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ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MUNKARÉSZ
készült
az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló
395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján
1. VIZSGÁLAT
a., történeti leírás
Bőszénfa területe már az őskortól kezdve lakott volt, főként bronzkori leletek kerültek
elő. Árpád-kori és késő középkori leleteket is feltártak a mai település területén. A
középkori lakottságot okleveles adatok is alátámasztják. Középkori település létezett
a mai Szenttamás-puszta környékén is, amit a török hódoltság idején felhagytak. A
török idők után újratelepített falu a Festetics-birtokrendszer része volt.
Ropoly nevű határrészén X-XIII. századi földvár létezett, amit azonban a felszínen
még nem sikerült azonosítani. A zselici erdő völgyében állt egykor a Monoszló
nemzetségbéli Rupuliak ősi fészke a Villa Rupul. Az Árpád-kori új okmánytár 1230ban már faluként említi, ekkor már temploma, papja volt. 1403-ban Rupolch, 1443ban Rupul, 1453-ban Rupolnak nevezik. Rupol és Szenna vidékén állt Rupolfő, mely
Rupol faluval együtt Rupulújvárhoz tartozott. Birtoklásáért ádáz küzdelem zajlott a
szerdahelyi Ders és a Rupulújvári családok között. E küzdelemben a Dersfiek
kerekedtek felül 1403-ban. 1453 szeptember 14-én V. László király Ropoly falu felét
Újlaki Miklós erdélyi vajdának adta. 1691-ben a törökök kivonulása után Kaposvár
várához tartozó birtok volt, majd a galántai Eszterháziak bírták.
Bőszénfa egyike volt a szentmártoni apátság részére Szent István király által
adományozott falvaknak. A falut először Albeus esztergomi kanonok 1237. évi
összeírása Bozais alakban említi. A község neve többször változott, volt Bajzinfalva
(1425), Pözsönyfa (1780), Bossinfa (1796). A tatárjárást megelőző időkben a
települést az apátság kanászai lakták. A középkorban a Dersffy és az Imreffy család
birtokolta. 1570-ben a török adólajstromban 10 házzal került feltüntetésre; 1715-ben
6 háztartást írtak össze. 1703-tól a gróf Festetics család tulajdonaként volt
nyilvántartva. A régi római katolikus templom 1777-ben épült, de helyére új
templomot emeltetett gróf Festetics Pál 1902-ben.
A községhez tartozó egykori lakott területek Kisbőszénfa, Szenttamás-puszta, és
Rókamalom-major. A 18. század elején főleg németek lakták a területet. A
mezőgazdaság mellett az ipar is fejlődésnek indult, és jelentős gazdasági ágazattá
nőtte ki magát, az 1930-as években gőztéglagyár és gőzmalom működött a
településen.
Az első katonai felmérésen a mai Fő és Kossuth L. utca, valamint a köztük húzódó
árok már jól látszik. A Fő utca nyugati, a Kossuth L. utca keleti oldala beépült. A
Kossuth L. utcában a mai templom elődje is jelölve van már. A falutól keletre és
északra már ekkor is szőlőterületet ábrázoltak. A falutól nyugatra a mai 67.sz. főút
nyomvonala jelölt. A lakott terület körül mezőgazdasági területek, azokat körülölelve
pedig nagy kiterjedésű erdőterületek láthatók.
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AZ 1796 és 1799 között készült országleírásban így írnak a faluról: „BÕSZENFA.
Német falu Somogy Vármegyében, birtokosa Gróf Festetich Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik a’ Szigeti kerûletben, szõlö hegyei vannak, és más javai is; de
mivel termõ földgye vizes, és sovány, ’s a’ határja is szoross, és a’ zápor essök
alkalmatlansága alatt is lévén, a’ harmadik Osztályba tétetett.”

Bőszénfa az első katonai felmérésen (1782-85).
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A II. katonai felmérés térképén már nagyobb a település, utcái jobban beépültek. A
Fő utca 67-es úti kikötésénél is megjelentek már az épületek, a majorsággal együtt.
A 19. század elején már megvan mindkét szőlőhegy – melynek kiterjedése már a mai
állapotokat tükrözi, ahol présházak is épültek már. Jól kirajzolódnak a
mezőgazdasági területek, azon belül pedig a gyepes területek. Az I. katonai
felméréshez képest a 67-es számú út nyomvonala is változott. A II. katonai felmérés
már a napjainkban is használt nyomvonalat jelöli.
Az 1851-ben írt (Fényes Elek) geographiai szótárban így írnak Bőszénfáról és külön
Ropoly pusztáról: „Boszenfa német falu, Somogy vármegyében, 550 kath., 7 zsidó
lak., kath. paroch. templommal. Határa hegyes völgyes; erdeje, szõlõhegye van. F. u.
Festetics Lajos örökösei. Ut. p. Kaposvár.”
„Ropoly, puszta, Somogy vmegyében, a kaposvári uradalomban.”

Bőszénfa a második katonai felmérésen (1826-66).
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A III. katonai felmérés térképén a település déli részén, a 67-es út csomópontjában
látható fejlődés a korábbi térképekhez képest.

III. katonai felmérés térképe (1869-1887)
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Kataszteri térkép a XIX. sz. második feléből.
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Kataszteri térképek a XIX. sz. második feléből
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b.) természet, táj, tájhasználat – településhálózat és településszerkezeti
összefüggések, tájtörténet
Bőszénfa Kaposvártól 18 km-re délre, a Surján –patak völgyében fekvő település.
Határos Kaposvár, Zselickislak, Zselicszentpál, Simonfa, Kaposgyarmat, Gálosfa,
Almamellék, Boldogasszonyfa, Somogyhárságy, Zselickisfalud, Szenna és
Kaposszerdahely településekkel, a Kaposvári járáshoz tartozik.
Bőszénfa a Dunántúli-dombság nagytájon belül, a Baranyai-dombság középtáj és az
Észak-Zselic kistáj része.
A község szerkezetileg, természetileg a Zselic tájegységhez tartozik, ahol az erősen
felszabdalt dombság, mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enyhén mediterrán
éghajlat jellemző. Közigazgatási területe erősen erdősült, területe állattenyésztésre,
vadászatra és erdőgazdálkodásra kiválóan alkalmas. Jellegzetesnek mondható a
településen az É-D tengelyű, homogén területek változása, az erdőterületek nyugati
térfoglalása, a szántó és a kert, szőlő, gyümölcsös művelésű területek belterület
körüli, dombtetőn való elhelyezkedése, a belterület völgyet követő alaprajza.
A falut Szent István király adományozta a szentmártoni apátságnak, a tatárjárás előtt
az apátság kanászai lakták. A török idők után a falu lakossága 100 fő körüli volt, nem
tudták az egész határt művelés alá vonni, így a terület egy része bozótosodásnak,
elvadulásnak indult. Később német és felvidéki telepesek népesítették be a falut,
egészen 1910-ig növekvő tendenciát mutat a népességszám. A település határában
az utóbbi évszázadokban a maihoz hasonlóan nagy területeket borított erdő. Az itt
élők tevékenysége évszázadokon át a fakitermelés és kalamászégetés révén az
erdőhöz kötődött, a legelők, tisztások pásztorkodást, állattenyésztést tettek lehetővé,
a völgyekben gabonát termeltek. A XIX.-XX. század fordulóján a mezőgazdaság még
kiemelten jelentős szerepet töltött be, a lakosság 84%-a élt a földből, emellett
jelentékeny számú iparos működött a faluban.
A korábbi évtizedekben felszántott nagy kiterjedésű területeken a ’90-es évek elejétől
ismét teret hódítanak a gyepek, a legeltetéses állattartás fokozatosan előtérbe kerül
az itt gazdaságtalan szántóföldi növénytermesztéssel szemben. 1992-ben több
hektáros területen szarvastelepet hoztak létre, ahol közel ezer gímszarvas tartásával
és tenyésztésével foglalkoznak.
A védett kakasmandikót rejtő Farkaslaki erdőt 1977-ben vonták helyi
természetvédelem alá.
c.) településkép és utcaképek
A völgyet követő, jellegzetes „egyutcás” zselici falu szalagtelkeire az oldalhatáron álló
és csűrös „zártudvaros” beépítés jellemző. A településhálózat jellegzetessége a
völgyben kialakult párhuzamosan futó utcasorok. A lakóházak kis előkerttel vagy
anélkül állnak az északi oldalhatár mellett. A legjellemzőbb tetőforma az utcára
merőleges nyeregtető, de jónéhány sátortető is előfordul. A kisméretű egyszerű
parasztházból kevés maradt meg. A településkép nem egységes, az épületek
különböző korúak, különböző életstílust és vagyoni helyzetet tükröznek. A templom a
Kossuth L utcában a régi helyén lett újraépítve 1902-ben.
A belterület déli részén egy tó létesült, melyet nagy kiterjedésű zöldterület, a
„Nemzedékek parkja” vesz körül. A belterület É-D tengelyű utcái fásítottak.
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Előnytelen megjelenést kölcsönöznek az elektromos légvezetékek különféle
tartóoszlopai és az utcai nyílt árkok.
d.) településszerkezet és területhasználat
Már a 18.sz-ban álltak házak a mai Kossuth L. és Fő utcában. A 19. sz-ban elkezdett
beépülni a Fő utca déli része is, ahol ma is áll a műemléki védelem alatt álló
majorsági épületegyüttes – jelenleg idegenforgalmi, igazgatási, oktatási, kutatási
célokat szolgál.
Kertes mezőgazdasági terület a belterülettel keleti és északi oldalon határos
szőlőhegy. A belterület körül található területek meglehetősen tagoltak,
szántóterületek és gyep, rét, legelő területek egyaránt előfordulnak. A közigazgatási
terület nyugati részén nagy kiterjedésű erdőterületek találhatók. A közigazgatási
terület több pontján is előfordulnak gazdasági és különleges (főként idegenforgalmi,turisztikai) célokat szolgáló területhasználatok.
e.) településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és
épülettípusok
A telkek méretei egészen eltérőek, keskeny hosszú telkek és széles rövid telkek
egyaránt vannak. A település egészére elmondható, hogy a házak oldalhatáros
beépítési móddal épültek, előkert nélkül vagy nagyon kicsi előkerttel. A jellemző
falusi lakóépületeket városi igényeknek megfelelő F+TT házak váltják fel.
Napjainkban a falu gazdálkodására a nagyszámú állattartás és a növénytermesztés
nem jellemző, ennek eredményeként a meglévő, helyenként omladozó gazdasági
épületek, - melyek régen az állattartás és a növénytermesztés működését szolgálták
- sorra mennek tönkre. A gazdasági épületek nagyobb részt a főépületre
merőlegesen épültek. A település két szőlőhegye ma is használatban van, ahol
maradtak meg régi présházak is.
f.) védettségek: műemléki és régészeti, területi és egyedi helyi védelem
Műemléki védettség
.
ssz. cím
1

külterület

hrsz.
0215/,5
0213/5

funkció
majorsági épületegyüttes

törzsszám
M III,
TSZ:10210

Majorsági épületegyüttes
A településen található épületegyüttes – magtár, istálló és volt gépműhely – a múlt
századfordulón épült. Mértéktartó téglaarchitektúrájukkal egyedülálló építészeti
értéket képviselnek.
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Műemléki környezet
Majorsági épületegyüttes
1
Szigetvári utca
2
Szigetvári utca
3
Szigetvári utca
4
külterület
5
6

187 hrsz
188 hrsz
189 hrsz
0212 hrsz egy
része
0215/2 hrsz
0215/3,4 hrsz

külterület
külterület

lakóépület
lakóépület
lakóépület
közterület
Volt irodaépület
lakóépület

Régészeti védelem – lsd. külön munkarészben
Egyedi helyi védelemre javasolt épületek, műtárgyak
Az építmények részletes elemzését a külön lapok tartalmazzák.
cím

hrsz.

1

Fő u.25.

59

2
3
4
5
6
7
8

Fő u. 22.
Fő u. 20.
Temető
Fő u.5.
Fő u.4.
Dózsa Gy. u. 34.
Kossuth L. u.15.

62
64/1
64/2
78
80/2
95/1
147
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Kossuth L. u.19.

151

10

Kossuth L. u.28.

160/2

11

Dózsa Gy. u. 1.

166

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Dózsa Gy. u. 9.
Dózsa Gy. u. 16.
Szőlőhegy
Szőlőhegy
Hegyréti dűlő
Rózsahegy
Rózsahegy
Szőlőhegy
külterület
külterület
Rózsahegy
Ropoly

172
181
321/2
326
359
517
524
543
029/11
0198/3
0268/11
0306/3

g) örökségi értékek elemzése
épített örökség lásd külön lapokon

funkció
lakóépület,
gazdasági épületek
lakóépület
gazdasági épület
keresztek
lakóépület,
lakóépület
gazdasági épület
gazdasági épület
lakóépület,
gazdasági épület
meseszálló
templom, kereszt,
szobor, emlékmű
gazdasági épület
lakóépület
présház
présház
présház
kereszt
présház
présház
kereszt
kereszt
kereszt
istálló, magtár

védelem
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
HV
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h)
területhasználat
és
összefüggésrendszerében.

területi

állapot

a

kulturális

örökség

A jelenlegi területhasználat és területi állapot (erdőterületek nagy aránya, nem túl
intenzív földművelés, nagyobb arányú állattenyésztés, vadgazdálkodás) a kulturális
örökség elemeit nem érinti túlzott mértékben.
2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK
a.) településhálózati és tájhasználati változás
A településrendezési tervvel Bőszénfa településhálózatban betöltött szerepe nem
változik. A módosítás révén nem változik a tájhasználat, a terv csak a
meglévőségekhez igazodik. A településrendezési terv továbbra is a tájképi értékek
kedvező kialakítását és megőrzését célozza meg.
b.) településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás
A településen kialakult településszerkezet nem változik. A beépítésre szánt területek
és belterület nagysága is növekedni fog. A Zselici Csillagoségbolt-park projekt
részeként tervezett kilátó és infópontok következtében a közigazgatási területen
található erdők egy részének építésjogi besorolása változik, védelmi rendeltetésű
erdőből turisztikai (közjóléti) erdő lesz. A jóléti tó és a nemzedékek parkja körüli
módosítás révén a belterületi határ módosul. A 84 hrsz-ú út települési gyűjtőútként
történő kiépítése, 67-es főúti csatlakozással a település lakóinak közlekedési
kapcsolatait javítja. Az egykori „Malomház” területén meglévő külterületi ingatlanok
egy részének lakóterületté minősítésével lehetővé válik az ingatlanok legális
bővítése. A kereskedelmi, szolgáltató terület tervezett bővítése elhagyásra kerül,
mivel – a módosított megyei területrendezési terv következtében – a bővítési terület
„kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete” által érintett. Az ipari gazdasági
terület megszűnik, mivel – az „alapterv” jóváhagyása óta történt OTÉK módosítás
miatt – a mezőgazdasági üzemi terület már nem zavaró hatású ipari gazdasági
terület, hanem különleges területfelhasználási kategóriába tartozik. A különleges
területek közül törlésre kerülnek a kegyeleti parkok, mivel az érintett területeken a
régi, lezárt temetők felszámolásra kerültek, valamint a tervezett idegenforgalmi
fogadóhelyek közül a cigánytörténeti bemutatóhely, mivel már sem az önkormányzat,
sem a terület új tulajdonosa nem tervezik az érintett terület ilyen célú hasznosítását.
Új elemként jelenik meg a mezőgazdasági üzemi terület és az erdőgazdasági üzemi
terület, mint különleges terület. A vízgazdálkodási terület nagysága a megvalósult
tófejlesztések következtében változik. Különleges beépítésre nem szánt területként
vadaspark kialakítása tervezett a szarvasfarm területén.
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c.) infrastrukturális változás
közlekedés
Bőszénfa közúti megközelítését továbbra is a 67. sz és a 6621. sz. út biztosítja, de
kiépítésre tervezett települési gyűjtőútként a 84-es hrsz-ú meglévő földút
csomóponttal a 67. sz. főútra.
közművek
A településen a közművek közül a villamos energia, a vezetékes víz, a gázvezeték
és a távbeszélő hálózat kiépített. Kábel tv-hálózat nincs a településen. A villamos
energia és a távbeszélő hálózat légvezetéken biztosított, de kedvezőbb lenne, ha a
fejlesztések során ez a belterületen fokozatosan átépülne földkábeles megoldásra.
A csapadékvíz-elvezetés nyílt árkos rendszerű jelenleg.
A szennyvízelvezetés és tisztítás területén az elmúlt években változott az elképzelés;
míg korábban kistérségi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével a szennyvíz a
kaposvári szennyvíztisztítóba történő vezetése volt a cél, mára a szándék
megváltozott. Jelenleg – érvényes elvi vízjogi engedély alapján – az egyedi
szennyvízkezelő kisberendezésekkel történő ártalmatlanítás megvalósítása tervezett,
melyre pályázat van folyamatban
d.) népesség, életmód, társadalom, kultúra változás
A tervezett módosítások nincsenek hatással Bőszénfa népességszámára. A
turisztikai, szabadidős, rekreációs területek fejlesztése javulást eredményez a
lakosság életmódjában.
3. HATÁSELEMZÉS
a.) történeti településhálózati következmények
Bőszénfa szerepe a történeti településhálózatban nem fog jelentősen változni a
tervezett fejlesztések megvalósulása után sem. A 67. sz. főútra tervezett csomópont
gyorsabb és egyszerűbb kapcsolatot biztosít a város felé. A tervezett fejlesztések
révén a népességszám nem fog növekedni, de az üdülőnépesség számának
gyarapodásával lehet számolni. A tervezett országos, térségi és egyéb kerékpárutak
a turistaforgalom növelése mellett a szomszédos települési kapcsolatokat is
szolgálják.
b.) természeti, táji hatások
A településrendezési terv a természetvédelmet és a környezetvédelmet kiemelten
kezeli, törekszik a kedvező természeti és táji adottságok megőrzésére. A tájvédelem
kellő módon hangsúlyos a tervben.
A településrendezési terv a tájkép védelme érdekében 10,0 m-nél magasabb
építmények tájbaillesztésére előírásokat fogalmaz meg: növényzet-takarás
biztosítandó és látványterv készítendő az illeszkedés igazolására.
Az értékes fákat és fasorokat számba veszi a terv és védelmükre javaslatot tesz. A
külterületi utak mellé tervezett fasorok a tájkép javítását is szolgálják.
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c.) a településkép feltárulásának változásai
A településkép a megvalósuló fejlesztések hatására nem fog változni. A tervezett
kilátó mind anyagában, mind formájában szervesen illeszkedik majd a tájba, a
környező erdőkbe.
d.)
régészeti
emlékek
fenntarthatóságának,
bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetőségei
- lsd. régészeti munkarészben

megmaradásának,

e.) történeti térbeli rendszerek alakulása
Bőszénfa történeti térbeli rendszere nem sokat változott az idők folyamán, az
aprófalu jellege a tervezett turisztikai fejlesztések megvalósulása után is
megmaradhat. A tervezett fejlesztések a településhálózati szerepét nem
befolyásolják.
f.) műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai
jelentőségének alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben,
a település életében
A településen egy műemlék-együttes található, a múlt századfordulón épült
majorsági épületegyüttes (magtár, istálló és volt gépműhely). Környezete beépült,
jelentős átépítés a szükségszerű épületrekonstrukció mellett nem várható. A
településrendezési terv hangsúlyos megjelenését továbbra is biztosítja. Az
épületegyüttes használatban van, a Kaposvári Egyetem vadgazdálkodási
tájközpontja igazgatási, oktatási, kutatási, idegenforgalmi és állattenyésztési célokat
szolgál.
g.) a műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei
A magtár, az istálló és a volt gépműhely jó műszaki állapotban van. A gépműhely –
jelenleg a szarvasfarm egyetemi centrumának központi épülete – felújítását 2012
elején a TIOP-1.3.1-07/2/2F/2009-0006 programnak köszönhetően befejezték. Ezen
épületek hasznosítva vannak, biztosított a folyamatos karbantartás.
h.) a településkarakter változásának hatásai
Bőszénfa települési karakterében a tervezett fejlesztések nem eredményeznek
változást. Az újonnan tervezett lakóterületek, a tervezett útkikötés és belterület határ
módosítás nem befolyásolják a település karakterét. A turisztikai fejlesztés a falu
vonzerejét növeli.
i.) környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának
összefüggései
Az épített örökségre a tervezett fejlesztések nem jelentenek terhelést. A nagy
forgalmú főutak távol vannak a falutól, a jelenleg rossz műszaki állagú épületek
károsodását nem a környezeti terhelések okozták.

14
j.) folyamatok iránya, visszafordíthatósága
Az épített örökséget érintő folyamatok jelenleg nem rosszak. A megfelelően
karbantartott és funkciójuknak megfelelően használt épületek fennmaradása
biztosítottnak látszik. A funkció nélküli épületek mielőbbi hasznosítása szükséges
lenne a megmaradás érdekében. A helyi védelemre javasolt épületek
megjelenésének esztétikusabbá tételére és eredeti állapotuk visszaállítására
vonatkozó javaslatokat a részletes elemzések tartalmazzák.
k.) kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei
A helyi védelemre javasolt épületek szükséges felújítása a tulajdonosoktól elvárható,
mert nem jelent túlzottan nagy költséget. Kedvező lenne, ha az önkormányzat anyagi
támogatást tudna biztosítani. A kőkeresztek szakszerű felújítása restaurátor
szakember munkáját igényli, az egyszerre elvégzett munka a költségeket
csökkentené. A védett építmények felújításához pályázati források szerezhetők.
4. ÖSSZEFOGLALÓ
Bőszénfán egy országosan védett műemlékegyüttes található. Az istálló, a magtár és
a volt gépműhely megfelelő műszaki állapotban van.
A településrendezési terv a védett és védelemre javasolt épületek fenntartására,
védelmére és a környezetük kedvezőbb alakítására törekszik. A védelemre javasolt
objektumok jelenlegi állapota többnyire kielégítő, de néhány háznál esztétikai javítás
és az eredeti állapot visszaállítása szükséges lenne. A helyi védelemre javasolt
épületeken végezhető építési tevékenységről a helyi építési szabályzat rendelkezik.
A településrendezési terv a meglevő telekstruktúrát megtartja, a falu szerves
fejlődését és a megőrzendő értékek fennmaradását biztosítja, a településképi
érvényesülésüket lehetővé teszi.
A település – a megyei területrendezési terv vonatkozó ajánlott övezete szerint –
térségi jelentőségű értékkel rendelkező védendő szerkezetű település, ahol a táj és
településszerkezet megőrzését és a hozzá kapcsolódó rekreációs és turisztikai
szolgáltatások fejlesztését valamint a kulturális örökség és az épített környezet
védelmét kiemelt figyelemmel és pontossággal kell kezelni.
A jelenlegi fejlesztések a kialakult településszerkezetet nem változtatják meg
jelentősen.
A településrendezési terv törekszik a településkarakter és építészeti karakter
megtartására, segíti az épített örökség megőrzését és védelmét.
A régészeti területek a településrendezési terveken jelöltek.
A természeti értékeket számba veszi, a megőrzésükre és védelmükre javaslatot tesz
a településrendezési terv.
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NYILATKOZAT
A tárgyban készített hatástanulmány építészeti örökség munkarésze megfelel a
vonatkozó rendeletben előírt alaki és tartalmi követelményeknek.
A hatástanulmány elkészítésére – a 395/2012. (XII. 20.) Kormány rendelet 3. § (1) b)
pontja alapján – a szükséges jogosultsággal rendelkezem.
Kaposvár, 2013. május hó
Lőrincz Piroska
településrendező tervező
TT 14-0166
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ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰEMLÉKEK

17
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

1.

külterület

0215/5,
0213/5

Majorsági
épületegyüttes

MIII 10210

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A településen egyedüli országos védelem alatt álló műemlék, a külterületen található majorsági
épületegyüttes: magtár, istálló és gépműhely. A 19-20. század fordulóján épült mezőgazdasági
létesítmények mértéktartó téglaarchitektúrájukkal egyedülálló építészeti értéket képviselnek. A településképi
szempontból jelentős, eredeti kialakításban fennmaradt gazdasági épületek felújításra és hasznosításra
kerültek.

HELYSZÍNRAJZ

18

19

20

2012 elején egy TIOP-1.3.1-07/2/2F/2009-0006 programnak köszönhetően sikerült a
műemlék-major valamikori kocsiszínének felújítását befejezni a Szarvasfarmon, mely
az Európai Nagyvadtenyésztési- és értékesítési Kutatóközpont nevet kapta. A
szénapajtának épített létesítmény a Rádoki József által irányított ménesgazdaság
idején kocsiszínként funkcionált, később javító, szerelő műhelyként és géptároló
színként használták. Ebben az időszakban több olyan átalakítást végeztek, amely
elcsúfította a patinás létesítményt. A kialakított hullámpala tető, a beépített
nagyméretű vasajtók, a homlokzati díszítés szétverése és az épület környékére
halmozott régi gépek, eszközök nagyban zavarták az épület igazi stílusának
érvényesülését. (forrás: http://szarvasfarm.ke.hu/.)

2004-ben készült fénykép.
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HELYI JELENTŐSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK

22
orszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

1

Fő u.25.

59

lakó és gazdasági
épületek

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az oldalhatáron álló beépítésű, utcára merőleges gerincű oromfalas, nyeregtetős, faoszlopos
tornácos lakóház tömegével és nyílásrendjével, valamint a mögötte és vele szemben álló
téglaarchitektúrás gazdasági épületek védendő építészeti értéket képviselnek.
Az épületek mielőbbi felújítása szükséges, melynek során a védendő értékek megtartandók.

HELYSZÍNRAJZ

23

24
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

2

Fő u.22.

62

lakóépület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az 1910-ben épült, oldalhatáron álló, utcafrontra merőleges tömegű, egytraktusos, nyeregtetős,
„lopott” tornácos bejárattal kialakított lakóépület eredeti állapotában maradt fenn. Az épület értékét
növeli, az utcafronti oromfalalas homlokzat megjelenése: zsalugáteres nyílászáró, szélen végfutó
osztott lizéna, övpárkány és a diszített kerettagozattal kiemelt padlásnyílás. A jellegzetes népi
építészeti karaktert őrző lakóépület településtörténeti szempontból kiemelt jelentőségű. Eredeti
állapot megőrzése, jókarban tartása szükséges.

HELYSZÍNRAJZ

25

26
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

3

Fő u.20.

64/1

Gazdasági épület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A falu Fő utcáján található, az egykori pásztorházhoz tartozó, utcával párhuzamos
gerincű, nyeregtetős, oromfalas gazdasági épület. A mértéktartó téglaarchitektúrával
díszített, megmaradt létesítmény településtörténeti és településképi szempontból egyaránt
jelentős értéket képviselnek.
Eredeti karaktert megőrző mielőbbi felújítása, haszosítása szükséges
HELYSZÍNRAJZ

27

28
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

4

temető

64/2

keresztek

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A temetőben található három kereszt közül kettőt - talapzatukon Szűz Mária szoborral –
1994-ben az önkormányzat állíttatott. A harmadik kereszt, melyet az egyházközség
emeltetett, ismeretlen korú, olvashatatlan bevésett szöveggel.
A kereszt foltos, penészes, restaurálása, a keresztfa hiányzó felének eredeti állapotában
történő visszaállítása szükséges.
HELYSZÍNRAJZ

29

2004-ben készült fénykép.

30
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

5

Fő u.5.

78

lakóépület,

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az utcára merőleges gerincű nyeregtetős, oromfalas, részben falazott, részben faoszlopos
tornácos lakóház tömegével, megőrzött nyílásrendjével helyi jelentőségű művi érték.
Az épület és környezete jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

31
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

6

Fő u.4.

80/2

lakóépület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az utcával párhuzamos gerincű oromfalas, nyeregtetős hajlított ház tömegével,
nyílásrendjével és homlokzat-tagoló elemeivel védendő építészeti érték.
Az épület felújítása során a homlokzatdíszek megtartandók.
HELYSZÍNRAJZ

32

33
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

7

Dózsa Gy.u.34.

95/1

gazdasági épület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A lakóépület mögött álló keresztcsűrös, utcával párhuzamos gerincű, eredeti formáját és
jelentős tömegét őrző gazdasági épület, mértéktartó téglaarchitektúrával kialakított osztott
homlokzata településképi és településtörténeti szempontból jelentős értéket képvisel.
Folyamatos állagmegóvásáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

34

2004-ben készült fénykép.

35
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

8

Kossuth L. u. 15.

147

gazdasági épület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A lakóépület mögött álló keresztcsűrös, eredeti tömegű, nyílásrendű, nyeregtetős
gazdasági épület helyi jelentőségű művi érték.
Az épület felújítása során javasolt a szolidabb homlokzatszínezés.
HELYSZÍNRAJZ

36
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

9

Kossuth L. u.19.

151

lakó- és gazdasági
épület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A keresztcsűrös lakóudvaron található az utcára merőleges gerincű, nyeregtetős, oromfalas
lakóépület, mellvédes, szegmensíves árkádsoros, oszloppilléres, „valódi” tornáccal, és a tégla
díszítőelemekkel építkező istálló-pajta épület. Értéküket növeli - az utcai homlokzat tornácívén
kívül - a megőrzött nyílásrend, és az eredeti utcafronti kerítés. Településképi és településtörténeti
szempontból egyaránt jelentős értéket képviselnek. A gazdasági épület felújítása szükséges.

HELYSZÍNRAJZ

37

38

2004-ben készült fénykép.

39
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

10

Kossuth L. u. 28.

160/2

panzió

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A falu központjában álló, 1780-ban emelt plébánia épületéből kialakított „Meseszálló”, napjainkban
a faluba érkező turisták fogadását szolgálja. Az eredeti tömegét és nyílásosztását őrző épület,
tetőtér-beépítéssel bővült. Utcafronti homlokzatának sávozásából kiemelkedő, eredeti
nyílászárókat díszítő füleskerettel, a homlokzati síkot lezáró lizénákkal tagolt épület jelentős
építészeti-, településképi-, illetve településtörténeti értéket képvisel. Folyamatos állagmegóvásáról
gondoskodni kell.

HELYSZÍNRAJZ

40
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

11

Dózsa Gy. u.1.

166

templom, kereszt,
szobor, emlékmű

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A falu központjában álló egyhajós római katolikus templom – melyet gróf Festetics Pál 1902-ben
építtetett -, az előtte álló - 2000-ben emelt, talapzatán Szűz Mária szoborral – kőkereszttel, a
kereszt mellett látható 1913-ban állított kő-posztamensen álló oszlopfőre helyezett szoborcsoport,
az I. és II. világháborús, valamint az 1956-os emlékmű együttesen településtörténeti és
településképi szempontból jelentős értéket képvisel.
A templom állagmegóvása, homlokzati felújítása szükséges.

HELYSZÍNRAJZ

41

42

43
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

12

Dózsa Gy. u. 9.

172

gazdasági épület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A keresztcsűrös udvaron, utcával párhuzamos gerincű, nyeregtetős, oromfalas, pajta- és
gazdasági épület áll. Az eredeti, tégla díszítő elemekkel építkező, terméskő lábazattal
kialakított építmény jelentős építészeti értéket képvisel településtörténeti szempontból.
Folyamatos állagmegóvásáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

44
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

13

Dózsa Gy.u.16.

181

lakóépület

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az oldalhatáron álló, utcára merőleges gerincű, nyeregtetős, oromfalas lakóház eredeti
tömegében maradt meg. A falazott oszloppilléres, utcafronti és bejárati részén
szegmensív boltívvel kialakított „valódi” tornácos épület helyi építészeti értéket képvisel.
Műszaki állagát tekintve sürgős felújítása szükséges, az utcai homlokzat eredeti
visszaállításával.
HELYSZÍNRAJZ

45
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

14

Hegyréti dűlő

321/2

présház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A 321/2 hrsz-ú ingatlanon található kistömegű, egyszerű présház tégla homlokzatdíszítő
elemeivel településtörténeti és tájképi értéket képvisel.
Állagmegóvásáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

46

47
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

15

Hegyréti dűlő

326

présház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az egykori arculatát őrző gazdasági épület, kialakításával, egyszerű, homlokzati
nyílásrendet kiemelő tégla díszítő elemek használatával építészeti érték.
Az épület jókarban tartásáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

48

2004-ben készült fényképek

49
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

16

Hegyréti dűlő

359

présház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A lankás domboldalba „illesztett” puritán présház táj- és településképi szempontból
építészeti értéket képvisel.
Folyamatos állagmegóvásáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

50

2004-ben készült fénykép.

51
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

17

Rózsahegy

517

kereszt

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A Márcadó pusztáról származó kereszt a korpusszal és a Mária szoborral védendő értéket
képvisel.
A feszület felújításáról mielőbb gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

52
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

18

Rózsahegy

524

présház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az egyszerű tömegű, eredeti nyílásrenddel rendelkező présház védendő építészeti és
településtörténeti érték.
A présház jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

53
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

19

Rózsahegy

543

présház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A téglaarchitektúrával építkező, eredeti nyílászárókat füleskerettel díszítő, övpárkányát
tégla elemekkel finoman osztó pince, homlokzati megjelenésével jelentős településképi és
településtörténeti értéket képvisel.
Folyamatos állagmegóvásáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ
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2004-ben készült kép.

55
sorszám
20

cím

hrsz.
funkció
védettség
029/11 kereszt, szobor
HV
külterület
leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A faluba vezető út mentén 1922-ben állított ónémet feliratú kereszt a korpusszal és
a Szűz Máriával helyi jelentőségű művi értéket képvisel.
A kereszt helyreállításáról és a mohától való megtisztításáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

56
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

21

külterület

0198/3

kereszt, szobor

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A 67-es főút mentén álló, felirat nélküli kereszt a korpusszal védendő helyi jelentőségű
művi érték.
A kereszt helyreállításáról és a mohától való megtisztításáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ
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sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

22

Rózsahegy

0268/11

kereszt, szobor

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Rózsahegyen lévő ledőlt kereszt a korpusszal helyi jelentőségi művi értéket képvisel.
A kereszt helyreállításáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ
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59
sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

23

Ropoly

0306/3

Magtár, istálló

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A Zselici tájvédelmi körzet területén található – a ropolypusztai erdőgazdasági üzemi
területen – egykori istálló és magtár tégla homlokzatdíszítő elemeivel védendő építészeti
és településtörténeti érték.
Az épület felújítása során az eredeti homlokzat és nyílásrend megtartandó.
HELYSZÍNRAJZ
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1. A tanulmány tárgya
Bőszénfa község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően hosszú távra szóló
Településrendezési Tervet készíttetett, amelyben már rögzítették a későbbi változtatási
szándékokat is. A képviselőtestület a helyi építési szabályzatot és a szabályozási terveket a
8/2004. (XI. 19.), és a 13/2004. (XI.19.) sz. rendelettel hagyta jóvá.
A község Önkormányzata 4/2013. (II.14.) sz. határozatával a jelenleg érvényes rendezési
tervet a SEFAG Erdészeti és Faipari ZRT által a „Határ a csillagos ég – a Zselici csillagos
égbolt-park turisztikai fejlesztése” projektre tekintettel, valamint a jóváhagyás óta eltelt
időszakban történt magasabb szintű jogszabályi változásoknak történő megfeleltetés
szándékával módosítani kívánja.
Jelenlegi hatástanulmány a község településrendezési tervének módosításához készül szakági
alátámasztó munkarészként.
A módosítás az alábbi területeket érinti:
1

A jóléti tó és a nemzedékek parkja területének rendezési terven történő megjelenítése,
belterületbe vonása (hrsz.: 02, 03/1, 03/2, 124/9-22).
2 A Dózsa György utcát és a 67-es főközlekedési utat összekötő 84-es hrsz-ú földút
települési gyűjtőútként történő kiépítése, csatlakozási csomópont kialakítása.
3 A külterületi lakott helyen (Malomház, hrsz.: 0210/2-4) meglévő építési és bővítési
korlátozás felülvizsgálata. Lakóépületek telken belüli bővítése.
4 A SEFAG Erdészeti és Faipari ZRT által a „Határ a csillagos ég – a Zselici csillagos
égbolt-park turisztikai fejlesztése” projekt épített elemeiként megvalósítandó
infopontok (hrsz.: 0312, 0304/3) és kilátó (hrsz.: 0309), valamint a kapcsolódó
infrastruktúra (hrsz.: 0316 –út) kiépítése.
Az új településrendezési terv elkészítéséhez a 2001. évi, kulturális örökségvédelemről szóló,
LXIV. tv. 66. § (1) bekezdés alapján kulturális örökségvédelmi hatástanulmány szükséges,
melynek tartalmi elemeit a 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet tartalmazza, és az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7 § (2) bekezdése alapján
véleményezésre megküldendő tervek kötelező alátámasztó munkarésze.
A községre vonatkozó régészeti adatok a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
Régészeti Adattárában a SMMI RA IV/5 tételszám alatt találhatók. Ennek alapján a község
közigazgatási területén három ismert lelőhely következtethető. Az eredeti, most módosítandó
általános rendezési tervhez 2003-ban történt régészeti szempontú területfelmérés, mely 6
lelőhellyel számolt. Jelen tanulmány a változtatások által érintett területek vizsgálatával
foglalkozik.
Jelen munkát a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogvédelem
illeti meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra történő felhasználása, a régészeti
lelőhelyekre és a régészeti érdekű területekre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása, vagy
továbbadása harmadik fél számára csak a szerző engedélyével, valamint a 47/2001. (III. 27.)
kormányrendelet szabályai szerint történhet.
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2. Törvényi környezet
A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb
jogszabályok:
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről – „örökségvédelmi törvény”
1996. évi LIII. törvény (kifejezetten a 23. és 28.§ – természetvédelmi törvény (táji
értékként a halomsírok és a földvárak ex lege védelem alatt állnak)
1997. évi CXL. törvény) – „múzeumi törvény”
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról
1979. évi 2. törvényerejű rendelet – a kulturális javak jogtalan behozataláról,
kiviteléről és átruházásáról
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól
2006. évi LIII. Törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről1
2007. évi CXXIII törvény a kisajátításról
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről – 177§ (2)
47/2001. (II. 27.) Kormányrendelet – a múzeumokban folytatható kutatásokról
191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – Örökségvédelmi bírságról
288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központról
345/2012 (XII.6) Korm rendelet – egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
22/2012. (IV. 13.) BM Rendelet – a szabálysértésekről
3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet – szakemberek képzéséről
19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának
feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről
80/2012. (XII. 28.) BM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté
nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
393/2012. (XII. 20) Korm. rendelet a régészeti örökség és műemléki érték védelmével
kapcsolatos szabályokról
395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról
218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
144/2013. (V. 14) Korm. rendelet a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról
BTK vonatkozó paragrafusai (77, 77/B, 160/B, 216, 216/A, 216B, 316, 317, 324, 325,
326. §) – örökségi értékek kárára elkövetett veszélyeztetés, rongálás,
megsemmisítés
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Általánosságban a 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján kell eljárni.
Ennek alapján a régészeti területeket az alábbi három kategóriába lehet besorolni:
1. védetté nyilvánított, fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek
2. ismert és nyilvántartott régészeti lelőhelyek
3. régészeti érdekű területek
1./ A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni,
amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti. (2001. évi LXIV. tv.
13. §) Egyebekben mindenben az adott területre a régészeti védelmet elrendelő
miniszteri rendeletben (a korábbiak esetében határozatban) foglaltakat kell követni és
betartani.
A régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánítása a Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának önálló feladat- és
hatáskörrel rendelkező szervezeti egységénél (örökségvédelmi iroda) kezdeményezhető.
2./ Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében
2001. évi LXIV. tv. 11. §

A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.
2001. évi LXIV. tv. 19. § (1) bekezdés
A földmunkával járó fejlesztésekkel a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket kormányrendeletben meghatározott
esetekben és módon el kell kerülni. (A régészeti örökség elemeit eredeti helyükön, és eredeti
összefüggésükben kell megőrizni.) Ha a lelőhely földmunkával való elkerülése a fejlesztés, beruházás
költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás máshol nem valósítható meg, a beruházással
veszélyeztetett területet fel kell tárni. A régészeti örökség elemei a régészeti lelőhelyekről, régészeti
érdekű területekről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek
esetében minden az eddigi használattól eltérő hasznosításhoz, építkezéshez, a talaj bolygatásával járó
tevékenység végzéséhez a Kormányhivatal területileg illetékes járási hivatala Építési és Örökségvédelmi
Hivatalának engedélye szükséges.
2001. évi LXIV. tv. 65. § (1) bekezdés
Az engedélyezési eljárás miatt célszerű már a tervezés előtt a Hivatal előzetes nyilatkozatát kérni, hogy az
adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása, halastó kialakítása, stb.)
hozzá fognak-e járulni, s ha igen, akkor milyen feltételekkel. Így a később megvalósíthatatlannak
minősülő fölösleges tervezést, illetve a feltárás miatt történő nem várt időbeli csúszás és költségnövekedés
kiküszöbölhető vagy előre kalkulálható lesz.
2001. évi LXIV. tv. 19., 22. §
A beruházás feltételeként adott esetben előírt régészeti feltárás költségei a beruházót terhelik, mivel az ő
érdeke a már ismert lelőhely megbolygatása. A régészeti feltárásra vonatkozó szerződést a beruházónak a
területileg illetékes múzeummal kell megkötnie. Ez a törvény értelmezésében a megyei hatókörű városi
múzeum, a fővárosban a Budapesti Történeti Múzeum, egyes területeken a régészeti gyűjteménnyel, ill.
feltárási joggal rendelkező helyi (városi) múzeum. A szerződés érvényességéhez a Hivatal jóváhagyása
szükséges. Magát a feltárást bármelyik, a régészeti feltárások végzésére jogosult intézmény elvégezheti,
amennyiben a szerződő felek erről megállapodásra tudnak jutni.
2001. évi LXIV. tv. 22. § (2) bekezdés
Régészeti lelőhelyen a régészeti érintettség mértékétől függően a Járási Kormányhivatalok területileg illetékes
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalai régészeti megfigyelést írhatnak elő. A földmunkák közben
végzendő régészeti megfigyelés feladata annak tisztázása, hogy a tervezett beruházás nem sért-e,
semmisít-e meg vagy fed-e el régészeti jelenségeket, továbbá a régészeti megfigyelés biztosítja a
földmunkák során esetlegesen előkerülő régészeti jelenségek szakszerű feltárásának és dokumentálásának
lehetőségét. A régészeti megfigyelést a beruházó és a régészeti megfigyelés végzésére jogosult intézmény
előzetes írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell biztosítani.
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Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak akkor kell korlátozni, ha annak
folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy fennáll a megsemmisülés veszélye. Ugyanez
vonatkozik az ilyen területeken a Hivatal hozzájárulásával végzett tevékenységekre is: amennyiben ennek
során előre nem kalkulálható örökségvédelmi érdek merül fel, vagy nem várt jelenség mutatkozik, a
végzett tevékenységet korlátozni kell. A Hivatalnak a munka felfüggesztése esetén lehetősége van
kártérítés fizetésére, kisajátítás kezdeményezésére, vagy régészeti védelem megindítására.
2001. évi LXIV. tv. 82-85. §; 191/2001 Kormányrendelet
A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése büntetendő cselekmény
(BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását eredményezi. A nyilvántartott régészeti
lelőhelyek a III. kategóriába tartoznak, vagyis a bírság a kötelezettségszegés vagy a károkozás mértéke
szerint 10 ezer forinttól 25 millió forintig terjedhet.

3./ Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan észlelt
régészeti lelőhely előkerülése esetében:
2001. évi LXIV. tv. 7. § 17. pont
Régészeti érdekű területnek számít valamennyi terület, természetes vagy mestersége üreg és a vízmedrek azon
része, ahol eddigi ismereteink szerint (pl.: történeti adatok, térképek; eddigi, már dokumentált leletelőkerülések, stb.), valamint a környezeti feltételek (domborzat, kitettség) alapján számolni kell jelenleg
még pontosan nem ismert elhelyezkedésű, kiterjedésű régészeti lelőhelyek, régészeti jelenségek és leletek
előkerülésével. Így ide kell sorolni minden, talajbolygatással járó tevékenység végzésére kiszemelt
területet is. E területekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a beruházás során nem várt módon
előkerülő régészeti leletekkel és objektumokkal fedett területekre.
2001. évi LXIV. tv. 22. § (2) bekezdés
Régészeti lelőhelyen a régészeti érintettség mértékétől függően a Kormányhivatal területileg illetékes
Örökségvédelmi Hivatalai régészeti megfigyelést írhatnak elő. A földmunkák közben végzendő régészeti
megfigyelés feladata annak tisztázása, hogy a tervezett beruházás nem sért-e, semmisít-e meg vagy fed-e
el régészeti jelenségeket, továbbá a régészeti megfigyelés biztosítja a földmunkák során esetlegesen
előkerülő régészeti jelenségek szakszerű feltárásának és dokumentálásának lehetőségét. A régészeti
megfigyelést a beruházó és a régészeti megfigyelés végzésére jogosult intézmény előzetes írásos
megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell biztosítani.
2001. évi LXIV. tv. 24. és 25. §, 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet
Amennyiben ezeken a nem ismert vagy hivatalosan nem nyilvántartott régészeti lelőhelyeken régészeti
jelenség vagy lelet kerül elő, a végzett tevékenységet abba kell hagyni, és a helyszín vagy lelet őrzése
mellett értesíteni kell a feltárásra jogosult szervet. A bejelentési kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan
tulajdonosát, a beruházót és a kivitelezőt egyaránt terheli! A feltárásra jogosult szerv köteles a mentő
feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan - az elvárható ütemben – végezni. Ha a mentő
feltárást nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a hatóság ideiglenesen védetté nyilváníthatja a földterületet. A
mentő feltárást végző múzeum jogosult a leletmentésre fordított költségeinek megtérítésére.
2001. évi LXIV. tv. 26. §; 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet
Régészeti lelőhely vagy lelet megtalálóját elismerő oklevél és tárgyi ajándék vagy a lelőhely, lelet tudományos
jelentőségével arányos pénzjutalom illeti meg. A nemesfémből készült vagy drágakövet tartalmazó lelet
után kifizetendő pénzjutalom mértékét a lelet nemesfém-, illetve drágakőtartalma napi piaci értékének
figyelembevételével kell megállapítani. A jutalom összegét a miniszter állapítja meg. A nyilvántartásban
nem szereplő régészeti lelőhelyben vagy az onnan származó leletekben okozott kár, illetve ezek
megsemmisítése ugyancsak büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá tartozik).
395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet, 2001/LXIV tv. 20/A §
A Hivatal a rendeletben foglalt esetben és tartalommal örökségvédelmi hatástanulmány, elkészítéséhez kötheti
szakhatósági állásfoglalásának megadását. Ez vonatkozik a már ismert lelőhelyekre, valamint a bármely
nagyobb felületet érintő beruházásokra egyaránt. Nagyberuházás, valamint a kisajátításról szóló törvény
szerinti közérdekű cél megvalósítása esetén előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni. Egyéb
esetekben előzetes régészeti dokumentáció készíthető különösen a földterület-kiválasztás során, a hatósági
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engedélyezési eljárásokat megelőzően. Kormányrendelet előzetes régészeti dokumentáció készítését
kötelezővé teheti. Készítésére a nevezett rendeletben feljogosítottak vállalkozhatnak.
2001. évi LXIV. tv. 7. § 31. pont
Nagyberuházás: a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánított beruházás, a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és
vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és
megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény hatálya alá tartozó beruházás, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. által kezelt egyéb beruházás, és a részben vagy egészben európai uniós forrásból
megvalósuló beruházás, továbbá az a beruházás, amelynek megvalósítási költségeit teljes egészében a
központi költségvetés fedezi, vagy amely tekintetében az Évt. szerint összevont telepítési eljárást
kezdeményeztek, vagy amely tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény szerint összevont integrált eljárást kezdeményeztek.
2001. évi LXIV. tv. 93 § (1). bek. h. pont
A Kormány rendeletben szabályozza a nagyberuházásokkal, valamint a kisajátításról szóló törvény szerinti
közérdekű cél megvalósításával összefüggő régészeti feladatok ellátásának szabályait, valamint azokat az
eseteket, amelyekben az előzetes régészeti dokumentációt próbafeltárás alkalmazásával kell elkészíteni
2006. évi LIII. törvény 3. § (3) és (4) bekezdés
A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló alkalmazása szempontjából egyes beruházásokat kiemelt társadalmi cél érdekében
megvalósuló beruházásnak minősíthet.

A 2001. évi LXIV. törvény 66. § alapján készítendő hatástanulmányok tartalmi követelményeit részletesen
tartalmazza a 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet melléklete. Ugyanezen rendelet értelmében a
hatástanulmány régészeti szakterületi részét csak felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy
készítheti. A hatástanulmány készítője jogosultságán túl egyben nyilatkozik arról is, hogy a tervezett
megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.

3. Vizsgálat (értékfelmérés)
a/ régészeti örökség:
A középkorban a mai község területén több település létezését is valószínűsíthetjük.
Bőszénfa a középkori okleveles adatok alapján azoknak a falvaknak egyike volt, amelyeket
még Szent István király adományozott a szentmártoni apátságnak.
Első említése Albeus mester esztergomi kanonok 1237-1240-es években készített
összeírásában található, „Bozais” néven. A tatárjárás előtti időkben az apátság kanászai
lakták. Középkori neve „Bajszinfalva” volt.
Írott forrás utal arra is, hogy a község nyugati, Ropoly nevű határrészén X-XIII.
századi földvár létezett, amelynek maradványai jelenleg jelentősebb részben Zselickisfalud
közigazgatási területén találhatók.
1425-ben a zselicszentjakabi apátság birtokai közé tartozhatott, amit Szerdahelyi
Csepel János fiai, Imre és Dancs, valamint Szerdahelyi Dersfi Márton, a zselicz-szentjakabi
apátsággal szemben vitattak.
1570-ben a török hódoltság alatt, a török kincstári adólajstromban 10 házzal jegyezték
fel. A török idők után újratelepített falu 1626-1627 és 1660-as adatok szerint az Imrefy család
birtoka, majd a XVIII. század elejétől (az 1703-1715 évi összeírások szerint) Festetics Pál
birtoka volt.
A felszínre került nyomok alapján középkori település létezhetett a mai Szenttamáspuszta környékén („templomsűrű”) is, ami a török hódoltság idején elpusztult. (1425-ben
Szerdahelyi Csepel János fiai, Imre és Dancs, továbbá Szerdahelyi Dersfi Márton, 1489-ben
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Szerdahelyi István, 1626-ban Imrefy Farkas, 1660-ban pedig Imrefy Farkasné birtoka volt.
1733-ban pusztaként Festetics Kristófé.)
Bőszénfa közigazgatási területén viszonylag kevés régészeti lelet és lelőhely ismert.
Legkorábbi településnyomok az újkőkor, illetve a bronzkor időszakából kerültek elő
(szórvány leletek a Rippl Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Régészeti
Gyűjteményében). Ez után főleg az Árpád-kor, valamint középkor-és kora-újkor folyamán
számolhatunk lakott helyekkel.
A község régészeti leleteire, lelőhelyeire vonatkozó adatok a Rippl Rónai Megyei
Hatókörű Városi Múzeum Régészeti Adattárában a IV/5 tételszám alatt találhatók. Ezek
alapján az alábbi területen találhatók, illetve valószínűsíthetők régészeti lelőhelyek:
1/ Kisbőszénfa Szenttamás-puszta („templom sűrű”): középkori templom nyomai
(tégla-, csont töredékek, faragott kő) – pontos helye nem azonosított
2/ Faluhely (vagy Faluhegy): – középkori falu(?) pontos helye nem azonosított
3/ Gatter környéke: török kori csontvázas temető
4/ Völgyi – dűlő: középkori település (szórvány kerámia leletek)
A község határában legutóbb Virágos Gábor végzett terepbejárást 2003-ban, aki 6
régészeti lelőhelyet valószínűsített. Közülük kettő (1. és 2. számú) szerepel a KÖH
nyilvántartásban, (ld. alább 3/g pont, táblázat) és a helyrajzi számok alapján megegyezik a
fenti 3., illetve 4. sorszámú lelőhellyel.)
Kis részben a község közigazgatási határán belül található a már említett Ropoly-vár
területe, melyet azonban Zselickisfalud lelőhelyeként tartanak nyilván.
b/ természet, táj, tájhasználat – településhálózat és településszerkezeti
összefüggések:
A település Somogy és Baranya megye határán, a Zselic Tájvédelmi Körzet területén,
a 67-es főút mellett, a Surján patak völgyében helyezkedik el.
Területeinek legnagyobb része erdő, kisebb része rét, legelő, illetve szántó művelés
alatt áll.
A pontosabban meghatározható régészeti lelőhely a megfigyelési lehetőségekből
adódóan, a szántott területekre esik, illetve egyéb helyen a korábbi megfigyelések,
helyszínelések, irodalmi adatok alapján azonosítható.
A község középkori településszerkezetéről egyértelmű adataink nincsenek, ennek
ellenére a források és a leletek alapján a község jelenlegi közigazgatási területén több
középkori település megléte is valószínűsíthető. Ezek mai településszerkezettel való
összefüggése nem tisztázott.
c.) településkép és utcaképek
Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi
résznek.
d.) településszerkezet és területhasználat
Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi
résznek.
e.) településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és
épülettípusok

68
Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi
résznek.
f./ védettségek:
- régészetileg védett területek:
A község közigazgatási területén kiemelten (minisztériumi határozattal) védett
régészeti lelőhely a nyilvántartásokban nem szerepel.
Ex lege védett azonban a Ropolyi-várhegynek a bőszénfai 0294-es helyrajzi számot
érintő területe.
- nyilvántartott, ismert régészeti lelőhely és környezete:
Bőszénfa község területén a jelen hatástanulmány készítéséig 6 ismert, ezek közül 2
közhiteles nyilvántartásban is szereplő (nyilvántartott), régészeti lelőhelyet tartottunk számon.
Ez utóbbiak a törvény ereje által védett lelőhelyek.
g. / az örökség értékeinek elemzése, állapotfelmérés
A nyilvántartott lelőhelyek közül jelen tanulmányban csupán a módosítás által érintett
lelőhelyekkel foglalkozom. Jelen örökségvédelmi hatástanulmánynak nem tárgya a község
teljes közigazgatási területére kiterjedően a régészeti lelőhelyek újra történő vizsgálata. A
település közigazgatási területén előkerült újabb lelőhelyek szükséges adatait az
Örökségvédelmi Iroda hivatalból megküldi az illetékes építési hatóságnak, azoknak a HÉSz
érvényességi idején belüli átvezetése a Szabályzatban nem kötelező. A község érvényes Helyi
Építési Szabályzatában (Rendezési Tervében) csupán módosítások történnek, melyek jelen
esetben egy nyilvántartott régészeti lelőhelyet sem érintenek.
Bőszénfa község település rendezési terve 2013. évi módosítása által érintett régészeti
lelőhely a KÖH* nyilvántartása alapján
KÖH
sorszám
azono
**
sító

lelőhely név

1

Bőszénfa1
19696 Bőszénfa-Gatter
környéke

2

39145

3***

Bőszénfa2
Völgyi dűlő

60260 Ropoly

érintett helyrajzi számok

jelenség

015/4-5, 017, 018/3-4, 021, 025/1
Temető (csontvázas),
026, 027, 028, 029/2, 029/11, 034,
koraújkor (török kor)
036, 038
037/8, 045

Település általában
(középkor)

0294

földvár

* A 80/2012 (XII.28.) BM rendelet alapján 2013. január 1-től: Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala.
** A lelőhely sorszáma megegyezik a korábbi (Virágos Gábor által készített)
hatástanulmányban, illetve a Képviselő Testület 13/2004. (XI. 19.) számú rendeletével
megalkotott helyi építési szabályzat mellékletében szereplő lelőhely-sorszámmal, azzal a
különbséggel, hogy a 39145 azonosító számú lelőhely magában foglalja a Virágos Gábor féle 3. sz.
lelőhelyet is.
*** A lelőhely Zselickisfalud területén van nyilvántartva, azonban érinti Bőszénfa
jelzett helyrajzi számú területét. A lelőhely a korábbi hatástanulmányban, így a KÖH-
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térképen is, valószínűleg a helynevek (Somogy megye földrajzi nevei 561-564.o.), illetve a
rendelkezésre álló térképlap nevei alapján lett bejelölve (EOV: 551078; 103859). Ilyen alapon
látszólag valóban jó helyre került („Várhegy”, alatta DK-re a „Bencs tanya” helynév. Ld.:
Somogy megye földrajzi nevei 563. o.). Azonban a Sándorffy György és Nováki Gyula által
1986-ban készített felmérés, és leírás szerint (Magyar K. – Nováki Gyula: Somogy megye
várai a középkortól a kuruc korig, 153. o.; 47. ábra) attól Dk-re, mintegy 600 m-re található,
egy ÉÉNy-DDK irányú, csaknem 20 m-rel kiemelkedőbb, meredek domboldalakkal határolt
magaslaton. A legmagasabb pont EOV koordinátái: 551399; 103280. Ettől számított
kiterjedése É (ÉNy) felé kb. 380 m, D (DK) felé kb. 90 m. KNy-i kiterjedése kb. 120 m. (Az
említett felmérés szerint: „A vár területe 530x160 m, 5,36 ha.”) A lelőhely „áthelyezése” után
is a bőszénfai 0294 helyrajzi számú területet érinti.
A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan (részben gyep, illetve erdő borította
területek) a pontos lokalizáció, még inkább pedig a pontos kiterjedés általában nem
határozható meg pusztán a felszíni jelenségek alapján. Ezért a térképeken a valószínűsíthető
lelőhely-kiterjedések szerepelnek.
-

régészeti érdekű terület:

Ide kell sorolni minden, az egykori és mai vízfolyások, árkok mentén fekvő, emberi
megtelepedésre alkalmas, enyhe lejtésű domboldalak, vizenyős környezetből kiemelkedő,
vagy egyébként természetes védelmet nyújtó magaslatok területét, valamint a pontos
koordinátákkal meg nem határozható, illetve teljesen fel nem tárt régészeti leletek, lelőhelyek
előkerülésének környezetét.
A Régészeti Adattár adatai és a földrajzi nevek alapján kikövetkeztethető lelőhelyek
egy része nem lokalizálható teljes bizonyossággal, tehát azokat a területeket, ahol ezek
alapján lelőhelyek feltételezhetők, régészeti érdekű területként kell kezelni. A korábbi
megállapítások szerint így ide tartozik a Surján-patak teljes völgye, és ide kell sorolni az
egykori és mai vízfolyások és nagyobb árkok mentén fekvő lankás domboldalak területét is.
Ebből a megfontolásból, indokolt a völgyi dűlő korábban jelzett részeinek, valamint
Szenttamás-puszta, illetve környékének a jelenleg érvényes rendezési terv szerinti területének
régészeti érdekeltségű területként való meghatározása.
g./
területhasználat
és
összefüggésrendszerében:

területi

állapot

a

kulturális

örökség

A jelenlegi területhasználat és területi állapot (erdőterületek nagy aránya, nem túl
intenzív földművelés, nagyobb arányú állattenyésztés, vadgazdálkodás) a kulturális örökség
régészeti elemeit nem érinti túlzott mértékben. Jelenleg csak a helyszínek egy részén lehetett
őszi szántást tapasztalni. Lényegében ez az egyetlen olyan tevékenység (a talajművelés), mely
a régészeti lelőhelyeket veszélyeztetheti. Amennyiben ez az intenzív talajforgatásos művelés
(vagyis a szántás) folytatódik, akkor ezen a területrészen a pusztulás is tovább folyik, ami
hosszú távon teljes megsemmisülést eredményezhet.
Jelentősen károsodhatnak az intenzív talajművelésnek és eróziónak kitett területek,
ami minden lelőhelyet, vagy legalábbis azok egy részét hátrányosan érinti.
A Szenttamás-pusztai Állami Gazdaság juhtelepe létesítésekor részben őskori, részben
középkori jelenségeket bolygathatott meg, de a jelen állapot további hatással már nincs a
régészeti örökség elemeire.
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4. Változtatási szándékok
a.) településhálózati és tájhasználati változás
A település fejlesztési szándékai összhangban vannak a jelenlegi terület- és
tájhasználattal. A településhálózati rendszert alapvetően megváltoztató vagy korlátozó
beavatkozásokra nem kerül sor, a tájhasználat viszont a tervezett fejlesztések egyes területein,
azok hatására kis mértékben megváltozik.
b.) településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás
A településszerkezeti és beépítettségi változtatások nem érintenek nyilvántartott
régészeti lelőhelyet.
Az ismert, illetve nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő beruházások (esetleges
fásítás) során régészeti megfigyelés javasolt.
c.) infrastrukturális változás
Az 1. sz. módosítással érintett 02, 03/1, 03/2, 124/9-22 helyrajzi számú területeken
fekvő, jóléti tó és a nemzedékek parkja területének rendezési terven történő megjelenítése,
belterületbe vonása örökségvédelmi érdeket nem sért. A módosítással tulajdonképpen egy már
megvalósult beruházásnak a település szerkezetébe történő beillesztése történik.
Az igénybe vett területen régészeti jelenség előkerüléséről nincs tudomásunk.
A 2. sz. módosítással érintett 84. helyrajzi számú, meglévő földút szilárd burkolatúvá
történő átalakítását tervezik, a 67-es főúthoz csatlakozó csomópont kiépítésével.
Az igénybe vett területen régészeti jelenség előkerüléséről nincs tudomásunk. Ennek
ellenére az úttest alapozása, a földút korábbi használata során kialakult horhos átalakítása,
valamint a csomópont kialakítása közben fokozott figyelemmel, a Kötv. 24. §-a szerint kell
eljárni.
A 3. sz. módosítással érintett 0210/2-4 helyrajzi számú telkeken épületbővítést
terveznek, mely örökségvédelmi érdeket nem sért.
Az igénybe vett területen régészeti jelenség előkerüléséről nincs tudomásunk.
A 4. sz. módosítás, a SEFAG Erdészeti és Faipari ZRT által a „Határ a csillagos ég – a
Zselici csillagos égbolt-park turisztikai fejlesztése” projekt épített elemeiként megvalósítandó
infopontok (hrsz.: 0312, 0304/3) és kilátó (hrsz.: 0309), valamint a kapcsolódó infrastruktúra
(hrsz.: 0316 –út) kiépítése örökségvédelmi érdeket nem sért. Nagyobb földmunkát a kilátó
építése jelenthet, melynek során fokozott figyelemmel, a Kötv. 24. §-a szerint kell eljárni.
Javaslat a HÉSZ vonatkozó előírására:
A régészeti örökség kezelése kapcsán a 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló
törvény szerint kell eljárni.
A régészeti érdekű területekről is a régészeti emlékek csak feltárás keretében
mozdíthatók el. Ezért annak területén 30 cm-t meghaladó földmunkával járó nagyobb felületű
beruházások esetében állapotfelmérést kell végezni, melynek módszere a terepbejárás,
műszeres felmérés és/vagy próbafeltárás. Ennek hiányában bármiféle földmunka csak
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régészeti megfigyelés mellett végezhető. E régészeti szakfeladatok elvégzésére – a beruházó
költségére – a területileg illetékes Múzeum jogosult. A beruházónak a régészeti megfigyelés
biztosítása érdekében a munkálatok megkezdése előtt 8 nappal fel kell venni kapcsolatot az
illetékes Múzeummal.
Javaslat a Függelék tartalmára:
A kulturális örökség védelme érdekében a terület- és településfejlesztéssel, valamint a
terület és településrendezéssel kapcsolatos változások, beruházások tervezését e védelemmel
összhangban kell megoldani. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek
elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. A 2001. évi LXIV.
Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv) 10. §-a szerint a régészeti örökség
elemeit lehetőleg eredeti helyükön, eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell
megőrizni.
A Kötv 11. §-a szerint a régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak, ahonnan a
régészeti örökség elemei csak feltárás keretében mozdíthatók el, Kötv 19. § (2). A régészeti
örökség védelme érdekében különös gonddal kell eljárni az építési és művelési ág változások
kapcsán, mivel bármilyen, a föld felszíne alá mélyedő kivitelezési munkával elpusztulhatnak a
régészeti örökség elemei.
Régészeti lelőhely esetében az alábbiak szerint kell eljárni:
A Kötv 19. §-a szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó
fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. Ha a lelőhelyek elkerülése a földmunkával járó
fejlesztés beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem
valósítható meg, a beruházással a régészeti lelőhelyet, illetve annak veszélyeztetett részét
előzetesen fel kell tárni. A régészeti lelőhelyen a megelőző feltárás részeként első ütemben
próbafeltárást kell végezni, ezzel sor kerül a megelőző feltárás mértékének meghatározására.
A feltáráshoz szerződés megkötése szükséges, amelyet a Kötv. 22. § (4, 5) bekezdésében,
valamint a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója
anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII.28.) BM rendeletben
foglaltak szerint kell megkötnie a beruházónak a feltárásra jogosult intézménnyel. A régészeti
feltárás elvégzéséhez a területileg illetékes kormányhivatal járási örökségvédelmi hivatalának
engedélye szükséges. A tervezett munkálatok kizárólag a feltárás befejezése után
kezdődhetnek el. A régészeti feltárások költségét annak kell fedezni, akinek érdekében a
feltárás szükségessé vált A tervezett építési tevékenység előtt a Kulturális Örökségről szóló
törvény szerint a Kaposvári Járási Kormányhivatal Járási Hivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalának előzetes szakhatósági állásfoglalását kell kérni.
Régészeti lelőhelyen a régészeti érintettség mértékétől függően a területileg illetékes
hivatalok régészeti megfigyelést írhatnak elő (Kötv. 22. §). A földmunkák közben végzendő
régészeti megfigyelés feladata annak tisztázása, hogy a tervezett beruházás nem sért-e,
semmisít-e meg vagy fed-e el régészeti jelenségeket, továbbá a régészeti megfigyelés
biztosítja a földmunkák során esetlegesen előkerülő régészeti jelenségek szakszerű
feltárásának és dokumentálásának lehetőségét. A régészeti megfigyelést a beruházó és a
régészeti megfigyelés végzésére jogosult intézmény előzetes írásos megállapodása alapján, a
beruházó költségviselésével kell biztosítani.
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Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni:
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet
esetében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha bármilyen
tevékenység során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (kivitelező,
beruházó) az örökségvédelmi törvény 24.§-a értelmében köteles a tevékenységet azonnal
abbahagyni és az emlék vagy lelet előkerülését a területileg illetékes múzeumnak
haladéktalanul jelenteni és a helyszín, valamint a lelet őrzéséről gondoskodni, valamint a
régészeti feltárás lehetőségét biztosítani. Melyek elmulasztása a BTK alá tartozik, és
büntetőjogi felelősséggel jár.
A bejelentett régészeti emlékek kezeléséről – ideértve az ideiglenes megóvásukra,
esetleges eltávolításukra, helyszíni megőrzésükre, illetve helyszíni bemutatásukra vonatkozó
előírásokat – a bejelentő véleményének kikérése után az illetékes kormányhivatal dönt.
d.) népesség, életmód, társadalom, kultúra változása
Erre vonatkozóan nincs adatunk.
5. Hatáselemzés és javaslatok
A régészeti lelőhelyek vonatkozásában a művelési ág változtatása ellenjavallt.
Amennyiben művelési-ág változásra, erdőterületek tuskózással egybekötött tarvágására,
nagyobb mértékű beépítésre, bányatelek fektetésre, szőlő ültetvény telepítésére, bármilyen, a
kulturális örökség elemeit hátrányosan érintő beavatkozásra kerülne sor, az akkor szükségessé
váló régészeti teendőkről egyedileg szükséges dönteni. Ilyen területeken bármilyen
beavatkozáshoz az illetékes megyei kormányhivatal járási örökségvédelmi hivatalának
engedélye szükséges. Egyes esetekben a hatóság célzott örökségvédelmi hatástanulmány
készítését rendelheti el.
Ennek megfelelően a kulturális örökség védelmével kapcsolatosan általánosságban a
2001. évi LXIV. törvény, valamint a 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet és az egyéb kapcsolódó
rendeletek vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.
A régészeti érdekű területeket érintő tervezés esetén is be kell szerezni az illetékes
megyei kormányhivatal véleményét. Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülése esetén
a munkákat fel kell függeszteni, és értesíteni kell a kaposvári megyei hatáskörű városi
múzeumot, valamint a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának
Örökségvédelmi Hivatalát.
A változtatási szándékokhoz kapcsolódó konkrét javaslatokat ld. a 4. pont alatt.
Meg kell tartani továbbá, véleményem szerint, a Völgyi-dűlő eredeti rendezési tervben
szereplő, a nyilvántartotthoz képest nagyobb, a mellékletek közötti térképen kék színnel jelölt,
régészeti érdekű területként történő kezelését (2. sz. régészeti érdekű terület). Hasonlóképpen
régészeti érdekű területként kezelendő az eredeti rendezési tervben szereplő 4. sorszámú
lelőhely („Völgyi dűlő 2” terület, hrsz.: 033/1, 033/5) – 1. sz. régészeti érdekű terület. Jelen
tanulmányhoz végzett terepbejárás során ugyanis a rossz megfigyelési lehetőségek miatt
(rendkívül mélyen átázott szántás) régészeti nyomok nem kerültek elő, így a tényleges
lelőhely volta nem bizonyítható. Ugyancsak régészeti érdekű területként javaslom feltüntetni
a korábbi 6. lelőhelyet (Szenttamás-puszta, hrsz.: 0122-0124, 0135, 0136) – 3. sz. régészeti
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érdekű terület, valamint a korábbi 5. sz. lelőhelyet (Mesterrét, Faluhegy, hrsz.: 0122, 01360138, 0142, 0143) – 4. sz. régészeti érdekű terület. Ezeken a területeken a múzeumi adattár
adatai szerint középkori és őskori településre utaló nyomok előkerüléséről van tudomásunk,
azonban a jelenlegi viszonyok között terepbejárással nem igazolható egyértelműen a lelőhely,
illetve nem állapítható meg azok pontos kiterjedése.
Ki kell terjeszteni a ropolyi-vár felmért sáncaihoz képest nagyobb területre a régészeti
érdeket. Érintett helyrajzi szám: 0294 (5. sz. régészeti érdekű terület).
Zselickisfalud területén fekvő Kardosfa-puszta régészeti érdekű területe kis mértékben
átterjed Bőszénfára. Érintett helyrajzi szám: 0307 (6. sz. régészeti érdekű terület).
Összefoglalás
A településrendezési terv módosításához szükséges eljárás lefolytatásához megkívánt
örökségvédelmi hatástanulmány készítése céljából tanulmányoztam a rendelkezésre álló,
illetve rendelkezésemre bocsátott adatokat.
Bőszénfa község területén tervezett településrendezési módosítások ismert régészeti
lelőhelyet, illetve régészeti érdekeltségű területet jelenlegi ismereteink szerint nem érintenek.
Jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján
készült. A település területén időközben előkerülő lelőhelyekről a Budapest Főváros
Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala vezet közhiteles nyilvántartást.
Javasolt minden tervezett beruházás előtt a lelőhellyel való érintettségről időben
meggyőződni.

Kaposvár, 2013. április 15.
dr. Költő László
régész, örökségvédelmi szakértő
diploma száma: 508/1980 (ELTE-BTK)
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NYILATKOZAT

Alulírott, dr. Költő László régész nyilatkozom, hogy a 395/2012. (XII. 20.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti előírásnak megfelelően
szerepelek az adott örökségvédelmi területre vonatkozó szakértői névjegyzékben,
valamint a nevezett jogszabályi hely (2) bekezdésében foglalt előírásnak
megfelelően rendelkezem régész szakirányú felsőfokú végzettséggel.
Régész diploma száma: 508/1980 (ELTE-BTK)
Szakértői engedély száma: 2.3.1/1265-5/2004
Névjegyzéki sorszám: Sz-1/2005 (NKÖM)

Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány („Régészeti szakanyag
Bőszénfa község általános rendezési tervének módosításához”), illetve annak
általam jegyzett részei az örökségvédelmi jogszabályokkal, és a hatósági
előírásokkal összhangban készültek, az abban szereplő tervezett megoldásokra
vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek.

Kaposvár, 2013. április 15.

dr. Költő László
régész
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Zselickisfalud-Kardosfa puszta régészeti érdekű terület Bőszénfát érintő része.

