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BEVEZETÉS, A HATÁSVIZSGÁLAT CÉLJA ÉS JOGI KERETEI

Alsóörs Község településrendezési terveinek jelen módosítástervezete a település belterületének (részben külterületének)
észak-nyugati szektorában egyetlen telekcsoportra (0132/8, 1/4,5, 2/1,2 hrsz.) vonatkozik. Ezen módosításokat a vonatkozó
törvényi előírások szerint a település érintett környezeti történeti és táji értékeire, azok őrzésére és gazdagítására figyelemmel
kell végrehajtani:
„2001. évi LXIV. törvény
a kulturális örökség védelméről
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.”
Ezt az érdeket szolgálja, hogy a településrendezési tervek és helyi építésügyi rendelkezések előkészítése során, a „Megalapozó
munkarészek” elkészítése kapcsán, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről 1 sz. melléklete alapján és az ott jelzett tartalommal értékvédelmi munkarésznek, „örökségvédelmi
hatásvizsgálatnak” kell készülnie, mely tisztázza a tervezett változások hatásait a vizsgált terület és környezete örökségi
értékeire. Az örökségvédelmi hatástanulmány kötelező tartalmát részletesen a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 12. melléklete rögzíti. Jelen vizsgálat ennek megfelelően készült.
Fontos jelezni, hogy a tervezés alá vont terület és annak környezete örökségi értékeinek védelme, az 1997. évi LXXVIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről 57. § (1) bek. alapján nem pusztán a jogilag védelem alá vont objektumokra,
épített környezetre és régészeti emlékekre vonatkozik, hanem az országos és helyi védelemben nem részesülő, de a történeti
és táji értékeket hordozó kulturális örökségre is:
„Az építészeti örökségnek azok az elemei, amelyek értékük alapján a 56. § szerint nem részesülnek országos egyedi műemléki
védelemben, de a sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti értéküknél fogva a
térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt emberek és közösségek munkáját és
kultúráját híven tükrözik, a helyi építészeti örökség részét képezik.”
Ehelyt arra is fontos felhívni a figyelmet – jogalkotóét és jogalkalmazóét egyaránt, nemkülönben a potenciális építtetőét -, hogy
e munka eredményeként megszülető jogszabálytervezet és annak hatályba lépő változata a mindenkori építtető számára csak a
lehetséges beavatkozások, építések kereteit, szélsőértékeit, numerikus paramétereit adja meg, de a megfelelőség kritériumai
ennél lényegesen árnyaltabbak, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről 50. § (1) és (2) bekezdése alapján az illeszkedés, a környezet építészeti karakterének védelmét, a táji értékek
érvényesülését jelentik:
„50. § (1)(…) A tervezési program az e rendeletben (a HÉSZ-ben KT.) előírt követelményeknél szigorúbbakat is megállapíthat.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően építményt és annak részeit a rendeltetési céljának megfelelően, és a helyszíni
adottságok figyelembevételével kell megvalósítani úgy, hogy az
a) ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű és biztonságos
használhatóságát,
b) méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedjen a környezet és a környező beépítés adottságaihoz,
c) ne korlátozza a szomszédos telkek beépítését,
d) ne károsítsa a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit,
e) tegye lehetővé az építészeti örökség és az építészeti értékek megóvását,
f) építmény elhelyezési módja, beépítési magassága, homlokzata, tetőzete és azok kialakítása tegye lehetővé a településkép és
a környezet előnyösebb kialakítását, a táj és településkép értékeinek érvényesülését,…”
Mindezen sajátosságokra és jogi keretekre figyelemmel készült az alábbi örökségvédelmi vizsgálat.
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Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének tárgya
Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének tárgya: Alsóörs község településrendezési eszközeinek
módosításához szükséges (1/5 hrsz.-ú terület és a kapcsolódó területetek) örökségvédelmi hatástanulmány régészeti
munkarészének elkészítése a Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztálya: VE-09D/EOH/00660-2/2017 iktató számú örökségvédelmi véleményében foglaltaknak megfelelően.
A tanulmány a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Nyilvántartási Hatósági Osztály
(1113 Budapest, Daróczi u. 3.) által a település területén található régészeti lelőhelyekre vonatkozó KÖHÁT/1123/2 (2017)
nyilvántartási számú adatszolgáltatására, Magyarország Régészeti Topográfiája 2. kötetének (Veszprém megye régészeti
topográfiája. A veszprémi járás, Budapest 1969 (továbbiakban: MRT 2.) adataira, illetve a 2017. június 1.-én végzett helyszíni
szemle eredményeire épül.
A kulturális örökségvédelem általános elvei:
A régészeti lelőhelyek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) 11. § alapján
általános védelmet élveznek. A törvény szelleme és a védelem logikája szerint a régészeti lelőhelyek épségét meg kell őrizni. A
Kötv. 3. § -a szerint 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.
A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása mindenkinek kötelessége. Tilos a
kulturális örökség védett elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása. A kulturális
örökség elemeit tudományos módszerekkel kell felkutatni, számba venni, értékelni, az utókor számára megőrizni és
hozzáférhetővé tenni. (Kötv. 4. § (1.-2.) bek.)
A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent
az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházak, a társadalmi és gazdasági szervezetek, valamint az
állampolgárok számára. (Kötv. 5. § (1.) bek.)
A föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon. (Kötv. 8.
§(1.) bek.)
A régészeti lelőhelyeket - a fenntartható használat elvének figyelembevételével - csak olyan mértékben lehet igénybe venni,
hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. (Kötv. 9. §)
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A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni. A
régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük.
(Kötv10. § (1)- (2) bek.)
A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. (Kötv. 11. §.)
Ezért egy-egy beruházási területen, a földmunkával járó fejlesztések esetében régészeti lelőhelyek védelme érdekében a
fentiek alapján kell eljárni.
Örökségvédelemmel, régészeti lelőhelyek védelmével kapcsolatos alapvető jogszabályok jegyzéke:
a)
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (Kötv.);
b)
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról;
c)
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, különösen a kunhalmok és földvárak törvényi védelméről (23. § (2)
bek.);
d)
1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről;
e)
439/2013. (XI. 20.) Korm. rend. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről
f)
13/2015. (III. 11.) MvM rend. A régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának,
valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól
g)
496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
h)
497/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
A régészeti területek típusai:
A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. (Kötv. 11. §.)
A Kötv. a régészeti területeket három típusba sorolja be:
a) Régészeti lelőhely (7. § 35. pont)
b) Fokozattan védett, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely (13. § (3) bek)
c) Régészeti érdekű területek (7. § 29. pont)
Régészeti lelőhely:
Régészeti lelőhely az a földrajzilag körülhatárolt terület, amelyen a régészeti örökség elemei eredeti történeti
összefüggéseikben megtalálhatóak. A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti helyükön, eredeti összefüggéseikben kell
megőrizni, ezért a védelmükre irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenni
(Kötv. 10. § (1)-(2) bek). A régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel el kell kerülni (Kötv. 19. § (1) bek).
Ha a régészeti lelőhely elkerülése a fejlesztések, beruházások költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a fejlesztés, beruházás
másutt nem valósítható meg, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni (a továbbiakban: megelőző
feltárás).
A megelőző feltárás részeként a régészeti lelőhelyen - a hatóság eltérő rendelkezésének hiányában - próbafeltárást kell végezni.
A régészeti érintettség mértékétől függően - külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén - a hatóság
régészeti megfigyelést írhat elő.
A megelőző feltárásra vonatkozóan a feltárásra jogosult intézmény és a beruházó írásbeli szerződést köt. A szerződés
tartalmazza a feltárás módját, időtartamát, a feltárásra jogosult intézmény által végzendő régészeti feladatellátás költségét,
valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai feltételeket. A (10) bekezdés szerinti szerződést a feltárásra jogosult
intézménynek és a beruházónak a jogszabályban meghatározott adattartalomnak a beruházó által történő rendelkezésre
bocsátásától számított 15 napon belül kell megkötni (Kötv.22§ (10) és (11) bekezdés)
Nagyberuházás (Kötv. 7§ (20) bekezdés) esetén a Kötv. 23/B-F § szerint, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátás estén a Kötv. 23/G § szerint kell
eljárni!
Azt a természetes vagy jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki (amely) az e törvényben
engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérő módon végzi, illetve a védetté nyilvánított, vagy e törvény
erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti, vagy megrongálja, illetve a védett
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kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti, örökségvédelmi bírsággal (a továbbiakban: bírság)
kell sújtani. Az örökségvédelmi bírság kiszabása nem mentesít egyéb, építésügyi eljárásban kiszabható bírság alól.
Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.” (Kötv. 82. § (1) (2))
A 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet alapján (2. § (2) bek.) A bírság megállapítása szempontjából a Kövt. 46. § -ban
meghatározott kulturális javak és a nem védett kulturális javak a IV., a nyilvántartott régészeti lelőhelyek és a kulturális örökség
ideiglenes védelem alatt álló elemei az I. kategóriába tartoznak. 2. § (4) bek.) A kulturális örökségnek a Kövt. hatálybalépése
előtt védetté nyilvánított elemei közül a régészeti lelőhelyek és kulturális javak e rendelet alapján mindaddig az I. kategóriába
tartoznak, amíg a védettségükre vonatkozó rendelet, illetve határozat másképp nem rendelkezik.
Ezzel párhuzamosan a szabálysértési jog és a büntetőjog is védelembe részesíti a régészeti lelőhelyeket.
A régészeti lelőhelyek védelme a tulajdonos rendelkezési jogát is korlátozza. A Btk. 357. § büntetni rendeli a régészeti
jelentőségű földterületeken elkövetett rongálást:
(1) Aki a tulajdonában álló, a kulturális javak körébe tartozó és védett tárgyat megrongálja, bűntettet követ el, és három évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az (c) bekezdés szerinti tárgyat megsemmisíti, vagy annak helyrehozhatatlan károsodását idézi elő, öt évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
Régészeti érdekű terület:
Régészeti érdekű területnek számít valamennyi olyan terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon része,
amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető. (Kötv.7. § 29.) pont) „ A régészeti örökség
elemei a régészeti érdekű területekről vagy a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. (Kötv. 19. §
(2) bek.) A fentiek alapján, ezért fokozott figyelemmel és óvatossággal kell eljárni minden földmunkával járó beruházás,
területfejlesztés esetén. A beruházás megtervezése előtt, a beruházás megvalósíthatóságának érdekében a tervezett beruházás
helyszínét ezért célszerű kulturális örökségvédelmi szempontból megvizsgálni.
„A régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről vagy a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében
mozdíthatók el.” Ennek alapján fokozott figyelemmel és óvatossággal kell eljárni és minden tervezett földmunka előtt célszerű
a Hatósággal, a Járási építésügyi és örökségvédelmi hivatallal (hatóság) egyeztetni.
Amennyiben régészeti érdekű területen földmunkák során addig ismeretlen régészeti lelőhely kerül elő, abban az esetekben a
végzett tevékenységet abba kell hagyni, és a helyszín vagy lelet őrzése mellett haladéktalanul értesíteni kell a területileg
illetékes önkormányzat jegyzőjét, aki a területileg illetékes múzeum (jelen esetben: a Laczkó Dezső Múzeum, 8200 Veszprém,
Erzsébet sétány 1.) és a hatóság szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A bejelentési kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan
tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli, elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után
(Kötv. 82. § (2) bek.) A múzeum 24 órán belül írásban köteles nyilatkozni a munka folytathatóságáról, amennyiben „a múzeum
nyilatkozata alapján a régészeti emlék vagy a lelet veszélyeztetése nélkül a tevékenység még részlegesen sem folytatható, a
tevékenység jellege szerint illetékes hatóság köteles annak folytatását azonnali hatállyal megtiltani és legfeljebb 30 napra
felfüggeszteni, és intézkedéséről a hatóságot értesíteni”. Mentő feltárás esetén a szükséges beavatkozás költségeit a feltárásra
jogosult intézmény (múzeum) köteles állni.
A lelet, illetve a lelőhely bejelentőjét jutalom illeti meg. A régészeti lelőhely és a lelet megtalálójának elismerését a 13/2015. (III.
11.) MvM rend. 12§ részletesen szabályozza. A nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhelyben vagy az onnan származó
leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése ugyancsak büntetendő cselekmény, a Btk. 357 § (1) és (2). pontja alapján.
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2.

ALSÓÖRS – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT

A vizsgálatok adott esetben a környezetre és a település egészére kitekintéssel, de célja szerint alapvetően a tervezés alá vont
terület kulturális örökségi, táji összefüggéseit vizsgálja

2.1 A TELEPÜLÉS RÖVID TÖRTÉNETI LEÍRÁSA (A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉS- ÉS
TÁJSZERKEZET ALAKULÁSA)
Bár régészeti leletek bizonyítják, hogy a mai Alsóörs környezete a neolitikumtól, az újkőkor időszakától bizonyosan lakott volt,
pontosabb adatok a koraközépkori eredetről állnak rendelkezésre. Régészeti adatok mutatnak a „Középsok” nevű határrészen
egy, a 12. században feltehetően felhagyott ősi településre, de a mai Ófalu, a Somlyó-hegy oldalában, a mai református
templom környezetében kialakuló és mind a mai napig alapvonalaiban létező település gyökerei a 13. századig, az Árpád-korig
nyúlnak vissza. Az első okleveles említések is az 1200-as évekből valók. Nyilvánvaló emlékei a középkori eredetnek a ma már a
középkori építészeti karaktert csak részleteiben őrző, jelentős barokk átépítésen átesett templom, és az egykori gótikus
udvarház, az - egyes források szerint - sajátosan formált kéményfeje révén ún. török ház. Láthatólag a helyi építőanyagból, a
vörös homokkőből falazott épületek, látványos támfalak és oromfalak is - legalábbis részleteiben - több évszázados múltra
tekintenek vissza, bár ezen különösségüket műemléki védelem nem támogatja. Nyilvánvaló azonban, hogy a Somlyó-hegy délnyugati oldalában megtelepedett falu szabálytalan, részben rétegvonalakra ültetett, változó szélességű, hullámzó utcáival és
esésvonal irányú lépcsős sikátoraival, közeivel igazi organikus, festőien középkori, romantikus, ősi állapotot őrző struktúra. Az is
látható a második katonai felmérésen, hogy a tervezés alá vont terület a 19. században nem volt beépítve, a történeti falu erre
a területre nem terjedt ki.

http://mapire.eu/hu/map/secondsurvey/?layers=osm%2C5%2C42&bbox=1999333.2043797534%2C5940146.381211183%2C2003346.14836472
53%2C5942212.569632017

Ez az utcarendszer, a terepadottságokhoz igazodó településszerkezet és ez az organikus struktúra bővült fokozatosan déli
irányban, a Magyar Királyság 1869-1887 között készült térkép szerint a mai Alkotmány utcáig.
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Újabb fejezetet nyitott a falu fejlődésében a vasút megjelenése a Balaton északi partján, mely hálózat kiépülése új lendületet
adott a település területi bővülésének. Fontos tényező volt a 19. század végével, a 20. század elejével beköszöntő, modernkori
életmód minta, az üdülés jelensége is, tehát annak az életmódnak a felbukkanása és gyors terjedése, mely szerint az év egy
szakaszát máshol és máshogy kell eltöltenünk, mint egész éven át. Ez egyfelől a tópart és a település déli pereme között – az
elmocsarasodott területek lecsapolásával, a tópart rendezésével, az annak előtte csak az állattartás kapcsán igénybevett
területen fövenyfürdő kialakításával - indított meg egy mérnöki szemlélettel kialakított, egyszerű és szabályos
településfejlesztést, mely új utcarendszer és új épülettípus megjelenésével járt együtt. Másfelől megindult egy sajátos expanzió,
mely északon, a Római út Balatonalmádi felé vezető szakaszán szórványos beépítéseket, Lovas felé, nyugati irányban pedig a
merőleges úthálózat üdülők számára történő bővítését indította meg. Meg kell jegyezni, hogy ez a fejlődés fokozatos volt, az
Ófalu és a tópart között még a múlt század hatvanas éveiben is akadt mezőgazdasági művelés alatt álló terület.
Meg kell jegyezni, hogy mindez idő alatt a tervezés alá vont területen semmiféle építési tevékenység nem tapasztalható.

http://mapire.eu/hu/map/hungary1941/?layers=osm%2C111&bbox=1997326.7323872675%2C5939113.287000766%2C2005352.6203572112%2
C5943245.663842434
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További két, 20. századi periódust indokolt még megemlíteni. Az
első a sztálinista diktatúra utáni konszolidáció időszaka, mely a
századelő mintáival semmiféle rokonságban nem álló,
viszonylag vegyes építészeti színvonalú új magánnyaralók és
hétvégi házak gyors ütemű építését jelentette, melyhez három
fontos jelenség is csatlakozott. Egyrészt a közműhálózat
ütemezett kiépítése, például a csapadékvíz nyílt csatornájának
kialakítása az Endrődi Sándor utca keleti oldalán, másrészt egy
tulajdonképpen tájidegen, a terep adottságaira és a település
képére minden tekintet nélkül kialakított, szinte városias, tömör,
kétszintes lakóházépítés az Ófalu és a tópart között (ún.
társasházak). Harmadrészt az intézményhálózat kiépítése, mely
a strand és vegyes funkciójú, önkiszolgáló étterem, később a
Villa épület az Ófaluban Fotó: KT.
part menti ABC áruház könnyűszerkezetes kiépítését,
művelődési központ és könyvtár iparias karakterű, léptékében és arculatában idegen megépültét, a partközeli kereskedelmiszolgáltató alközpont létrehozását (ABC áruházzal és fodrászattal), és a hagyományos állomásépület és Resti minden varázsát
nélkülöző, lelketlen új vasútállomás (értelmetlennek tűnő) megépítését jelentette.

Eötvös Károly Művelődési ház
http://mapio.net/pic/p-60150489/

Alsóörsi vasútállomás
https://www.google.hu/maps/@46.9846325,17.9752347,3a,30y,337.9h,92.99t/data=!
3m7!1e1!3m5!1sREjvsw73OHduEyL86wj5Bw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3
Fpanoid%3D

Társasházak az Endrődi Sándor utcában
https://www.google.hu/maps/@46.9910707,17.9758405,3a,90y,68.69h,95.55t/data=!3m6!1e1!3m4!1scraK909KBLnjXcX4JXd4lw!2e0!7i13312!8i6656
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A Sirály étterem

A parti ABC

http://egykor.hu/alsoors/onkiszolgalo-etterem-eszpresszo/3334

http://egykor.hu/alsoors/elelmiszer-bolt/2540

A település életében a legutóbbi fejlesztési periódus a rendszerváltást követő időszak volt, amikor a falu önkormányzata az
üdülőfaluban szisztematikus és igényes fejlesztéseket, ezzel szerkezeti és településképi változásokat hajtott végre. E körben
legfontosabb a strand, a tófürdő épületállományának teljes megújítása (melynek áldozatául esett a balatoni nyaralások
elmaradhatatlan helyszíne: a kertmozi) és az ehhez kapcsolódó Sirály parknak, mint a falu tóparti főterének rendezvényi
térként való kialakítása, a Kemping felé sétány kiépítésével. Az Óvoda utca – Alkotmány utca között, az Endrődi Sándor utca
mentén centrális, reprezentatív kereskedelmi-szolgáltató központ kialakítása történt élelmiszer-áruházzal, kis alapterületű
üzletekkel, gyógyszertárral (a korábbi évtizedeken át egy átalakított villában működött), fodrászattal, buszfordulóval, ligetes
köztérrel és sportcsarnokkal. Új polgármesteri hivatal épült a művelődési ház mellett, továbbá modern római katolikus
templom lombkoronák mögé rejtetten, a falu főtengelyét jelentő Endrődy Sándor utcában.
Mindezen átalakulások, továbbépítések (a falu fejlődése) érintetlenül hagyta a tervezés alá vont területet. Peremén annyi
történt, hogy a Lovasi út déli térfala, egykori konyhakertek területe, a látványnak erősen kitett, erősen stilizált térfallá alakult.

A Lovasi út déli térfala Foto KT.
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2.2 A TELEPÜLÉS RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK FELMÉRÉSE
A tervezésre kijelölt és változtatással érintett terület szervesen kötődik Alsóörs középkori településtörténetéhez.
A Somlyó hegy déli, délnyugati lábánál létrejött egykori, Árpád-kori, középkori településközpont meghatározó elemei a
település területén ma is jól azonosíthatóak. Ezek egyike az először 1318-ban említett, többször átépített református templom,
amelynek Árpád-kori eredete, a boltozott kegyúri karzata alapján egyértelműnek tűnik (lelőhely azonosító: 7067; MRT/2 1969.
22-23., Koppány András: Alsóörs, Református templom. Műemlékvédelmi Szemle 2002/2. 9-10.). A másik, reprezentatív emlék
az ún. Török-ház (lelőhely azonosító: 7068; MRT/2 1969. 23.) pedig egy olyan késő középkori udvarházat őrzött meg magában,
amely nem csak egyedülálló örökségi érték, de egyértelműen utal a középkori település egykori kiterjedésére és centrumára is.
A tervezett változással érintett területet is magában foglaló ún. Kis- réti-dűlő (lelőhely azonosító:7066) tulajdonképpen ennek a
középkori települési övezetnek a nyugati délnyugati határán fekszik, ez gyakorlatilag a Somlyó hegy délre néző leejtőjén,
Felsőörs irányába hosszan elnyúló középkori falu széle (MRT/2 1969. 22.).

Alsóörs és vizsgált terület az az Első Katonai Felmérés (1763-1787) térképlapján, forrás: Arcanum, http://mapire.eu/hu/

Alsóörs és vizsgált terület a Második Katonai Felmérés (1806-1869) térképlapján, forrás: Arcanum, http://mapire.eu/hu/
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A vizsgált terület a település Kataszteri térképén (Alsó Eörs,1858)
forrás: Arcanum, http://mapire.eu/hu/

A vizsgált terület, a bal oldalon, nyugat (a Lovasi út) felől

2.3 A VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRA
2.3.1 A VILÁGÖRÖKSÉGI, ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYOS HELYSZÍNEK ÉS
TERÜLETEK
A rendezés alá vont területen világörökségi, vagy világörökségi várományos helyszínek nincsenek

2.3.2 AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG ELEMEI
2.3.1.1

Református templom
Azonosító

9550

Törzsszám

5365

Védettség

műemlék

Eredeti kategória:

Szakrális építmény

Eredeti főtípus:

templom

Eredeti típus:

református templom

Megye:

Veszprém

Helység:

Alsóörs

Cím:

Templom utca

Helyrajziszám:

7

http://muemlekem.hu/muemlek?id=9550

Rövid leírás:
Ref. templom, román eredetű, gótikus, 15. sz.-i részletekkel. Újjáépítve késő barokk stílusban 1788-ban.
Külsején középkori festésnyomok. A feltehetőleg késő barokk, 18. sz. végi festett famennyezetet átfestették. Berendezés:
szószék, copf, 1780 körül
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Az első templomot a tatárjárás után, az 1260-as évek tájékán építették. Eredetileg vaskos keresztboltozatos, torony nélküli kis
szentély volt. Veszély esetén nemegyszer menedék a falu népének. Feltáró ásatások bizonysága szerint kezdetben falain belülre
is temetkeztek. A későbbi századokban bővítették, nyugati végébe tornyot emeltek, csúcsíves kőkeretes bejárati kapuját mai
helyére tették. A templom a reformációkor, az 1500-as évek elején került a reformátusok kezére. A XVIII. században csehboltozatot emeltek a hajó fölé, miután elbontották a festett fakazettás síkmennyezetet és két, kőoszlopra támaszkodó karzatot
építettek. Ezek alját és a padok elejét borították a kazettákkal.
2000-ben vette kezdetét a templom nagyszabású külső, belső fölújítása. A negyvenmilliónál jóval magasabb összeget a Nemzeti
Kulturális Minisztériumtól, a Széchenyi-pályázatból, a Balaton Fejlesztési Tanácstól kapta saját önrészéhez az önkormányzat, és
a munkálatokhoz dicséretesen hozzásegítő gyülekezet.
Több freskótöredék is napvilágra került. A freskó XIII. századinál nem lehet korábbi eredetű.
Őseinkre emlékeztető látványt nyújt a megújított templombelső is. Antikkövek, nemesfára remekbe rajzolt írások, díszes ábrák,
igét hirdető, fára festett beszédes alkotások.

2.3.1.2

Lakóház

2.3.1.3

Lakóház

http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=9546

http://muemlekem.hu/muemlek?id=9548

Azonosító:

9546

Azonosító:

9548

Törzsszám:

8197

Törzsszám:

8200

Védettség:

műemléki védelem

Védettség:

műemléki védelem

Jelleg.

Építmény

Jelleg:

építmény

Eredeti kategória:

Lakóépület

Eredeti kategória:

lakóépület

Eredeti főtípus:

lakóház

Eredeti főtípus:

lakóház

Eredeti típus:

népi lakóház

Eredetit típus:

népi lakóház

Megye:

Veszprém

Megye:

Veszprém

Helység:

Alsóörs

Helység:

Alsóörs

Cím:

Ady Endre utca 3.

Cím:

Endrődi Sándor utca 4.

Helyrajzi szám:

565

Helyrajzi szám:

563

Rövid leírás:

lakóház, népi

Rövid leírás:

lakóház, népi
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Lakóház

2.3.1.5

Lakóház, ún. Török Adószedő-ház

http://muemlekem.hu/muemlek?id=9547

http://muemlekem.hu/muemlek?id=9549

Azonosító:

9547

Azonosító:

9549

Törzsszám:

5362

Törzsszám:

5364

Védettségh:

műemléki védelem

Védettség:

műemléki védelem

Jelleg:

építmény

Jelleg:

építmény

Eredeti kategória:

lakóépület

Eredeti kategória:

lakóépület

Eredeti főtípus:

lakóház

Eredeti főtípus:

lakóház

Eredeti típus:

népi lakóház

Eredeti típus:

lakóház

Megye:

Veszprém

Megye:

Veszprém

Helység:

Alsóörs

Helység:

Alsóörs

Cím:

Aranybánya

Cím:

Petőfi köz (4.) 9.

Helyrajzi szám:

1634

Helyrajzi szám:

772, 773

Rövid leírás:

lakóház, népi

Török adószedő ház rövid leírása: Lakóház, ún. Török adószedő-ház, gótikus udvarház, 15-16. sz. fordulója. Részben átalakítva
1880-ban.
A maga nemében páratlan északnyugat-délkeleti fekvésű házat a falu lenyűgöző kilátáspontjára építette egykori tulajdonosa a
XV-XVI. század fordulóján. Oromzata a Balatonra néz. Udvarából a fűzfői öblöt, a túlbani partokat és a tihanyi félszigetet látjuk.
Eredetileg háromosztású volt e módos-paraszti lak. Ma konyhából és szobából áll. Udvarát vöröskő bástya övezi. A tetősíkból
magasra ágaskodó, mind a négy irányba kerek nyílásokkal áttört kéményét vaskos turbánszerű gömb koronázza. Elnevezése
innen ered: Török-ház. A homlokzat északi felét szemöldökgyámos faragott kőkeretes ajtó uralja. Fölötte GP monogram és
1880-as évszám. A XV. század óta Alsóörsön honos család leszármazottja, Guáth Péter ekkor alakíttatta át a házat. Tőle Guáth
Gyula (1903-1972) örökölte s volt az utolsó tulajdonos.
A
80
cm
vastag
épületfalak
alatt
gondosan
rakott
dongaboltozatos
kőpince
húzódik.
Félköríves
pazarul
faragott
tágas
bejárati
ajtaja
délre
néz,
a
tóra.
Szerepel az épített értékek európai lajstromában. Messzi földről is sokan jönnek megtekintésére. Értékét növeli, hogy
egyedülálló tanulságos példája a kisnemesi udvarházak építészetének. (Forrás: Alsóörs honlapja.)
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Présház

2.3.1.7

Présház-pince

http://muemlekem.hu/muemlek?id=9551

http://muemlekem.hu/muemlek?id=9545

Azonosító:

9551

Azonosító:

9545

Törzsszám:

5363

Törzsszám:

9035

Védettség:

műemléki védelem

Védettség:

műemléki védelem

Jelleg:

építmény

Jelleg:

építmény

Eredeti kategória:

agrár műemlék

Eredeti kategória:

agrár műemlék

Eredeti főtípus:

mezőgazdasági feldolgozás

Eredeti főtípus:

mezőgazdasági feldolgozás

Eredeti típus:

borászat

Eredeti típus:

borászat

Eredeti altípus:

présház

Eredeti altípus:

présház

Megye:

Veszprém

Megye:

Veszprém

Helység:

Alsóörs

Helység:

Alsóörs

Cím:

Középmáli dűlő, Szőlőhegy 53.

Helyrajzi szám:

074

Helyrajzi szám:

1280

Rövid leírás:

présház

Rövid leírása:

présház, népi

Teljes pusztulás előtt álló épület.

A műemléki védelem alatt álló épületek adatai a
műemlékem.hu nyilvántartásán alapulnak, az elmúlt évek
során végrehajtott állománycsökkentés alkalmával némelyik
védelem megszüntetésre kerülhetett, jelen elemzés célja az
épített értékek számbavétele és ebből a szempontból a
kiemelkedő fontosságú emlékek kiemelése változatlanul
meghatározó.
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A VÉDETTÉ NYILVÁNÍTOTT ÉS A NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK

A Kötv 11. § szerint: A nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.
Alsóörs település területén 12 nyilvántartott, régészeti lelőhely található, ezek között nincs ismert, kiemelten védett régészeti
lelőhely.
A tervezett fejlesztéssel érintett terület, a hatósági adatközlés alapján 1 régészeti lelőhelyet érint.
Lelőhely
azonosító

Helyszín,
elnevezés

Jellege

Kora

7066

Kis- réti-dűlő

- telepnyom

- Árpád-kor
- közép kor

HRSZ

Megjegyzés

(a Miniszterelnökség nyilvántartott adatai)
0130, 0131, 0132/33, 0132/34, 0132/35,
0132/36, 0132/37, 0132/38, 0132/39,
0132/40, 0132/41, 0132/42, 0132/64,
0132/65, 0132/66, 0132/67, 0132/68,
0132/69, 0132/7, 0132/70, 0132/71, 0132/8,
0132/9, 1/3, 1/4, 2/1, 3/1, 4, 5, 6, 1/5, 10,
3/2, 752, 812, 807/6, 815/1, 814/2, 814/5,
807/4, 807/5, 813, 809, 810, 811, 806, 807/1,
807/2, 808/2, 808/1, 815/5, 815/4, 805, 9,
2/2, 0135/6, 0134

1. ábra: a fejlesztéssel érintett régészeti lelőhely lehatárolása
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A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRA

Alsóörs község önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2005. (XI.11.)
sz. rendelete a 6/2006.VI.7.), 7/2006.(IX. 20.), 9/2007.(IX.5.), 5/2010.(II.19.), 20/2010.(XII.15.), 6/2011.(III.25.), 6/2012.(V.30.),
12/2013.(VIII.09.), 10/2015. (IV. 15.), 20/2015. (XII. 19.), 19/2016. (XII. 07.), valamint a 20/2016. (XII. 07.) önkormányzati
rendeletekkel egységes szerkezetben című rendelet 4. számú melléklete szerit a helyi védelem alá vont épületek, építési helyek,
illetve a műemléki védelemre javasolt épület és annak környezete az alábbi:
Helyi védelem alá vont épületek (HRSZ): 13, 15/1, 15/2, 16/2, 22, 25/1, 35, 49, 50, 57/2, 71, 119/1, 119/3, 552/3, 553/5, 558,
729, 734, 736, 737, 747, 749, 755, 756, 762/2, 764, 775,799, 800, 801
Helyi védelem alá vont építési helyek listája (HRSZ): 7, 10, 12 15/3, 23, 25/2, 30, 32, 33, 38, 42/2, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 54, 57/1,
59, 61, 69, 73, 74, 76, 119/2, 120, 555, 556, 568/4, 569, 573, 731, 734,738, 740, 742/1, 742/2, 743, 744, 754, 757, 758, 762/1,
763, 769, 773, 777, 778, 779, 780, 782, 783/1, 783/2, 788, 789, 790, 791, 792, 795, 800, 802, 803

2.3.4.1

TELEPÜLÉSSZERKEZET

A tervezés alá vont terület a falu beépített területének észak-nyugati pereme mentén, természeti környezet és beépített
terület határán található. A beépített területek irányában a történeti falumaggal, az Ófaluval és a 20. században beépült, az
Ófalut a tóparttal összekötő szektor szélső épületeivel kerül közvetlen kapcsolatba. Mindkettő - teljesen eltérő karakterrel
ugyan, de – funkcionálisan lakó – üdülő területként működik, lakó és üdülő épületeket vegyesen tartalmaz. Míg a középkori
eredetű településmag jellegéhez teljesen illeszkedően, részletes beépítési szabályokkal, karaktervédelemmel körülbástyázott
falusias lakóterületként szabályozott, a délről csatlakozó másik zóna részben „kertvárosias lakóterület”, részben „központi
vegyes építési övezetbe tartozik. Maga a tervezési terület jelenleg szintén központi vegyes övezetbe sorolt – ám beépítetlen. A
jelenleg tárgyalt kezdeményezés szerint tervezett övezeti besorolása „kisvárosias lakóterület” lenne. Mindkét övezeti besorolás
azonban az adott körülmények között – az adott helyén a falunak, az adott településkarakter és funkció szerint –
ellentmondásos. Amennyiben igyekszünk ragaszkodni szemantikai értelemben is, a jogszabály szelleméhez illően is a szavak
köznyelvi jelentéséhez, egy falu területén megkérdőjelezhetőnek tűnik városias – kertvárosias, kisvárosias – építési övezetek
kijelölése pusztán annak érdekében, hogy magasabb beépítési paraméterek legyenek meghatározhatók. Miután az OTÉK által
meghatározott övezeti beépítési határértékektől akár felfelé, akár lefelé lehetséges (bizonyos feltételekkel) az eltérés, a
tervezett megoldás nem látszik szükségszerűnek, vagy indokoltnak. Hasonlóképpen „központi vegyes” övezet kijelölés a falu
peremén ellentmondást hordoz magában, annak a hagyományos településszerkezeti mintának alapján, mely szerint a
„központi” funkciót ellátó övezetek jellemzően a település geometriai központjában helyezkednek el. Az Ófalu és a 20. század
folyamán beépült alapvetően üdülőterület – más-más karakterrel – egyaránt vegyesen lát el lakó-üdülő funkciót és roppant
kevéssé településközponti – kereskedelmi, szolgáltató, intézményi – szerepet. Ennél fogva szerencsésebbnek látszik a tervezés
alá vont terület magját – a beépítési tervekből látható funkció megtartása mellett – a pozíciónak és a szerepnek megfelelőbb,
magasabb intenzitású (akár a tervezettel azonos beépítési paraméterekkel), de falusias területként szabályozni.
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TELEKSTRUKTÚRA ÉS AZ UTCAVONAL-VEZETÉS

https://www.google.hu/maps/place/Als%C3%B3%C3%B6rs/@46.9940538,17.9716136,766m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x476995f38b443657:0
x400c4290c1e4bf0!8m2!3d46.9864994!4d17.9714286

A tervezés alá vont terület a kiépült településhez két építési övezet és két erősen eltérő építészeti karakterű területtel
érintkezve csatlakozik.
Az Ófalu utcarendszere sajátos, szabálytalan, kissé kusza, de ezzel különösképpen varázsos, organikus módon az erősen
emelkedő terep, a domboldal rétegvonalaira illeszkedik. Mindezt valamiféle különös hullámzással teszi. Az íves utcák
kiszélesednek és beszűkülnek, olykor zöld szigeteket, olykor teleksorokat zárnak maguk közé. Ezt az utcarendszert egészíti ki a
keskeny közök támfalak között vezetett, lépcsőn megmászható, esésvonal irányú hálózata. A telekosztás organikusan esetleges
– hol egysoros, hol kétsoros telektömbök alakulnak ki – és a beépítés módja is ösztönösen kusza, mintha csak a terep és a
Balatonra való kitekintés határozná meg a hol az utcavonalra illeszkedő, hol szabadon álló lakóépületeket. Különös szépsége
van annak a vörös homokkő támfalak között vezetett kettős kanyarnak, mely a tervezési területtől indulva feltárja a falu festői
világát.
Ettől teljesen eltérő a tervezési területtől délre fekvő lakóterület telekosztási, beépítési rendje, amennyiben az egy
mérnökiesen szabályos, derékszögű utcahálózattal és jellemzően szabadonálló épületekkel épült ki a 20. század második
felében, az Ófalu Fő utcai telkeinek mélyen benyúló hátsókertjeinek területétől a tópart felé.
19
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Észak és nyugat felé mezőgazdasági művelés alatt álló és természetközeli állapotban lévő zöldterületek zárják a falu határát,
mely területeknek jelentős táji, tájképi értéke az adott esetben meghatározó.

Panoráma a Balaton felé, a tervezési területtel az előtérben. Fotó: KT.

2.3.4.3

UTCAKÉP, TELEPÜLÉSKÉP

Utcakép és településkép szempontjából két, eltérő karakterű területhez csatlakozik a tervezési terület

Csatlakozás az Ófaluhoz Fotó: KT.

Az egyik, az Ófalu melynek karakterét az előbb elemzett utcarendszer, a vörös homokkő támfalak kusza, de racionális és
egyöntetű, rejtőzködő lépcsőkkel vegyes rendje, a véletlenszerűen feltáruló látványok és - a 20. század vegyes színvonalú
épületei ellenére – valamiféle egységesség (a kőfalakkal vegyes fehér vakolt felületek), valamint a tó felé forduló oromfalak
rendezetlen halmaza jellemeznek. A hegyoldalban kiépült falu nagyjából egységes léptékű épületeinek látványán uralkodik a
református templom, mely barokk tornyával – a 18. századtól bizonyosan – excentrikus tengelyt ad a falunak, lévén hogy nem
20
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az Ófalu középpontjában, hanem az országúthoz kapcsolódva a falu nyugati peremén kapott helyet, a látványban ezzel kedves
kiegyensúlyozatlanságot okozva.

A tervezési területhez délről csatlakozó szektor

Jóval kevésbé szerencsés látványokkal kapcsolódik a 20. században kialakult üdülőtelep északi szektora, melynek stilárisan erős
látványelemei sokkal inkább negatív látványnak ítélhetők. Ezek kitakarása a látványból nem veszteségként, hanem üdvözlendő
változásként értékelhető.
Mindezt a kétféle látványt megkoronázza a felnyíló, széles panoráma, mely a Felsőörs felől érkezőt a faluba vezető kanyarban,
a tervezési terület fölött eltekintve fogadja. A szabályozás kidolgozásának legfontosabb alapvetése nem lehet más, mint
ennek a páratlan látványnak a megőrzése.

2.3.4.4

EGYÉB TELEPÜLÉSKARAKTER ELEMEK

A településkarakter meghatározó elemei a településkép kapcsán már megfogalmazásra kerültek és a hatályos helyi építési
szabályzat ezen értékek védelméről gondoskodik. A beépítés sűrűsége, egyenletes tagoltsága, homogenitása és az egyes
épületek pozícionálásának táji összhangja, festői rendezetlensége és kiegyensúlyozottsága mellett, a karakter legfontosabb
elemei a vörös homokkő támfalak következetes, mégis szabálytalan, olykor nagy építészeti gesztusokkal ívelődő rendszere, az
épületek kőfalak melletti, díszes, a napfényben szikrázó fehér homlokzata, a nyeregtetők tóra kitekintő oromzatai, a
mozgalmas terepen megbúvó pincék. Lévén hogy hasonló kvalitások az üdülőtelepi épületekről nem mondhatók el, az új
beépítésnél az Ófalu e meghatározó karakterelemeinek – akár kortárs modorban megfogalmazva – kellene uralkodniuk.

21

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ALSÓÖRS – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

Építészeti karakterelemek Fotó: KT.

2.3.4.5
ÉPÍTMÉNYRÉSZLETEK VAGY AZ ALKALMAZOTT ANYAGHASZNÁLAT,
TÖMEGFORMÁLÁS, HOMLOKZATI KIALAKÍTÁS
Az Ófalura megfogalmazott beépítési-továbbépítési hatályos szabályok az adott építési programra szabott transzformációval
fenti kritériumokat pontosan hordozzák. Talán csak az újonnan épülő épületek, épületrészek nyeregtetejének szélességi
korlátozását (voltaképpen ezzel az épületszárny és a tetőgerinc magasságának korlátozását) volna szerencsés meghatározni. (56 m)

Építészeti részletek Fotó: KT.
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A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE

3.1
A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPLŐ ELEMEK VONATKOZÁSÁBAN
RELEVÁNS RÖVID ÉS KÖZÉPTÁVON TERVEZETT VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK HATÁSAINAK
ISMERTETÉSE.
Az értékleltárban megfogalmazott sajátosságok tekintetében változásokat jelen módosítási javaslat nem tartalmaz, különösen,
miután a tervezés alapelve épp értékeket romboló változások elkerülésére irányult. Tehette ezt azért is, mely új módon
beépítésre szánt, jelenleg beépítetlen terület építészeti hasznosításának legkedvezőbb körülményeit igyekszik feltárni.
Értékvédelmi szempontból tehát két fontos összefüggése van a tervezési területen megfogalmazott építési szabályoknak:
1.
2.

A Felsőörs felől beérkező országúton a faluhoz érkezve feltáruló széles balatoni panorámának a maradéktalan
megőrzése.
Az Ófalu egységes történeti arculatának megtartása, voltaképpen épp ennek az építészeti karakternek a nyugat felé
történő kiterjesztése.

Fentiek előrebocsátásával és a korábban megfogalmazottak alapján nyilvánvaló, hogy a kérdéses terület korlátozott
magasságú, történeti beépítési mintákat követő beépítése nem elfogadható, hanem kívánatos. Az ilyen fejlesztést a
településképi és a karaktert illető megfontolások két szempontból támasztják alá. Egyfelől a faluba érkezés látványa akkor
lenne kiegyensúlyozott, ha az északról közeledő az út mindkét oldalán egységes karakterű településrészt érzékelne, másrészt
viszont ma a panoráma alsó pereme mentén, a Lovasi út térfala kifejezetten előnytelen a panoráma egésze szempontjából.
Ezen térfal kitakarása a látvány egészét szerencsésen változtatná meg.

A Lovasi út délről kapcsolódó térfala Fotó: KT.

A javasolt beépítési minta ezeket a követelményeket láthatólag kielégíti. A telepítés tagoltsága, a terep plasztikájához és az
Ófalu beépítési karakteréhez illesztése megfelelő megoldást adhat. Néhány megjegyzés csak azért szükséges, mert a beépítési
vázlat (műfajánál fogva) nem határoz meg néhány fontos körülményt.
1.

2.

Ez esetben is követni kellene az Ófaluban jelenleg is hatályos, a látványra, anyaghasználatra, dimenziókra
(tetőszélesség) vonatkozó szabályok lényeges elemit. Fontos volna a látványban vörös homokkőre, fehér vakolt
falakra, oromzatos nyeregtetőkre, azon sík cserépfedésre szorítkozni.
Az elhelyezhető lakásszámot 16-18 körül kellene maximálni annak érdekében, hogy az új települési egység a régi
beépítési sűrűséghez illeszkedjen.
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Mindenképpen kortárs szellemiségű, nem hamisított álparaszti épületek volnának kívánatosak. Olyanok, melyek
alkotó módon veszik át az Ófalu meghatározó építészeti motívumait (A mai Ófalu területén több szerencsés minta is
található.)
A nyeregtetők változatos játéka az illeszkedés fontos karaktereleme.
A kilátó menti teraszon a lakóépületekhez tartozó gépkocsikat nem kellene tárolni. A kilátó funkció és a lakópark
funkció keveredése nem szerencsés.
Messzemenően támogatandó az emelkedő terep támfalakkal történő tagolása. Ez a környezet talán legfontosabb
látványelemét szövi tovább, különösen, ha vörös homokkőből készül.
Mindenképpen szerencsés, hogy az egyes lakóegységek finoman és érzékenyen „tördelt” telepítésűek, vagyis nem
mutatnak több lakóegységet összefogó, egységes homlokvonalat.

A tervek készítése kapcsán részletes geodézia alapján kellene készülni az épületeken át felvett terepmetszeteknek, melyek a
református templom felé felkanyarodó út csomópontjából a látvány sérülésmentességét igazolná.
Ez esetben különösen érdemes felhívni a figyelmet az OTÉK 50. § idézett (2) bekezdését, mely kimondja, hogy az építési
szabályzat beépítési paraméterei csak keretet jelentenek a megfelelősséghez, az azoknak való megfelelés még nem jelenti az
engedélyezhetőséget, a beépítési paraméterek mellett a tájhoz, építészeti közeghez való illeszkedést is vizsgálni kell. Ez különös
felelősséget ró az Önkormányzat főépítészére.

3.2

A 3.1 PONTBAN SZEREPLŐ VÁLTOZÁSOK HATÁSAI

3.2.1

A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGRE

A terület tervezett módosításának célja, új lakóövezet kialakítása a Lovasi út mentén. A terület így beépítésre kerül, amely a
nyilvántartott régészeti örökségi értékeket veszélyeztetheti (1-2. kép).
A nyilvántartásban szereplő lelőhely adatok ugyanakkor alapvetően az 1960-as évek végi állapotot rögzítik. A régészeti források
hiánya miatt, a lelőhely valós kiterjedése és a terület érintettsége nehezen meghatározható. Ezért a beruházás megkezdése
előtt szükséges volt az érintett régészeti lelőhely állapotának felmérésére. Ennek érdekében 2017. június 1.-én helyszíni
szemlét tartottunk a változással érintett területen és annak közvetlen környezetében.

A vizsgált terület, a bal oldalon, nyugat (a Lovasi út) felől

A vizsgált terület délnyugat felől
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A a vizsgált terület északkelet felől (a korábbi bozótos terület)

A vizsgált terület északnyugat felől

A vizsgált terület a Felsőörsre vezető út felől

A vizsgált terület a Felsőörsre vezető út felől

A helyszíni szemle eredményei
A helyszíni szemle idején, a területen korábban lévő erdős, bozótos részt kivágták, a vágási hulladék a Lovasi út mentén volt
felhalmozva. A terület jelenleg nem művelt, nyugati délnyugati része rét, a Felsőörsre vezető út menti szakasza korábban
bozótos, erdős-, ma irtásterület. A felszín régészeti fedettsége, illetve a feltételezett régészeti lelőhely, a terület jelenlegi
állapotában nem határozható meg. A rét és az irtás területén, beleértve az irtás miatt helyenként előtűnő talajt, leletanyag,
vagy régészeti lelőhelyre utaló egyéb jelenség nem mutatkozott.
Itt érdemes megjegyezni, hogy a történeti térképek tanúsága szerint a település e külterületi része a 18. század óta beépítetlen
volt. Az MRT 2. kötetében a 1/1 lelőhely topográfiai meghatározása az 1960-as években, a beépített terület kertjeiben
megfigyelt leletek alapján történt. A területen feltételezett lelőhelyet sem akkor, sem később nem sikerült igazolni.

3.2.2

A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRE, TELEPÜLÉS- ÉS TÁJSZERKEZETRE,

A 3.1 pontban felsorolt elvek megtartása mellett a település organikus fejlesztése, továbbépítése lesz megvalósítható.

3.2.3

A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPLŐ MŰEMLÉKI ÉRTÉKEKRE

A 3.1 pontban megfogalmazott elvek követése biztosítékot jelent a környezet táji és építészeti értékei védelmére, illetve ezen
értékek új fejlesztési területekre való átörökítésére.
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ÉRTÉKVÉDELMI TERV

4.1
AZ ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPELTETETT ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉT BIZTOSÍTÓ
SZEMPONTOK ÉS KÖVETELMÉNYEK
A vizsgált területen belül a régészeti örökséget veszélyeztető nagyobb kitettség a művelés változásából adódik. Annak ellenére,
hogy a helyszíni szemle során nem kerültek elő régészeti lelőhelyre utaló leletek, az ismert középkori települési övezet
közelsége miatt, a nyilvántartási adatokban szereplő érintettséget nem lehet kizárni. A lelőhelyek, lelőhelyrészletek felszíni
azonosításából származó adatokat csak tájékoztató jellegűnek lehet tekinteni, a valós talajbolygató tevékenység során az
előkerülő jelenségek határa, jellege és intenzitása ettől eltérhet!
A Kötv. szerint, a régészeti lelőhelyeket a fenntartható használat elvének figyelembevételével, csak olyan mértékben szabad
igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, azokat lehetőség szerint eredeti állapotukban, eredeti
helyükön, eredeti összefüggésrendszerüket megőrizve kell, az utókorra hagyományozni. A jogszabály szerint a kulturális
örökségi emlékek védelmére irányuló tevékenységeknek elsősorban megelőző jellegűnek kell lennie. A földmunkával érintett
területen a régészeti lelőhely, régészeti lelet állomány csökkenéssel nem járó, helyszíni megőrzésére csak abban az esetben
lenne mód, a tervezett bontási és alapozási munkák nem érik el a régészeti jelenségek jelentkezési szintjét, és nem bolygatják
meg azokat. Az újonnan előkerülő nem maradandó régészeti emlékek helyszíni bemutatására csak abban az esetben van mód,
ha a feltárásukat követően későbbi kezelésükre és fenntartásukra megfelelő terv készül és a bemutatás a régészeti emlék
megőrzését hosszú távon biztosítja. Ez a fenti helyszínek esetén nem releváns.
A Kötv. 19. § (1) szerint: a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal - beleértve az ásványi vagyon kitermelését is - (a
továbbiakban: fejlesztések, beruházások) a régészeti lelőhelyeket kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon el
kell kerülni.
(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. Amennyiben a feltáráson
előkerülő régészeti leletek a helyszínen nem őrizhetők meg, azokat kormányrendeletben meghatározottak szerint kell
elhelyezni.
(3)A régészeti feltárások költségeit - a mentő feltárás, valamint a 23/F. § (6) bekezdésében foglalt esetek kivételével - a 10. § (1)
bekezdésére figyelemmel annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált.
A tervezett változásokkal kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a lakóövezetbe bevonni kívánt terület nyilvántartott
régészeti lelőhely, így elsősorban az egykori Árpád-kori és középkori településhez kapcsolódó régészeti jelenségek
előkerülésére lehet számítani. A tervezett talajbolygató tevékenységek esetén a fentiek szerint kell eljárni és az érintett régészti
jelenségeket megelőzően fel kell tárni. Mivel azonban a terület valódi régészeti érintettsége kérdéses a tervezett földmunkákat
javasolt régészeti megfigyelés mellett végezni, amellyel a valódi régészeti fedettség azonosítható és a szüksége régészeti
beavatkozás mértéke mérlegelhető. A fentiek ismeretében még az engedélyes tervek elkészítése előtt javasolt a Hatóság
bevonása az egyeztetési és tervezési folyamatba.

4.2

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

Régészeti örökség
A vizsgált, tervezési területen belül, a helyszíni szemle során nem sikerült igazolni a közhiteles nyilvántartási adatokban szereplő
7066. számú régészeti lelőhelyet. Ugyanakkor a régészeti jelenségek előkerülését nem lehet kizárni. Az önkormányzatnak a
terület fejlesztése során fentieket figyelembe kell venni. A Kötv. 19§ (2) bekezdés alapján a régészeti örökség elemei eredeti
helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el, így a területen folyó bármilyen talajbolygatással járó
tevékenységet megelőzően az ezekkel érintett lelőhelyrészleteket megelőzőleg fel kell tárni. A Kötv. 19. § (3) alapján, a
régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti
lelőhely bolygatása szükségessé vált. Ezért a régészeti feltárási kötelezettség a terület beruházóját terheli.
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Amennyiben a területen tervezett bármely földmunka nem az Önkormányzat érdekében valósul meg akkor a területekkel
kapcsolatban, a nyilvántartott régészeti lelőhely érintettségére vonatkozó általános tájékoztatáson, kívül egyéb Önkormányzati
feladat nincs.
Ellenkező esetben a fentieken kívül figyelembe kell venni, hogy a Kötv. 19 § (4) bekezdés szerint a régészeti feladatellátás
hatósági ár alapján végezhető. A régészeti feladatellátásra vonatkozó hatósági ár képzésének szabályait, az alkalmazható
legmagasabb ár mértékét, valamint a régészeti feladatellátással összefüggő költségtételek figyelembevételének részletes
szabályait Rendelet határozza meg.
Mivel azonban a terület valódi régészeti érintettsége kérdéses a tervezett földmunkákat javasolt régészeti megfigyelés mellett
végezni, amellyel a valódi régészeti fedettség azonosítható és a szüksége régészeti beavatkozás mértéke mérlegelhető. A
fentiek ismeretében még az engedélyes tervek elkészítése előtt javasolt a Hatóság bevonása az egyeztetési és tervezési
folyamatba.
Helyi építészeti örökség
A különleges helyzetben, érzékeny pozícióban lévő terület beépítési szabályainak kidolgoztatása során különös gonddal kell
eljárni. Az elkészülő tervek településképi véleményezési eljárás keretében való vizsgálatának, a vizsgálat elvégzésének jogi
hátterét biztosítani és a település közösségének a döntésbe való mind szélesebb körű bevonása szükséges.

A tervezés alá vont terület dél-nyugat felől Fotó: KT.

Sopron, 2017. június 22.

Kuslits Tibor
okl. építészmérnök
Bizonyítvány száma: BME 124/1983
műemléki szakértő
szakértői nyilvántartási szám: 21-0433
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5. NYILATKOZAT A TERVEZETT MEGOLDÁSOKRÓL ÉS KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉGVÉDELMI
HATÁSTANULMÁNY
ELKÉSZÍTÉSRE
VALÓ
JOGOSULTSÁGRÓL
Alulírott, Dr. Belényesy Károly, régész, nyilatkozom, hogy a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdésének a) pontja
szerinti előírásnak megfelelően szerepelek az adott örökségvédelmi területre vonatkozó szakértői névjegyzékben, valamint a
439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglalt előírásnak megfelelően rendelkezem régész szakirányú felsőfokú végzettséggel.
Régész diploma száma: 660/99 (ELTE-BTK)
Szakértői engedély száma: 15-016
A településrendezési tervben szereplő megoldások megfelelnek az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.
Budapest, 2017. június 6.

Dr. Belényesy Károly
régész,örökségvédelmi szakértő
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