt műhely/inkubátorház is a
vállalkozásoknak, mestereknek és képzési központ a térségi agrárvállalkozásoknak. Erősen
megfontolandó egy olyan építészeti megoldás, amely az épület egy részét megtartva, kortárs
elemekkel tudja ezt a képzési helyszínt visszaadni a 21. század korának, egyben bemutatva annak
elődjét. Egy kompromisszum megtalálása érdekében javasolható egy értékleltár és
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amely az épület védettségének elemeit meghatározza,
hogy arra építve egy valóban megvalósítható épületrekonstrukciós koncepció előálljon, amely a
kortárs építészeti eszközökkel a történeti értékek bemutatását is biztosítja.

1.4 ÖSSZEFOGLALÓ
Dombóvár Város örökségvédelmi hatástanulmánya korábban a TSZT alátámasztó munkarészeként
készült, megújítása a TSZT 2013-as felülvizsgálata során megtörtént. 2015-ben a város új
Településfejlesztési Koncepciót dolgoztat ki, ehhez szükségessé válik új Örökségvédelmi
Hatástanulmány elkészítése is. Az adottságok és jelenlegi folyamatok tekintetében nincs olyan
változás, ami a korábbi tanulmányt felülvizsgálná.
A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia céljai megvalósításához
nagymértékben számol a meglévő épített örökség hasznosításával, fejlesztésével, tudva azonban,
hogy ez a beruházás időpontjában költségvetési terhet jelent. A hasznosítás épít a kapcsolódó
lehetséges gazdasági funkciók bevonására.
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A település átfogó fejlesztését szolgáló célok (Fenntartható és biztos gazdaság, munkaerőpiac,
Társadalmi megújulás, Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése,
valamint Együttműködésre épített várospolitika) mindegyike, és a fejlesztési programok és projektek
jó része szükségessé teszi a műemléki értékek felmérését és védelmét.
A koncepció örökségvédelmet közvetlenül érintő javaslatai:


A térségi együttműködés céljai közül kiemelendő a meglévő és új, a természeti és táji
környezet adottságait kihasználó kapcsolatok fejlesztése, amely a térségi értékeket erősítik. A
tervezett kerékpárút-hálózat, részben a felhagyott vasúti infrastruktúrát használva
lehetőséget teremt a védett, régi vasútállomás épületének felújítására, hasznosítására.



A koncepció nagy hangsúlyt fektet az adottságokhoz illeszkedő, fenntartható fejlesztésre, így
a beépítettség legfeljebb kis mértékben nő. A kihasználatlan, pusztuló, értéket és helyi
identitást jelentő épületállomány hasznosítása biztosítja az új vagy áthelyezendő funkciók
elhelyezését.



A gazdaságfejlesztési programhoz kapcsolódó, a megújuló energiatermelés kapcsán két
javaslat jár a tájhasználat változásával. A naperőműparkok a rekultiválandó területeket
érintik. A Kapos menti belvízjárta területek beültetése energianövényekkel az ökológiai
állapot javulását eredményezi, a célként megfogalmazott erdős területek növelését jelenti.
Mindkét beavatkozás táji szempontból előnyös.



A koncepció óvja a természeti értékeket, a célok megvalósítását a természeti és táji értékek
védelme mellett tervezi.



A városközpont kiterjesztése, a történeti városrészek városba integrálása azok új funkcióival,
lehetőséget teremt a korábban széttöredezett szerkezet helyreállítására. A város identitását
és gazdag épített örökségét jelentő történeti területek összekötésével a lakók számára
hatékonyabbá teszi a városi szolgáltatások elérését, és egyben erősíti a város imázsát. A
város fő zöldfelületét jelentő területek bevonása a város térrendszerébe az előbb említett
hatásokat erősíti.



Több akcióterületi projekt a város déli peremén helyezkedik el. Az Erzsébet utcai szociális
városrehabilitációs program a ma hulladékdeponálásra is használt, elhagyott, romló állapotú
déli lejtőt kertműveléssel, szőlőtelepítéssel kívánja megvalósítani. Ez a talajerózió
csökkentése mellett a déli táji látványt is pozitívan befolyásolja. A kakasdombi Zsinagóga
fejlesztése hasonlóan a táji értékekre épít. A régészeti adottságok feltárása érdekében a
munkát célzott terepbejárással és kutatással szükséges kezdeni.



Kiemelt cél a meglévő épületek hasznosítása, amely megállítja a pusztulási folyamatot. A
település fejlesztését szolgáló célok szükségessé teszik a műemléki értékek felmérését és
védelmét.



A kortárs építészet megjelenése a történeti épületek bővítésében, valamint a kapcsolati
tengelyek közterületeinek humanizálásában, rekonstrukciójában, az egymásra épülő korok
rendszerében építik ki – a korábbi korokat tiszteletben hagyva – a mai kor értékét. A
városimázs megújulásában is kiemelt feladat a múltat erősítő, friss, dinamikus
szemléletváltás.
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A jelenleg romló állapotú belvárosi épületállomány, és a számos hasznosítatlan műemléki és
védett épület pusztulásában a koncepció irányváltást javasol. Az igényes területhasználat, a
gazdasági alapokra helyezett turizmus, és ezáltal a műemléki értékek helyzetbe hozása
következetes és céltudatos fejlesztésekkel érhetők csak el.

A helyi értékvédelem a koncepcióban megfogalmazott identitás erősítés szempontjából fontos. Az
építészeti és történeti értékeken túl a város lakói számára egyedi épületek, építmények, vagy azok
egyes részei is a helyi örökség védelmének tárgyát kell, hogy képezze. Javasolható egy közösségi
akció, amelyben a városlakók részt vesznek a Dombóvári Értékleltár elkészítésében, amely a helyi
rendelet felülvizsgálatához jó alapot tud adni. Emellett a helyi örökséggel foglalkozó civil szervezetek
közreműködése lehetőség az országos védettségre javasolható épületek feltárásában.

1.5 NYILATKOZAT
Alulírott Beleznay Éva mint Dombóvár Város 2015-ben készülő Településfejlesztési Koncepciójához
készített örökségvédelmi hatástanulmány készítője nyilatkozom arról, hogy a tervezett megoldás
megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy az
örökségvédelmi hatástanulmány épített örökség munkarésze elkészítésére jogosultsággal
rendelkezem.
Budapest, 2015. április 30.

Beleznay Éva s.k.
TT 01-0630
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1.6 ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG MELLÉKLETEI
É1 melléklet: Településkép és utcaképek

A képek a 2003. évben készült településszerkezeti terv oldalai (10. fejezet)
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É2 melléklet: Dombóvár országos és helyi védettségeinek áttekintő térképe
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É3 melléklet: Dombóvár műemlékei
Törzsszám

Azonosító

Cím

Név

4134

8593

Arany János tér

R. k. templom (Jézus
Szentséges Szíve)

Bírság
kat.

Védési ügyiratok

Hrsz

III.

22509/1958. ÉM
120344/1958. MM

50/2

50/3

267

4135

8594

Arany János tér

Szentháromság-oszlop

III.

22509/1958. ÉM
120344/1958. MM

4136

8596

Erzsébet utca 46
szám előtt

Szent Flórián-szobor

III.

22509/1958. ÉM
120344/1958. MM
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Törzsszám

Azonosító

Cím

Név

Bírság
kat.

Védési ügyiratok

Hrsz

4137

8597

Jókai Mór utca 13.

Pál-ház

III.

22509/1958. ÉM
120344/1958. MM

1392

6827

8592

Külterület

Dombói várrom
(Gólyavár)

III.

1355/1968. OMF

0350

III.

2362/1987. OMF

1882/3

Javasolt a terület termőföld besorolásának megszüntetését kezdeményezni.

10022

8595

Szigeterdő

Kossuth-emlékmű
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Törzsszám

Azonosító

Cím

Név

Bírság
kat.

Védési ügyiratok

Hrsz

11258

11708

Arany János u. 5.

Korona Szálló

II.

11/2006. (V. 9.)
NKÖM

224/8

11338

12267

Deák Ferenc utca 12.

Zsinagóga

II.

9/2009. (III. 6.) OKM

201
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É4 melléklet: Dombóvár helyi védett értékei a helyi építészeti és történeti értékek
védelméről szóló Dombóvár Város képviselő-testületének 30/1999.(X.26) önkormányzati
rendelete alapján
(Fényképeket Molnár Árpád készítette.)
Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

1

Arany J. tér 5.

224/8

Korona szálló – önkormányzati

2

Bajcsy Zs. u. 2.

1289

Illyés Gyula Gimnázium – önkormányzati
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Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

3

Bajcsy Zs. u. 5

1404

Mária-Lak – önkormányzati

4

Hunyadi tér 33.

1053

Bíróság

5

Bezerédj u. 4.

1298/1

Evangélikus templom
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Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

6

Bajcsy-Zs. u. 1.

1401

Református templom

7

Gyenis A. u. 6., 8., 10., 12.

1839

lakóházak – magántulajdonú lakások

8

Szabadság u. 16.

7/2

volt főszolgabírói lakóépület –
önkormányzati
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Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

9

Szabadság u. 27.

88

Zrínyi Ilona Általános Iskola – önkormányzat

10

Szabadság u. 21.

85

bank épülete

11

Béke u. 10.

2954

lakóház – magántulajdonú
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Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

12

Dombóvár - Vasútállomás

1889/1

Vasútállomás

13

Hunyadi tér

782/1

Víztorony

14

Arany János tér 21.

231/1

Apáczai Csere János Szakközépiskola és
Kollégium – önkormányzati
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Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

15

Szabadság u. 12.

9

Volt rendőrség épület – BM tulajdon

16

Szabadság u. 14.

7/1

Zeneiskola főépülete – önkormányzati

17

Mozi épülete – ipartestületé

90/1

Mozi épülete
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Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

18

Jókai u. 1.

90/2

Könyvesbolt – magántulajdonú

19

Jókai u. 3.

1337

Mentőállomás

20

Bezerédj u. 2/a.

1295

Óvoda épülete – önkormányzati
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Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

21

Bezerédj u. 2/c.

1297/6

Metodista egyház – egyházi

22

Gyár u.

2923

Volt kisvasútállomás épülete – MÁV

23

Dr. Riesz J. u. 3.

12

Lakóépület – magántulajdonú
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Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

24

Szepessi u. 6.

15

Lakóépület – magántulajdonú

25

Erzsébet u. 48.

264

Lakóépület – magántulajdonú

26

Jókai u. 1.

90/3

Lakóépület – magántulajdonú
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Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

27

Jókai u. 17.

1399

Lakóépület – magántulajdonú

28

Dombó P. u. 9.

1311

Lakóépület – magántulajdonú

29

Ady E. u. 28.

729.

Lakóépület
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Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

30

Ady E. u. 34.

727

Lakóépület

31

Ady E. u.55.

595

Lakóépület

32

Ady E. u. 60.

611

Lakóépület
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Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

33

Arany János tér 15.

211, 212/1, 212/2,
212/3, 212/4, 212/5

Lakóépület

34

Arany János tér 16.

226

Lakóépület

35

Baross u. 10.

169

Lakóépület
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Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

36

Deák F. u. 3.

203.

Lakóépület

37

Deák F. u. 12.

201

Zsinagóga

38

Erzsébet u. 18.

250

Lakóépület
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Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

40

Erzsébet u. 90-92.

294/1. 294/2, 294/3, 296/1,
296/2, 296/3, 296/4

41

Kossuth u. 19.

141.

Lakóépület

42

Kossuth u. 25.

135.

Lakóépület

Lakóépület
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Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

43

Kórház u. 2.

2946

Lakóépület

44

Kölcsey F. u. 7.

1187/1.

Lakóépület

45

Kölcsey F. u. 10.

1227.

Lakóépület – Róza villa

Készítette: Beleznay Éva – Somogyi Krisztina – Terra Studio Kft. | 1034 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

64

Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

46

Kölcsey F. u. 11.

1183.

Lakóépület

47

Kölcsey F. u. 15., 15/A.

hrsz: 1180, 1181.

Lakóépület

49

Petőfi S. u. 3.

707/1, 707/2, 707/3.

Lakóépület
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Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

50

Petőfi S. u. 13.

702/1, 702/2.

Lakóépület

51

Petőfi S. tér

3520.

templom

52

Rákóczi F. u. 43.

2233

Lakóépület
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Ssz.

Cím

Hrsz.

Megnevezés

53

Teleki u. 55.

2224/2

Csuta Csárda

54

Vörösmarty M. u. 2.

1287/2.

Lakóépület

55

Vörösmarty M. u. 53.

1008.

Lakóépület
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Ssz.

Cím

Hrsz.

56

Szőlőhegyi Kápolna

hrsz: 7314

57

Kápolna utca

0370

Megnevezés

útmenti keresztek
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É5 melléklet: Szakértői jelentés Dombóvár Korona Szálló épület állapotáról
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2.1 VIZSGÁLAT
2.1.1 Régészeti örökség
Dombóvár város településrendezési tervéhez 2003-ban készült örökségvédelmi hatástanulmányának
régészeti munkarészében a szerző, Ódor János Gábor ismertette a térség kutatástörténetét, valamint
részletesen bemutatta az azonosítható lelőhelyeket.
A „Városunk Dombóvár a kezdetektől napjainkig” (szerk. dr. Pap Endre, Dombóvár 2010) című
várostörténet régészeti fejezetei adatgazdagon, illusztrációkkal mutatják be a város régészeti
kutatástörténetét, a legújabb ásatások eredményeit, a történeti adatokat, a különböző korú
lelőhelyeket történeti keretek közé ágyazva (Szabó Géza: A dombóvári régészeti kutatások a környék
története az őskorban. 52-79.; dr. Boruzs Katalin: Kelták és rómaiak Dombóváron. 80-92.; dr. Révész
László: Adatok Dombóvár magyar honfoglalás és államalapítás kori történetéhez. 93-101.; K. Németh
András: Dombóvár és mai határa a középkorban. 102-124.; Kitanics Máté: Dombóvár a török
hódoltság korában. 125-136.).
E várostörténeti munka kiválóan összefoglalja Dombóvár város természeti környezetét, benne pl.
domborzati viszonyait, vízrajzát (I. fejezet: dr. Varga Gábor: Dombóvár természeti környezete, 9-31.)
A város szerkezetének, beépülésének alakulását vizsgálja a II. fejezet a domborzati adottságokkal való
összefüggésekre is rávilágítva (dr. Gyenizse Péter: Dombóvár épített környezet, 32-51.).
A fentiek miatt eltekintünk e témák újbóli összegzésétől.

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek
A régészeti örökség felgyűjtése a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ (Forster Központ) által vezetett, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény (Kötv.) 71. § (1) bekezdése szerinti központi, közhiteles hatósági nyilvántartás, valamint a
Forster Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelő
tudományos adatbázis alapján, valamint a szekszárdi Wosinszky Mór Megyei Múzeum régészeti
adattárának szöveges és térképi adatainak felhasználásával történt. (1. melléklet: nyilvántartott
lelőhelyek összefoglaló táblázata, 2. melléklet: nyilvántartott lelőhelyek térképi ábrázolása)
A fentiek alapján Dombóvár város közigazgatási területén három egyedileg védett régészeti lelőhely
található: a Gólyavár (21275 számú nyilvántartott lelőhely), a szigeterdei lakótorony (Béke-park
néven, 20495 számú nyilvántartott lelőhely). 2005-ben kapott országos védettséget az alsóheténypusztai római erődhöz tartozó temető (42609 számú nyilvántartott lelőhely).
A Forster Központ közhiteles nyilvántartásában 50 lelőhely szerepel Dombóvár jelenlegi közigazgatási
területéről. A 23561 lelőhely nem tartozik Dombóvár közigazgatási területéhez, ennek törlését kértük
a dombóvári lelőhelyek listájából. (Az adatszolgáltatásba nem kerültek be olyan lelőhelyek, amelyek
alapvetően adathiány miatt nem azonosíthatók, már elpusztult, megsemmisített lelőhelyek vagy
szórványleletek.)
Az 1. mellékletben tételesen fel vannak sorolva Dombóvár város régészeti örökségének ismert részét
képező nyilvántartott lelőhelyek azonosító számmal, a felvételkor aktuális település-, ill.
határrésznévvel. A táblázat tartalmazza az érintett helyrajzi számokat. Az egyes lelőhelyekre
vonatkozóan felsoroltuk még a régészeti tevékenységeket, az előkerülés körülményeit, a lelőhely
állapotát, a TSZT-ben szereplő besorolását és érintettségét a tervezett fejlesztések tekintetében.
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Ugyanakkor nem adtuk meg a lelőhelyek jellegére és korára vonatkozó adatokat a lelőhelyek
védelme érdekében.
Néhány esetben egy lelőhelyre, pontosabban egy, lelőhellyel érintett területre több nyilvántartási
azonosító vonatkozik, javasoljuk ezen tételek összevonását. A 2003. évi hatástanulmány (Miklós
Zsuzsa: Tolna megye várai. Varia Archaeologica Hungarica XXII 2007, Budapest = MIKLÓS 2007.) 30
lelőhelyéből több lelőhely nem került be a központi nyilvántartásba, ezek pótlását kértük a meglévő
dokumentáció alapján. (A hiányzó lelőhelyeket kereszttel jelöltük a lelőhelyeket összesítő térképen.)
A lelőhely-nyilvántartás (Forster Központ Nyilvántartási Iroda, Hatóság) számára tett további
javaslatainkat (térképi jelölés, hrsz ellenőrzés) összefoglalva adtuk meg az érintett tételeknél.
A 2003. évi hatástanulmány 30 azonosítható régészeti lelőhelyet sorolt fel, amelyek túlnyomó része
még az 1960-as és 70-es években végzett terepbejárásból származik, Szarvasd, Békató és Gunaras
környékén. (Torma István nevét azért említjük külön, mert az általa talált lelőhelyek viselik a nevét, az
általa kiosztott számozással.) A Kapos-völgyében és a Konda-árok mentén Miklós Zsuzsa légifotózása
nyomán vált ismertté több lelőhely, az ő nevéhez köthető a szigeterdei Árpád-kori sánc feltárása is.
(MIKLÓS 2007, 184-190.)
Dombóváron még nem történt szisztematikus, vagyis az egész határra kiterjedő régészeti
terepbejárás, illetve egyéb felderítő célú terepi kutatás. Ezt a kutatási hiányt kis mértékben pótolják,
enyhítik azok a projektek, amelyek révén az utóbbi évtizedben új lelőhelyek váltak ismertté. Ilyen
projekt volt a már megvalósult szennyvízcsatornázás (Újdombóvár, Dombóvár, Szőlőhegy, Attala:
hatástanulmány 2009). A Dalmand Zrt. mezőgazdasági területein megvalósítandó
öntözésfejlesztéshez készült hatástanulmány szerint Alsóleperd-Szilfás határrészen az érintett
területeken 10 régészeti lelőhelyet rögzítettek a Wosinszky Mór Megyei Múzeum munkatársai. E
projekt déli területén előkerült új vagy már ismert lelőhely közül egy esik Dombóvár város határába.
A kistérségben futó projekt még az ivóvízhálózattal összefüggő régészeti terepmunka (vezetője dr.
Szabó Géza WMMM).
A tervezett Dombóvár-Mágocs összekötő út nyomvonalán két új lelőhelyet találtak Gunaras mellett
2009-ben, ezek feltárása az engedélyeztetési eljárások befejezése után várható.
Jelen hatástanulmány kéziratának lezárásakor kaptuk kézhez a 6532. j. Hőgyész-Dombóvár út
felújításához készített Előzetes régészeti dokumentációt. A terepmunka során két ismert lelőhely
határait sikerült módosítani (76437 Szarvasd, 22962 Újdombóvár, Fehérhídi-dűlő), és két új lelőhelyet
rögzítettek a Forster Központ munkatársai (Szarvasd-puszta II és III. lelőhelyek).
A fenti eredmények tanulsága, hogy régészeti terepmunkával újabb és újabb lelőhelyek kerülnek és
kerülhetnek napvilágra, akár a bel-, akár a külterületen. Az utóbbi időszak szakmai jelentéseinek,
ásatási dokumentációinak folyamatos nyilvántartásba vételével is bizonyosan nő majd a
nyilvántartott lelőhelyek száma.
A jelenlegi dombóvári közigazgatási területről való 50 nyilvántartott régészeti lelőhely messze nem
tükrözi a város tényleges régészeti érintettségét!

Régészeti érdekű területek
Régészeti érdekűnek azon területeket nevezzük, ahol régészeti lelőhelyek megléte feltételezhető.
Egy-egy terület régészeti érdekű voltát alapvetően annak természetföldrajzi, domborzati viszonyai,
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adottságai határozzák meg, másrészt a nyilvántartott lelőhelyekkel való közelség, feltételezhető
kapcsolat, összefüggés, hasonló természeti és további adottságok.
A régészeti lelőhelyek elhelyezkedésében, a város településtörténetében, illetve a mai Dombóvár
város szerkezetének kialakulásában döntő tényezők a természeti adottságok, ezen belül is a vízrajz. A
közigazgatási terület meghatározó eleme a ma már szabályozott mederbe terelt Kapos folyó. A
Kapostól É-ra É-D-i folyásirányú patakok egész sora található, amelyeket több helyen halastóvá
duzzasztottak fel. Ezek Ny-ról keletre haladva a következők: a Mászlonynál eredő Perekaci-árok,
amely Tüskepusztától délre folyik a Kiskonda-patakba. A Kiskonda-patak három fő ága (Leperdi-,
Faluberki és Borjádi-árok) Szilfás-pusztánál egyesül és a város közepén átfolyva - elválasztva a ma már
összeépült Ódombóvárt és Újdombóvárt - éri el a Kapost. Nagykondánál ered két forrásból a
Nagykonda-patak, amely Gunarasnál csatlakozik a Kaposhoz. Dombóvártól ÉK-re Szarvasd közelében
ered a Hangyalosi-ág. A Kapostól délre a Nyerges-dűlő menti forrásból eredő patak emelhető ki.
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek (azok közül a települések) legnagyobb számban a vízközeli, jó
adottságokkal rendelkező helyeken húzódnak. A régészeti érdekű területek is a felsorolt vízfolyások
mentén, az első árvízmentes teraszokon várhatóak, továbbá az említett patakok menti lejtőkön,
dombvonulatokon, platókon, közrezárt térszíneken találhatók. Régészeti érdekű területek az egykori
Kapos ártérben fekvő szigetek, magas-parti szakaszok. A belterületen keresztül folyó patakok,
vízfolyások esetében ugyanez elmondható, hiszen a belterületet gyakorlatilag körülöleli délen, DK-en,
DNy-on, de nyugati irányban is az egykori Kapos ártér. Ebbe a vízgyűjtőbe érkeznek az É-D-i irányú
vízfolyások (Kiskonda-, Nagykonda-patak) vagy a Kis-Konda-patakba torkolló Perekaci- (Mászlonyi-)
patak, és tagolják a térszínt.
A régészeti érdekű területek között feltétlenül meg kell említenünk a temetőket, temetkezéseket.
Dombóvár közigazgatási területén ismerünk több Árpád-kori, illetve középkori templom körüli
temetőt, egyrészt a mai, de középkori előzményű templomok környezetében, belterületen vagy a
jelenlegi külterületen a régi templomos helyeken. Felszínre kerültek pl. őskori urnasírok is. A fentiek
miatt mindenképpen számolnunk kell további temetkezések meglétével, amelyeket azonban a
felszínen járva kivételes esetekben lehet felfedezni, azok általában földmunkák, földmozgatás során
kerülnek felszínre. A felszíni telepleletek hiánya tehát nem zárja ki régészeti lelőhely (temető)
meglétét!
Régészeti érdekű terület a nyilvántartott lelőhelyek környezete is, különösen akkor, ha azok határa,
lehatárolása bizonytalan.
Dombóvár természetföldrajzi adottságai mindenképpen több régészeti lelőhely meglétét indokolják
mind belterületen, mind külterületen!

Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében
Dombóvár külterületének jelentős része a településszerkezeti tervekben a tényleges állapotnak
megfelelően mezőgazdasági, ezen belül általános és kertes hasznosítású. A nyilvántartott lelőhelyek
jelentős része van szántóterületen, amelyek állapota a folyamatos mezőgazdasági művelés és erózió
hatására fokozatosan pusztul. A szőlőkben a mélyművelés erősen romboló hatású. Gyümölcsösökben
az újra telepítés, illetve általában az erdőtelepítés bolygatja, károsítja a régészeti jelenségeket. Kevés
esetben találunk erdős területen ismert lelőhelyet. (Ilyen pl. a szarvasdi földvár.) A növényzettel
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állandóan fedett területen állagromlás nem várható, az esetleges művelési ág váltás veszélyezteti az
adott lelőhelyet.
A nyilvántartott lelőhelyek kis része van a jelenlegi belterületen (ennél többet valószínűsíthetünk). A
belterületi lelőhelyek többsége erősen bolygatott, akár már a felfedezés pillanatában részben
beépített volt vagy pl. elhordták homokbányászat során. Valamilyen fokú beépítettség vagy elfedés,
vagy közművek általi bolygatás szinte minden lelőhelyről elmondható a belterületen. Bizonyos
esetekben a beépítések miatt nem lehet már azonosítani a lelőhelyet, vagy ez a feladat
nehézségekbe ütközik (pl. a Kórház utcai lelőhely, 72501 lh.). Az egyes lelőhelyek tényleges határának
megállapítására ilyenkor kis mértékben volt/van lehetőség. A belterület növekedésével a korábban
még külterületi szántókon lévő lelőhelyek kerülhettek a belterületi határokon belülre.

2.2 VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
A változtatási szándékokat a Településfejlesztési Koncepcióban az átfogó és részcélokból álló
rendszer, illetve a célok eléréséhez szükséges tervezett projektek, beruházások foglalják össze. A
fejlesztések részletes területi lebontását az Integrált Településfejlesztési Stratégia tartalmazza.
A településrendezési eszközök módosításának változtatási szándékait, amelyeket részben a
Koncepció és a Stratégia is érint, a különböző funkciójú tervezési területek meghatározása jelenti. A
fentieket a hatáselemzéssel együtt mutatjuk be.

2.3 HATÁSELEMZÉS
2.3.1 A régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának
vagy pusztulásának lehetőségei
A régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, pusztulásának lehetőségét elsősorban az
adott terület használata, funkciója határozza meg. A belterületen lévő lelőhelyek feltárhatóságát a
beépítettség, az elfedés, ill. a bolygatás mértéke határozza meg. Ugyanezek a meghatározói a
régészeti leletek, jelenségek megmaradási, ill. pusztulási arányának is. Dombóváron a belterületi
lelőhelyek kivétel nélkül bolygatottak (pl. közművesítés, egyéb építkezés földmunkái által). Az egykori
téglagyárak, illetve homokbányák területén az adott lelőhely jelentős része megsemmisülhetett, a
leletmentések során sikerült részleteket: jelenségeket, objektumokat megmenteni, számos
szórványleletről van tudomásunk.
A nyilvántartott lelőhelyeken a mélyebb talajréteget érintő földmunkák károsítják, rombolják, akár
meg is semmisíthetik az adott lelőhelyrészt. Ezért a jogszabályoknak megfelelően lehetőleg el kell
kerülni a nyilvántartott lelőhelyeken történő földmunkával, építkezéssel járó beruházást.
Amennyiben ez nem lehetséges, a szükséges régészeti szakmunkák (megelőző feltárás: régészeti
megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű megelőző feltárás) elvégzése után lehet kivitelezni az adott
építkezést, beruházást. Erre számos példa van Dombóváron, hiszen helyszínelés, szakfelügyelet vagy
megelőző feltárás több belterületi lelőhelyen volt. (Lásd az 1. táblázatban.) A Tesco, LIDL áruházak
területén, illetve a Kórház utcai csomópont területén voltak az utóbbi évek legnagyobb feltárásai
(ásatásvezető: dr. Szabó Géza WMMM), a lelőhelyek folytatódó részei, amelyeket az adott
beruházás, építkezés nem érintett, még nincsenek feltárva.
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Belterületi, de mezőgazdasági művelés alatt álló területen rögzítettek új lelőhelyeket a leendő
Dombóvár-Mágocs összekötő út hiányzó 2 km-es nyomvonalán, amelyek feltárása a későbbiekben
várható.
A külterületi lelőhelyek közül a szántókon lévő lelőhelyek a folyamatos művelés, erózió
következtében pusztulnak. Ennek elviekben a művelés felhagyásával, gyepesítéssel lehetne gátat
szabni. A szántókon található lelőhelyek feltárhatóságának gyakorlatilag nincsenek olyan fizikai
akadályai, mint a belterületi épített elemek. A már megvalósult projektek (szennyvíz), továbbá a futó
projektek (ivóvízhálózat kiépítése), a Dalmand Zrt. öntözésfejlesztés beruházásával érintett
lelőhelyrészek feltárása megtörtént, illetve folyamatban van a külterületeken.
Dombóvár közigazgatási területén 3, egyedileg védett lelőhely található (42609, 21275, 20495 lh).
2005 óta kiemelten védett az alsóhetény-pusztai római erődhöz tartozó temető (42609
nyilvántartott lh.), amelynek területe szántó. Veszélyezteti a szántóföldi művelés. A lelőhely
védelmét művelésváltás (gyep, legelő kialakítása) szolgálná leginkább. A lelőhely jellegénél, illetve
területi állapotánál fogva nem bemutatható.
A Kapos árteréből kiemelkedő szigeten lévő Gólyavárra (21275 nyilvántartott lh.) vonatkozó
történeti adatokat, a kutatástörténetet, a régészeti bejárások, felmérés és légifotózás eredményeit
Miklós Zsuzsa foglalta össze A látható falmaradványok nem a külső falakat jelentik. A külső várfal az
északi oldalon teljesen, a déli oldalán még kisebb mértékben szétszántott, mert ott később törték fel
a gyepet. A külső vizesárok vonala a művelés és az erózió miatt már nem figyelhető meg. A lelőhelyen
nagy károkat okozott a korábbi homokbányászat. A területen magántulajdonú tanya található.
(Miklós Zsuzsa: Tolna megye várai. Varia Archaeologica Hungarica XXII 2007, Budapest = MIKLÓS
2007), 171-180.)
A lelőhelyen 2014-ben tervásatás kezdődött a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke dr.
Révész László vezetésével. A tudományos kutatást 2015-ben folytatják. Az eredmények határozhatják
meg a lelőhely területén lévő egykori vár maradványainak bemutathatóságát (Lásd A6 akcióterület.)
A lelőhely védelmének érdekében javasoljuk a környező területen a területfelhasználás módjának
(mezőgazdasági művelés) megváltoztatását, gyepesítést.
A Szigeterdő nevű lelőhelyen (20495 nyilvántartott lh.) 1968-ban Rosner Gyula végzett kutatást, a
vár feltárását Miklós Zsuzsa végezte (1996, 1998-2000), átvágták a sáncárkot is. Az ásatás
eredményeinek összegzése: MIKLÓS 2007, 184-190. Jelenleg a rekonstruált lakótorony látogatható,
amelyhez rendelt tervezett fejlesztések a bemutathatóság szempontjából is fontosak. (Lásd az A3
akcióterület leírásánál.)
A szarvasdi földvár (23416 nyilvántartott lh.) (MIKLÓS 2007, 181-183.) külterületi erdős területen
található. Amennyiben nem változik a terület hasznosítása, a lelőhely nem veszélyeztetett. Jelen
állapotában nem alkalmas helyi építészeti védelemre, sem bemutatásra. Ezt nem is javasoljuk.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján védelem alatt áll valamennyi földvár és
forrás. Így országos jelentőségű védett természeti területnek minősülnek az egykori vármaradványok
Dombóvár területén is.
Bemutatásra nem javasolunk további lelőhelyet Dombóvár közigazgatási területén.
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2.3.2 Régészeti érintettségű célok a Koncepcióban
Dombóvár Város Településfejlesztési Koncepciójának átfogó és rész céljai mint változtatási szándékok
rendszere közül azokat emeltük ki, amelyeknek közvetve régészeti érintettsége lehet. A régészeti
érintettség azon múlik, hogy az adott célhoz rendelt tervezett projekt, tevékenység jár-e építkezéssel
vagy olyan mértékű földmunkával, bolygatással, amely érint, veszélyeztet, károsít, esetleg
megsemmisít régészeti lelőhelyeket.
Dombóvár Településfejlesztési Koncepciójában szereplő négy átfogó cél közül a
1. Fenntartható és biztos gazdaság, munkaerőpiac (G),
3. Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése (K) és az
4. Együttműködésre épített várospolitika (E) sorolható ide.

A Koncepció „Fenntartható és biztos gazdaság, munkaerőpiac (G)” átfogó célja
G3 Diverzifikált gazdasági szerkezet részcél
A meglévő kiváló vasúti kapcsolatokra és a jövőbeli M9 autópályára alapozva ipari területeket
szükséges biztosítani a város déli részén, amely jól megközelíthető, változatos, többségében vasúti
szállításhoz kötődő telephely kínálattal áll a befektetők rendelkezésére.
A nagyberuházásnak minősülő M9 autópálya nyomvonalára a jogszabály által előírtan, kötelezően el
kell készíttetni a beruházónak az Előzetes régészeti dokumentációt (ERD), amely felvázolja a régészeti
lelőhelyeket és az örökségvédelmi feladatokat. A jogszabály ennek elkészítésére a Forster Központot
jelölte ki. (Lásd 3. melléklet: jogszabályok.)

Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése főcél (K) a Koncepcióban
A főcél elérése érdekében Dombóvár város a történeti városrészekben városrehabilitációs
fejlesztéseket kezd és folytat, emellett a beruházásai során tovább fejleszti a Kiskonda-patak menti, a
város fő zöldfelületét jelentő területeket.
A „K1 A műemléki és védett épületek hasznosítása” részcélban a klímabarát települési stratégia
minden területen a meglévő épületek és területek hasznosítását tűzi ki célul. A kompakt város
megőrzése érdekében a szükséges beruházásokat a már kijelölt beépített – vagy beépítésre szánt –
területek intenzív fejlesztésével kell megoldani, nem a várost övező területek extenzív fejlesztésével.
A beépítésre szánt területek régészeti érintettségét a TSZT kapcsán tárgyaljuk a III.4. fejezetben.
A „K3 Közterületek fejlesztése, humanizálása” részcélon belül fontos cél a városközpont átmenő
forgalomtól való tehermentesítése az ehhez szükséges elkerülő utak kialakításával. A DombóvárMágocs összekötő út két km-es hiányzó szakaszára készített örökségvédelmi hatástanulmány szerint
itt két lelőhely húzódik, amelyeket érint a nyomvonal. A 72137 nyilvántartott lelőhelyet teljes É-D-i
hosszában vágja a nyomvonal. A déli 72139 lelőhelynek esetleg Ny-i szélét érintheti a nyomvonal. E
lelőhelyek megelőző feltárása később várható. Az északi szakaszon a 72499 lelőhely régészeti
érintettségét, amely a jelenlegi lehatárolás szerint nem ér el a nyomvonalig, régészeti megfigyelés
során lehetne megállapítani. (A koncepció településszerkezet szerkezeti javítását szolgáló, lehetséges
közlekedést érintő intézkedések, beavatkozások című alfejezete is említi az összekötő utat.)
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A további tervezett elkerülő útnyomvonalak esetében az M9 kapcsán leírtak érvényesek; vagyis a
kötelezően elkészíttetendő Előzetes régészeti dokumentáció (ERD) tartalmazza majd az érintett
régészeti lelőhelyeket és az örökségvédelmi feladatokat.
A „K4 Természeti területek fejlesztése” részcél szerint fejleszteni kell, illetve jobban ki kell használni a
Kiskonda-patak menti, a város fő zöldfelületét jelentő területeket. Dombóvár különleges adottsága
ugyanis a város térrendszerébe beékelődő, településrészeket összekötő vízfolyás. A zöld tengely
kiterjesztésével cél a belterületi, sziget jellegű zöldfelületek összekapcsolása, a zöldfelületek és városi
nyitott terek arányának további növelése. Emellett cél az eredeti vegetációk fragmentumainak
növelése, a vízfolyások környezetében lévő erdőtársulások növelése.
Fel kell hívni a figyelmet, hogy a Kiskonda-patak menti kiemelkedő térszínek, vonulatok belterületen
(akár bolygatott állapotban) potenciális régészeti lelőhelyek, ahol várhatóak régészeti leletek,
jelenségek akkor is, ha az adott területen nem tartanak nyilván régészeti lelőhelyet. A Koncepcióban
említett erdőtársulás növelés, erdősítés is romboló hatású a lelőhelyeken, régészeti érdekű
területeken.

Együttműködésre épített várospolitika (E) főcél a Koncepcióban
Az együttműködés kiemelt területe a térségi együttműködés. A tervezett célállapot szerint
befejeződik a térségi közművek fejlesztése. A jövőbeni ilyen jellegű projektek esetében, tehát a
közműnyomvonalakra is vonatkozik az ERD elkészíttetése, amely tartalmazza majd a régészeti
érintettség és feladatok meghatározását. (Lásd 3. melléklet: jogszabályok.)
A térségre jellemző vízfolyások, tavak és ökorendszerek hálózattá bővítése révén fejleszthető a
turizmus, ez vonzó célpont a helyi lakosság számára is.
Az „E2 Aktív várostérségi kapcsolatok” részcél elérése érdekében fejleszteni kell a térségi turizmust.
Ennek egyik eleme a kerékpáros turizmus. A téma bővebb kifejtését lásd a III.3.1. alfejezetben.)
Fontos cél a Koncepcióban a különleges táji értékekre alapozott gyalogos, természetjáró turizmus
fejlesztése is, különös tekintettel a vízfolyások menti ökoturisztikai tengelyeken. A tavakhoz
kapcsolódóan fontos célterület a horgászturizmus fejlesztése, a minőségi horgászturisztikai
szolgáltatások infrastrukturális hátterének megteremtése.
Amennyiben olyan infrastrukturális fejlesztésről van szó (pl. öko-turisztikai bázisok létesítése), amely
földmunkával, építkezéssel jár, szinte bizonyos, hogy régészeti lelőhelyet (már ismert nyilvántartott
vagy ismeretlen) fog érinteni, mivel az ismert külterületi lelőhelyek döntően a patakok, vízfolyások
menti vonulatokon, platókon stb. találhatóak, és ott is kell régészeti lelőhelyre számítani (régészeti
érdekű terület), ahol nincs nyilvántartott lelőhely. Ezért a tervezett beruházások esetében javasolt a
régészeti érintettség előzetes vizsgálata. (Meghatározott tartalmú örökségvédelmi hatástanulmányt
a jogszabályoknak megfelelően szakértői engedéllyel rendelkező személy készíthet. Protokoll szerint
meghatározott tartalmú előzetes régészeti dokumentációt (ERD) feltárásra jogosult intézmény
készíthet (adott esetben a Wosinszky Mór Megyei Múzeum). Amennyiben nagyberuházásnak
minősül a tervezett projekt, akkor kötelező az erre vonatkozó protokoll szerinti tartalmú ERD
elkészíttetése, amit a Forster Központtól kell megrendelni. (Lásd 3. melléklet: jogszabályok.)

Készítette: Beleznay Éva – Somogyi Krisztina – Terra Studio Kft. | 1034 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

78
2.3.3 Az egyes városrészekre vonatkozó, régészeti érintettségű célok és beavatkozások
A Koncepció középtávú átfogó céljait és részcéljainak rendszerét az Integrált Településfejlesztési
Stratégia (ITS) átstrukturálja, illetve városrészekre lebontva indokolja, bemutatja a tervezett
fejlesztéseket és konkrét intézkedéseket fogalmaz meg. A tervezett projektek alapvetően
hálózatosan, és különböző akcióterületeken valósulnának meg.
A régészeti érintettség a tervezett projektek és akcióterületek tekintetében ugyanúgy fogalmazható
meg, ahogy azt a Koncepció célrendszerét illetően említettük. Várható-e olyan mértékű földmunka,
építkezés, ami ismert vagy még ismeretlen régészeti lelőhelyet bolygat, károsít, elfed, megsemmisít.
Általánosságban elmondható, hogy a dombóvári belterület jelentős része régészeti érdekű terület,
mivel a természetföldrajzi adottságok ezt indokolják. Amennyiben régészeti lelet, jelenség kerül elő
olyan területen, ami nem nyilvántartott lelőhely, a folyó munkálatokat le kell állítani (a felfedező, a
tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező részéről). A jegyző
útján értesíteni kell a megfelelő hatóságokat (örökségvédelmi hivatal: Forster Központ, területileg
illetékes feltárásra jogosult intézmény (Wosinszky Mór Megyei Múzeum), örökségvédelmi hatóság:
Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal - Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály)
gondoskodni kell a terület őrzéséről, és meg kell kezdeni a lehető legrövidebb időn belül a mentő
feltárást. (A teendőket a 3. számú mellékletben lévő jogszabályi és intézkedések fejezet bővebben
tartalmazza.)
A fentieket előrebocsátva és figyelembe ajánlva, az ITS-ből olyan projekteket emelünk ki, amelyekre
külön is szeretnénk felhívni a figyelmet a lehetséges vagy az ismert régészeti érintettség miatt.

Kulcsprojektek, akcióterületek régészeti érintettséggel
1. A Szuhay-domb és Szigeterdő (K2-A3) kulcsprojekt, illetve akcióterület területén van a 20495
számon nyilvántartott, egyedileg védett Szigeterdő lelőhely. Az egyik tervezett projekt a lakótorony
továbbfejlesztése. Ez magában foglalná egy interaktív bemutatóterem és kapcsolódóan téglaégető
bemutatóhely (téglaégető kemence) létesítését. A várárkot szeretnék alkalmassá tenni a vízzel való
feltöltéshez, a várárok átívelésére híd készítését tervezik. A vár feltárását elvégezték, a sáncárkot
átvágták. Az ITS-nek nem célja a tervezett kivitelezés pontos leírása. De ennek ismerete fontos lenne
annak megállapításához, hogy szükséges-e még valamilyen régészeti szakmunka a lelőhelyen (pl. a
teljes sáncárok feltárása), mert annak költségével és időigényével számolni kell. A fentiek tisztázása
érdekében javasoljuk felvenni a kapcsolatot a területileg illetékes Wosinszky Mór Megyei
Múzeummal. Az ásató régész, dr. Miklós Zsuzsa sajnos 2014-ben elhunyt. Emlékére javasolunk
emléktáblát elhelyezni, vagy javasoljuk Dombóvár Város Önkormányzatának, hogy a megemlékezés
módját a Régészeti Intézettel (illetve a Wosinszky Mór Megyei Múzeummal) közösen határozzák
meg.A szigeterdei akcióterületen tervezik a Berzsenyi utca és a Földvár (korábban Gyenis) utcák
összekötését. Az ITS nem adja meg a konkrét nyomvonalat. Mivel közel van a 20495 lelőhely (a
fentebb említett szigeterdei vár), előfordulhat, hogy a környezetében egykor létezett
településmaradvány vagy egyéb régészeti korú településmaradvány van még a területen. Ne
feledjük, régészeti érdekű területen vagyunk a Kapos ártérből már kiemelkedő térszínen. A
szigeterdei várfeltáráson pedig voltak korábbi, őskori és X-XI. századi telepnyomok és leletek is.
(MIKLÓS 2007, 184, 190.) Az utca kialakítása során megbolygathatják, elfedhetik a még in situ
régészeti jelenségeket és leleteket. A régészeti érintettség előzetes megállapítása azonban
nehézségekbe ütközik a fedett belterületen (valamilyen fokú bolygatottsággal számolhatunk a terület
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funkciója miatt). A kiviteli tervek pontos ismeretében a Hatóság fogja meghatározni az
örökségvédelmi feladatok szükségességét, mértékét az építésügyi engedélyezési eljárásban.
2. Az Egészséggazdaság fejlesztései (K3) kulcsprojekt során megvalósítani kívánt cél a város
egészségügyi és gyógyvíz alapú gazdaságának, lakossági és térségi ellátásának és idegenforgalmi
szerepének erősítése, amelyhez több akcióterület és projekt tartozik.
A Gunaras akcióterület (K3-A4) DK-i szélét érinti a 23587 nyilvántartott lelőhely, amelynek az
elhelyezkedése és kiterjedése rosszul van megadva a Forster Központ nyilvántartásában, ezt
javasoljuk javítani a Hivatal és a Hatóság számára. A nyilvántartott lelőhelyet földmunkával járó
beruházással el kell kerülni, amennyiben ez nem valósítható meg, akkor a megelőző feltárás
költségeivel számolnia kell a beruházónak, illetve annak, akinek a beruházás az érdekében áll. (Lásd
3. jogszabályi fejezet.). A nyilvántartott lelőhelyek környezete régészeti érdekű terület, ahol még
folytatódhatnak a régészeti jelenségek.
3. A Kórház és környezete (K3-A5) akcióterületen két nyilvántartott lelőhely is található. A 72501 és
a 62112 lelőhely (Köztársaság u., Aldi nevű lelőhely) az akcióterület É-i részén található. A LIDL
áruház területén történt feltárás kapcsán a szakmai jelentésben az olvasható, hogy a lelőhely minden
irányban folytatódik (kivétel Ny, azaz a patak felé). Ennek bizonyítékai a Kórház utcai csomópontban
megfigyelt jelenségek. A 62112 lelőhely összetartozhat a 72501 Szenes út néven nyilvántartott
lelőhellyel, aminek kiterjedése, határa bizonytalan, mivel szórványleletekre alapozott! A fentiek miatt
ezen az akcióterületen az ismert lelőhelyek területén kívül is lehet számítani régészeti jelenségekre,
leletekre. A belterületi jelleg, a nagyfokú beépítettség miatt az akcióterületen előzetes terepi
megfigyelés gyakorlatilag nem végezhető, a régészeti érintettségre a tényleges földmunkák során
derülhet fény. A kiviteli tervek pontos ismeretében a Hatóság fogja meghatározni az örökségvédelmi
feladatokat az építésügyi engedélyezési eljárásban. Az akcióterület déli részébe belenyúlhat a 20486
lelőhely (I. téglagyár) esetleg még megmaradt része.
4. A Gólyavár területe az A6 akcióterület. A vármaradvány a Dombóvár-Sásd közötti, 611. számú
közút mentén, az országos ökológiai folyosó részét képező ártérből kiemelkedő dombon áll, 21275
számú egyedileg védett lelőhely. (Egyéb régészeti vonatkozású adatok MIKLÓS 2007, 171-180.) A
2014-ben, egy kutatóárokkal megkezdett tervásatás folytatását tervezik, ennek eredményei
határozhatják meg a tervezett rekonstrukció módját és menetét. A bemutatáshoz szükséges a
környezetrendezés is.
5. Az A8 számú Perekac városrész akcióterület egy olyan tagolt vonulat É-i peremén helyezkedik el,
amelyet északon a Perekaci-patak, keleten a Kiskonda-patak fog közre. A terület tehát folyamatos
emberi letelepedésre tökéletes természetföldrajzi adottságokkal rendelkezik, rendelkezett, ennek
megfelelően régészeti érdekű terület! A homokbányászattal elhordott, majd szeméttelepként, illetve
zöldhulladék befogadására hasznosított részen nem várhatóak már in situ régészeti maradványok. A
Teleki u. – Rákóczi u. – Kesztyű utca közötti terület azonban régészeti érdekű! A fejlesztések között a
két településrész közti önkormányzati területek hasznosítása szerepel. Amennyiben konkrét
földmunkával, építkezéssel járó beruházást takarnak az ITS-ben megfogalmazott fejlesztések, akkor
javasolt a régészeti érintettség előzetes felmérése a tervezési területen.
6. Az A9 Erzsébet-utca akcióterületen a tervezett projektek között közösségi kertek, szőlőültetvények
kialakítása szerepel a déli parcellákon. A terület a Kapos ártér fölé magasodó lösztábla szélén terül el,
ezért régészeti érintettsége valószínűsíthető. A szőlőültetéssel járó mélyművelés erősen károsító
hatású a régészeti jelenségekre, illetve összefüggéseikre. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy
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váratlan régészeti lelet előkerülésekor a jogszabályok szerint le kell állítani az aktuális munkát,
amelyet a mentő feltárás elvégzése után lehet tovább folytatni. (A szükséges intézkedések
összefoglalását lásd a jogszabályi részben, 3. melléklet.)
7. Az Ipari-logisztikai terület (A12 akcióterület) a vasútvonal és a Kapos folyó mai szabályozott
medre között, a belterület déli sávját foglalja magába; a Ny-on a 611 Pécs felé kivezető szakasztól
egészen az Iparterületig. Ezen a tervezési területen telephelyeket kívánnak biztosítani (elsősorban a
vasúti szállításra, illetve a megvalósuló M9 autópályára alapozva). A TSZT jelenleg is tartalmazza az
ipari-logisztikai hasznosítás feltételeit, azonban a területek alkalmasságához szükséges a vasút és
jövőbeli M9 közti területek ipari-logisztikai előkészítése, telekrendezések, jogi feltételek biztosítása,
vasúti szállítás feltételeinek előremozdítása, a terület kapcsolatrendszerének megteremtése. A PécsBátaszék felé vezető vasúti leágazástól ÉK felé tartó „szárnya” az akcióterületnek a Torony alatti
dűlőben van, ahol a 32194 nyilvántartott régészeti lelőhely található. Az érintett sáv az egykori
Kapos ártérben fekszik, azaz mélyfekvésű terület, és ténylegesen csak ott lehetne régészetileg
érintett, ahol egykor szigetek voltak. A nyilvántartott lelőhelyen – ha a tervezett beruházás máshol
nem valósítható meg - a földmunkával érintett területeken a megelőző feltárás költségeivel és
időráfordítással kell számolni a beruházónak. A megelőző feltárás módjai közül a régészeti
megfigyelés javasolt, de a konkrét örökségvédelmi feladatokat a Hatóság határozza meg az adott
eljárásban. (Továbbiakat lásd a 3. mellékletben.)

Hálózatos projektek régészeti érintettséggel
1. A hálózatos projektek között van a Konda-völgy program (H2). Az ITS leírásában nem szerepelnek
olyan elemek, amelyek lényeges földmunkával, tehát régészeti lelőhelyek bolygatásával járnának.
(Amire a Koncepció K4 részcéljában utaltunk.) A tervezett kerékpárút ugyanis az egykori kis
nyomtávú vasútvonal nyomvonalán haladna a tervek szerint. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra,
hogy az akcióterület északi részén (Köztársaság útjától É-ra) húzódik a 62112 lelőhely és az 56987
lelőhely. Ezeket lehetőség szerint el is kell kerülni földmunkával, bolygatással járó tevékenységgel.
Amennyiben ez nem elfogadható a beruházó számára, akkor számolnia kell a megelőző feltárás
anyagi költségeivel és időigényével az akcióterület érintett részén.
2. A H2 hálózatos projektben kapott helyet a Szuhay-dombon és a Szőlőhegyen tervezett felszíni
vízrendezés projektje. Ennek a munkálatai, földmunkái közül valószínűleg az ún. barátzsilipek építése
lehet olyan jelentős, illetve olyan mélységű, amely megbolygathat régészeti lelőhelyet, réteget.
Egyébként az árkok tisztítása, felmérése, autóbeállókon átereszek elhelyezése képezik a projekt
gyakorlati részét.
3. A H2 projektből kiemelhető még a véderdő telepítés, amelynek során a külterületi nagytáblás
mezőgazdasági területek mentén és szakaszolására mezővédő erdősávokat alakítanak ki. A
külterületeken nagy számú lelőhelyet ismerünk, és számos régészeti érdekű területtel kell
számolnunk. A régészeti érintettséget a konkrét telepítési terv megismerése után lehetne
pontosítani, az örökségvédelmi feladatok meghatározása a Hatóság feladatkörébe tartozik a
megfelelő eljárás során.
4. A közterület-fejlesztés, közlekedésfejlesztés hálózatos projektben (H3) szerepel a DombóvárMágocsot összekötő út hiányzó szakaszának megépítése (a IX. utcától a Gunarasi útra irányuló
nyomsávon, mezőgazdasági terület.). Régészeti érintettségét a Koncepciót elemezve már
bemutattuk.
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5. A kerékpárút-hálózat fejlesztése magában foglalja a helyi kerékpárhálózatot, ami nagy forgalmú
utak menti elválasztott kerékpárútként funkcionálna. Ennek valószínűleg nem lenne régészeti
érintettsége, mert meglévő pályatesten haladna a nyomvonal.
Kórház utcai kerékpárút (LIDL-kórház-vasútállomás),
Szőlőhegyi kapcsolat – előkészítés alatt,
Kaposszekcsői és belvárosi kerékpárutak összekötése,
A térségen túlnyúló Kapos-mente kerékpárút (Nagyatád – Segesd – Nagybajom – Kaposmérő
– Kaposvár – Taszár – Dombóvár – Kurd – Hőgyész) esetében a Hőgyész-Dombóvár-Kaposvár
szakasz a 74. sz. országos kerékpárút-törzshálózat része, középtávú megvalósítása megyei
döntés. A fejlesztésnél a Tolna Megye Területrendezési Terve (TmTrT) szerint mérlegelni kell
az egyes mellékutak forgalomnagyságának ismeretében az önálló, közúti forgalomtól
elválasztott kerékpárút létesítésének szükségességét. A térségi kerékpárút-hálózat
kialakításának ütemezésénél elsődleges cél, hogy a már meglévő települési, helyi-helyközi
nyomvonalszakaszokat felhasználva regionális hálózatok alakuljanak ki.
Dombóvár Város Önkormányzata kezdeményezi, hogy a Siófok – Tamási – Sásd – Dombóvár –
Orfű – Pécs – Harkány – Eszék kerékpárút megvalósítására hozzanak létre egy társulást, amely
előremozdítaná a középtávon történő megvalósítást és összefogná az erőforrásokat.
Tervezett szakaszok:
Dombóvár-Kocsola-Pári-Tamási-Felsőnyék: megszűnt vasútvonal nyomvonalon (ez esetben
nem számolhatunk régészeti érintettséggel),
Dombóvár-Sásd: 611 sz. közút melletti területen,
Sásd-Magyarhertelend-Orfű-Pécs: közút menti területeken.
A fentebb ismertetett úthálózatok közül az önálló, közúti forgalomtól elválasztott kerékpárutak
földmunkával, illetve elfedéssel járnak. Régészeti érintettségük valószínűsíthető. Ennek megállapítása
végett a jogszabály egyszerűsített Előzetes régészeti dokumentáció elkészíttetését írja elő,
amennyiben nagyberuházásnak minősül a projekt. (Lásd 3. melléklet: jogszabályok.)

2.3.4 A TSZT tervezési területeinek régészeti érintettsége
Javasolt településszerkezeti változások, módosítások a Koncepcióban
A Koncepció foglalkozik a területfelhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokkal is (1.1.1.
fejezet), ezen belül javaslatokat tesz a területfelhasználás módosítására, amelyek a következők:
„A hatályban lévő településszerkezeti terv ingatlanpiaci, lakossági és munkaerőpiaci növekedést
feltételező időszakban készült, ehhez igazította a beépítésre szánt, illetve fejlesztési területek
nagyságát. Mivel ez a prognosztizált fejlődés nem következett be, az újonnan kijelölt fejlesztési
területek beépülése nem kezdődött meg. Jelen tudásunk szerint ezek még egy kedvező fejlődési
trendet feltételezve is túlzottak, ezért az alábbi tervezési területek kivezetését javasolja a
Koncepció:
- A Gunarasi út és 61. sz főút közti fejlesztési terület elhagyása.
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- Vasút menti (Erzsébet utca alatti) kertvárosias lakóterület (Lke) a vasút zaj- és
rezgésterhelése miatt nem kívánatos.
- Temető menti kertvárosias lakóterület (Lke) a temető közelsége miatt nem kívánatos.
- Északon, a 61-es út menti kereskedelmi és szolgáltató (Gksz) és Kiskonda-patak közti
kertvárosias lakóterület (Lke) a kereskedelmi központ közlekedési és zajterhelése miatt nem
kívánatos.
- Béke utca és I. utca menti kertvárosias lakóterület (Lke) a szomszédos ipari terület (Gip)
potenciális zaj- és levegőterhelése miatt nem kívánatos.”

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek által érintett tervezési területek
A következő nyilvántartott lelőhelyek helyezkednek el a TSZT-ben tervezettként jelölt területeken:
- 20486 I. téglagyár lh.: A bányaterület helyén tervezett falusias és kisvárosias lakóterület és
véderdő sáv.
- 23587 lh Szarvasd Kapospart néven: gunarasi tervezett üdülőházas terület zöldfelületekkel
szinte az egész lelőhelyet érinti.
- 32194 Torony alatti dűlő: részben távlati fejlesztési terület: Gz-i –i pari terület, részben
tervezett véderdő.
- 62112 Köztársaság u. Aldi lh.: tervezett GKSZ terület van a lh. egy részén.
- 72137 lh.: a Dombóvár-Mágocs összekötő út és csomópontja a lh-t teljes hosszában, ill.
keresztirányban vágja, tervezett zöldterületi sávok, üdülőterület, parkolók, tervezett központi
vegyes terület.
- 72499 Üzemanyag telep: déli része tervezett kisvárosias lakóterület és véderdő.
- 56987 lelőhely: belterület, meglévő GKSZ területek: tervezett véderdő, tervezett GKSZ
(kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület. Régészeti érdekű terület ennek a
dombnyúlványnak a maradék még beépítetlen része a Rákóczi u, Teleki u. Kesztyű u. között
(tervezett falusias lakóterület és véderdő).
- 72501 lelőhely, Szenes út/Kórház u.: tervezett településközponti vegyes terület (Vt).
- 72519 Szőlőhegy, Sarok-dűlő I.: tervezett zöldterület, tervezett falusias lakóterület és utca.
- 72521 Szőlőhegy, Sarok-dűlő II.: tervezett zöldterület, tervezett falusias lakóterület és utca.
A nyilvántartott lelőhelyeket a beruházásokkal el kell kerülni. Amennyiben ez nem valósítható meg, a
tervezett építkezés, illetve földmunkák területén megelőző feltárást kell folytatni. Ennek módját a
területileg illetékes Szekszárdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály határozza meg a
hatósági engedélyezési eljárás során. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a megelőző feltárás költségét
annak kell finanszíroznia, akinek a beruházás érdekében áll. (Ez a magánszemélyekre is vonatkozik,
akik telket vásárolnak vagy vásároltak a tervezett lakóterületen vagy akinek nyilvántartott lelőhelyet
érintő tulajdonú telke van (legyen az Önkormányzat, jogi személy stb. tulajdonos). (Lásd 3. melléklet:
jogszabályok.)
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a TSZT-ben tervezési területként jelölt részek között is vannak
régészeti érdekű területek részben a természetföldrajzi adottságok, illetve a közeli nyilvántartott
lelőhelyek hasonló fekvése miatt, amelyek teljes felsorolásától eltekintünk. (pl. Szilfás-major: 0150
hrsz. különleges terület: tervezett belterületi határ. A felduzzasztott patak kanyarulatáig terjedő
dombvonulat vége. A Kertváros északi szélén tervezett lakóterület.)
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Ahogy fentebb már említettük, van lehetőség a konkrét beruházások, fejlesztések előtt a régészeti
érintettségről meggyőződni, hogy elkerülhetőek legyenek a váratlan költségek és az időráfordítás.

2.4 ÖSSZEFOGLALÓ
Dombóvár város közigazgatási területén 50 nyilvántartott régészeti lelőhely található (számszakilag
kevesebb, mert lelőhely-összevonásokat javasoltuk). (1-2. melléklet). Három egyedileg védett
régészeti lelőhely található a közigazgatási területen (Gólyavár, Szigeterdő, Alsóhetény-pusztai
erődhöz tartozó temető). További lelőhelyek felvételét kértük a központi nyilvántartásba, mert a
2003-as hatástanulmány lelőhelyei közül néhány tétel nem került bejelentésre.
Dombóvár város kedvező természetföldrajzi adottságai további lelőhelyek meglétét valószínűsítik
belterületen és külterületen egyaránt, ezek a régészeti érdekű területek.
Dombóvár város Településfejlesztési Koncepciója átfogó céljainak és részcéljainak rendszeréből, és az
Integrált Településfejlesztési Stratégiában kulcsprojektekre, hálózatos projektekre, akcióterületekre
lebontott tervezett beavatkozások, fejlesztések együtteséből azokat emeltük ki a hatáselemzés
során, amelyeknek közvetve régészeti érintettsége lehet. A régészeti érintettség azon múlik, hogy az
adott célhoz rendelt tervezett projekt, tevékenység jár-e építkezéssel, vagy olyan mértékű
földmunkával, bolygatással, amely érint, veszélyeztet, károsít, esetleg megsemmisít régészeti
lelőhelyeket.
Dombóvár Településfejlesztési Koncepciójában szereplő négy átfogó cél közül az
1. Fenntartható és biztos gazdaság, munkaerőpiac (G) (ezen belül a G3 részcél),
3. Az épített és természeti környezet értékeinek fenntartása, fejlesztése (K) átfogó célon belül a
K3 és K4 részcélok egyes elemei, és az
4. Együttműködésre épített várospolitika (E) átfogó célon belül az E2 részcél régészeti
vonatkozású.
Az ITS-beli kulcsprojektek és akcióterületek közül nyilvántartott lelőhellyel érintettek a következők:
- Szuhay-domb és Szigeterdő (K2-A3)/20495 védett Szigeterdő lelőhely (régészeti érdekű
területet érinthet az akcióterületen belül a Berzsenyi utca és a Földvár (korábban Gyenis) utcák
összekötése,
- Gunaras akcióterület (K3-A4)/23587 nyilvántartott lelőhely,
- Kórház és környezete (K3-A5) akcióterületen két nyilvántartott lelőhely (72501 és 62112
lelőhely, a 20486 lelőhely (I. téglagyár) érintettsége bizonytalan,
- Gólyavár A6 akcióterület/21275 védett Gólyavár lelőhely,
- A8 Perekac városrész akcióterület: egyes részei régészeti érdekű területek,
- A9 Erzsébet utcai akcióterület: a tervezett szőlőültetvények kialakítása érinthet régészeti
jelenséget (régészeti érdekű) ,
- A12 akcióterület Ipari-logisztikai terület/Torony-alatti dűlő 32194 nyilvántartott lelőhely.
Hálózatos projektek régészeti érintettséggel:
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- Konda-völgy program (H2), Szuhay-dombon és a Szőlőhegyen tervezett felszíni vízrendezés
egyes elemei, véderdő, mezővédő erdősávok telepítése a külterületi nagytáblás mezőgazdasági
területeken.
- Közterület-fejlesztés, közlekedésfejlesztés hálózatos projektben (H3) a Dombóvár-Mágocsot
összekötő út hiányzó szakaszának megépítése/72137, 72139 lelőhely, 72499 lelőhely
érintettsége a kivitelezés során derülhet ki.
A hatástanulmány tételesen felsorolja azokat a nyilvántartott lelőhelyeket is, amelyeket a TSZT jelölt
tervezési területei érintenek.
Amennyiben az építkezések során váratlanul régészeti lelet, jelenség kerül elő nyilvántartott lelőhely
területén kívül, a bejelentési kötelezettség a felfedezőre, a tulajdonosra, a beruházóra, a kivitelezőre
egyaránt vonatkozik. Javasoljuk ennek beépítését az önkormányzati rendeletbe a Településrendezési
eszközök (TRE) felülvizsgálatakor.
A hatályos örökségvédelmi törvényeket, rendeleteket és szükséges intézkedések a 3. mellékletben
olvashatók.

2.5

NYILATKOZAT

Alulírott, Somogyi Krisztina, régész-muzeológus nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökség Kulturális
Örökségvédelmi Főosztálya által kiadott, 15-023 nyilvántartási számú engedély birtokában régészeti
szakterületen szakértői tevékenység végzésére, ezen belül hatástanulmány készítésére jogosultsággal
rendelkezem. A hatástanulmányban tervezett megoldások megfelelnek az örökségvédelmi
jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.

Budapest, 2015. április 30.

Somogyi Krisztina s.k.
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2.6 RÉGÉSZETI FEJEZET MELLÉKLETEI
1. melléklet: Dombóvár város nyilvántartott régészeti lelőhelyei
Azonosító

Lelőhely neve

HRSZ

Nyilvántartási adatok
javítására tett javaslatok,
megjegyzések

20486

I. téglagyár
(2003/24. lh.)

2906, 2912/1-2, 11, 2049/2,
2913/3

bolygatott, nagyobb részben elpusztult, részben feltárt 1966, 1968.
2009. terepbejárás szennyvízcsatorna
2011. Szabó Géza ásatás
WMM Rég. Ad. 97-73., 95-73.
bányaterület
belterület: tervezett falusias lakóterület, véderdő sáv és kisvárosias
lakóterület

20495

Békepark
Szigeterdő
2003/27. lh

1882/3
1886,
1887/5

1. kiemelten védett régészeti lelőhely (1985 óta) feltárt, 1968, 199697.,2000. részben helyreállított, helyszíni szemle 2000, 2013. WMM Rég
Ad. 126-73, 307-86. 555-97. 598-2000, 600-2000,643-2000, légifotózás.
MIKLÓS 2007
2. helyi védett építészeti érték (HÉSZ 3. függelék) a környező Földvár
(korábban Gyenis A.) utcával
3. HÉSZ 4. függelék: helyi természetvédelmi érték, országos védelemre
felterjesztve
Belterület: zöldterület: közpark. A3 akcióterület

(földvár), 1885/1,
1888/6,
8,1889/9,
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Kutatástörténet, lh. állapota, TSZT besorolás, érintettség, egyéb
megjegyzések
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21275

Gólyavár
Dombói várrom
2003/28. lh

0347, 0348, 0349, 0350 (vár javasoljuk
hrsz-a), 0351, 0352, 0353/1, 2 ellenőrzését
0364/36-38 (?)

22962

Újdombóvár, Fehérhídi- 0286/1, 0290/1, 4-9, 0292/3,
dűlő
6-9, 0293, 0294, 0296/1-2
Torma 159.lh.
Gunaras agyagbánya
2003/15

22964

Fatelítő
(Fatelítő telep)
2003/26.

2973=Béke u., 3242, 3245,
2963/2, 3214/2, 3246=II. utca

a

hrsz-ok 1. kiemelten védett régészeti lh
részben feltárt, bolygatott, külső sávban intenzív mg-i művelés, lakóház
van a lelőhelyen
terepbejárás 1968, 1981, 2000, 2004, 2008, 2009, várfelmérés 1988, 2001
helyszíni szemle: 1995, 2000, 2013, légifotózás 2004-5, 2009
régészeti felügyelet: 2012, terv ásatás 2014, MIKLÓS 2007
2. országosan védett építészeti érték, műemlék HÉSZ 2013, 2. függelék:
Műemléki környezete: 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353/1 hrszok.
3. helyi jelentőségű természeti érték: természetvédelmi terület HÉSZ 4.
függ.
ált. mg-i terület: gyep, legelő
A6 akcióterület

Javasoljuk
a
hrsz-ok terepbejárás 1962 (Torma I.), 1976, 2008, ásatás: 2012
ellenőrzését, és a 6532. j. út ÖSSZEVONVA A 2003/14. lelőhellyel
ERD dokumentáció adatainak (ÉK-i része a lh-nek)
felvételét
-ált. mezőg-i terület, szántó művelés által bolygatott, veszélyeztetett
- rét, legelő (déli részen)
- agyagbánya:földkitermelés által bolyg. ill. részben elpusztulhatott,
veszélyeztetett
WMM Ad. sz.: 1215-2010.
legújabb adat: A 6532. j. út felújítása beruházás Előzetes régészeti
dokumentáció 1. lelőhely. A terepbejárás adatai alapján a lelőhely É-i
irányba nőtt. terepbejárás 2015. Forster Központ.
helyszíni szemle 1972, terepbejárás 2009, szennyvízcsatorna, ásatás 2011
közműépítés által részben bolygatott, részben feltárt, építkezés által
veszélyeztetett,
belterület: Krúdy Gy. u 1-63. Béke u, .II. u.
meglévő kertvárosias lakóterület,
A tervezett lakóterület kivezetését javasolja a Koncepció.
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22987

Tüskepuszta
Ábrahám
ciszterci
apátság
2003/21.
Vörössugár u. 51-59.

075, 076, 4680/3, 4681/2,
4682/2, 4683-4685, 46874689, 4686, 4690/1-2, 4691,
4701

1935 ásatás Csalogovits József, 1975: Gaál A. 16-17. századi temetőt tárt
fel. 1980-as évek, 1997, terepbejárás, azonosított lh., É felé részben
bolygatva, veszélyeztetve homokbányászattal, 2000. évben horgásztó K-i
felén lévő kiemelkedő löszfalat lerézsűzték, középkori sírokat bolygattak
meg. 2009. helyszíni szemle: partfalban sírmaradványok. WMMAd.: 13142010.

23559

Szarvasdi-dűlő,
Hangyálos
2003/12

0268/16, 0268/17, 0268/13,
0268/12, 0268/15, 0268/14

2003/21.melléklet térképén kettő 8-as lh van, a 9. melletti a 12.!
terepbejárás 1962
ált. mezőg-i terület, szántó művelés által bolygatott, veszélyeztetett
térségi jelentőségű tájképvédelmi terület

23561

Szarvasdi tető

017/13, 017/7, 017/6, 017/5, Törlendő
a
017/4, 017/3, 017/2, 017/12, lelőhelylistából!
017/11, 017/10, 017/9, 017/8,
017/14, 017/1, 018

23587

Szarvasd, Kapospart
Torma 191.lh
2003/16

a hatósági ellenőrzés nyomán Javasoljuk a térképi ábrázolás
kiegészítendő
javítását a nyilvántartásban,
mert más helyen van a lh.!
Ennek megfelelően a hrsz-ok
javítását is.

terepbejárás, Torma I. 191. lh., leletmentés
bolygatott, részben feltárt, beépítetett, talajművelés által veszélyeztetett
TSZT: Tervezési területen van: gunarasi tervezett üdülőházas terület
zöldfelületekkel stb.!
A Gunaras akcióterület (K3-A4) DK-i szélét érinti a lh.
A térképen a 2003/16. lh. kereszttel van jelölve.

32190

Szarvasd, Új-Dombóvár
2003/11.

0270/6

terepbejárás 2002, szennyvízcsatorna 2009. légifotózás
ált. mezőg-i terület, szántó művelés által bolygatott, veszélyeztetett
térségi jelentőségű tájképvédelmi terület

32194

Torony alatti dűlő

0324, 0331, 0332/, 2-22
Javasoljuk
0333/1-5, 0334, 0335/1-2, ellenőrzését.
0336, 0337/2-14, 0337/16-25,
0337/27-67, 0337/73-82, 144146, 157, 159-160, 0337/169178, 180-183, 0337/185-191,
1889/19, 1889/2, 1889/20

dombóvári A TÉRKÉP SZERINT DÖBRÖKÖZ HATÁRÁBAN!

a

Készítette: Beleznay Éva – Somogyi Krisztina – Terra Studio Kft. | 1034 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

hrsz-ok terepbejárás 2002 Miklós Zsuzsa: a vasút miatt alig megközelíthető terület,
amit kőzúzalékkal és szeméttel fedtek le, LELETET NEM LEHET GYŰJTENI. A
lh. valódi kiterjedése nem ismert!
Részben ált. mezőgazdasági terület, szántó.
TSZT: részben távlati fejlesztési terület: Gz-i –ipari terület, részben
tervezett véderdő
A12 akcióterület
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42609

Alsóhetény-puszta, késő 091/352-369,
091/376-395, Javasoljuk
a
hrsz-ok kiemelten védett lh 24/2005. (VIII. 19.) NKÖM rendelettel
római erődhöz tartozó 097, 099/1, 0111 út.
ellenőrzését és javítását.
bolygatott, részben feltárt, veszélyeztetettség: kincskeresés, folyamatos
temető
mg-i talajművelés
ált. mezőg-i terület, szántó
Tóth E.: ArchÉrt 114-115 (1987-1988) 22-61.
Tóth Endre: Studia Valeriana. Az alsóhetényi és ságvári erődök kutatásának
eredményei. Dombóvár 2009

50741

Lang-tanya

012 árok, 016/1, 019/2-4, 7, Javasoljuk
a
hrsz-ok légifotózás 2004
11, 021/1,023/18-19, 029/1-2, ellenőrzését és javítását.
mg-i művelés, erózió által veszélyeztetett: már csak a K-i harmada
4-12, 16,17, 030
ált. mezőg-i terület, szántó, ill. nagy része gyep, legelő
WMM Ad.: 1024-2009.

54676

Bezerédj u. 75-77.

986, 985, 926, 925, 924, 984, A nyilvántartás és szakmai
965, 930, 929
jelentésben
lévő
EOV
koordináták eltérőek, kérem
ellenőrizni.

54785

Szilfás
Mászlony-puszta

0181

épületbővítés, alapozás során leletek kerültek elő, tulajdonosi bejelentés
után helyszíni szemle 2006., 2009.
További építkezés veszélyezteti a lh-et.
WMM Ad. 1307-2010.
belterület: kisvárosias lakóterület

Javasoljuk a 70837, 70843 és Légifotózás során észlelt jelenséget a terepbejárás során nem találta meg
az 54785 lh-ek összevonását!
Miklós Zs., de felszíni telepnyomokat talált (2005. év) A lh. mg-i művelés
alatt. WMM Ad.: 977-2009
ált. mg-i terület: szántó
Összeér a 70837 lh-el É-on, déli felében a 70843 lelőhelyet magában
foglalja!
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56987

Köztársaság utca
Vágóhíd,
(III.téglagyár)
TESCO

042/2,
2172/1-3,
2176,
2178/1-2, 2177/1,4, 2179,
2180/1-2,
2181, 2182/1, 2183, 2184,
2185 2186,
2869, 2870, 2871, 2873/3, 810,

múzeumi adattári térképen a
lh. nagyobbnak van jelölve:
egészen a terv. lakóterület
széléig tart!
kérem ennek ellenőrzését, a lh.
kiterjedés és a hrsz-ok
megfelelő javítását.
041 hrsz még érintett lehet

A TESCO Áruház területén feltárás (2007.), az oda vezető út nyomvonalán
régészeti felügyelet (2009.) volt.
A lh. É, ÉNy-felé folytatódik a platón (ez szerepel a Forster
nyilvántartásban lelőhelyként) Jelentős részét elpusztíthatta a Tesco
helyén a volt vágóhíd, ill. a szemközti létesítmények (egykori bányagödör
helyén a szeméttelep, tervezett VÜ terület) továbbá a főút túlsó oldalán a
III. téglagyár agyagbányája (Itt leletmentés volt.) További beépítés
veszélyezteti. WMM Ad. 1308-2010.
Régészeti érdekű lehet ennek a dombnyúlványnak a maradék még
beépítetlen része a Rákóczi u, Teleki u. Kesztyű u. között. (tervezett falusias
lakóterület és véderdő) belterület, meglévő GKSZ területek:
tervezett véderdő, terv. GKSZ (keresk-i, szolgáltató, gz-i terület
A lh-et részben érintheti az A8 akcióterület.

23560

Szarvasdi-dűlő
Torma 157.lh.
2003/9.

0263/7, 0263/8, 0264/2 gz-i
erdő sarka

62006

Öregállás-dűlő

07/12, 07/13, 07/14, 07/15, A területen újkori felszíni A szakirodalom sz. régi épületmaradványok itt (2003/6. lh.). De csak újkori
07/16, 07/17, 06 földút , 013/1 leletek voltak. Maradjon a maradványokat találtak a terepbejárás során. 2008. A középkori Tolna
véderdő
nyilvántartásban?
megye templomainak célzott terepbejárása WMM Ad. 1098-2009.
ált. mezőg-i terület, szántó művelés által bolygatott, veszélyeztetett

62112

Köztársaság u.
043, 058, 2169/4, 2886/3,
2887/1, 2888/1, 2933, 3410,
ALDI
61-es út-Kórház utcai 4596/1,2, 3, 4598, 4600/3, 6,
4601/13, 15-16, 4602, 4603,
csomópont
4604, 4605, 4606, 4607, 4608,
4609/1-2, 4610, 4613/2-3,
4614, 4615, 4616, 4617,
4633/3-5, 4635/1-2, 4636/1-2,
4637, 4638/3, 4639/1, 4640/2,
3, 5-6, 8-11, 4641/3,5,6, , 4643,
4644/1-30, 4646, 4648/2,
4649, 4650/1-2, 4651, 4652/2

terepbejárás, 1962.
ált. mezőg-i terület, szántó művelés által bolygatott, veszélyeztetett
térségi jelentőségű tájképvédelmi terület

a
lh.
kiterjedése
a
nyilvántartásban északabbra
nyúlik,
mint
a
jelentés
térképén, kérjük ellenőrizni,
egyeztetni

Készítette: Beleznay Éva – Somogyi Krisztina – Terra Studio Kft. | 1034 BUDAPEST, SZOMOLNOK UTCA 14.

2009.: megelőző feltárás szakfelügyelet: csomópont (Szabó Géza)
A lh. minden irányban folytatódik Ny kivételével (patak). Lásd: Kórház u-i
csomópont. Összetartozik a Kórház utcai (72501) lelőhellyel! WMM Ad.sz.:
1193-2010
részben feltárt, beépített, elpusztult, beépítés veszélyezteti
belterület: meglévő és tervezett GKSZ terület! (egy része feltárt)
meglévő (felosztott) falusias lakóterület különleges terület (FWsp),
zöldterület, közpark, meglévő Gip (gz-i, ipari) és véderdő, Vk (központi
vegyes ter., tervezett parkoló a főút mentén
régészeti érdekű: a tervezett VT terület ÉNy-on (településközponti ter.)
A5 akcióterület érinti.
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23416

Szarvasd I.
2003/10.

0264/2

felmérés:1998, légifotózás 2001-2002. terepbejárás 2002.
szakirodalom: MIKLÓS 2007
erdőben fedett: gazdasági erdő, térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
1996. évi LIII. törvény alapján országos jelentőségű védett természeti
terület

70625

Szilfás-dűlő VIII.

0164

terepbejárás 2009. öntözésfejlesztési projekthez
mg-i művelés által bolygatott, veszélyeztetett
ált. mezőg-i terület, szántó
É-i sávja véderdő

70627

Delelői-tábla 4.

0146/1

terepbejárás 2009. öntözésfejlesztési projekthez
mg-i művelés által bolygatott, veszélyeztetett ált. mezőg-i terület, szántó
A 2003/1. Csikólegelő nevű lelőhellyel (Lásd lentebb!) esetleg összeér.

70629

Delelői-tábla 2.
2003/1.

0146/1

terepbejárás 2009 öntözésfejlesztési projekthez
mg-i művelés által bolygatott, veszélyeztetett
ált. mezőg-i terület, szántó
A 2003/1. Csikólegelők nevű lelőhely (római kori tegulák a szántásban,
nincs a Forster nyilvántartásban) ezzel a 70629 lh-el lehet azonos, mert a
nyilvántartott lh. déli kétharmada az említett Csikólegelők lh. területére
esik, és régészeti koruk megegyezik.
A 70629 és 70631. lh-ek területileg összeérnek!

70631

Delelői-tábla 3.

0146/1

terepbejárás 2009 öntözésfejlesztési projekthez
mg-i művelés által bolyg., veszélyeztetett
ált. mezőg-i terület, szántó
NAGYRÉSZT NAK KÜLTERÜLETÉN!

70827

Delelői tábla 1.
2003/2. lh.

0141/1 út, 0142, 0144 védelmi
erdő, 0145 út, 0146/1, 0143,
099/1

terepbejárás 2009, ásatás 2010
öntözésfejlesztési projekt érintette
ált. mezőg-i terület, szántó
mg-i művelés által már erősen bolygatott, ill. veszélyeztetett
Elvileg magában foglalja a 2003/2. lh-t, ami szájhagyomány alapján török
kori erődítés lenne a 0146/1 hrsz-on a véderdő területén, ill. körül. Nincs
nyilvántartva, nincs azonosítva!
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70829

Szilfás-dűlő VI.

0166

öntözésfejlesztés projekt terepbejárás 2009
ált. mezőg-i terület, szántó
mg-i művelés által bolygatott, veszélyeztetett

70831

Szilfás-dűlő VII.

0166

Kérjük a 0164 hrsz ellenőrzését öntözésfejlesztés projekt terepbejárás 2009
ált. mezőg-i terület, szántó
mg-i művelés által bolygatott, veszélyeztetett

70833

Szilfás-dűlő IV.

0169, 0170

öntözésfejlesztés projekt terepbejárás 2009
0170: ált. mezőg-i terület, szántó, ökológiai folyosó része, véderdősáv
mg-i művelés által bolygatott, veszélyeztetett

70835

Szilfás-dűlő V.

0169, 0170

öntözésfejlesztés projekt terepbejárás 2009
0170: ált. mezőg-i terület, szántó, ökológiai folyosó része, véderdősáv
mg-i művelés által bolygatott, veszélyeztetett

70837

Szilfás-dűlő III.

0172 földút, 0178 közlekedési
út, 0181, 0169

terepbejárás 2009, öntözésfejlesztési projekt érinti, nyomvonalon feltárt
2010
ált. mezőg-i terület, szántó
mg-i művelés által bolygatott, veszélyeztetett
Az 54785 lh-el összeér D DNy-i irányban.

70839

Szilfás-dűlő II.

0169

terepbejárás 2009, öntözésfejlesztési projekt érinti, nyomvonalon feltárt
2010
ált. mezőg-i terület, szántó
mg-i művelés által bolygatott, veszélyeztetett

70841

Szilfás-dűlő I.

0169

terepbejárás 2009, öntözésfejlesztési projekt érinti, nyomvonalon feltárt
2010
ált. mezőg-i terület, szántó
mg-i művelés által bolygatott, veszélyeztetett

70843

Kiskondai-halastavak I.

0181

Javasoljuk az 54785 számon öntözésfejlesztés projekt terepbejárás 2009
összevonni.
ált. mezőg-i terület, szántó
mg-i művelés által bolygatott, veszélyeztetett
A 54785 lh. része, annak déli felével azonos!
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70845

Nosztány-dűlő I.

099/1

terepbejárás 2009, öntözésfejlesztési projekt érinti, nyomvonalon feltárt
2010 negatív eredménnyel
ált. mezőg-i terület, szántó
mg-i művelés által bolygatott, veszélyeztetett

72137

Gunaras (65195/2.)

0302/9,
0302/6

72139

Gunaras (65195/1.)

2976/1, 5-9
2984

terepbejárás 2009
Dombóvár-Mágocs összekötő út nyomvonala érinti teljes
hosszában, tervezett véderdősáv a nyomvonal mentén?
mezőgazdasági területen még művelés bolygatja

0302/5,

0302/7,

terepbejárás 2009 Dombóvár-Mágocs összekötő út leendő nyomvonalán
jelenlegi mezőgazdasági területen még művelés veszélyezteti, bolygatja
TERVEZÉSI TERÜLETEN VAN: az összekötő út és csomópontja a lh-t teljes
hosszában ill. keresztirányban vágja, tervezett zöldterületi sávok,
üdülőterület, parkolók, terv. központi vegyes terület
É-D-i

72499

Üzemanyag telep
2003/17.

3824/7-8,
Kérjük a hrsz-ok ellenőrzését.
4571/5,
4896/2,
3824/3,
4571/6,
3824/2,
3823/1,
0301/2, 0302/5
kérdéses érintettség: 0300/4,
0302/2,

terepbejárás 1975, 2009
Belterület Gz-i ipari terület: részben elpusztult, elfedett (É-i fele) részben
mg-i művelés által bolygatott
tervezési területen van: tervezett kisvárosias lakóterület és véderdő

72501

Szenes út
2003/23.

2878/10,
2888/1, 2933, 3410
4377-78, 4380-4391, 4392/1-2,
4393

szórványleletek különböző építkezések során. A lh. valódi kiterjedése nem
ismert!
bejárás 2009, ásatás 2011

Javasoljuk a Kórház utca
elnevezést,
a
hrsz-ok
ellenőrzését és a mai állapot
szerinti
javítását
a
nyilvántartásban.
A 62112 ALDI lh-el a szakmai
jelentés szerint összeér, a
Forster
térképi
ábrázolás
szerint
nem.
Kérjük
az
ellenőrzést és javítást szükség
szerint.

belterület, bolygatott, jelenleg nagyobbrészt beépített: lakóterület,
meglévő ill tervezett településközponti vegyes terület (Vt)
újabb beépítés, közműfektetés veszélyezteti
A5 akcióterület érinti
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72503

VII. (Temesvári) utca 8- 3694-3699, 3700, 3711-3719,
22?
3729, 3730/13-17, 3738-3745,
3746/1,
2003/25

1970: árokásás során bolygatott, terepbejárás 2009, ásatás 2011
részben fedett, további építkezés, földmunka veszélyezteti
A lh. valódi kiterjedése nem ismert!
belterület: kertvárosias lakóterület

72519

Szőlőhegy, Sarok-dűlő I. 0364/33, 0364/34, 0364/23

1996: partfalban észlelt kemencék
VALÓBAN AZONOS A 2003/29. lh-el?
szennyvíznyomvonal érintette: terepbejárás 2009, ásatás 2011
mezőgazdasági művelés által bolygatott
besorolása: tervezett zöldterület, tervezett falusias lakóterület és utca

72521

Szőlőhegy, Sarok-dűlő II. 0364/7, 0364/8, 0364/24

73205

Újdombóvár-Köztemető 3807
ravatalozó

76365

Szarvasd-puszta
2003/8

0234 közlekedési út
0287,
0288/3,
0232/45, 0232/13,
0232/18, 0232/11,
0232/9, 0232/22,
0232/23, 0232/24,
0232/25, 0232/26,
0232/27, 0232/44

Kérjük a hrsz-ok ellenőrzését.

szennyvíznyomvonal terepbejárás 2009
a tervezett közmű nem érintette
mezőgazdasági művelés által bolygatott
besorolása: tervezett zöldterület, tervezett falusias lakóterület és utca
ravatalozó melletti földmunka során kerültek elő leletek: 2010:
leletmentés
A lh. kiterjedése ismeretlen, de az ismertnél nagyobb lehet.
Esetleg összeér a 72137 lh-el?
belterület: különleges terület, temető

A 6532. j. út felújítása ERD
0232/46, dokumentáció alapján a lh.
0232/12, lehatárolható.
0232/10, A 6532. j. út felújítása ERD
0232/21, dokumentáció alapján a lh.
0232/20, lehatárolható.
0232/19,
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szarvasdi vegyesbolt építése közben sírokat bolygattak meg, 1986:
leletmentés
A lh. kiterjedése ismeretlen, a hrsz-ok csak irányadóak!
belterület
részben feltárt, részben elfedett, építkezés, földmunka veszélyezteti
legújabb adat: A 6532. j. út felújítása beruházás Előzetes régészeti
dokumentáció 3.lelőhely. A terepbejárás adatai alapján a lelőhely DK és
DNy felé jelentősen nőtt.Feltételezhetően a 76437 lelőhely, bronzkori
temető is ennek a lelőhelyhez tartozik, de ezt felszíni kutatásokkal nem
lehet vizsgálni.

94
76437

Szarvasd II.
2003/7.

0232/46, 0232/48

Kérjük a lelőhely térképi
ábrázolásának ellenőrzését, és
ennek megfelelően a hrsz-ok
javítását.

szakirodalmi adat Wosinszky: A Szarvasdi-árok mellett található Szarvasdpuszta, gazdatiszti lakás építésekor találták a leleteket 1888-ban.
A lh. kiterjedése ismeretlen, bolygatott, vszl. részben elfedett, ill.
megsemmisült
belterület, esetleges építkezés, földmunka veszélyezteti,

77119

Hangyálos

0245/1

78021

Mászlonypuszta, Szilfa- 023/1
dűlő

terepbejárás 2011.
WMM.Ad.sz.: 1385-2012.
ált. mezőg-i terület, szántó
mg-i művelés által bolygatott, veszélyeztetett

81087

Szennyvíztelep

0324, 0318, 0326, 0325/1-6, 9- Kérjük a hrsz-ok ellenőrzését.
10, 2967

helyszíni szemle 2012. búzatarlón
szennyvíztelep, vasútvonal megsemmisíthette a lh. egy részét.
ált. mezőg-i terület, szántó, mg-i művelés által bolygatott, veszélyeztetett

84601

Pusztamászlony

0119/18-23

terepbejárás 2013.
ált. mezőg-i terület, szántó
mg-i művelés által bolygatott, veszélyeztetett

84603

Felsőmászlony
2003/4

087/1 közlekedési út, 054, 055, Kérjük a hrsz-ok ellenőrzését.
0129/129-137, 051,

terepbejárás 2013.
ált. mezőg-i terület, szántó, mg-i művelés által bolygatott, veszélyeztetett
2003/4 Kiskondapuszta II. lh-el lehet azonos, amit Miklós Zsuzsa
légifotózott, és nincs még nyilvántartva!

87987

Krúdy Gy. utca 60.

3214/2-5

még nincs

Kiskondapuszta I
2003/3

terepbejárás 2009. öntözésfejlesztés nyomvonala átvágja
ált. mezőg-i terület, szántó
mg-i művelés által bolygatott, veszélyeztetett

Kérjük ellenőrizni, mert nem 2014. felügyelet kábelfektetéskor: leletek rétegszerűen, obj.folt nélkül.
volt
a
térképi A lh. kiterjedése nem ismert!
adatszolgáltatásban!
belterület, lakóterület
bolygatott, építkezés, közmű, egyéb földmunka veszélyezteti
Kérjük a lelőhely pótfelvételét A 2003-as régészeti hatástanulmányban szereplő lelőhely (Miklós Zs.
a nyilvántartásba a meglévő légifotózása során előkerült, ismeretlen korú telep).
dokumentáció alapján.
Nem került be a nyilvántartásba.
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még nincs

Kiskondapuszta II
2003/4

Kérjük a lelőhely pótfelvételét A 2003-as régészeti hatástanulmányban szereplő lelőhely (Miklós Zs.
a nyilvántartásba a meglévő légifotózása során előkerült, ismeretlen korú telep).
dokumentáció alapján.
Nem került be a nyilvántartásba.

még nincs

Béka-tó
2003/18

Kérjük a lelőhely pótfelvételét A 2003-as régészeti hatástanulmányban szereplő lelőhely: teljesen feltárt
a nyilvántartásba a meglévő ill. részben elpusztult vlah temető, több korszakú telep, Mágocsi úttól É-ra
dokumentáció alapján.

még nincs

Béka-tó II.
2003/19

Kérjük a lelőhely pótfelvételét A 2003-as régészeti hatástanulmányban szereplő lelőhely: a 18. temetőhöz
a nyilvántartásba a meglévő tartozó falu, terepbejárás és 18. sz-i térkép alapján
dokumentáció alapján.

még nincs

Béka-tó III.
2003/20

Kérjük a lelőhely pótfelvételét A 2003-as régészeti hatástanulmányban szereplő lelőhely: légifotózott
a nyilvántartásba a meglévő lelőhely, ismeretlen korú sánc?
dokumentáció alapján.

még nincs

II.téglagyár
2003/22

Kérjük a lelőhely pótfelvételét A 2003-as régészeti hatástanulmányban szereplő lelőhely: bolygatott,
a nyilvántartásba a meglévő Kölcsey u-i játszótéren sírok és középkori telepobjektum.
dokumentáció alapján.

Szarvasd-puszta II

Nyilvántartásba
vétel ROP KERETÉBEN A 6532. J. ÖK ÚT 9+320 – 27+967 KMSZ KÖZÖTTI
folyamatban ERD alapján.
SZAKASZ FELÚJÍTÁSA
ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ, Forster Központ
új lelőhely a döbröközi határ közelében, jelöltük a 2. térképen

Szarvasd-puszta III.

Nyilvántartásba
vétel ROP KERETÉBEN A 6532. J. ÖK ÚT 9+320 – 27+967 KMSZ KÖZÖTTI
folyamatban ERD alapján.
SZAKASZ FELÚJÍTÁSA
ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ, Forster Központ
új lelőhely a döbröközi határ közelében, jelöltük a 2. térképen
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2. melléklet: Dombóvár város nyilvántartott régészeti lelőhelyeinek térképi ábrázolása
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3. melléklet: Kulturális örökségvédelmi, régészeti törvények, rendeletek
- 1997. évi CXL. törvény „A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről
- 2001. évi LXIV. törvény „A kulturális örökség védelméről”
- 2012. évi CXCI. törvény a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények
módosításáról
- 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
- 2014. évi CVI. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal
összefüggő törvények módosításáról
- 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról
- 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet – egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
- 144/2013. (V.14.) Korm. rendelet a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról
- 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos
szakértői tevékenységről
- 13/2015. (III. 11.) MvM rendelete a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és
védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi
elismerésének részletes szabályairól
- 14/2015. (III. 11.) MvM rendelet a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére
jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának
szabályairól és eljárásrendjéről
- 38/2015. (III.11.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról
- 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével
kapcsolatos szabályokról
- 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
- 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi ás mezei
őrszolgálatról
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
- 2007. évi CXXIII törvény a kisajátításról
- 2011. évi CXCVI törvény a nemzeti vagyonról
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- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről, 177§ (3) kulturális örökség védett elemének gondatlanul való
megsemmisítése, megrongálása, elvitele, áthelyezése, elmozdítása szabálysértés
- 2012. évi C törvény a Büntető Törvénykönyvről. 357 § műemlék vagy védett kulturális javak
megrongálása, 358 § védett kulturális javakkal való visszaélés

A régészeti lelőhelyekre, feltárásokra vonatkozó jogszabályok, intézkedések
2001. évi LXIV. törvény:
3. § A kulturális örökség védelme érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket - így különösen a
terület- és településfejlesztés, terület- és településrendezés, környezet-, természet- és tájvédelem és
az ezzel kapcsolatos beruházások tervezését - e védelemmel összhangban kell végezni.
8. § (1) A Magyarország határain belül a föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő
vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon, és e törvény erejénél fogva védelem alatt áll.
9. § 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.
10. § (1) A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti
összefüggéseikben kell megőrizni.
(2) A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén
mentő jellegűeknek kell lenniük.
11. § A nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.
19. § (1) A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon
kitermelését is (a továbbiakban együtt: fejlesztések, beruházások), a nyilvántartott régészeti
lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni.
(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.
(3) A régészeti feltárások költségeit - a mentő feltárás, valamint a 23/F. § (6) bekezdésében foglalt
eset kivételével - a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell fedeznie, akinek érdekében az
elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.
(4) A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági ár képzésének szabályait,
módját és mértékét jogszabály határozza meg. A hatósági árra vonatkozó szabályokat évente felül
kell vizsgálni. (A régészeti feladatellátás költségeire vonatkozó hatósági árak: 39/2015. (III. 11.) Korm.
rendelet 5. melléklet)
Védett lelőhelyekre vonatkoznak a 12-18 §-ok

Megelőző feltárás
Fogalma: 7 § 13. írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel végzett régészeti feladatellátás
(régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás), amely a földmunkával járó fejlesztések,
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beruházások által érintett, nyilvántartott régészeti lelőhelyek feltárására irányul, kivéve a
nagyberuházást.
22.§(1) A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett
részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.
(2) A földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes régészeti dokumentáció készíthető,
különösen a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-kijelöléshez. Nem nagyberuházás esetén a
beruházó az előzetes régészeti dokumentáció készítésével a feltárásra jogosult intézményt bízhat
meg.
(3) A nyilvántartási adatok és - ha rendelkezésre áll - az előzetes régészeti dokumentáció adatai,
valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat
figyelembevételével a hatóság - jogszabályban meghatározottak szerint - a megelőző feltárás
keretében előírhat régészeti megfigyelést ír elő /aa)-ae) pontokban/ próbafeltárást (ba)-bc)
pontokban, teljes felületű feltárást /c-d pontokban leírt esetekben.
22§ 5. pontja felsorolja azokat a múzeumokat, intézményeket, amelyek megelőző feltárást
végezhetnek.
23/A. § A régészeti örökség védelme és a fejlesztések, beruházások hatékonyabb megvalósítása
érdekében a nyilvántartott régészeti lelőhelyen kívüli földmunka esetén a régészeti feltárásra a 22. §
(10)-(11) bekezdésében foglalt követelmények szerinti szerződés köthető.

Nagyberuházás
7 § 20. Nagyberuházás: az alábbi, földmunkával járó beruházás:
a) a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás,
b) a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánított beruházás,
c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás,
d) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztótározó-építés, vagy
e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló
törvény szerint kisajátítást végeztek.
7 § 3. Előzetes régészeti dokumentáció: valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a
régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának,
kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből
következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak
meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a lelőhely állapotában
maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és
próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.
23/B. § (1) Nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátásra - beleértve az előzetes régészeti
dokumentáció készítését - a megelőző feltárásra vonatkozó szabályokat a 23/C-23/F. §-ban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
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23/C. § (1) Nagyberuházás esetén előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.
(2) Előzetes régészeti dokumentációnak minősül az öt évnél nem régebbi örökségvédelmi
hatástanulmány, ha a tartalmát és az elkészítéséhez alkalmazott módszereket tekintve megfelel az
előzetes régészeti dokumentáció fogalmi feltételeinek, és alkalmas az elvégzendő régészeti
feladatellátás módjának, valamint idő- és költségvonzatának meghatározására.
(3) Az előzetes régészeti dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Hivatal
(Értsd: Forster Központ) készíti el.

Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 20. § (1) Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell
készíteni, ha a beruházás jellege próbafeltárás végzését nem indokolja, vagy azt nem teszi lehetővé.
Az egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció készítésére a próbafeltárás kivételével a Kötv.
23/C. §-át kell alkalmazni.
(2) Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció készíthető különösen az alábbi esetekben:
a) kerékpárút létesítése,
b) két méternél keskenyebb nyomvonalas közművek létesítése, kiváltása, áthelyezése,
c) légvezeték oszlopának létesítése,
d) beépített területen,
e) hulladéklerakó rekultivációja,
f) a két méter szélességet szakaszokban sem meghaladó, pálya- és ívkorrekció nélküli 11,5
tonnás burkolat-megerősítés,
g) belterületi aszfaltos környezetben körforgalmak építése,
h) helyben cserés vasúti felújítások,
i) természetes és mesterséges vízfolyások mederrendezése,
j)vasúti vagy közúti töltést érintő munkálatok.

Mentő feltárás
Fogalma: 7 § 14. régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, váratlan előkerülése során
alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű megmentésére irányuló azonnali beavatkozás.
24. § (1) A régészeti emlékek és leletek előkerülése esetében is gondoskodni kell a régészeti örökség
elemeinek helyszíni megőrzéséről. Ha a helyszíni megőrzésre nincs lehetőség, mentő feltárást kell
végezni. Mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerinti intézmény jogosult.
(2) Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a
tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles
a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,
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b) a jegyző útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja
a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt és a
hatóságot, valamint
c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai
szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.
(3) A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és
folyamatosan - az elvárható ütemben - végezni, az előkerült régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni.
(4) Ha a mentő feltárást nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a hatóság hivatalból vagy a Hivatal
javaslatára ideiglenesen védetté nyilváníthatja a földterületet.
26. § A korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhely, illetve lelet
feltáráson kívüli felfedezője vagy bejelentője jogszabályban meghatározottak szerint elismerésben
részesíthető.
Régészeti érdekű területen előkerülő lelet, jelenség esetén a mentő feltárásokra vonatkozó szabályok
érvényesek.

A Hatóság és feladatai
Dombóvár Város közigazgatási területén a örökségvédelmi hatóság: Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatal - Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az illetékes első fokú
örökségvédelmi hatóság (39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 3 § a) és 1. melléklet)
2001. évi LXIV. törvény, 62-64 §, előzetes tájékoztatás, hatósági nyilatkozat 65 §
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 63 § (2):
A hatóság szakhatósági hatáskörében a nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti védőövezetet,
a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket, a műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű
területet és a történeti tájat vagy világörökségi területet érintő ügyben az ügyfélnek az eljárás
megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a
kibocsátásától számított hat hónapig használható fel.

A Hivatal és feladatai
199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet: a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központról
5. § (1) A Nyilvántartási Iroda a Kormány által kijelölt első fokú kulturális örökségvédelmi hatóságként
a Kötv. 71. § (1) bekezdése szerint ellátja
a) a régészeti lelőhelyek, b) a régészeti feltárási engedélyek és a feltárási dokumentációk, c) a védetté
nyilvánított régészeti lelőhelyek, d) a műemléki értékek, a műemlékek, műemléki jelentőségű
területek, műemléki környezetek és történeti tájak, e) a világörökségi területek és a világörökségi
várományosi helyszínek központi, közhiteles nyilvántartás elektronikus adatkezelésével kapcsolatos
hatósági és szakmai feladatokat.
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(2) A Nyilvántartási Iroda az Országos Építésügyi Nyilvántartást (a továbbiakban: OÉNy) vezető
szervezet, az örökségvédelmi hatóság, az építésügyi hatóság, a földhivatalok, a jegyző, a főjegyző,
valamint a feltárási joggal rendelkező intézmények számára elektronikus hozzáférést biztosít az általa
kezelt, a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével összefüggő feladataik ellátásához
szükséges adatokhoz.
6. § d) a Kötv. 7. § 20. pontja szerinti nagyberuházás (a továbbiakban: nagyberuházás) esetén a
beruházó megbízásából előzetes régészeti dokumentációt készít, ennek részeként próbafeltárást
végez,
e) ellátja a nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti előkészítés és koordináció feladatait,
13/2015. (III. 11.) MvM rendelet 2. § (2) Régészeti lelőhely nyilvántartásba vételét feltárásra jogosult
intézmény vagy az örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) kezdeményezheti a ...
meghatározott adattartalmú lelőhely-bejelentő adatlap benyújtásával a Forster Gyula
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központnál. A nyilvántartásba vételi javaslat közérdekű
bejelentésnek minősül. A régészeti lelőhely nyilvántartásba vételére irányuló eljárás hivatalból is
indulhat.

Örökségvédelmi hatástanulmány
2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település
településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció
készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány,
vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell
örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési
eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület
örökségvédelmi szempontból nem érintett.
(3) A hatóság örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő jogszabályban meghatározott
esetekben.
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 63 § (4) A szakhatósági hatáskörében eljáró hatóság örökségvédelmi
hatástanulmány elkészítését írhatja elő a beruházás előkészítését meghatározó feltételek tisztázása
érdekében
a) a bányászati, kutatási, műszaki, üzemi terv jóváhagyása, bányatelek megállapítása és módosítása,
védőpillér kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése,
b) előzetes környezeti hatásvizsgálat, valamint
c) újrahasznosításra, más célú hasznosításra vagy telekalakításra irányuló földhivatali eljárás esetén,
ha előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre.
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 68-69§ és 12. melléklet Az örökségvédelmi hatástanulmány és az
értékvédelmi terv részletes tartalma
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