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OZORA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE - 2020

1. KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE
A környezetalakítás terve a településrendezési javaslatok és a táji, természeti, környezeti, épített
örökségi, közlekedési és közmű elemek, javaslatok egymásra hatását mutatja be szöveges és rajzi
formában.
A környezetalakítás terve a hatályos településszerkezeti tervhez viszonyítva mutatja be a
változásokat és elemzi azokat.
1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK
A településrendezési javaslatok fejezetben a javasolt településszerkezet és a területfelhasználási
rendszer, a szerkezetalkotó elemek és értékek kerülnek bemutatásra és ismertetésre.
1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer
1.1.1.1. Beépítésre szánt területek
(lakóterületek, vegyes területek, gazdasági területek, különleges területek)

Területfelhasználás jele
Lakóterületek
Lf
Vegyes terület
Vt
Gazdasági területek
Gksz
Gip
Különleges területek
Kmü
Kk
Kid
Kt
Ksp

Beépítésre szánt területek
Területfelhasználás megnevezése
Falusias lakóterület
Településközpont terület
Kereskedelmi, szolgáltató terület
Ipari terület
Különleges mezőgazdasági üzemi terület
Különleges közmű-elhelyezési terület
Különleges idegenforgalmi terület
Különleges temető terület
Különleges sport-terület

Lakóterületek
Falusias lakóterület
A község beépített területeinek túlnyomó része falusias lakóterületi övezetbe került, igazodva a
kialakult állapotokhoz.
A korábbi rendezési tervvel összhangban a lakóterületek beszűkítésre kerültek, a lakás céljára nem
hasznosított belterületi részek és Döbrönte szőlőhegy területe kertes mezőgazdasági területbe
kerültek.
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Vegyes terület
Településközpont terület
A község központjában, a községháza, a templom, a vár, az általános iskola, az iskola tornapályája, a
Mártírok útja eleje és a Vas Gereben utca – Kossuth utcai tömb ingatlanai településközpont terület
övezetébe kerültek.
Új elem a Hunyadi utca elején álló idősek gondozási központja és a Vas Gereben utca – Kossuth utca
közti terület településközpont övezetbe sorolása.
Gazdasági területek
Kereskedelmi, szolgáltató terület
A terv kereskedelmi, szolgáltató övezetbe sorolta a Hunyadi utca elején lévő telephelyeket és új
elemként az Árpád utca déli és az Enyingi utca északnyugati végén lévő ingatlanokat.
Egyéb ipari terület
Az egyéb ipari terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás
építményeinek elhelyezésére szolgál. A terv szerint – a korábbi tervvel összhangban - egyéb ipari
területbe tartozik a Sió hídtól északra kialakult és északnyugati irányban bővítendő mezőgazdasági
(terménytároló és szárító) telephelyek, valamint a Mártírok útja külső részén a Téglaházpusztával
szemben régebben kijelölt tartalék gazdasági terület.
Különleges területek
Különleges mezőgazdasági üzemi terület
Különleges mezőgazdasági üzemi területbe került besorolásra Számadópuszta (Mezőszilasi út
mellett), Kismezőpuszta (Fürgedi út mellett), Döbrentepuszta, Tótipuszta (az Enyingi utca végén) és
Téglaházpuszta (a Mártírok útja végén) lévő majorok.
Különleges közmű üzemi terület
Különleges közmű-üzemi területbe került besorolásra a vízmű és a telefonközpont belterületi telke.
Különleges idegenforgalmi terület
Különleges idegenforgalmi területbe került besorolásra a műemléki védettségű Kula-major telke.
Különleges temető terület
A község temetői (Dózsa György utcai régi temető, Árpád utcai új temető, izraelita temető, Csapó
utcai temető, Döbröntepusztai temető) tartoznak különleges temető területbe. A temetők területét
érintő változás nem tervezett.
Különleges sport terület
Ozora Sió-híd közelében fekvő sportpályája különleges sport terület övezetébe tartozik.
1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek
(Közlekedési és közmű-területek, zöldterületek, erdőterületek, mezőgazdasági területek,
vízgazdálkodási területek, természetközeli területek, beépítésre nem szánt különleges területek)

Területfelhasználás jele
Közlekedési és közműterületek

Beépítésre nem szánt területek
Területfelhasználás megnevezése
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Köu
Közúti közlekedési és közműterület
Zöldterület
Zkk
Közkert
Zkp
Közpark
Erdőterületek
Eg
Gazdasági erdőterület
Ev
Védelmi erdőterület
Ek
Közjóléti erdőterület
Mezőgazdasági terület
Má
Általános mezőgazdasági terület
Mk
kertes mezőgazdasági terület
Vízgazdálkodási terület
V
Vízgazdálkodási terület
Természetközeli terület
Tk
Természetközeli terület
Beépítésre nem szánt különleges területek
Kbk
Beépítésre nem szánt különleges közmű-üzemi terület
Kbr
Beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület
Közlekedési és közműterület
Közlekedési és közműterület
Közlekedési és közműterületbe tartoznak a község meglévő és tervezett közúti területei.
Zöldterület
Közpark, közkert
Ozorán a Szabadság tér, a Körtélyvölgy utcai közterület, a vár alatti fűszerkert, a Kossuth utcai
játszótér és az Árpád utcai temető mellett kijelölt új zöldterület közkert, a Kálvária-hegy közpark
besorolást kapott.
Új elem a vár alatti fűszerkert, a Kossuth utcai játszótér és a temető mellett tervezett zöldterület
kijelölése, egyúttal törlésre került a korábbi tervben zöldterületként jelölt Csapó utcai zöldterület,
mivel a két ingatlan nem önkormányzati tulajdon, továbbá a piactér (mivel teljes egészében
burkolásra került).
Erdőterület
A település közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdők besorolása
az Erdészeti Igazgatóság adatszolgáltatásának figyelembe vétele mellett történt.
Gazdasági rendeltetésű erdőterület
A község erdőinek többsége gazdasági rendeltetésű erdőterület.
Védelmi rendeltetésű erdőterület
Védelmi rendeltetésű erdőterületek – főként talajvédelmi erdők - kisebb foltokban találhatók a
gazdasági erdőterületek közé ékelődve.
Közjóléti erdőterület
A vár parkolója és a Kula-major közti erdőterület a korábbi tervtől eltérően közjóléti erdő besorolást
kapott.
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Mezőgazdasági terület
Általános mezőgazdasági terület
A település külterületén található szántóterületek, rétek, legelők tartoznak ebbe az övezetbe.
Az övezet vonatkozásában a korábbi tervhez képest érdemi változás az erdőterületek terjeszkedése
korábban mezőgazdasági területek rovására.
Kertes mezőgazdasági terület
A község belterületből kicsatolásra javasolt területei tartoznak a korábbi rendezési tervvel
összhangban kertes mezőgazdasági területbe.

Vízgazdálkodási terület
Vízgazdálkodási területbe tartoznak a község területén lévő vízfolyások, árkok és halastavak.
Természetközeli terület
Természetközeli területbe kerültek a község területén helyenként előforduló mocsár és nádas
területek. A természetközeli terület kategóriát az OTÉK 2012. évi módosítása vezette be, ezért
valamennyi ilyen terület új elem.
Beépítésre nem szánt különleges területek
A beépítésre nem szánt különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető
építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük
megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek.
Beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület
Különleges rekreációs területbe került a Molnártó (a Mezőszilasi út melletti horgásztó) nyugati
oldalán lévő horgászházakkal beépített terület és Ozorádó horgászparadicsom területe.
Beépítésre nem szánt különleges közmű-üzemi terület
Ebbe az övezetbe került besorolásra a Tükörcsös hegyi vízmű-magastározó és a számadópusztai
major melletti vízmű-kút ingatlana.
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,
Átnézeti térkép - javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer
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1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek
Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek:
A község szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemei a települést átszelő 6407 sz. Simontornya –
Fürged - Iregszemcse és 6408 számú Pincehely - Ozora közti országos mellékutak.
Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások:
A község szerkezetalkotó elemei a vízfolyások, kiemelten a Sió-csatorna, ezenkívül a csak
külterületeket érintő Névtelen-patak és az Érmelléki árok.
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Települészerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek átnézeti térképe
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1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek


védőtávolságok:

Vasút, utak védőterülete (OTÉK 38. §)
„(8) Az országos közút és vasútvonal mellett nem jelölhető ki új beépítésre szánt terület - a
gazdasági területek és a 24. § (2) bekezdés i), k) és n) pontja szerinti területek kivételével a) gyorsforgalmi út esetében az út tengelyétől számított - amennyiben kormányrendelet másként
nem rendelkezik - 250-250 m széles területen,
b) főút és a gyorsforgalmi úthoz tartozó csomóponti ág esetében az út tengelyétől számított 50-50
m széles területen,
c) környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti pálya esetében a vasút szélső vágányától számított
100 m széles területen.
(9) Az országos közút mellett nem sorolható közjóléti erdő területfelhasználási egységbe az út
tengelyétől számított
a) gyorsforgalmi út esetében 100-100 m széles terület,
b) főút esetében 50-50 m széles terület.
(10) Országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágányától számított 50 m, valamint egyéb
környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi létesítmény esetében 100 m távolságon belül
építmény csak a vonatkozó feltételek szerint helyezhető el.”
Fentiek mellett az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet 38. §-ában, valamint a védőtávolságokra vonatkozó egyéb jogszabályokban szereplő
előírások is betartandók.

– táj és természetvédelmi elemek, területek:
A Sió, a Névtelen-patak völgye, a Halomi-tó környéke és a Döbröntei erdő egy része ökológiai
folyosónak minősülnek.
A MATrT ökológiai folyosó területére vonatkozó előírásai az alábbiak:
26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti
Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti
Terve települési térséget határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei
övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely
az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető
ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület
és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak
az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai
kapcsolatok zavartalan működése.
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(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az
érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki
és helyezhetők el.
(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.

Tájképvédelmi területbe tartozik a község belterülete és annak tágabb környezete, valamint a
Kecsegepusztai halastavak menti keskeny területsáv.
A 9/2019. (VI. 14.) MvM. rendelet tájképvédelmi területekre vonatkozó előírásai az alábbiak:
4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép
védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő
rendelkezésének hiányában - meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi
szabályait,
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket.
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell
megvalósítani.

– kulturális örökségvédelmi elemek:
A kulturális örökségvédelmi elemek körét a településen a nyilvántartott régészeti lelőhelyek, a
műemlékek (vár, templom, nagykocsma, Kula-major méntelep) valamint a helyi védelem alatt álló
épületek alkotják, amelyet részletesen az örökségvédelmi hatástanulmány tartalmaz.
– egyéb védelmi és korlátozó elemek:
A község területén árvízveszélyes területeket nem tartanak nyilván, de a Sió völgyében találhatók
rendszeresen belvízjárta, valamint a fakadó és szivárgó vízzel veszélyeztetett területek.
A megyei területrendezési terv szerint a község területe földtani veszélyforrással érintett. A
Bányafelügyelet előzetes tájékoztatása szerint viszont aktív felszínmozgásos jelenségekről az elmúlt
évtizedben nem érkezett adat. Ezért a jelenleg hatályos településrendezési eszközökben szereplő
felszínmozgás-veszélyes területek kerültek átvételre, ugyanis belterületen különösen a Kálvária-hegy
oldalain, a Bercsényi u. – Hegyalja u. tömbbelsőben, a Dózsa u. keleti oldalán, a Bezerédi u. déli
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oldalán, a Zrínyi u. nyugati oldalán és a Bem u. északi oldalán továbbra is olyan területnek minősül,
ahol gondoskodni kell a természeti csapások (partfalomlás) elleni védelemről.

11

OZORA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE - 2020

Védelmi és korlátozó elemek átnézeti térképe
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A táj- és természetvédelmi elemeket, területeket, kulturális örökségvédelmi elemeket a tájrendezési
javaslat, valamint az örökségvédelmi javaslat tartalmazza részletesen.

1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
1.2.1. Szerkezetalkotó nyomvonalas elemek változásai
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1. Települést elkerülő út nyomvonalának pontosítása

A hatályos településszerkezeti terv részlete

Változással érintett
ingatlan (hrsz.)

Az új településszerkezeti terv részlete
hatályos tervi állapot
tervezett állapot

indoklás
az elkerülő út nyomvonala a
megyei területrendezési tervben
szereplő
vonalvezetéshez
igazodott

Érintett térségi övezetek:
kiváló termőhelyi adottságú szántók, erdők övezete, tájképvédelmi terület övezete, erdőtelepítésre javasolt
terület

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
Az elkerülő út Tolna megye területrendezési tervében szerepel.
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2. Ozorát Tamásival összekötő tervezett gyűjtőút törlése

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi állapot
ingatlan (hrsz.)
0188/2, 0309, 0282,
gyűjtőút
0219/2

Az új településszerkezeti terv részlete
tervezett állapot
indoklás
vegyesforgalmú
mezőgazdasági kiszolgáló
út

az út megvalósítása nem
reális,
Tamásiba
pedig
Pincehelyen illetve Fürgeden
keresztül
kiépített úton
jelenleg is el lehet jutni.
Érintett térségi övezetek: jó termőhelyi adottságú szántók, tájképvédelmi terület, erdőtelepítésre javasolt
terület

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A hatályos tervben szereplő út Tolna megye területrendezési tervében sem szerepel.
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3. Sió mentén tervezett országos kerékpárút nyomvonalának áthelyezése

A hatályos településszerkezeti terv részlete

Változással érintett
ingatlan (hrsz.)
026, 02, 30, 0464
0579/3, 0558/1, 0553

Az új településszerkezeti terv részlete
hatályos tervi állapot tervezett állapot
indoklás
országos kerékpárút
a Sió jobb parti (déli
oldali) töltésén

országos
kerékpárút a Sió
északi oldalán

a kerékpárút nyomvonala az országos
területrendezési terv szerint a Sió északi
oldalán, a Sió-hídtól keletre pedig a
Simontornyai út mentén halad

Érintett térségi övezetek: ökológiai folyosó, nagyvízi meder

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása: A kerékpárút az országos területrendezési tervben szerepel.

17

OZORA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE - 2020

1.2.2. Területfelhasználási változások bemutatása
(A hatályos településszerkezeti terv szerinti területfelhasználásnak megfelelő állapot kerül
bemutatásra, illetve összehasonlításra a településszerkezeti terv tervezetével.)
A táblázatban használt rövidítések:
Eg: gazdasági erdő
Ek: közjóléti erdő
Ev: Védelmi erdő
Gip: Ipari gazdasági terület
Gksz: kereskedelmi szolgáltató terület
Kbk: beépítésre nem szánt különleges közmű-üzemi terület
Kbr: beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület
Kid: különleges idegenforgalmi terület
Kk: különleges közmű-üzemi terület
Kmü: különleges mezőgazdasági üzemi terület
Ksp: különleges sport terület
Kt: különleges temető terület
Lf: falusias lakóterület
Má: általános mezőgazdasági terület
Mk: kertes mezőgazdasági terület
Tk: természetközeli terület
V: vízgazdálkodási terület
Vt: településközpont terület
Zkk: zöldterület (közkert)
Zkp: zöldterület (közpark)
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4. Halomi-tó környéke

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
változással érintett
hatályos tervi besorolás új besorolás
indoklás
ingatlan (hrsz.)
0526, 0529a,d
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0529c
V
Tk
OTÉK változása
Érintett térségi övezetek: ökológiai folyosó övezete, erdők övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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5. Számadópuszta környéke

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
új területfelhasználás
indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
0537/3b
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0547/4
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0545/12
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0538/3
Eg
Má
erdészeti adatszolgáltatás
0538/2
Gip
Kmü
OTÉK változás
0547/27
Má
Kbk
meglévő állapot
Érintett térségi övezetek: ökológiai folyosó övezete, erdők övezete, tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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6. Kula major környéke

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
0550/1
Má
0549/3b
V
0550/3-4
Má
0552/6
Eg
0552/8
K

Az új településszerkezeti terv részlete
új területfelhasználás
indoklás
Eg
Tk
Kbr
Ev
Má

erdészeti adatszolgáltatás
OTÉK változás
meglévő állapot
erdészeti adatszolgáltatás
tényleges állapot (a
hulladéklerakó megszűnt)

Érintett térségi övezetek: erdők övezete, tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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7. Tótipuszta környéke

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
új területfelhasználás indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
0615/1-2, 0608/5
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0603/8, 0601a
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0597/1
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0597/2
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0560b északi része
Eg
Má
erdészeti adatszolgáltatás
0577/53
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0560h,p
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0560f,r
Gip
Má
tényleges állapot (tanya)
0560q
Má
V
tényleges állapot (dísz-tó)
Érintett térségi övezetek: ökológiai folyosó övezete, erdők övezete, jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll
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8. Felsőnyéki határszél környéke

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett hatályos tervi
új területfelhasználás
indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
044/6
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
030/3b
Má
Tk
OTÉK változás
Érintett térségi övezetek: erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt területek övezete, kiváló termőhelyi
adottságú szántók övezete, jó termőhelyi adottságú szántók övezete, tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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9. Sziget, Szigercsi dűlő

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
új területfelhasználás
indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
023/2b, 176/2
Köu
V
tényleges állapot
022/11c, 022/1-10c
Má
V
tényleges állapot
013/23
Köu
V
tényleges állapot
Érintett térségi övezetek: tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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10. Döbrentei erdő környéke

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
új
indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
területfelhasználás
0113/4
Eg
Kbr, V
tényleges állapot (Ozorádó)
0113/1 dk-i része
Ev
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0116 nyugati része
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0121 ny-i és k-i része
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0131
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0133/1-3,
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0137/3
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0137/1, 0137/4, 0140 Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0139/1, 0139/3-4
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0123/1
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0123/2-3, 0125,
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0130/1-2 déli része
Érintett térségi övezetek: erdők övezete, ökológiai folyosó övezete, tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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11. Döbrente szőlőhegy környéke

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
új területfelhasználás
indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
0116 déli része
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0156/1-3, 0154/2-4,
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0152/2-3, 0152/4a,b,
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0152/4c, 0154/5
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0152/5
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0159/1b, 0159/2-3
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0161/10, 0161/13,
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0161/15-16, 0161/17f
0161/17a,b,c,
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0161/18-24
0144/29b, 0144/22,
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0144/24, 0144/35b,c,
0144/15
0144/35a,d,f,g,
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0144/34, 0144/23,
0144/25, 0144/28,
0144/31c, 0144/32
Érintett térségi övezetek: erdők övezete, tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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12. Döbrentei major

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
új területfelhasználás
indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
091/1-2
Gip
Kmü
OTÉK változás
Érintett térségi övezetek: kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, jó termőhelyi adottságú szántók
övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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13. Benedekházi-tető

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
új területfelhasználás
indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
0185/2, 0187/1b,c,d,f,g Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0187/2
0192/2-3
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0192/1
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0313/2
Köu
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0312/7-8, 0312/14a,
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0312/17c,f,g
0312/18b,c
Érintett térségi övezetek: erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt területek övezete, tájképvédelmi terület
övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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14. Kismezőpusztai major

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
0202/4, 0202/25
Gip
0202/26 (alakja változott) Ev

Az új településszerkezeti terv részlete
új területfelhasználás
indoklás
K-Mü
Ev

OTÉK változás
erdészeti
adatszolgáltatás

Érintett térségi övezetek: Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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15. Kalapéri halastó

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
új területfelhasználás
indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
0289/3-4
Má
V
tényleges állapot
0202/49b,g,h
Eg
Má
erdészeti adatszolgáltatás
Érintett térségi övezetek: Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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16. Birkavölgy

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
új területfelhasználás indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
0317/1
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0319/11b
Eg
Má
erdészeti adatszolgáltatás
0329/7
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0335/2
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0321/7
Eg, Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0321/2
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0324/6 keleti része
Eg
Má
erdészeti adatszolgáltatás
0312/12a
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0382/1
Eg
V
tényleges állapot (vízmosás)
0380/30a,c,d,
Eg
Má
erdészeti adatszolgáltatás
0380/29b
0380/29c
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0404/23 nyugati része
Eg
Má
erdészeti adatszolgáltatás
0384/4
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
Érintett térségi övezetek: erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt területek övezete, tájképvédelmi terület
övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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17. Táczi legelő

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
új területfelhasználás
indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
0335/6
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
Érintett térségi övezetek: erdőtelepítésre javasolt területek övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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18. Hidegvölgy

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
új területfelhasználás indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
0361/1b
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0376/7b, 0373/3,
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0372/8-9
0378/6b,c,d,
Eg
Má
erdészeti adatszolgáltatás
0380/26, 0380/3,
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0369/3-4,
Érintett térségi övezetek: erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt területek övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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19. Erdői dűlő

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett ingatlan hatályos tervi
új területfelhasználás
indoklás
(hrsz.)
területfelhasználás
0388/2
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0402/26, 0402/28
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0402/32b, 0402/31c, 0402/2
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0417/44b,
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0431/2
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
Érintett térségi övezetek: kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt
területek övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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20. Pincehelyi út környéke

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
új területfelhasználás
indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
0415/2, 0415/12,
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0415/13 északi része
0417/82 déli része
Eg
Má
erdészeti adatszolgáltatás
0417/77 ény-i része
Érintett térségi övezetek: erdők övezete, tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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21. Alsóhegy

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
új területfelhasználás indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
0505/42
Má
Kbk
tényleges állapot (víztározó)
0494/53
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0510/11
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0516/2, 0516/8
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0516/14c,d
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0516/14f
Eg
Má
erdészeti adatszolgáltatás
0492/2c,d, 0492/3
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0492/2g,h,j
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0487/2
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0485/6, 0485/8
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
Érintett térségi övezetek: erdők övezete, tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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22. Borzás szőlő

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
új területfelhasználás
indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
0479/10
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0479/8, 0481/1b
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0481/1a
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0477/5b
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0477/5a,c, 0481/24
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0481/5c, 0481/7
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0481/6
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0481/25a
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0477/8a, 0475/1a
Má
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0450/1c,d, 0450/2
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0450/35b
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0454/3a,
Má
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
0454/4
Eg
Ev
erdészeti adatszolgáltatás
Érintett térségi övezetek: kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt
területek övezete, tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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23. Enyingi utca környéke

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Változással érintett hatályos tervi
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
1854
Má

Az új településszerkezeti terv részlete
új területfelhasználás
indoklás
Gksz

1826
Gip
Kmü
0577/64a
Má
Ev
1843/3, 1843/6
Z
Lf
1889
Lf
Mk
2236
Má
Mk
Érintett térségi övezetek: tájképvédelmi terület övezete

önkormányzattal egyeztetett
tulajdonosi szándék gazdasági
épületek építésére
OTÉK változás
erdészeti adatszolgáltatás
magántulajdon
tényleges állapot
tényleges állapot

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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24. Ifjúsági utca környéke

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
új
indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
területfelhasználás
0577/68 k-i része
Ev
Má
erdészeti adatszolgáltatás
0571/7
Ev
Eg
erdészeti adatszolgáltatás
0577/70,
Ev
Gip
tulajdonosi fejlesztési szándék
0577/58, 0558/2
1957/15
Köu
Lf
tényleges állapot
Érintett térségi övezetek: tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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25. Téglaházpuszta

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett hatályos tervi
új területfelhasználás
indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
0133/5-7
Gip
Kmü
OTÉK változás
Érintett térségi övezetek: tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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26. Mártírok útja

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett hatályos tervi
új területfelhasználás
indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
105 ék-i része
Mk
Lf
tényleges állapot
Érintett térségi övezetek: tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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27. Községközpont

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
új területfelhasználás
indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
1745/1
Gksz
Vt
Szociális otthon
1745/2
V
K-K
Községi vízmű
1599, 1600, 1601
Lf
Z
tényleges állapot
830/6 (piactér),
Z
Köu
tényleges állapot
1746/3 (templom mögött),
1543 (Kossuth u. északi
kiteresedés)
Érintett térségi övezetek: tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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28. Hunyadi utca

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Az új településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
új területfelhasználás
indoklás
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
1738/2, 1739/3,
Mk
Lf
tényleges telekállapot
1739/5, 1739/7, 1739/9,
1739/10, 1741/1,
1741/2 északi része
1668, 1669, 1687 északi Mk
Lf
tényleges telekállapot
része
Érintett térségi övezetek: tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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29. Erdélyi utca

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Változással érintett ingatlan
hatályos tervi
(hrsz.)
területfelhasználás
1104/1b, 1108
Köu
1105, 1106, 1170, 1172, 1174, Mk
1177
1102 (ny-i rész)
Mk
1103 (ny-i rész)

Az új településszerkezeti terv részlete
új területfelhasználás
indoklás
V
V

tényleges állapot (vízmosás)
tényleges állapot (vízmosás)

Lf

tényleges területhasználat

Érintett térségi övezetek: tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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30. Árpád utca környéke

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
1449
Mk

Az új településszerkezeti terv részlete
új területfelhasználás
indoklás
Gksz
belterületbe vonás

meglévő telephely

Érintett térségi övezetek: tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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31. Kossuth utca környéke

A hatályos településszerkezeti terv részlete
Változással érintett
hatályos tervi
ingatlan (hrsz.)
területfelhasználás
950/2

Az új településszerkezeti terv részlete
új területfelhasználás
indoklás

Lf

Zkk

önkormányzat által
kialakított új játszótér

Érintett térségi övezetek: tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:
A változtatás a területrendezési tervek előírásaival összhangban áll.
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1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek
bemutatása
A településrendezési tervek készítése, módosítása során meg kell teremtetni az összhangot a
magasabb szintű tervekkel, így Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény, továbbiakban Trtv), valamint Tolna Megye Területrendezési Tervével
(továbbiakban: TMTRT) is. Az országos kiemelt térségi és megyei térségi övezetek lehatárolása a Trtv.
22. §-a szerint:
„A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése
során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes
adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben meghatározott
szerkezeti terveket kell elsősorban figyelembe venni.”
A terv készítése során az új Trtv. hatályba lépése után az illetékes államigazgatási szervektől új
adatszolgáltatás-kérés megtörtént, és az így kapott adatok szerepelnek a tervben.
Magyarország Területrendezési Tervének Ozora községet érintő döntései:
Az ország Szerkezeti Terve:
Ozora közigazgatási területének túlnyomó része mezőgazdasági térség övezetébe tartozik.
Erdőgazdálkodási térségbe a Döbrentei erdő, valamint néhány kisebb erdőfolt sorolt. A települési
térség a központi belterületet, Dönrentepusztát és a külterületi majorokat jelöli. A vízfolyások
vízgazdálkodási térségbe tartoznak. A Sió mentén országos kerékpárút nyomvonala húzódik.

Az ország szerkezeti tervének kivonata

A Trtv országos övezetei
1.

Az ökológiai hálózat magterületének övezete: (Trtv. 25. §) A község területe nem érintett.

2.

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: (Trtv. 26. §) A Sió-mentén és a Döbrenteierdőnél fordul elő.

3.

Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete: (Trtv. 27. §) a község területén nem fordul elő.
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4.

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: (Trtv. 28. §) A határszéleken kis területen
található.

5.

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 2.§) A község nyugati
részén fordul elő.

6.

Erdők övezete: (Trtv. 29-30. §) A Döbrentei erdőn kívül csak kis foltokban jelenik meg.

7.

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 3.§) A belterülettől délre
fordul elő nagyobb mennyiségben.

8.

Tájképvédelmi terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 4.§) A község belterülete és annak
tágabb környezete érintett.

9.

Világörökség és világörökség várományos terület övezete: (Trtv. 31. §) A község nem érintett.

10. Vízminőség-védelmi terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 5.§) A község nem érintett.
11. Nagyvízi meder övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 6.§) A Sió-csatorna medre érintett.
12. VTT-tározók övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 7.§) A község területe nem érintett.
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete: (Trtv. 32. §) A község területe nem érintett.

Ökológiai hálózat magterület,
ökológiai folyosó, pufferterület

Erdők övezete

Kiváló termőhelyi adottságú
szántók övezete

Jó termőhelyi adottságú szántók
övezete

Erdőtelepítésre javasolt terület
övezete

Tájképvédelmi terület övezete
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Világörökségi és világörökségi
várományos terület övezete

VTT tározók övezete

Vízminőségvédelmi terület övezete

Nagyvízi meder övezete

Honvédelmi és katonai célú terület
övezete

Tolna Megye Területrendezési Terve Ozora községet az alábbiakban érinti
Szerkezeti terv
A terv Ozora belterületét települési térségbe, a külterület nyugati részeit vegyes
területfelhasználású térségbe, a keleti részét mezőgazdasági térségbe sorolta. Erdőgazdálkodási
térség a település déli, valamint északkeleti részén található.
A településen áthaladó Simontornya – Iregszemcse közti térségi jelentőségű mellékút a terv szerint
délről új települést elkerülő nyomvonalat kap.
A települést érinti az országos kerékpárút törzshálózata és a 132 kV‐os elosztó hálózat egy
szakasza.

Szerkezeti terv
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Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszerben (TEIR) lévő alapadatok
alapján Ozora közigazgatási területét érintően:
Települési
térség
(ha)

Erdőgazdálkodási
térség
(ha)

5957,55

532,02

Vegyes
területfelhasználású
térség
(ha)
2567,55

Települési
térség
(ha)

Mezőgazdasági
térség
(ha)

Vízgazdálkodási
térség
(ha)

529,09

2304,77

24,08

Megyei övezetek (A Trtv. 91. § átmeneti előírásai szerint hatályban maradt övezetek)
8. Ásványi nyersanyagvagyon‐terület: a település területe nem érintett.
10. Rendszeresen belvízjárta terület: a település területe nem érintett.
11. Földtani veszélyforrás területe: a település területe érintett.
12. Tájrehabilitációt igénylő terület: a település területe nem érintett.
13. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület: a település területe érintett.
Azonban a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 10. § (4) bekezdése szerint:
(4) Beépítésre szánt területen és beépítésre szánt terület határától számított 12 000 méteren belül ‐ a
háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű kivételével ‐ szélerőmű, szélerőmű-park nem
helyezhető el.
Fentiek értelmében Ozorán szélerőmű elhelyezésére nincs lehetőség.

Ásványi nyersanyagvagyon terület

Rendszeresen belvízjárta terület

Tájrehabilitációt igénylő terület

Szélerőműpark telepítéséhez
vizsgálat alá vonható terület

Földtani veszélyforrás területe
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Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszerben (TEIR) lévő alapadatok alapján
Szakály község közigazgatási területét érintően:
Település
területe
(ha)

Erdőgazdálkodási
térség
(ha)

Vegyes
területfelhasználású
térség
(ha)

Települési
térség
(ha)

Mezőgazdasági
térség
(ha)

Vízgazdálkodási
térség
(ha)

1585,75

532,02

2567,55

529,09

2304,77

24,08

OZORA település területfelhasználási területi mérlege
Térségi területfelhasználás

Települési térség
Ebből:

TSZT területfelhasználási övezet

529,09
206,35
4,4
5,08
39,43
0
3,31
3,92
201,3
53,05
12,25
0
529,09

39
0,84
0,96
7,45
0
0,62
0,74
38,05
10,02
2,32
0
100

Lakóterület
Településközpont terület
Gazdasági terület
Különleges terület
Különleges beépítésre nem szánt terület
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Közlekedési terület
Vízgazdálkodási terület
Természetközeli terület

2304,77
0
0
0
0
0
0
16,34
2214,63
33,7
40,1
0
2304,77

0
0
0
0
0
0
0,7
96,08
1,46
1,73
0
100

532,02
0
0
0
0,18
2,08
0

0
0
0
0,04
0,4
0

Összesen:
Erdőgazdálkodási térség
Ebből:

Az adott térségre
vonatkozó %-os
megoszlás

Lakóterület
Vegyes terület
Gazdasági terület
Különleges terület
Különleges beépítésre nem szánt terület
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Közlekedési terület
Vízgazdálkodási terület
Természetközeli terület

Összesen:
Mezőgazdasági térség
Ebből:

Terület (ha)

Lakóterület
Településközpont terület
Gazdasági terület
Különleges terület
Különleges beépítésre nem szánt terület
Zöldterület
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Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Közlekedési terület
Vízgazdálkodási terület
Természetközeli terület
Összesen:
Vízgazdálkodási térség
Ebből:

Lakóterület
Településközpont terület
Gazdasági terület
Különleges terület
Különleges beépítésre nem szánt terület
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Közlekedési terület
Vízgazdálkodási terület
Természetközeli terület

Összesen:
Vegyes térség *
Ebből:

Összesen:

Lakóterület
Településközpont terület
Gazdasági terület
Különleges terület
Különleges beépítésre nem szánt terület
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Közlekedési terület
Vízgazdálkodási terület
Természetközeli terület

417,36
106,25
4,48
1,67
0
532,02

78,44
19,97
0,84
0,31
0
100

24,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,08

0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

24,08

100

2567,55
0
0
2,36
0
1,44
0

0
0
0,09
0
0,05
0

308,82
2121,89
69,03
55,43
8,58
2567,55

12,02
82,65
2,7
2,15
0,34
100

* A Trtv 91. § (1) bekezdés b) pontja alapján a megyei területrendezési tervben megállapított térségi
területfelhasználási kategóriákon belül a 11. § előírásait kell alkalmazni azzal, hogy a vegyes
területfelhasználású térség és az építmények által igénybe vett térség esetében az Országos Területrendezési
Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2019. március 14-én hatályos előírásait kell figyelembe venni.
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1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és
célokkal)
A településrendezési eszközök elkészítése előtt elkészült a község településfejlesztési koncepciója,
amelyet a Képviselő-testület a 24/2019. (VIII. 15.) számú határozattal fogadott el.
A településfejlesztési koncepció „2.2 Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek
meghatározása” c. fejezete mutatja be konkrétan a településrendezési eszközök készítésénél is
figyelembe veendő célokat:
2.2.1. Társadalom: A település népességének megtartása, életszínvonalának növelése
a) Alapellátás fejlesztésére, egészségügy fejlesztésére irányuló javaslatok:
 Megfelelő színvonalú egészségügyi alapellátás biztosítása, valamint az egészségügyi
infrastruktúra (épület és eszközállomány) fejlesztése.


Egészséget befolyásoló tényezőkről (pl. táplálkozásról, dohányzásról, mentális
egészségről, tudatmódosító szerek használatáról) szakmai programok, tájékoztatók
tartása



A helyi alapellátásban dolgozók bevonásával települési egészségterv elkészítése.



Szűrővizsgálatok elérésének lehetővé tétele helyben, vagy környékbeli településen.



Az egészségügyben dolgozók számára kedvező foglakoztatási feltételek biztosítása.

Az a) pontnak nincs rendezési tervi kihatása.

b) A település népességmegtartó erejének fokozására irányuló javaslatok:
 A helyben foglalkoztatás, az alapellátás biztosítása, az életminőség javítása, más
településeken található munkahelyek jó megközelíthetősége (tömegközlekedés) - a
lakosság helyben maradását segítő fejlesztések.


A helyben történő foglalkoztatásra, valamint Tamási közelségére alapozva a lakóterületek
minőségi fejlesztése, zöldterületek, játszóterek kialakítása elősegíti a családok
letelepedését.



A család és a munkahely összehangolását segítő gyermekjóléti és szociális nappali
szolgáltatások infrastruktúrájának további kialakítása, fejlesztése (pl. bölcsőde, családi
napközi). Ennek fejlesztése történhet helyben, illetve más településsel, településekkel
társulva.

A b) pontban szereplő célok érdekében a gazdasági területek kisebb bővítése szerepel a tervben.
c) Oktatás, kultúra, humán infrastruktúra fejlesztésére irányuló javaslatok:
 Az oktatási létesítmények és háttéreszközeik folyamatos fejlesztése.


Az általános iskola és az óvoda színvonalának folyamatos emelése, a fenntarthatóság, az
esélyegyenlőség, a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés, valamint a
környezettudatosság elveit figyelembe véve.



A községi könyvtár és Digitális Jóléti Program Pont színvonalának, kínálatának fejlesztése
eszközbeszerzéssel, programok szervezésével.



A Művelődési ház felszereltségének fejlesztése a helyi közösségi és ifjúsági aktivitás
feltételeinek javítása érdekében.
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A település és a környék természeti és épített környezeti értékeinek, a helyi
hagyományok, a település történetének bemutatása, ismertetése elsősorban a fiataloknak
szervezett programokkal.



A szakképzett munkaerő helyben tartását segítő intézkedések megtétele.



A civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, összehangolása.

A c) pontnak nincs rendezési tervi vonzata.
d) Szociális szolgáltatások fejlesztésére irányuló javaslatok:
 A szociális ellátás színvonalának fejlesztése a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek
napközbeni ellátása terén.


Az időskorúak ellátási rendszerének javítása, a házi segítségnyújtás fejlesztése.



Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása.



Képzések szervezése, tanfolyamok elérhetővé tétele a tartósan munkanélküliek,
hátrányos helyzetűek számára.

A d) pontnak nincs rendezési tervi vonzata.

2.2.2. Környezet: A természeti és épített környezet megóvása, a települési környezet fenntartható
fejlesztése
a) A környezetvédelemre, természetvédelemre és az épített környezet védelmére irányuló
javaslatok:
 A zavaró hatású gazdasági tevékenységek megfelelő védőtávolságának biztosítása
településrendezési eszközökkel.


A szakszerűtlenül megépített,
szennyvíztárolók megszüntetése.



A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése a település teljes területén.



A külterületi utak megerősítése.



Vízkár-megelőző intézkedések belvízveszély elhárítására, csapadékvíz elvezetésre
vonatkozóan.



A külterület tájképi értékeinek megőrzése, a helyi védelemre érdemes természeti
területek, művi értékek feltérképezése, helyi rendelettel történő védelem alá helyezése.



A klímaváltozás kedvezőtlen hatásait csökkentő helyi alkalmazkodási stratégiák
meghatározása (zöldterület fejlesztési program, helyi termék előállítás és fogyasztás
elősegítése, házi komposztálás és csapadékvíz gyűjtés lehetőségének biztosítása, talajvédő
fölművelési módszerek népszerűsítése).

bizonytalan

szigetelésű

szennyvíz-szikkasztók,

Az a) pont figyelembevételével az üzemi és gazdasági területek a lakóterületektől elkülönítve
kerültek kijelölésre illetve bővítésre.

b) A lakosság életkörülményeinek folyamatos javítására irányuló javaslatok:
 A munkába járás infrastrukturális feltételeinek biztosítása az igényekhez hangolt helyközi
járatok, akadálymentes várakozóhelyek kialakításával.


Közösségi- és sportlétesítmények, valamint közterületek akadálymentesítése.



Közbiztonság javítása a rendőrség és polgárőrség együttes segítségével.
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A közterületek, közparkok, települési zöldfelületek folyamatos karbantartása, fejlesztése.



A belterületi utak burkolatainak megerősítése, járdák létesítése szükség szerint.

A b) pontban említett zöldterületek kijelölése a tényleges állapotokhoz igazodva történt. A tervben
javaslatok születtek a belterületi utak szabályozására.

c) A település esztétikusabbá tételére irányuló javaslatok:
 A település életében meghatározó, köztulajdonban lévő tárgyi, építészeti, műemléki vagy
helyi védettség alatt álló értékek igény szerinti értékmegőrző felújítása, fejlesztése.


A közigazgatási és közszolgáltatási funkciót ellátó épületek (községháza, általános iskola,
óvoda, művelődési ház, stb.) jó karban tartása.



A településen található természeti és épített örökség megóvása.

A tervben az örökségvédelmi szempontok szem előtt tartásával kerültek kijelölésre a fejlesztési
területek. A terv felhívta a figyelmet Kula-major műemléki épület-együttes felújításának
fontosságára.
2.2.3. Gazdaság: A helyi gazdaság fejlesztése
a) Munkahely-teremtésre, gazdaságfejlesztésre, a helyben foglalkoztatottság növelésére, tartós
munkanélküliség kialakulásának megakadályozására irányuló javaslatok
 A helyi vállalkozások működésének segítése.


Új vállalkozások számára új gazdasági területek kijelölésével letelepedési lehetőség
biztosítása.



A gazdasági területeken a helyi sajátosságokon alapuló mezőgazdasági, valamint a
környezetet nem zavaró ipari és szolgáltató tevékenységek megtelepedése a cél.

A gazdaság fejlesztésére alkalmas üzemi területek bővítését tartalmazza a terv.
b) A mezőgazdaság fejlesztése
 Az időjárástól független, egész évben használható külterületi utak kiépítésével, a hiányzó
infrastruktúra kialakításával a termelési lehetőségek javítandók.


A termelőket összefogó, érdekeiket a termesztésben, tárolásban, szállításban és az
értékesítésben képviselő és segítő szervezet (szövetkezet) létrehozása.



A nagytáblás mezőgazdasági területek mellett a kiskertek művelésének ösztönzése helyi
„kézműves” termékek előállítása céljából.



A termőföldeken a piac által keresett termények termesztése.



A belvízveszélyes területek lehetőség szerint extenzív állattartás céljára hasznosítandók.



A nagytáblás mezőgazdasági művelés esetében törekedni kell a piaci igényekhez
alkalmazkodó, sokszínű növénykultúra kialakítására.



Növénytermesztésnél a kertészeti kultúrák (gyümölcs-, zöldségtermesztés) fejlesztése
támogatandó.



A településrendezési eszközökben a fenntartható fejlesztés figyelembe vételével a
tevékenységhez szükséges építési feltételek meghatározása szükséges.

A terv nagy hangsúlyt fektet a termőföldek védelmére, különösen a kiváló szántók megtartására,
emellett több külterületi út kiépítésére is javaslatot tesz.
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c) A turizmus fejlesztése
 A helyi és a környékbeli látványosságok között tanösvények, kerékpárutak kialakítása
javasolt külön program alapján.


Helyi szálláshelyek (falusi turizmus), és programkínálat bővítése, a résztvevők segítése.



Településmarketing erősítése, amely tudatosan és szervezetten dolgozza ki a települési
célokat, elképzeléseket a turizmus területén is: a település és környékét bemutató
népszerűsítő kiadványok készítése, az interneten való folyamatos megjelenés biztosítása.



A turizmus fejlesztését célszerű összehangolni a szomszédos települések (Tamási, Pári,
Gyulaj) turisztikai adottságaival és terveivel.

A tervben országos kerékpárút-nyomvonal szerepel, továbbá a turizmus fejlesztését célozzák a vár,
Kula-major, Ozorádó és a horgásztó idegenforgalmi célú hasznosítása.
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TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK
Domborzat
A település földrajzi besorolás alapján a Dunántúli-dombság nagytájhoz, ezen belül a KülsőSomogy középtájhoz és a Kelet-Külső-Somogy kistájhoz tartozik.
A táj felszíne az újharmadkori és negyedkori pleisztocén üledékekből (agyag, lösz, homok)
keletkezett. A 30-40 m vastagságú lösz a szelek által ideszállított finom porból keletkezett. A
löszös felszínt a lehulló csapadékvizek és az élő vízfolyások letarolták és felszabdalták. A
területre jellemző 200-300 m tengerszint feletti magasságra kiemelkedett, változatos
megjelenésű völgyekkel tagolt dombsági felszín, amely a természetes és antropogén
felszínformáló folyamatok együttes eredménye. A dombok észak felé meredeken lejtenek, dél
felé viszont lankás lejtőkkel ereszkednek a völgyek talpához. Mindezek eredményeként a
dombság ma erősen mozaikszerű benyomást kelt. Tájképi szempontból igen változatos a
terület, a dombok hullámos felszínűek, a dombokat tagoló széles völgyekben 10-15 m magas,
függőleges falú szakadékok és keskeny szurdokok láthatók.
A területen a talajerózió jelentős. A domboldalakról lemosódó anyag a lejtő alján
felhalmozódik, egyes helyeken az üledék meghaladhatja a 10 m-es vastagságot is.
Talajviszonyok
A településen a lösz adja a talajalkotó kőzetet. A kedvező talajfizikai és kémiai tulajdonságú,
ásványokban gazdag lösz váztalajon kialakult talajok kiváló termőképességűek. A jellemző
talajféleség mészlepedékes csernozjom barna erdőtalaj és a barna erdőtalaj. Folyók, patakok
mentén lápos réti talaj és réti öntéstalaj a jellemző.
Éghajlat
Külső- Somogyra kontinentális éghajlat jellemző, melyet az óceáni és mediterrán éghajlati
befolyás módosít. Napsütötte órák száma évente 1950 és 2050 óra között változik. Az évi
középhőmérséklet sokévi átlaga 10-10,5 °C alatt van. Az év leghidegebb hónapja a január, a
januári középhőmérséklet fagypont alatt van (-1,5 -2,5 °C). Az évi hőmérséklet maximumát
júliusban éri el, értéke átlagosan 20-20,5 °C. A tenyészidőszak átlagos hőmérséklete 16 °C
körül mozog. A csapadék évi összege: 650 - 700 mm körül van. A területre az északnyugati
szelek jellemzőek.
Vízrajz
Ozora fő vízfolyása a Sió csatorna. A Cinca-patak a település közigazgatási területén
keresztül folyik a Sió csatornába. A patak 1830 m-es szakasza a belterületen és 410 m-es
szakasza a külterületen húzódik. A település területén több tó található. Horgásztó van a
külterület délnyugati részén az Érmelléki-árok mentén, a Döbrönte-Szőlőhegyről folyó árok
mentén az úgynevezett "Ozorádó horgászparadicsom", valamint a Sió csatorna bal partján
lévő Molnártó.
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Növényzet
A flóraelemek földrajzi elterjedése szolgáltat alapot a föld felületének florisztikai,
növényföldrajzi felosztására. Ozora növényföldrajzi besorolás szerint magyar vagy Pannon
Flóratartományhoz, a Dél-Dunántúli Flóravidék (Praeilliricum) Külső-Somogy Flórajáráshoz
tartozik. E flóra alapvető vonása a környezeti tényezőknek megfelelően az átmeneti jelleg a
nyugat-balkáni (illír) és a pannon flóra között. A növényfajok érdekessé és változatossá teszik
a növénytakarót, de a tájak sajátos képét nem a flóraelemek külön-külön, hanem a
növénytársulások szabják meg.
A terület természetes növénytársulásai elsősorban üde és félszáraz erdők. A kiirtott vagy
kipusztult erdők helyén jelentős kiterjedésben találhatók másodlagos gyepek, melyek a
legeltetés felhagyása után spontán erdősülnek.
Jellemző növénytársulás a cseres- kocsánytalan tölgyes (Quercetum petraea-cerris) és a
gyertyános-kocsánytalan tölgyes (Querco petraea-Carpinetum) volt. Mindkét növénytársulás
állományalkotó fő fafaja a Quercus petrea (kocsánytalan tölgy), főbb fafajok a következők:
Quercus cerris, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus.
Állatvilág
A terület állatvilágára a természetes növénytakaró csökkenése miatt jellemző a faj- és
egyedszám csökkenés. A fauna szempontjából legértékesebb területek a patakok mentét
kísérő fűz-nyár ligeterdők és rekettyefűz cserjések, valamint a tavak elláposodott medre.
Ezekek a területeknek a gerinctelen és gerinces faunája egyaránt gazdag, védett fajokban
bővelkedő.
TÁJHASZNÁLAT, KÜLTERÜLETI TERÜLET-FELHASZNÁLÁS ÉRTÉKELÉSE
Az ország Szerkezeti Terve szerint Ozora közigazgatási területének túlnyomó része a
mezőgazdasági térség övezetébe tartozik.
Ozora területét érinti a kiváló és jó termőhelyi adottságú szántó terület térségi övezete.
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: az országos területrendezési tervben
megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet,
amelyekbe kiváló növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak.
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében
megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a területrendezésért felelős
miniszter rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet,
amelybe jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak.
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete a települést Pincehely határában és Felsőnyék és
Fürged határában kis területekkel érinti. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete a települést
Felsőnyék és Fürged határában érinti.
A településen döntő a mezőgazdasági növénytermesztés. A szántó területek nagy része a
település belterületétől délnyugatra, kisebb része a Sió-part mentén találhatók. A szántóföldi
termesztés nagy egybefüggő táblákon folyik, kevés a mezővédő erdősáv. A szántóterületeken
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elsősorban takarmánynövényeket termesztenek, fő termények a búza, kukorica, napraforgó,
repce.
A településen kertes, gyümölcsös és szőlőterületek csak kevés helyen találhatók. A régi
szőlőterületek mára nagyrészt eltűntek, felhagytak a művelésűkkel. A hegyoldalakon erdő,
bozótos található.
Ozora területét érinti az erdők és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete.
Erdők övezete: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos fafajokból álló
erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas és az erdő hármas rendeltetését – védelmi,
gazdasági, közjóléti – egymással összhangban a legmagasabb szinten biztosítani képes
erdőterületek tartoznak.
Ozorán egybefüggő erdő a Döbrönte szőlőhegy mellett és kisebb foltok a külterületen
elszórtan találhatók. Az erdészeti hatóság adatszolgáltatása szerint az erdők egy részének
elsődleges rendeltetése talajvédelmi erdő (359,5 ha), más részének elsődleges rendeltetése
gazdasági, faanyagtermelő erdő (306,54 ha). Közjóléti erdő a Kula- major melletti parkerdő,
területe 4,12 ha.
Az erdők felügyeleti szempontból a Baranya megyei Kormányhivatal Pincehelyi körzetéhez
tartoznak. A gazdasági és védelmi erdők nagy része akácos, lombelegyes-akácos, elegyeskőrises, kisebb részük erdei fenyves. A parkerdő faállomány típusa egyéb kemény lombos
erdő. Jellemző fafajok: Acer platanoides (Korai juhar), Acer pseudoplatanus (Hegyi juhar),
Fraxinus excelsior (Magas kőris), Quercus petraea (Kocsánytalan tölgy), Carpinus betulus
(Gyertyán).
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében
megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a területrendezésért felelős
miniszter rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet,
amelybe olyan területek tartoznak, amelyeknek erdőgazdálkodásra való alkalmassága
termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból
szükséges vagy indokolt;
A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet alapján Ozorán a belterülettől délre került kijelölésre.
Javaslat
A termelékenység és a hozamnövelés további fokozása, illetve a termőhelyi adottságokhoz
alkalmazkodó művelés érdekében a következő szempontokat kell figyelembe venni:
 A mezőgazdasági területrendezés keretében új mezővédő erdősávok létesítése, a
mezőgazdasági növények szélvédelmének fokozására és a tájkép gazdagítására.
A nagyüzemi művelés során az akadályt jelentő magányos fákat, cserjéket nagyrészt
kivágták, ezek pótlására az üzemi utak, vízfolyások, táblahatárok mentén újakat kell
ültetni. Ide sorolható a termesztést szolgáló épületek, létesítmények környezetének,
illetve töltések és rézsűk növényekkel való betelepítése is.
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 A szántó területeken előtérbe kell helyezni a szerves trágya használatát a túlzott
műtrágyázással szemben, amely a talajvíz és a felszíni vizek nitrátosodásához vezet.
 A talaj védelmét szolgálja a művelési módnak megfelelő vetésforgó kiválasztása,
valamint a művelés előnyös irányának a meghatározása, amely csökkenti az
erózióveszélyt.
 A meredek domboldalakat célszerű erdősíteni, mert itt gazdaságos mezőgazdasági
termesztés nem folytatható.
 A lakosságot ösztönözni kell a házi kertek művelésére és kertes, gyümölcsös, szőlős
területek kijelölésével elősegíteni a helyben maradást.
 A természeti értékekben gazdag vidék lehetőséget ad az ökoturizmus és a vízi
turizmus számára. Turista utak, kerékpár utak, pihenőhelyek, vadlesek kiépítésével
még vonzóbbá tehető a település.
TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VIZSGÁLATA
Nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó természetvédelmi célú területek
Ramsari területek
1971-ben Ramsar városában írták alá a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekkel
kapcsolatos nemzetközi szerződést. A megállapodás hivatalos neve "Egyezmény a nemzetközi
jelentőségű vizes területekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről". Az
egyezmény titkársága Glandban (Svájc) működik, jogi személyiséggel rendelkező
háttérszerve a Nemzetközi Természetvédelmi Szövetség (IUCN).
Magyarország 1979-ben csatlakozott az egyezményhez. Hazánk jelenleg 23 nemzetközi
jelentőségű vizes élőhellyel szerepel a ramsari listán.
Ozora nem szerepel a ramsari listán.
Natura 2000 területek
Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozással vállalta, hogy az Unió jogrendjét a
hazai szabályozásba – megfelelő igazításokkal – beépíti. Így történt ez a természetvédelmi
jogszabályokkal is; a csatlakozás pillanatától Magyarországra is érvényes a két Uniós
direktíva, a Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi Irányelv.
A Natura 2000 az Európai Unió számára értékes élőhelytípusok és fajok védelmére kijelölt
területek hálózata. A Natura 2000 hálózattal a rezervátum-szerű védelem helyett a társadalmi,
kulturális, gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolására alapozó megóvás
kerülhet előtérbe.
Ozorán nincs Natura 2000 terület.
Országos jelentőségű védett területek
Országos jelentőségű védett természeti emlék (Ex lege védett területek)
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Az 1996. évi LIII. törvény értelmében annak erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi
forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Ezek jegyzékét a Duna - Dráva
Nemzeti Park Igazgatósága készíti el.
Országos Ökológiai Hálózat
A Országos Ökológiai Hálózat: országos területrendezési tervben megállapított övezet,
amelybe az országos jelentőségű természetes, illetve természetközeli területek és az azok
között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és
amelynek részei a magterületek és az ökológiai folyosók. Magterületnek nevezzük a hálózat
foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális nagyság esetén a lehető legtöbb
populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelyei és genetikai
rezervátumai. A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebbnagyobb megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett
ökológiai folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhelykomplexumokat kötik össze,
egyben biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között. A magterületek
és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a természetközeli
élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók védelme az
esetleges külső káros hatásoktól.
Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei terület
felhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a települési területet a
magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és a kijelölést más
jogszabály nem tiltja.
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala,
az erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki
megoldások alkalmazásával helyezhetők el.
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.
Az ökológiai hálózat magterülete és pufferterülete a településen nem találhatók. A Sió melletti
területek és a Döbröntei erdő az ökológiai folyosó részei.
Tájképvédelmi terület övezete
A területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi
területrendezési terv esetében a miniszteri rendeletben, valamint a megyei területrendezési
tervben alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi
tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak,
amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre
érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak.
Tájképvédelmi területen a tájjelleg megőrzendő elemeit, elem együtteseit és a tájhasználat
helyi jellemzőit kell meghatározni.
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A 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet alapján Ozora belterülete, a belterületet övező
domboldalakkal és a Siópart, tájképvédelmi terület övezetbe tartozik.
ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
A biológiailag aktív felületek összessége a zöldfelület. Alapvető rendeltetésük szerint
termesztési és kondicionáló célúak lehetnek. A településen található zöldfelületek alkotják a
település zöldfelületi rendszerét. A zöldfelületek elhelyezkedésük szerint belterületiek vagy
külterületiek lehetnek.
Belterületi zöldfelületek
A belterületi zöldfelület a település olyan összefüggő, általában növényzettel fedett területe,
amely pihenésre, üdülésre, a település klímájának javítására, területi tagolásra, a településkép
élénkítésére, a lakosság fiziológiai, pszichológiai és esztétikai értelmű kondicionálására
alkalmas.
A település zöldfelülete használat szempontjából három csoportba osztható. Korlátlan,
korlátozott használatú és a közhasználat elől elzárt zöldfelületek.
Korlátlan használatú zöldfelületek
Közparkok, közkertek
A közpark zöldfelületi létesítmény, kialakításához önálló földrészletet kell kijelölni és
lehatárolni, amely terület-felhasználását tekintve zöldterületnek minősül. A jelenleg
érvényben lévő rendelkezések értelmében közpark céljára csak olyan terület alkalmas, amely
legalább 1 ha nagyságú és legkisebb oldalmérete is nagyobb, mint 80 m. A közpark
rendeltetésének megfelelően több funkciójú létesítmény, amely pihenést, a játékot, sportot, s
egyéb szabadidős tevékenységet szolgáló, önálló és egymáshoz kapcsolódó kertek együttese.
A közkert a közparknál kisebb területű, közcélú zöldfelületi egység. A közkert a közparkhoz
hasonlóan zöldterületi létesítmény, kialakításához önálló földrészletet kell kijelölni és
lehatárolni, amely terület-felhasználását tekintve zöldterületnek minősül.
Kálvária-hegy közpark (792/1 hrsz)
A Kálvária utca feletti dombon a három kereszt alkotta kálvária környezete közparkként
alakítható ki, amelynek területe 2,4653 ha. A kálváriához vezető gyalogút mentén egy
faszerkezetű kilátói is elhelyezésre került. A parkban elsősorban Pinus sylvestris (erdei fenyő)
facsoportok találhatók, melyeket elvadult cserje foltok öveznek. A parkban utcabútorok
nincsenek.
Javaslat
Az erdei fenyők közé megfelelő árnyék biztosítása miatt, lombos fákat is szükséges ültetni. A
sétány mellé kerti padokat hulladéktárolókat javasolt kihelyezni.
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Szabadság téri közkert (830/6 hrsz)
A település központban a Szentháromság szobor környezete parkosított téren található. A
parkot első sorban Picea pungens (ezüst fenyő) fák alkotják, melyek közé Thuja occidentalis
'Smaragd' (smaragd tuja) fákat ültettek. A szabad helyeket és a növénytartókat nyáron
virágokkal ültetik be. A tér többi térfalát is virágágyak és növénytartókban kihelyezett virágok
díszítik. A település többször sikeresen szerepelt a Virágos Magyarország környezet szépítő
versenyen.
Javaslat
A fenyőfák törzsének feltisztításával a park átláthatóvá válna és a virágok is nagyobb fényhez
jutnának.
Vár alatti fűszerkert közkert (1599,1600,1601 hrsz.)
A Pipo várkastély északi oldalánál a Hunyadi utca felőli oldalon a vár felújításakor egy
fűszerkert is létesült. A terület nagy részét levendula ültetvény foglalja el, melyet gyümölcsös
és szőlő szegélyez.
Javaslat
Közkertként történő használatot elősegítené a terület feltárása sétautakkal és utcabútorok
kihelyezése a sétányok mellé.
Kossuth Lajos utcai közkert (950/2 hrsz.)
A Kossuth Lajos utca és a Vas Gereben utca sarkán pihenőkert található. A kertben faragott
utcabútorok vannak. Korábban játszótér is volt itt, melynek nyomai még megtalálhatók. A
kertben van egy idős Aesculus hippocastanum (vadgesztenye) fa. A park létesítésekor
telepített facsemeték mára már szép árnyékot adnak. Jellemző fák Platanus acerifolia (platán)
és a Fraxinus excelsior (magas kőris).
Javaslat
A kert fenntartás részeként, a fa-bútorok karbantartását, festését elvégezve, nagy mértékben
emelhető lenne a környezet színvonala.
Körtélyvölgy utcai közkert (410 hrsz.)
A terület háromszög alakú lejtős telken található, amely jelenleg gyepes. A zöldfelület három
szintű növényzet kiültetésével rendezetté tehető.
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Közlekedési területekhez kapcsolódó zöldfelületek
Templom és Várkastély körüli közterület (1746/3 hrsz)
A Szabadság tértől kiindulva a római katolikus templom, az általános iskola és a várkastély
körüli területet foglalja magában. Az ódon hangulatot árasztó épületek környezete igényesen
kialakított és fenntartott terület, árnyat adó lombos fák, szép örökzöldek díszítik. Fontosabb
növények a következők: Sophora japonica (japán akác), Picea abies (lucfenyő), Picea pungens
(ezüstfenyő), Thuja occidentalis 'Smaragd' (smaragd tuja).
Parkerdőhöz kapcsolódó játszótér (0555/2 hrsz)
A területen labdajátékpályák futópályával és játszótér található. A játszótér fásított, a fák nagy
része platánfa.
Parkerdőhöz kapcsolódó parkoló, fogadótéri pihenő park és játszótér (0554/2 hrsz)
A parkerdőhöz egy látogatóközpont kapcsolódik. A fogadóépület előtt parkolók és pihenő
park létesült. A szép gyepes területen modern asztalok és padok találhatók.
A fogadó épület és a parkerdő között egy köteles mászókákból álló játszótér épült, amely az
iskolás korú gyermekek számára biztosít játék lehetőséget. A parkerdő területén egy fitnesz
park is épült.
Fasorok
A település főutcáján a Mártírok utcán és a Szabadság téren nincs egységes fasor. Itt
elsősorban örökzöldek találhatók az utcai zöldsávokban. Egy-egy szakaszon nyírfák és a
központtól távolodva egy-egy nagyobb fa található. A település mellékutcáira nem jellemző a
fásítás, csak néhány ház előtt van egy-egy diófa vagy gyümölcsfa.
Javaslat:
A település egyik legjelentősebb karakterhordozói az út menti fasorok. A fasorok
nagymértékben javítják nem csak az utcaképet és a mikroklímát, hanem a lakókörnyezet
minőségét is, így nagy jelentőségűek a település zöldfelületi rendszerében. Mindezek
figyelembevételében szorgalmazni kell a fásítást a település utcáiban. Kétoldali fásítás
lehetséges a következő utcákban: Mártírok utca, Hunyadi utca, Kossuth Lajos utca, Dózsa
György utca egyes szakaszai. A település többi utcájában egyoldali fásítást javaslunk.
Korlátozott használatú zöldfelületek
Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények
 Az oktatási jellegű közintézmények funkciójuk betöltéséhez szükséges kerttel együtt
létesíthetők.
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Általános iskola kertje (1748 hrsz)
Az iskola a község központi részén a Pipó várkastély mellett található. Az épület előtti sétányt
Thuja occidentalis 'Smaragd' tujasor kíséri. Az iskola udvara nagyrészt burkolt, a kerítés
melletti zöldfelület fákkal és cserjékkel sűrűn benőtt. Itt hatalmasra nőtt Sophora japonica
(japán akác) fa biztosítja az árnyékot.
Javaslat:
A kerítés melletti sövény gondozást igényel.
Mesevár óvoda kertje (13 hrsz)
Az óvoda szintén a község központi részén található, a Mártírok utca 7. szám alatt, az orvosi
rendelő mellett. Az óvoda udvara keskeny és hosszú, egészen a Sió partig húzódik. A nagy
filagória körül játszóteret alakítottak ki. Itt hinták, rúgós játékok, mászókák és babaház
található. A kertben több idős fa van, ilyen a Picea pungens (ezüst fenyő), a Celtis
occidentalis (ostorfa) és a Salix alba 'Tristis' (szomorú fűzfa).
Javaslat:
A kert rendezettségét kerti sétány építésével, padok kihelyezésével lehetne növelni.
Zöldfelületi jellegű intézmények
Temetők:
Régi temető (Dózsa Gy. u. 1381 hrsz.)
A település régi temetője a Dózsa György utca felől közelíthető meg. A temető lankás
domboldalon található. A sírjeleket, fejfákat füves terület veszi körül, melyet kaszálnak. A
temető végén, a dombtetőn fás terület található.
Javaslat:
A temetőt a környezettől elkülönítve fasorral vagy sövénnyel célszerű lenne körülvenni.
Új temető (Árpád u. 1428 hrsz.)
A temetőt a bejárat és az út felől kerítés, a domboldal felől erdő veszi körül. A kerítés mellett
tujasor került kiültetésre. A ravatalozó környékén idős fenyőfák találhatók.
Javaslat:
A ravatalozó környékén térburkolat építésével padok kihelyezésével igényesebb környezet
teremthető.
Izraelita temető (Kálvária u. 778 hrsz.)
A Kálvária melletti domboldalon található. A megmaradt sírjeleket, fejfákat gyepes terület
veszi körül. A temető környezetében lévő erdő a temetőt lassan benövi.
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Javaslat:
A temetőt a környezettől elkülönítve fasorral vagy sövénnyel célszerű lenne körülvenni.
Tótfalu temetője (Enyingi u. 0575 hrsz)
A temető az Enyingi utca mögött a Sió parthoz közel található. A temetőt a növényzet
benőtte.
Javaslat:
A temetőt a környezettől elkülönítve fasorral vagy sövénnyel célszerű lenne körülvenni.
Sporttelep (1952 hrsz)
A település északnyugati részén a Sió csatorna bal partján található a sportpálya. A gyepes
területet a kerítés melletti néhány fa szegélyezi.
Javaslat:
A funkcióknak megfelelően célszerű a terület fejlesztése, növényzet ültetése, parki bútorok
elhelyezése.

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA
A hatályos településszerkezeti terv szerinti biológiai aktivitásérték

Területfelhasználási kategória

Falusias lakóterület
Településközpont terület
Gazdasági terület, kereskedelmi,
szolgáltató
Gazdasági terület, ipari terület
Különleges terület, temető
Különleges terület, sport
Különleges terület, iskola
Zöldterület
Védelmi rendeltetésű erdőterület
Gazdasági rendeltetésű erdőterület
Általános mezőgazdasági terület
Kertes mezőgazdasági terület
Közutak, közművek területe
Vízgazdálkodási terület
Összesen

Területnagys
ág
(ha)
219,58
4,14
0,8

Értékmutat
ó
2,4
0,5
0,4

526,99
2,07
0,32

7,55
6,89
1,07
8,07
2,78
127,64
552,31
4520,34
200,71
157,4
121,41

0,4
3
3
1,5
6
9
9
3,7
5
0,6
6

3,02
20,67
3,21
12,11
16,68
1148,76
4970,79
16725,26
1003,55
94,44
728,46

5957,55
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25256,33
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*BAÉ: Biológiai aktivitásérték
Településszerkezeti terv szerinti biológiai aktivitásérték (tervezet)

Területfelhasználási kategória
Falusias lakóterület
Településközpont terület
Gazdasági terület, kereskedelmi,
szolgáltató
Gazdasági terület, ipari
Különleges beépítésre nem szánt
terület, (közmű-üzemi)
Különleges beépítésre nem szánt
terület, egyéb helyi sajátosság
(szabadidő, rekreáció)
Különleges terület, temető
Különleges terület, közműterület
Különleges terület, idegenforgalmi
terület
Különleges terület, mg-i üzemi
Különleges terület, sport
Zöldterület
Védelmi rendeltetésű erdőterület
Gazdasági rendeltetésű erdőterület
Közjóléti rendeltetésű erdőterület
Általános mezőgazdasági terület
Kertes mezőgazdasági terület
Közutak, közművek területe
Vízgazdálkodási terület
Természetközeli terület
Összesen

Területnagyság
(ha)
206,35
4,4

Értékmutat
ó
2,4
0,5

BAÉ*
495,24
2,2

1,86

0,4

0,74

5,58

0,4

2,23

0,03

6

0,18

3,49

3,2

11,17

7,55
0,07

3
1,5

22,65
0,11

3,88

1,5

5,82

27,03
1,08
3,31
293,59
447,59
5,26
4442,81
201,3
160,26
133,53
8,58

0,7
3
6
9
9
9
3,7
5
0,6
6
8

18,92
3,24
19,86
2642,31
4028,31
47,34
16438,4
1006,5
96,16
801,18
68,64

5957,55

25711,19

*BAÉ: Biológiai aktivitásérték
A településrendezési terv 2020. évi felülvizsgálata során számolt érték a teljes közigazgatási területre
25711,19.
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OZORA ZÖLDFELÜLETEI

JÁTSZÓTÉR NAGY ZÖLDFELÜLETTEL

VÁRKASTÉLYHOZ TARTOZÓ FOGADÓKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETE

VÁRKASTÉLYHOZ TARTOZÓ FOGADÓKÖZPONT ÉS KÖRNYEZETE 2.

FOCIPÁLYA A 6407 SZ. ÚT BAL OLDALÁN

FELNŐTT FITNESSPARK

PARTFAL MENTÉL ÉPÜLT LAKÓINGATLANOK

RÓMAI KATOLIKUS TEMETŐ

LEZÁRT TEMETŐ

-1-
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TÉRKŐVEL BURKOLT PIACTÉR

UTCAKÉP A PETŐFI S. UTCÁBÓL

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TEMPLOM KÖRNYEZETE

PIPÓ VÁRKASTÉLY KERTJE

ÓVODA KERTJE

MAGÁN HORGÁSZTÓ
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KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
OZORA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ
1. Hálózatok és közúti hálózati kapcsolatok
Ozora község Tolna megye északi részén fekszik, a környező fontosabb településektől mért távolsága
közúton (km):
-

Pincehely
Fürged
Simontornya
Tamási
Sárbogárd
Siófok
Szekszárd
Székesfehérvár
Budapest

9
9
12
23
35
62
65
71
137

Ozorát a községen keresztülhaladó 6407 sz. Simontornya – Fürged – Iregszemcse, és a 6408 sz.
Pincehely – Ozora országos mellékút kapcsolja be az ország közúti vérkeringésébe. Azonban a 6407.
út Fürged - Nagyszokoly közti szakasza jelenleg még kiépítetlen, ugyanakkor viszont Fürgedről
Kecsegepuszta és Fornádpuszta érintésével egy keskeny, kiépített mezőgazdasági úton Tamásiba is el
lehet jutni.
A közutak forgalmi terhelése Ozorán viszonylag csekély mértékű (2017. évi ÁNF, E/nap):
6407 út

1331

6408 út

606

A 6408 út a közelmúltban került felújításra, azonban a 6807 út burkolata még felújításra szorul.
Az országos közutak belterületi átkelési szakaszainak vonalvezetése és keresztmetszete is sok helyen
kifogásolható. Az utak nyomvonala a terepviszonyokat követő egykori szekérutak nyomvonalát követi
és rendkívül kanyargós, a lassú járművek előzésére alig van lehetőség. A Sió-híd keresztmetszete
keskeny. A járdák nem megfelelő kiépítettsége a gyalogosok szempontjából fokozza a
balesetveszélyt.
Ozora hálózati kapcsolatai éppen a község periférikus helyzete miatt jelentős fejlesztésre szorulnak,
és ezekre már a 2005. évi településrendezési terv is javaslatot tett.
A ma is aktuális fejlesztési javaslatok az alábbiak:
1. Tolna megye jelenleg még hatályos területrendezési terve tartalmazza a 6407. Simontornya –
Iregszemcse országos mellékút „térségi jelentőségű mellékút”-tá történő fejlesztését, Ozora
belterületét délről elkerülő, továbbá Nagyszokolyt északról elkerülő új nyomvonalon.
Kérdéses ezen útvonal ilyen nagyságrendű fejlesztésének indokoltsága, de erről elsődlegesen
a készülőben lévő új megyei rendezési tervben kell dönteni.
2. Tolna megye területrendezési terve (Határozattal jóváhagyott munkarészek – Tervezett új
útkapcsolatok) tartalmazza az Ozorát a Fejér megyei Lajoskomárom-Külsősáripusztával
összekötő helyi út kiépítésének javaslatát, mely Ozorán belterületen az Enyingi utcát,
külterületen a 0619 és 0589/3 hrsz-ú utakat érinti. 5,7 km út építésével az Ozora és
Lajoskomárom közti jelenlegi 33 km távolság 11 km-re rövidülne, és jelentősen javulna Ozora
Balaton felőli megközelíthetősége, ami a turizmus szempontjából is fontos lenne. Az út
építési engedélyezési tervvel is rendelkezett.
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3. Ozorát a vele szomszédos települések többségével csak kiépítetlen utak kötik össze. Ezeket
kívánatos lenne országos mellékutakként kiépíteni. Javasolt ezen utakat a rendezési tervben
legalább helyi gyűjtőutakként szerepeltetni. Ezáltal főként Székesfehérvár illetve a Balaton
irányából jelentősen lerövidülne Ozora elérhetősége és a község elzártsága nagymértékben
oldódna.
a) Ozora, Mártírok útja és Felsőnyék, Dózsa utca összekötése 7,5 km út kiépítésével;
(az Ozora és Felsőnyék közti jelenlegi 43 km távolság 9 km-re rövidülne)
b) Ozora, Tótipuszta és Mezőszilas, Tábor utca összekötése 7 km út kiépítésével;
(az Ozora és Mezőszilas közti jelenlegi 18 km távolság 10 km-re rövidülne)
c) Ozora, Hunyadi u. vége és Tolnanémedi, Kendergyár összekötése 5,4 km út kiépítésével.
(az Ozora és Tolnanémedi közti jelenlegi 15 km távolság 8 km-re rövidülne)
Fent javasolt gyűjtőutak számára külterületen minimum 16 méteres szabályozási szélesség,
belterületen pedig legalább a 8 méteres út-koronaszélesség, a vízelvezető árkok és a gyalogos járdák
számára szükséges helyigény biztosítandó.
4. Külterületen még a 097 hrsz-ú, Döbröntepusztára vezető szilárd burkolatú út minősül
gyűjtőútnak.
5.2. Vasúti közlekedés
A községet vasútvonal nem érinti, a legközelebbi vasútállomások Pincehelyen és Simontornyán
találhatók (mindegyik 9 - 9 km-re).
5.3. Közösségi közlekedés
A településen helyi autóbusz közlekedés nincs, de távolsági autóbusz járatok áthaladnak a
településen. A buszmegállóhelyek száma és eloszlása a település méretéhez viszonyítva elégtelen,
kiépítettségük, kitáblázásuk hiányos:
-

Szabadság téri kettős megálló: buszöblök vannak, egyik oldalon fedett buszváró van,

-

Mártírok útja 4. előtti megálló: keskeny buszöböl, egy fedett pad van

-

Vas Gereben utcai megálló: buszöböl nincs, fedett váró van

-

Koppány u. 20. előtti kettős megálló: buszöblök, buszvárók nincsenek

-

Koppány u. vége kettős megálló: buszöblök, buszvárók nincsenek

-

Árpád u. 1. előtti kettős megálló: buszöblök nincsenek, egyoldali váró van

-

Árpád u. 17. előtti kettős megálló (temető): buszöblök, buszvárók nincsenek

A buszmegállók rágyaloglási távolsága egyes településrészek esetében meghaladja az 1 km-t.
Javasolt a hiányzó buszöblök és fedett buszvárók kiépítése és új megálló létesítése az Enyingi utca
torkolata közelében.
5.4. Vízi közlekedés
A település közigazgatási területén vízi közlekedésre alkalmas vízfolyás nem található. A Sión
évtizedek óta tervezett vízlépcsők megvalósítása esetén a Sió vízi közlekedésre alkalmassá válna és az
ország egyik legfontosabb, a Dunát és a Balatont összekötő, vízi turizmusra szolgáló útvonala lehetne.
5.5. Légi közlekedés
Ozorához a legközelebbi repülőtér Siófok-Kilitinél (58 km) található.
5.6. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
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A község jelenleg nincs bekapcsolva sem az országos, sem a regionális jelentőségű kerékpárút
hálózatba.
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési terve 4/5. melléklete szerint az országos
kerékpárút törzshálózat elemei között a Sió balparti töltésén, a Sió-hídtól keletre pedig a
Simontornyára vezető út mentén tervezett a 62. Sió-völgyi kerékpárút a Siófok – Ozora –
Simontornya – Szekszárd – Fajsz útvonalon.
Önálló gyalogút-hálózat Ozorán nem épült ki, de a Kossuth utca északi szakasza (piac tér) tiszta
gyalogos forgalmú, igényesen kiépített sétány. Sajnos az itt álló régi árusító pavilonok településképi
szempontból zavaróak. A másik önállóan kiépített gyalogút a benzinkúttól az Enyingi utca elejéig tart
(0577/57, 0577/71 hrsz.).
5.7. Helyi úthálózat
A község belterületi úthálózata az országos közutakhoz kapcsolódik.
A község belterületi úthálózata a terepviszonyokhoz igazodóan sajátos „csápos” szerkezetű. A
lakóutcák kiépítettsége elmarad a megyében megszokott színvonaltól. Az utak burkolati szélessége
lényegében csak egyirányú forgalom lebonyolítására lenne alkalmas, a forgalmi rend azonban a
zsákutcás szerkezet miatt nem szabályozható így. Gyakoriak a vápás vízelvezetőként kiépített utcák,
az utcai vízelvezető árkok csak esetlegesen találhatók meg, sok esetben csak egyoldali, kifogásolható
minőségű gyalogjárdák találhatók, de gyalogjárda nélküli utcák is léteznek. A legtöbb kiszolgáló utca
keresztmetszete szűk, szabványos út-keresztmetszetek kialakítására nincs is mód.
A község egyetlen jelentősebb forgalmú csomópontja a Szabadság téren található, ennek forgalmi
rendje burkolati jelekkel, illetve balra kanyarodó sávok kialakításával szabályozandó.
Településszerkezeti jelentősége miatt a Mártírok útja, az Enyingi utca és a Hunyadi utca gyűjtőútnak
minősül, a többi út kiszolgáló út.

Az utak tervezési osztályba sorolása az ÚT 2-1.201 útügyi műszaki előírás szerint:

Megnevezés

Hrsz.

Kialakult szélesség (m)

Tervezési osztály

Árpád utca
Bercsényi utca
Bezerédi utca
Csapó utca
Dózsa György utca
Enyingi utca
Erdélyi utca
Hegyalja utca
Hunyadi utca
Ifjúsági utca
Kálvária utca
Koppány utca
Kossuth Lajos utca
Körtélyvölgy utca
Lehel utca
Mártírok útja
Petőfi Sándor utca
Pozsonyi utca
Szabadság tér
Táncsics Mihály utca

1441/3-5
480
893
1815/16, 1822
1332
1852, 1853, 1899
1095
571
1667
1957/1
829
678/2-6
909/1-2, 1543
409, 2207
1405
304/7-10
1104/1
910
830/5, 830/8-10, 1746/1-3
1179

12 - 20
6 - 12
8 - 19
12 - 16
7 - 20
15 - 19
4 - 10
6 - 15
6 - 17
6 - 18
5 - 18
9 - 16
7 - 23
6 - 10
4 - 10
8 - 31
8 - 20
4 - 14
21 - 22
7 - 10

B.V.b.B
B.VI.d.C
B.VI.d.C
B.VI.d.B
B.VI.d.C
B.V.b.B
B.VI.d.C
B.VI.d.C
B.V.b.A
B.VI.d.B
B.VI.d.C
B.V.b.B
B.VI.d.D
B.VI.d.B
B.VI.d.C
B.V.b.A
B.VI.d.C
B.VI.d.C
B.V.b.B
B.VI.d.C
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Várhegy utca
Vas Gereben utca
Zrínyi utca

1565
894/1-2
1015

4 - 21
9 - 12
7 - 11

B.VI.d.D
B.V.b.D
B.VI.d.C

A szabványos, 12 méteres minimális keresztmetszeti méretet elérő vagy azt még meg is haladó
szélességű utcák esetében (Bercsényi, Bezerédi, Dózsa, Erdélyi, Hegyalja, Ifjúsági, Kálvária,
Körtélyvölgy, Lehel, Petőfi, Pozsonyi, Táncsics, Várhegy, Zrínyi utca) adott az elvi lehetőség a min. 7
méter koronaszélességű gépjármű-közlekedési pálya és a kétoldali 1,5 – 1,5 méter széles
gyalogjárdák kialakítására. A csapadékvíz-elvezetés elegáns (ajánlott) megoldása a zárt csapadékvízelvezető rendszer lenne, de erre a terv távlatában a jelenlegi pénzügyi lehetőségeket mérlegelve
kevés esély látszik. Ugyanakkor feltétlenül javasolt – és ez a szolgáltatók részéről megoldható lenne –
az elektromos és hírközlési kábelek földkábelre történő cseréje. Ezáltal az ilyen utcákban lehetőség
nyílna az utcák egységes fásítására szélesebb utcákban nagyra növő fákkal is (platán, hárs, juhar,
kőris, stb.) – ez a falu képét és lakókörnyezetének minőségét nagymértékben felértékelhetné.
A szabványos méretet el nem érő, 12 méternél keskenyebb utcákban (Rákóczi utca, Jókai utca,
Bartók Béla utca, Zrínyi utca) csak kompromisszumok árán lehet a közlekedési feltételeket biztosítani,
ilyen megoldás lehet az egyoldali járda, - azonban kétirányú forgalom esetén a 7 méteres útkoronaszélességet itt is biztosítani szükséges. Ilyen utcákban nemigen nyílik lehetőség fasorok telepítésére,
bár alacsony növésű növényzet esetleg itt is telepíthető.
A 8 méternél keskenyebb utca-szakaszokon a közlekedés csak vegyesforgalmú útként
szervezhető. Rövidebb, és átmenő-forgalomra nem használt utcák esetében azonban ez a megoldás
is megfelelő lehet.

5.8. Parkolás
A község központjához viszonylag közel, a Sió északi oldalán nagyméretű új parkoló és látogatóközpont épült ki a turizmus kiszolgálása céljából. E parkoló szemmel láthatóan túlméretezett,
kihasználtsága minimális.
A Szabadság téren a községháza előtt, valamint a vár keleti oldalán kb. 10-10 gépkocsi várakozására
alkalmas parkolók találhatók. Szükséges lenne az Árpád utcai új temetőnél rendezett, kiépített
parkolási lehetőség biztosítása.

Szekszárd, 2020. 03.

Deák-Varga Dénes
településrendezési közlekedési tervező
Tkö 17-00773

Gemenc Bau Tolna Kft.
7100 Szekszárd
Tinódi út 7.
Tsz: 030-10-20
KÖZMŰJAVASLAT
OZORA KÖZSÉG RENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Szekszárd, 2020. január 28.
Fischer Gábor
Tervező
VZ-TEL//17-00669
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1.

VÍZELLÁTÁS

Ozora község közüzemi vízellátását önálló vízműhálózat biztosítja. A vízmű üzemeltetését a
DRV ZRT végzi.
A vízmű hálózat vízbázisát mélyfúrású kutak biztosítják, 1 db üzemelő és 2 db tartalék kút.
Ozora átlagos vízfogyasztása a DRV adatszolgáltatása szerint 7650.00 m3/hó (247.00 m3/d)
A község számított fajlagos vízfogyasztása: 1574 Fő x 90.00 l/Fő/d = 141.66 m3/d
1.1.

A mélyfúrású kutak adatai:
I. számú kút (tartalék kút)
Kataszteri száma:
Mélysége:
Létesítés éve:
Helyének EOV koordinátái:
Csövezési adatai:

Szűrőzve:

Nyugalmi vízszintje:
Üzemben kitermelhető
Kútakna, kútfej-kiképzés:
Kút védőterülete:

B-5
256
1961
x = 157,7
ksz: 0
y = 600,7
ksz: 3
0,0- 40,5
átm. 241 acél
35,0 - 129,0 átm. 203 acél
119,0-185,0 átm. 165 acél
179,0-256,0 átm. 133 acél
186,0- 194,5 m között
198,0- 203,5 m között
209,0- 213,3 m között
219,5- 227,0 m között
242,5- 248,0 m között
+ 4,3 m
240 l/p
MSZ: 5199-53.szerinti akna,
szerelvényezéssel
17x17 m

szabványos

II. számú kút (tartalék)
Kataszteri száma:
Mélysége:
Létesítés éve:
Helyének EOV koordinátái:
Csövezés adatai:
Szűrőzve:

Nyugalmi vízszintje:
Üzemben kitermelhető:
Kútakna, kútfej kiképzés:

K-11
272,0 m
1989.
X = 157,34 Ksz :0
Y = 600,0
Ksz: 6
0,0 - 200,5
átm. 241 acél
186,6- 272,0 átm. 133 acél
-207,0-211,0 m között
-214,0-218,5 m között
-225,0-232,0 m között
-234,0- 242,0 m között
-259,0-265,0 m között
+ 2,3 m
335 l/p
MSZ 5199-53 szerinti akna, szabványos
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szerelvényezéssel
20 x 20 m

Kút védőterülete:
III. számú kút (üzemelő kút)
Kataszteri száma:
Mélysége:
Létesítés éve:
Helyének EOV koordinátái:
Csövezés adatai:
Szűrőzve:

Nyugalmi vízszintje:
Üzemben kitermelhető:
Kútakna, kútfej kiképzés
Kút védőterület:
1.2.)

K-13
270,0 m
2015.
X= 157367,002
Y= 600023,97
0,0 – 12,0
acél 355
0,0 – 195,30
acél 244,5
187,70 – 2870,0
acél 139,7
206,5 – 210,0 m között
213,0 – 216,5 m között
224,0 – 228,5 m között
235,9 – 241,0 m között
257,0 – 262,0 m között
+ 5,3 m
370 l/p
MSZ 5199-53 szerinti akna szabványos
szerelvényezéssel
20 x 20 m

A vízmű-hálózathoz tartozó műtárgyak
Tározó

Helye

neve

Tisztavíz
medence

Vh=

szint

(m3)

1745/2 hrsz.

Magaslati
0505/42 hrsz.
tározó
Vasiszap
ülepítő

Túlf.

175,85
mBf

1745/2 hrsz.

Kialakítása

Működés módja

50

Vb medence

technológiai

2x50

Vb medence

ellennyomó

9

Vb medence

technológiai

Vízmű-telepen lévő műtárgyak
Hálózati nyomásfokozó szivattyú egység
Q = 21 m3/h

1+1 db

H= 80,0 m
P = 7,5 kW
Vízkezelés létesítményei
AFM szűrő:
Egyedi gyártású szénacél tartály 2 db
Anyagmin.: S235 JRG
D = 1200 mm
pm = 10 bar
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A = 1,13 m²
vszűrési = 6,2 m/h
palástmagasság = 2,0 m
10 cm támréteg: kvarckavics
1,2 m töltet: kvarchomok/katalitikus töltet
70 cm expanziós tér > töltetmagasság 40 %-a
GAC szűrők
Egyedi gyártású szénacél tartály 2 db
Anyagmin.: S235 JRG
D = 1000 mm
pm = 10 bar
A = 0,785 m²
vszűrési = 8,9 m/h
palástmagasság = 2,0 m
6 cm támréteg: kvarckavics
1,3 m töltet: GAC (típus: Aquacarb C270)
64 cm expanziós tér > töltetmagasság 40 %-a
KMnO4 (oxidálószer) adagoló állomás
V= 250 l oldó-tároló ballon elektromos keverővel 1 db
250 l-es kármentővel 1 db
Adagolószivattyú: 1+1 db
- Mennyiség: 0 – 7,5 L/h
- Nyomás:
max. 10 bar
- káliumpermenganát 1%-os oldatának adagolására,
- kézi, vagy automatikus (mennyiségarányos) szabályozású üzemben,
- Q oxidáció+regenerálás=2,2 l/h
NaOCl (előklór, törésponti klórozó, hálózati fertőtlenítő, visszamosó fertőtlenítő)
adagoló állomás
V = 1000 l-es tároló ballonnal
1 db
1000 l-es kármentővel
1 db
Adagolószivattyúk:
Előklór (opcionális):
1 db (opcionális)
- Mennyiség: 0 – 1,4 L/h
- Nyomás:
max. 10 bar
- Q előklór=0,7 l/h
Törésponti klór:
1 db
- Mennyiség: 0 – 6,6 L/h
- Nyomás:
max. 10 bar
- Q törésponti klór = 2,3 l/h
Visszamosó klór:
1 db
- Mennyiség: 0 – 10,8 L/h
- Nyomás:
max. 10 bar
- Q visszamosó fertőtlenítő klór = 5,5 l/h
Utóklór: 1 db
- Mennyiség: 0 – 1,4 L/h
- Nyomás:
max. 10 bar
- Q utóklór = 0,1 l/h
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90 g/l-es NaOCl oldat adagolására, kézi, vagy automatikus (mennyiségarányos)
szabályozású üzemben
Légellátó egység
Kompresszor
1+1 db
Qtöltő = 215 l/p
P = 1,5 kW
Vkompr. = 24 l
3 fokozatú sűrített levegő szűrő 1 db
90 literes légtartály
1 db
Visszamosó szivattyú egység
Q = 17 m3/h
2 db
H= 30,0 m
P = 2,2 kW
Dekantáló szivattyú
Q = 5 m3/h
1 db
H= 3 m
P = 0,3 kW
Zsompszivattyú (medence leürítéséhez és zárkamrába)
Q = 5 m3/h
2 db
H= 3 m
P = 0,3 kW
1.3.)

Alkalmazott vízkezelő technológia

a) oxidáció KMnO4 és NaOCl oldat adagolással, vas-mangántalanító szűrés AFM
technológiai egységben,
b) törésponti klórozás NaOCl oldat adagolással,
c) deklórozás, méregtelenítés GAC szűrőn,
d) hálózati fertőtlenítés NaOCl oldat adagolással,
e) zagykezelés vasiszap ülepítőben.
1.4.)

Üzemirányítás

Az udvartéri medence szintjelei vezérlik a kútszivattyúkat, Ozora település 2x50 m3-es
magastárolóinak szintjelei a tisztavíz medence nyomásfokozó egységet működtetik. A
vízműtelepen a vízkezelési technológiát erre a célra tervezett PLC vezérli. A medencei
nyomásfokozó és a magastároló között GPRS jelátvitel működik.
A GPRS jelátviteli rendszer részei:
Ozora vízműtelepen:
- GPRS jelátvitel
- PLC
- Folyamatos szintmérés
Ozora 2x50 m3-es magastárolónál:
- GPRS jelátvitel
- PLC
- Folyamatos szintmérés
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A folyamatirányítási rendszer integrálva van a központi SCADA-ba ahol a diszpécser
szolgálat 24 órás felügyeletet lát el.
1.5.)

Vízellátó hálózat adatai
Névleges átmérő
[ ” vagy mm ]

anyag

hossz [m]

NA 100

KM PVC

1053

NA 80

KM PVC

1716

NA 100

AC

4726

NA 80

AC

9649

1”

Acél

817

2”

Acél

1639

D110

KPE

964

összesen

20564

Tűzcsapok száma:

43 db

Közkutak száma:

3db

Ellátott lakosok száma: Ozora
1.6.

1200 fő

Fejlesztési javaslat

Enyingi utca északnyugati végén tervezett gazdasági fejlesztési terület
A fejlesztési terület vízellátása az Enyingi utcai meglévő vízvezeték-hálózat
bővítésével biztosítható.
Enyingi utca elején levő gazdasági fejlesztési terület
A fejlesztendő terület vízellátása az Enyingi utcai meglévő vízvezetékről történő
leágazással biztosítható.
Különleges idegenforgalmi fejlesztési terület (Kula-major)
Az idegenforgalmi terület vízellátása az Enyingi utcai meglévő vízvezetékről történő
leágazással biztosítható. A meglevő vízvezeték és a idegenforgalmi terület közötti
szakaszon egy ágvezeték kiépítése szükséges. A tervezett vezeték átmérője DN 100
KPE nyomócső.
Árpád utca déli végén kialakítandó gazdasági fejlesztési terület
A fejlesztendő gazdasági terület vízellátását a meglévő Árpád utcai gerinc
vízvezetékről történő lecsatlakozással lehet megoldani. A meglévő gerincvezeték és a
fejlesztendő terület közötti szakaszon egy vízvezeték építése szükséges a fejlesztendő
területig, a tervezett vezeték átmérője DN-100 KPE nyomócső.
2. SZENNYVÍZELVEZETÉS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS
Ozora településen jelenleg nincs kiépített szennyvízcsatorna hálózat. A településen
keletkezett szennyvizeket szennyvízgyűjtő medencékben gyűjtik, és szippantó autóval a több
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település (Ozora, Keszőhidegkút, Tolnanémedi, Kisszékely, Nagyszékely, Belecska, Igar)
tulajdonában lévő pincehelyi szippantott szennyvíz-fogadó telepre szállítják. A meglévő
szennyvízgyűjtők nagy része nem az előírásoknak megfelelően épült, nem vízzáróak, így az
összegyűjtött szennyvíz nagy része az altalajba kerül elszikkasztásra.
A településen keletkezett számított fajlagos szennyvíz mennyiség:
1574 Fő x 90.00 l/Fő/d

=

141.66 m3/d x 0.10

=

127,49 m3/d

A DRV közműszolgáltató adatszolgáltatása alapján a vízfogyasztás jelentősen meghaladja
a fajlagos számítások alapján meghatározott szennyvízmennyiséget, de ez a nyári időszakban
a locsoló víz mennyiség miatt van.
A keletkezett és elszállított szennyvízmennyiségre a szolgáltató DRV-nek nincs adata.
A település elkészítette a szennyvízcsatorna-hálózat engedélyezési terveit a 2000-es évek
elején. Pályázatot nyújtott be a Dél-dunántúli operatív programra a szennyvízcsatorna hálózat
kiépítésének megvalósítására. A pályázatuk forrás hiány miatt elutasításra került. Mivel a
település támogatás nélkül nem tudja megvalósítani a tervezett beruházást, így továbbra is a
meglévő, az előírásoknak nem megfelelő szennyvízgyűjtő medencékbe kerül a keletkezett
szennyvíz, és szippantó-autóval a pincehelyi közös szippantott szennyvízgyűjtő telepre
szállítják.
Ozora település engedélyezési terveiben a szennyvízcsatorna hálózat az alábbi műszaki
tartalommal szerepel.
2.1)

Szennyvízcsatorna hálózat:
Gravitációs szennyvízcsatorna DN 200 KG-PVC csatorna cső:
Házi bekötő csatorna

DN 150 KG-PVC csatorna cső

Bekötött ingatlanok száma:

13.946.00 fm
6027.00 fm
738 db

Házi szennyvízátemelők:

2 db

Házi szennyvízátemelőkhöz kapcsolódó nyomó vezeték:

108.00 fm

Közterületi szennyvízátemelők:
Szennyvíznyomó vezeték:
2.2)

7 db

DN 80 KPE

3378.00 fm

Tervezett szennyvíztisztító:

A tervezett szennyvíztisztító telep kapacitása: 172.00 m3/d, mely 30.00 m3/d szippantott
szennyvíz fogadási lehetőséget is tartalmaz.
A tisztított szennyvíz befogadója a Sió-csatorna, amelybe a 9/2002. (III. 22) KÖM-KÖVIM
együttes rendeletében foglaltaknak megfelelően a 3 ált. védett felszíni vízminőség-védelmi
területi kategóriára előírt paraméterekkel rendelkező tisztított szennyvíz vezethető be.
A tisztított szennyvíz a Sió-csatorna balparti 84+591-es szelvényében kerülhet bevezetésre.
2.3)

Tervezett tisztítási technológia

Totáloxidációs, nitrifikációs, denitrifikációs tisztítási
stabilizációval, részleges biológiai foszfor eltávolítással)

technológia

(az

iszap

aerob

A tervezett szennyvíztisztító telep helye a 0556/15 hrsz-ú ingatlan.
A tisztító telep és a befogadó Sió-csatorna közötti szakaszon a tisztított szennyvíz
szennyvíznyomó vezetéken keresztül kerül a befogadóba.

8
A tervezett tisztított tszennyvíznyomó vezeték 469.00 Fm DN 110 KPE nyomócső.
2.4) Fejlesztési javaslat
Enyingi utca északnyugati végén tervezett gazdasági fejlesztési terület
A gazdasági fejlesztési terület szennyvízelvezetését a községi szennyvízcsatorna hálózat
megvalósulása után a gravitációs közcsatorna további bővítésével lehet biztosítani.
Amennyiben nem valósul meg a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, akkor egyedi zárt
szennyvízgyűjtők telepítésével, és a meglévő pincehelyi közös szippantott szennyvíztelepre
való beszállítással lehet biztosítani a terület szennyvíz kezelését.
Enyingi utca elején lévő gazdasági fejlesztési terület
A fejlesztendő terület szennyvízelvezetését a szennyvízcsatorna hálózat megvalósulása után a
Szabadság téri megépítésre kerülő szennyvíz gerinccsatornára történő rákötéssel lehet
biztosítani. A tervezett szennyvízcsatorna és a fejlesztendő területtől dél-keletre lévő
közterületen gravitációs gerinc közcsatorna építése szükséges. Amennyiben nem valósul meg
a tervezett szennyvíz beruházás, akkor egyedi zárt szennyvízgyűjtők telepítésével, és a
meglévő pincehelyi közös szippantott szennyvíztelepre való beszállítással lehet biztosítani a
terület szennyvíz elvezetését.
Különleges idegenforgalmi fejlesztési terület (Kula-major)
A kialakításra kerülő idegenforgalmi terület nem szerepelt a tervezett csatorna hálózat
terveiben, a terület közvetlen közelében nem épül majd gravitációs gerinc szennyvízcsatorna
hálózat. A tervezett szennyvízberuházás megvalósulása után a fejlesztési területet
szennyvízátemelő telepítésével és szennyvíznyomó vezeték építésével lehet a települési
szennyvízelvezető rendszerre rákötni. A szennyvízcsatorna-hálózat megvalósulásáig az
idegenforgalmi terület szennyvízelvezetését egyedi szennyvíztisztító kisberendezés
telepítésével, vagy zárt szennyvízgyűjtők telepítésével lehet biztosítani. Az összegyűjtött
szennyvizeket a pincehelyi közös szippantott szennyvíz-telepre való beszállítással lehet
megoldani.
Árpád utca déli végén lévő gazdasági fejlesztési terület
A gazdasági fejlesztési terület szennyvízelvezetését a szennyvízhálózat megvalósulása után az
Árpád utcai tervezett szennyvíz gerinccsatornára történő rákötéssel lehet megoldani. A
fejlesztendő terület és az Árpád utcai tervezett szennyvíz-gerinccsatorna közötti szakaszon
gravitációs szennyvíz-gerinccsatorna beépítésével lehetne elvezetni a területen keletkezett
szennyvizeket. A szennyvízcsatorna hálózat megvalósulásáig a terület szennyvíz elvezetését
egyedi szennyvíztisztító kisberendezés telepítésével, vagy zárt szennyvízgyűjtők telepítésével
lehet biztosítani. Az összegyűjtött szennyvizeket a pincehelyi közös szippantott szennyvíz
telepre való beszállítással lehet kezelni.
3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
Ozora község belterületi csapadékvíz elvezetése nyílt árokrendszerrel történik.
A csapadékvizek befogadója a településen áthaladó Cinca-patak és a Sió-csatorna.
A településre hullott csapadékvizek a burkolatok mellett kialakított, jellemzően burkolatlan
csapadékvíz-elvezető árkokba kerülnek. A csapadékvíz-elvezető árkok a település
mélypontjain kiépített csapadékvíz levező árkokon keresztül vezetik el a vizeket.
A terv távlatán belül fontos önkormányzati feladat a belterületi nyílt árokrendszer folyamatos
karbantartása.

OZORA KÖZSÉG FÖLDGÁZELLÁTÁSA
Ozora község vezetékes földgáz-ellátását az E.on Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. biztosítja a
Pincehelyen meglévő gázfogadó állomáson keresztül. A NA 160 KPE keresztmetszetű
vezeték a Pincehely – Ozora összekötő út mentén épült ki és az Árpád utcán érkezik be a
településre. A 160 mm átmérőjű vezeték a Petőfi utca torkolatáig tart, innen kezdődően a
jellemzően csápszerűen elágazó hálózat kisebb keresztmetszetű (NÁ 110, 90, 63, 32 mm)
vezetékekből áll.
A község lakóterületeinek mintegy 80-90 %-a földgázzal ellátott, emellett a gázellátás
biztosított külterületen Kula-major és Számadópuszta (0538/2 hrsz.) üzemi területein is.
Az ellátatlan település-részek (főként a község periférikus fekvésű, szűk utcákból álló részei,
ahol az egy-két lakóház tulajdonosai nem igényelték a gázellátást, illetve nem vállalták az
ezzel járó anyagi terheket. Ellátatlan területek a községben:
-

Mártírok útja vége (a 66. számtól ÉNY-ra);

-

Körtélyvölgy utca vége (a 18. számtól DNY-ra);

-

Bercsényi u. ÉNY-i zsákutca-szakasza;

-

Bercsényi u. vége (a 20. számtól délre);

-

Hegyalja utca (a 9. számtól délre);

-

Koppány vezér utca (a 30. számtól délre);

-

Kálvária u. (a 23. számtól DNY-ra);

-

Bezerédi u. (a 20. számtól nyugatra);

-

Bem utca;

-

Erdélyi utca;

-

Dózsa György utca;

-

Lehel utca;

-

Árpád utca (a 38. számtól délre);

Fentiek közül a Hegyalja és a Dózsa György utcában található nagyobb számú lakóingatlan,
ezért leginkább itt lenne indokolt a gázvezeték kiépítése.
A középnyomású elosztó hálózat a rendezési tervek figyelembevételével készült, a település
fejlesztési terveinek megfelelő tartalékokkal rendelkezik. A közintézmények többsége átállt
az új, korszerűbb energiahordozó felhasználására. A mezőgazdasági és ipari jellegű
fogyasztók a földgáz megjelenése után az energetikai berendezések cseréjét, illetve átállítását
szintén végrehajtották.
Szekszárd, 2020. 06.
Széth Ferenc
épületgépész mérnök (17-0041, 17-5532)

Ozora község rendezési tervének módosítása - 2020

Villamosenergia ellátás
szakági munkarész
Meglévő állapot:
Ozora község villamosenergia ellátását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Pécsi
Áramhálózati Üzeme biztosítja, a Tamási 132/22 kV-os alállomás (TAMS) 22 kV-os celláiból
induló szabadvezetékekre csatlakozó 22/0,4 kV-os transzformátor állomásokon keresztül. A község
területén 16 db. E.ON tulajdonú transzformátor-állomás található. Részletes adataik a mellékelt xlsx
táblázatban láthatók.
A 0,4 kV-os, erőátviteli és közvilágítási hálózat – mely a község belterületén szigetelt
szabadvezetékes – beton, ill. betonlábas faoszlopokon húzódik. A fogyasztói csatlakozások
szigetelt szabadvezetékekkel vannak kiépítve. A közvilágítást energiatakarékos fényforrások
biztosítják.
A község jelenlegi, elektromos hálózata az E.ON hálózatok és transzformátor állomások c. dwg
rajzon látható. Jelmagyarázat:
-

piros vonal: KÖF (22 kV-os) hálózat,

-

lila vonal: KIF (0,4 kV-os) hálózat,

-

sárga feliratok: 22/0,4 kV-os transzformátor állomások.

A villamos művek biztonsági övezetének nagyságát, és az ott létesíthető objektumokat,
valamint az ott végezhető tevékenységeket a 2/2013. (I.22.) NGM rendelet szabályozza. 22 kV-os
szabadvezeték esetében ez „a vezeték mindkét oldalán, a szélső áramvezetőktől mért 5 m, de a
vezeték azon szakaszán, mely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírások
betartásával létesült, 2,5 m.” Ez azt jelenti, hogy ha a két szélső vezetékszál távolsága 1,5 m, akkor
a biztonsági övezet teljes szélessége 11,5, ill. 6,5 m. Földkábelek biztonsági övezete 1-1 m.
Az energiaigények teljesítésén, állagmegóváson, megelőző karbantartáson kívül,
jelentősebb/stratégiai beavatkozást, átépítést az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. nem tervez
a község területén.
A Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. kérése az, hogy a rendezési terv ne tartalmazzon olyan
előírást, mely a meglévő hálózatok nyomvonalban történő felújítását kizárólag földkábellel
engedélyezi, mert az ellentétes az országos érvényű rendeletekkel. Új utcák, ill. nagyobb
energiaigényű létesítmények kialakításánál kérik az igények legalább 1 évvel előbbi bejelentését.
A rendezési terv módosítása által lehetővé váló fejlesztések:
Gazdasági fejlesztési területek:
1) A 6408 sz. országos közút (Árpád u.) melletti 1442 … 1461 hrsz. ingatlanok
A területhez legközelebb eső transzformátor állomás a 16624 sz. ÁRPÁD U. melyet –
korszerűtlen kialakítása és ismeretlen teljesítménye miatt – javaslom, hogy cseréljenek le, a
fejlesztési területre települő, gazdasági létesítmények energiaigényének felmérése alapján.
2) A Mártírok útja mellett elterülő, 140 … 146 hrsz. ingatlanok
A területhez legközelebb eső transzformátor állomás a 16533 sz. TÉGLAHÁZ (FOTR 20/160)
melyet – korszerűtlen kialakítása miatt – javaslom, hogy cseréljenek le, a fejlesztési területre
települő, gazdasági létesítmények energiaigényének felmérése alapján.
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A terület felett 22 kV-os szabadvezeték hálózat húzódik, ezért az oda telepítendő létesítmények
tervezésénél figyelembe kell venni a 2/2013. (I.22.) NGM rendelet előírásait.
3) Az Enyingi utca mentén elterülő, 1854 hrsz. ingatlan közelében nincs transzformátor állomás,
ezért a területre települő gazdasági létesítmények villamosenergia ellátására mindenképpen új
transzformátor állomást kell létesíteni, melyet a területet keresztező, 22 kV-os szabadvezeték
hálózatra lehet csatlakoztatni.
4) A 0577 és 0577/60 hrsz. ingatlanok közelében nincs transzformátor állomás, ezért a területre
települő gazdasági létesítmények villamosenergia ellátására mindenképpen új transzformátor
állomást kell létesíteni, melyet a telephelyek várható energiaigényének súlypontjában kell
felállítani. Teljesítményét a várható fogyasztás becslése alapján célszerű megtervezni. Táplálását a
16601 sz. SZÁRÍTÓ (BOTR 20/400 típ.) transzformátor állomást ellátó, 22 kV-os szabadvezeték
meghosszabbításával lehet megoldani.
5) A 0556/10 hrsz. major területén létesítendő, különleges, idegenforgalmi fejlesztési terület
ellátására – első közelítésben – fel lehet használni a meglévő, 16604 sz. KULA PUSZTA (FOTR
20/125) transzformátor állomást, de távlatilag javaslom tervbe venni annak nagyobb teljesítményű,
korszerűbb típusra való cseréjét.
Megújuló energiaforrások használata
Ozora Község Önkormányzata jelenleg az alábbi intézményeiben használ megújuló
energiaforrásokat, de a közeljövőben nem tervez újabbakat.
Községháza (7086. Ozora, Szabadság tér 1.)

napenergia

Zöldségfeldolgozó (7086. Ozora, Kossuth u. 9.)

napenergia

Mesevár Óvoda és Konyha (7086. Ozora, Hunyadi u. 64.) napenergia

2020. 03. 22.
Baranyai Péter
településrendezési energiaellátás tervező
(TE-T 19-0762)
Mellékletek: E.ON hálózatok és transzformátor állomások
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Elektronikus hírközlés
szakági munkarész
Meglévő állapot:
Ozora község vezetékes telefon szolgáltatás szempontjából a 74. sz. Szekszárd primer körzetbe
tartozik, melynek telefon hálózata a Magyar Telekom Nyrt. (1097. Budapest, Könyves Kálmán
krt.36.) tulajdona.
A Magyar Telekom Nyrt. Gigabites hálózatok igazgatósága által küldött tájékoztatás szerint a
településen törzsvégpontos rendszerű, rézvezetékes, lefedő hálózatuk üzemel. A törzshálózat
közvetlenül földbe fektetett kábelekből áll. A hálózat második síkja vegyesen tartalmaz föld alatti,
és föld feletti szakaszokat. A föld feletti hálózat Telekom tulajdonú oszlopokra erősített
légkábelekből áll. (Zöld vonallal jelölve.) A telefonközpont helye (a rajzon kék körrel jelölve):
7086. Ozora, Petőfi u. hrsz. 1104/2, mely Fürged községet is ellátja. A Magyar Telekom Nyrt
ozorai hálózata (Pincehely felől) optikai kábelen keresztül csatlakozik az országos hálózathoz.
A településen vezetékes beszédcélú és szélessávú szolgáltatást nyújtanak. Műholdas TV
szolgáltatással, ill. mobil lefedettséggel is rendelkeznek. A hálózatban jelenleg 338 áramkör
üzemel, ebből 59 SAT TV.
A közeljövőre vonatkozó fejlesztési tervük nincs. A szélessávú fejlesztési pályázatot nem a
Magyar Telekom nyerte.
Ozora község másik, vezetékes hírközlési szolgáltatója a Tarr Kft (7100, Szekszárd, Kadarka
u. 18.) mely TV, internet és vezetékes telefon szolgáltatást kínál előfizetőinek. Hálózatuk zömmel
az E.ON ZRT 0,4 kV-os szabadvezeték hálózatának oszlopaira van szerelve, és a település
belterületét fedi le.
Vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást az alábbi szolgáltatók biztosítanak Ozora területén:
Magyar Telekom Nyrt.
Hálózat Technológia Igazgatóság
Vezetéknélküli ágazat
(1519. Budapest, Pf. 512.)
Telephelyeik koordinátái az alábbi táblázatban láthatók:
EOVX
157914
155265

EOVY
60024
597889

A település területén „tervezett” státuszú telephelyük jelenleg nincs.
A telephelyekhez nem tartozik mikrohullámú összeköttetés, a már megszűnt nyomvonal
védelmére magassági, építési korlátozás nem volt bejegyeztetve.
Telenor Magyarország Zrt
Kivitelezési Igazgatóság
(2045. Törökbálint, Pannon út)
Eddig még nem küldtek adatszolgáltatást.
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Vodafone Hungary
(Budapest, 1096. Lechner Ödön fasor 6.)
Állomásuk helye: 7086. Ozora, Csapó Vilmos u. Hrsz.1803 EOVX: 600029, EOVY: 157932 (a
Telenor tornyán).
Magassági korlátozást nem jegyeztettek be. Fejlesztést nem terveznek.
A mobil-szolgáltatók azt kérik, hogy a 14/2013.(IX.25.) NMHH rendelet (az elektronikus
hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról) 24. szakaszának (Az elektronikus
hírközlési építmények elhelyezésének települési, szakági tervezésre vonatkozó szabályai) a 26. §
(6) bekezdéshez igazodva, a települési rendezési terv ne legyen akadálya – a későbbiekben esetleg
felállítandó – átjátszó állomás létesítésének.
A vezetékes hírközlési hálózat javasolt fejlesztései
Gazdasági fejlesztési területek:
1) A 6408 sz. országos közút (Árpád u.) melletti 1442 … 1461 hrsz. ingatlanok
A terület ellátásához meg kell hosszabbítani (és szükség szerint bővíteni a Magyar Telekom
Árpád utcai hálózatát. A gazdasági létesítmények telepítésénél figyelembe kell venni (biztonságba
kell helyezni) a Magyar Telekomnak a területen áthúzódó optikai kábelét.
2) A Mártírok útja mellett elterülő, 140 … 146 hrsz. ingatlanok
A terület leendő előfizetőinek ellátása a Magyar Telekom Mártírok úti hálózatának bővítésével
megoldható.
3) Az Enyingi utca mentén elterülő, 1854 hrsz. ingatlan leendő előfizetőinek ellátása a Magyar
Telekom Enyingi utcai hálózatának meghosszabbításával és bővítésével megoldható.
4) A 0577 és 0577/60 hrsz. ingatlanok leendő előfizetőinek ellátása a Tarr Kft. 0577/57 hrsz.
úton húzódó hálózatáról megoldható.
5) A 0556/10 hrsz. Major területén létesítendő, különleges, idegenforgalmi fejlesztési terület
mellett húzódik a Tarr Kft. Simontornya irányába húzódó hálózata. A major leendő előfizetőinek
ellátására két megoldás kínálkozik:
a) Leágazás a Tarr Kft-nek a terület mellett húzódó távkábeléről.
b) A Magyar Telekom 0558/1 hrsz. úton kiépített légkábel hálózatának meghosszabbítása és
bővítése.
A fejlesztési területek vezeték nélküli hírközlési lehetőségeit mérésekkel kell ellenőrizni.
Amennyiben azok minősége nem megfelelő, azt jelezni kell a szolgáltató felé.

Baranyai Péter
településrendezési hírközlés tervező
(TH-T 19-0762)

2020. 03. 22.

Melléklet:
Hírközlési hálózatok és átjátszó állomások
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5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK

(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti
hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és
rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában)

A Környezeti hatások és feltételek rendszerét a „Környezeti értékelés Ozora község
településrendezési tervéhez” megnevezésű anyag tartalmazza.

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA
A tervezet és a hatályos településszerkezeti terv közötti változtatásokat "1. A környezet alakítás
terve" fejezet tartalmazza.

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás
alapelve, a változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása
I. A szabályozási koncepciót megalapozó legfőbb szempontok
1.

A településtervezésre vonatkozó jogszabályok előírásai
1.1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(Étv.);
1.2. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (OTÉK);
1.3. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a

településrendezési eszközökről, valamint egyes
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

településrendezési

sajátos

1.4. Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.

rendelet;
1.5.A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv
tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük,
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet;
1.6. A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet

2.

A tervezés során figyelembe veendő magasabb szintű tervfajták előírásai
2.1. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény (MaTrT);
2.2. Tolna Megye Területrendezési Terve (1/2005. II. 21. megyei ök. rendelet)

3.

A terv egyeztetésében részt vevő államigazgatási szervek adatszolgáltatásai és javaslatai

4.

A Megalapozó vizsgálat által feltárt adottságok (kialakult területhasználat, meglévő
létesítmények);

5.

A jóváhagyott településfejlesztési koncepció (25/2019. (VIII. 15.) sz. kt. határozat)
célkitűzései (önkormányzati, lakossági és vállalkozói igények);

6.

A hatályban lévő településrendezési eszközök figyelembe vehető tartalmi elemei
6.1. Településszerkezeti terv - jóváhagyva 50/2005. (XI. 16.) számú határozattal
6.2. Ozora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005. (XI. 17.) ök.
rendelete Ozora község helyi építési szabályozásáról

7.

A településkép védelmével kapcsolatos dokumentumok
7.1. Szakály Község Településképi Arculati Kézikönyve (63/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozat)
7.2. Szakály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018. (XII. 21.) ök.
rendelete Szakály község településképének védelméről.

II. A szabályozási koncepció készítésekor alkalmazott irányelvek
1.

A szabályozás legyen egyértelmű, világos, jól tagolt és minden felhasználó (lakosság,
hatósági és önkormányzati szereplők) számára közérthető.

2.

Az országos és megyei területrendezési tervekben foglalt elhatározások kerüljenek
figyelembe vételre.

3.

A kialakult és jelentős átépítésre nem szánt területek szabályozása illeszkedjen a
meglévő állapotokhoz.

4.

A fejlesztésre szánt területeken a szabályozás lehetőség szerint ne legyen gátja a később
megjelenő lakossági, vállalkozói és önkormányzati igények befogadásának.

5.

A szabályozás ne tartalmazzon a lakosság mindennapi életét megnehezítő indokolatlan,
felesleges, nehezen betartható előírásokat.

6.

A szabályozás a sajátos eszközrendszerével segítse elő a település mindennapi életének
zavartalan menetét és zökkenőmentes fejlődését.
III. A szabályozási eszközök körültekintően alkalmazandók különösen az alábbi
esetekben

1.

Belterületi határ megváltoztatása, új beépítésre szánt területek kijelölése csak indokolt
esetben, a termőföldek védelmének szempontjait szem előtt tartva történjen;

2.

Közterületek számára szükséges kisajátítások a magán-érdekek lehető legkevesebb
sérelmével, ugyanakkor az indokolt közérdek (biztonságos és zavartalan közlekedés)
figyelembevételével történjen.

3.

Az egyes építési övezetek lehatárolása a kialakult állapotok figyelembevételével,
egyúttal az egymást zavaró környezeti hatások elkerülésével történjen, különösen az
ipari gazdasági és a mezőgazdasági üzemi területek esetében.

4.

Az övezeti paraméterek (az ingatlanok rendeltetése, beépítési módja, beépítési
intenzitása és beépítési magassága) megállapítása a jogszabályok adta kereteken belül a
kialakult állapotokhoz és várható igényekhez igazodva történjen meg. Különösen fontos,
hogy a település élete és fejlődése szempontjából jelentős vállalkozások ésszerű
fejlesztéseit a szabályozás indokolatlanul ne korlátozza.

8. BEÉPÍTÉSI TERV

Ozora településrendezési eszközeinek tervezete nem tartalmaz olyan jelentős beépítési,
településszerkezeti változást, amely indokolná beépítési terv készítését.

OZORA KÖZSÉG
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA

2019.

Ozora község örökségvédelmi hatástanulmány
2019.

Építészeti értékvizsgálat
Tartalomjegyzék
Bevezetés
1. Örökségvédelmi vizsgálat
1.1. A település történeti leírása
1.2. A település régészeti örökségének felmérése
1.3. A védett műemléki értékek települési értékleltára
1.3.1. Világörökségi és a világörökségi várományos helyszínek és területek
1.3.2. Az országos építészeti örökség elemei
1.3.3. Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és nyilvántartott régészeti lelőhelyek
1.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára
1.4.1. Településszerkezet
1.4.2. Telekstruktúra, utcavonal-vezetés
1.4.3. Utcaképek, utcakép-részletek
1.4.4. Egyéb településkarakter elemek
1.4.5. Építményrészletek (anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás)
1.4.6. Táj- és kertépítészeti alkotások, egyedi tájértékek, növényzet
1.4.7. Szobrok, képzőművészeti alkotások, utcabútorok
2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése
2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon
tervezett változások ismertetése
2.2. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai
2.2.1. a régészeti örökségre,
2.2.2. a történeti településre, település- és tájszerkezetre,
2.2.3. a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre.

3.

Értékvédelmi terv

3.1. Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények
3.2. Önkormányzati feladatok
Melléklet:
Örökségvédelmi értékvizsgálati adatlapok
Építészeti értékvizsgálat térképei
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Ozora község örökségvédelmi hatástanulmány
2019.

BEVEZETÉS

Ozora község közigazgatási területére vonatkozóan 2005-ben az akkor készített településrendezési
terv részeként az akkor hatályos előírásoknak megfelelően örökségvédelmi hatástanulmány készült.
Ozora Község Önkormányzata a 64/2018. (XI. 21.) számú ök. határozatával döntött
településrendezési tervének felülvizsgálatáról. Ennek keretében új örökségvédelmi hatástanulmány is
készítendő.
Az örökségvédelmi hatástanulmány „a kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi. LXIV. törvény
85/A. § (1) bekezdésének, valamint „a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról” szóló
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 83-84. §-ok előírásai alapján a Korm.
rendelet 14. mellékletében szereplő tartalmi követelmények szerint készül.

1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT

1.1. A település történeti leírása
Ozora község Tolna megye északi határszélén, a Sió mentén fekvő település.
A község neve a szláv eredetű, „nagy, hatalmas” jelentésű „Uzra szóra vezethető vissza.
A környék már a kőkorszakban is lakott volt. A Kálvária-dombon egy bronzkori földvár körvonalai
ma is kirajzolódnak. A község északi részén fekvő Tótipusztán 1871-ben egy kiemelkedő jelentőségű
avar lelet-együttest találtak.
A falu első írásos említése 1009-ből, a pécsi püspökség alapítóleveléből való. 1315-ben Azara
néven említik.
A falu XIV. századi birtokosa, Ozorai András leánya, Borbála 1399-ben feleségül ment az itáliai
származású Philippo Scolarai (közismert nevén Ozorai Pipó), aki egyszerű kereskedő-segédből lett
Zsigmond király bizalmasa, kiváló hadvezér, és országos jelentőségű címeket viselő főúr. Ozorai Pipó
1416-ban kapott engedélyt ozorai várkastélyának megépítésére. Ozorai Pipó 1418-ban egy
obszerváns ferences kolostort is alapít a település szélén, mely a dél-dunántúli custodia székhelye
lett. A szerzetesek 1543-ban hagyták el a kolostort a török fenyegetés miatt.
1545-ben a várat megszállta a török és 1686-ig birtokolta. A török-korban kisebb jelentőségűnek
tekinthető várhoz különösebb történelmi esemény nem fűződik. A vár melletti középkori
plébániatemplom, valamint a kissé délebbre elhelyezkedő középkori ferences kolostor azonban a
török időkben teljesen elpusztult.
A mai r.k. templom terve 1728-ban készült, az épületet 1740-ben szentelték föl.
A XVII. század végén a falu az Esterházyak birtokába került. 1727-33 között a várat tiszttartói
központtá alakították, a XIX. sz. elején magtár céljára átépítették. 1739-44 között Esterházy Pál Antal
herceg Kulapusztán méntelepet építtetett, melynek egyes épületei – romosan – még állnak.
1848. október 7-én Ozoránál Roth és Filipovics horvát csapatai Görgey Artúr, Perczel Mór és
Csapó Vilmos seregei előtt letették a fegyvert.
A község irodalom-történeti jelentősége is kiemelkedő: Temesvári Pelbárt ferences szerzetes,
hitszónok és humanista író 1480-ban az ozorai ferences kolostorban élt, Petőfi vándorszínészként járt
Ozorán, Illyés Gyula pedig gyermekkorát töltötte a faluban.
Az I. katonai felmérés idején (1763‐1787) a települést északról a „Sio Viz” mocsaras völgye
határolta. Látható a vár és a templom, valamint a kulapusztai kastély és méntelep („Hütterey”). A
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község mai fontosabb utcái (Árpád u., Mártírok u., Hunyadi u.) is kirajzolódnak. A „Puszta” feliratú
mai Tóthfalu területén egy kápolna és egy-két épület állt.

Ozora az I. katonai felmérés térképén (Forrás: mapire.eu)
A XIX. század második felében készült II. katonai felmérés térképe szerint ekkoriban tovább
épültek a korábban kialakult utcák és néhány újabb utca is keletkezett. „Puszta Tóti” területén mind
több gazdasági épület is megjelent. A Kula major melletti „Gestütthof” felirat a Sión létesített
zsilipekre utal.

Ozora az II. katonai felmérés térképén (Forrás: mapire.eu)
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A XIX. század végén készült III. katonai felmérés, illetve a kataszteri térképeken már a mai
településszerkezet Tóthfalu kivételével adott. Kulapuszta környezete parkosított. A Sió már
szabályozott mederben folyik.

Ozora a XIX. sz. második felében készült kataszteri térképen (Forrás: mapire.eu)

Ozora a III. katonai felmérés térképén (Forrás: mapire.eu)
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Az 1941. évi katonai térképen Tóti-puszta továbbépítése és a földreformos parcellázás
eredményeként létesült Döbrönte újtelep tűnik új elemnek.

Ozora az 1941. évi katonai felmérés térképén (Forrás: mapire.eu)
A XX. század második feléből származó topográfiai térképen, illetve a legújabb légi felvételen a
mai állapotok tükröződnek. Tóthfalu új utcái és a Sió-híd környékének új üzemi létesítményei is
kirajzolódnak.

Ozora a topográfiai térképen (Forrás: Mepar.hu)
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Ozora légi felvétele napjainkban (Forrás: Mepar.hu)

1.2. A település régészeti örökségének felmérése
(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány)

1.3. A védett műemléki értékek értékleltára
1.3.1. Világörökségi és a világörökségi várományos helyszínek és területek
Ozorán nincs világörökségi vagy világörökség várományos helyszín.
1.3.2. Az országos építészeti örökség elemei
A község területén négy műemléki védettségű objektum illetve épületegyüttes található: A
középkori eredetű vár, a barokk stílusú római katolikus templom, Kulapuszta épületegyüttese és a
községközpontban álló Nagykocsma épülete.

Ozora, középkori vár

Római katolikus templom
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Kulapuszta

Nagykocsma

Műemléki jelentőségű terület a községben nincs kijelölve.
Törzssz.

Azonosító

Védelem
státusza

Védelem
fajtája

Hrsz.

Cím

Név

Bírság
kategória

4246

8686

Műemléki
védelem

Műemlék

1596

Várhegy u.
1.

Ozorai Pipo vára

I.

Ozorai Pipo vára
ex-lege műemléki
környezete

-

R.k. templom

II.

4246

22201

Műemléki
védelem

Műemléki
környezet

1599, 1600,
1746/3, 1747,
1748, 1564, 1606,
1605/2, 1605/1,
1602, 1601, 1595,
1594, 1592, 1565

4245

8685

Műemléki
védelem

Műemlék

1747

4245

22200

Műemléki
védelem

Műemléki
környezet

1, 1749, 1596,
1746/1, 1743,
1745/2, 1748,
1746/3, 1746/2

R. k. templom exlege műemléki
környezete

10204

13346,
13347,
13348,
13350,
13351,
14683

Műemlék

0556/10

Kulapuszta

Lóistálló,
tehénistálló,
magtár, Kastély,
cselédsor,
melléképületek

II.

Műemlék

0556/10, 0556/3,
0556/4, 0556/5,
0556/6, 0556/8,
0556/9, 0556/13,
0556/14, 0556/15,
0556/16, 0556/17

Kulapuszta

volt Esterházy
méntelep
épületegyüttese

II.

10204

10204

8688

Műemléki
védelem

Műemléki
védelem

22202

Műemléki
védelem

Műemléki
környezet

0557, 0553,
0552/4, 0547/4,
0548, 0554/4,
0554/6, 0554/2,
0555/2, 0203,
0206/12, 0230

31003

Műemléki
védelem

Műemlék

895

Szabadság
tér 14.

volt Esterházy
méntelep
épületegyüttese
ex-lege műemléki
környezete
Szabadság
tér 8.

Nagykocsma

III.
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1.3.3. Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és nyilvántartott régészeti lelőhelyek
(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány)

1.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára
1.4.1. Településszerkezet
A község településszerkezete két markáns egységre különíthető el.
A történeti településrész (a Siótól délre fekvő belterületi rész) spontán növekedéssel alakultak ki, az
utcák nyomvonala kényszerűen a mozgalmas terephez (völgyvonulat) igazodik, a telkek az adottságok
függvényében változó méretűek az egészen apróktól a nagyméretűekig, az utcák közterülete pedig a
terepadottságok miatt jellemzően szűk.
A Siótól északra létesült XX. századi mérnöki tervezésű utcahálózatot tágas telekméretek és
rendezettség jellemzik.
1.4.2. Telekstruktúra és utcavonal-vezetés
A község legrégebbi – XVIII. századi eredetű utcáiban (Árpád utca, Hunyadi utca, Mártírok utca) a
megye többi falvaira jellemző közepes és nagyméretű telkek jellemzőek. Némi besűrűsödés és
halmazos szerkezet a Vár közelében lévő szabálytalan kis utcákat jellemzi. A XIX. század folyamán a
község népességszámának gyors növekedésével a földrajzi adottságok miatt igen kicsi méretű telkek
jöttek létre nagy számban, és nehezen járható keskeny utcák, zsákutcák és közök alakultak ki a
domborzathoz igazodva.
A XX. század első felében a Mártírok utca végén új földreformos telekosztást valósítottak meg
szabályos telekosztással (Döbrönte-Újtelep). Az idők során azonban e terület elnéptelenedett és az
egykori házak is eltűntek. Tóthfalu XX. század második felében készült parcellázásai sík terepen
valósultak meg, az utcák derékszögű rendszerűek, a telkek szabályosak, szélesebbek de rövidebbek és
területileg is kisebbek, mint a történelmi településrészen lévő telkek.
1.4.3. Utcaképek
A régebbi beépítésű utcák őriznek hagyományos – a megye többi községére is jellemző – nagyon
karakteres utcaképet, utcaképi részleteket. Sajnos e házak közé is beékelődtek oda nem illő újabbkori
sátortetős illetve tetőtér-beépítéses lakóházak.

1.4.4. Egyéb településkarakter elemek
A település helyi védelem alá helyezett építészeti értékeinek részletes bemutatását a mellékletben
szereplő örökségvédelmi értékvizsgálati adatlapok tartalmazzák.
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A község településkép védelméről szóló 16/2018. (XII.21.) önkormányzati rendeletében az alábbi
objektumok kerültek helyi védelem alá helyezésre.
Hrsz.

Utca, házszám

Megnevezés

A védettség tárgya

1661
779
900
5
304/5
304/5
814
1381
1
895
830/6
1746/3
1746/3
1746/3
1747
1428
1015
2001
0428
0319/3

Hunyadi utca
Koppány utca
Kossuth u. 1.
Mártírok útja 3.
Mártírok útja
Mártírok útja
Mártírok útja 124.
Ótemető
Szabadság tér
Szabadság tér
Szabadság tér
Szabadság tér
Szabadság tér
Szabadság tér
Szabadság tér
Új temető
Zrínyi utca
Döbrente szőlőhegy
Pincehelyi út
Fürgedi út

kereszt
kereszt
lakóház
kultúrház
kereszt
Szt. Vendel szobor
iskola
kereszt
r.k. plébánia
volt vendégfogadó
szentháromság szobor
hősi emlékmű
Mária szobor
1848-as emlékmű
kereszt
kereszt
kereszt
kereszt
kereszt
kereszt

teljes objektum
teljes objektum
épülettömeg, keleti homlokzat
épülettömeg, déli homlokzat
teljes objektum
teljes objektum
épülettömeg, keleti homlokzat
teljes objektum
épülettömeg, homlokzatok
épülettömeg, homlokzatok
teljes objektum
teljes objektum
teljes objektum
teljes objektum
teljes objektum
teljes objektum
teljes objektum
teljes objektum
teljes objektum
teljes objektum

1.4.5. Építményrészletek, anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás
A történelmi településrészen nagy számban maradtak fenn a fésűs beépítésű, a megye nagy
részére jellemző, „tolnai sváb típusú” népi lakóházak (ott is, ahol a lakosság nemzetiségi hovatartozás
szerint inkább magyar volt), melyek még ma is egyedi karaktert képviselnek. E házak többsége a XIXXX. század fordulóján, vagy a XX. század elején épült. Sajnos ezen épületek jelentős része leromlott
állagú, de találunk szépen karbantartott épületeket is. E házak általában előkert nélkül az utcafronton
sorakoznak, jellemző az esztergált-faragott faoszlopos, vagy falazott pilléres oldaltornác,
cserépfedésű csonkakontyolt nyeregtető, a két utcai ablak, a tornác vonalába helyezett díszes ajtó és
a szolid, mégis látványos homlokzati vakolatdísz (utóbbi sajnos a felújítások-javítgatások során egyre
fogyatkozik).
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A fésűs beépítés mellett főképpen a községközpontban megjelentek a XX. század elején az utcával
párhuzamosan telepített polgári jellegű lakóházak illetve középületek is.

A II. világháború után parcellázott területeken az országszerte általánosan elterjedt sátortetős
„kockaházak” és a nyeregtetős tetőtérbeépítéses házak a jellemzőek. Ezek egyedi településképi
karaktert nem képviselnek, lakóértékük azonban jelentős.
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1.4.6. Táj- és kertépítészeti alkotások, egyedi tájértékek, növényzet
A településen a címben említett különösebb értékek nem fedezhetők fel, talán az igényesen
karbantartott temető és a várhoz tartozó látogatóközpont környéke említhető e vonatkozásban.

1.4.7. Szobrok, képzőművészeti alkotások
A község központjában álló szentháromság szobor, a templom körül elhelyezett emlékművek, és
számos kőkereszt minősül települési értéket képviselő köztéri alkotásnak.

2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE

2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon
tervezett változások ismertetése
A község tervezett területigényes fejlesztései, beleértve a közlekedési és gazdasági területi
fejlesztéseket is – az értékleltár elemeit nem érintik.
2.2. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai
2.2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a
régészeti örökségre
(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány)

2.2.2. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a
történeti településre, település- és tájszerkezetre
A község tervezett fejlesztései a történeti településrészt nem érintik. A tervezett lakóterületi és
gazdasági területi fejlesztések a település kialakult szerkezetéhez szervesen igazodnak.

2.2.3. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a
települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre.
A rendezési tervben tervezett fejlesztések a műemlék vár, templom, Kulapuszta és a nagykocsma
megjelenését, környezetét nem változtatják meg.

3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV

3.1. Az értékleltárban szereplő értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények
A műemléki és régészeti értékek megőrzésének szempontjait és követelményeit a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. szabályozza.
A helyi védelem szabályozása 2008-tól 2017-ig a Helyi Építési Szabályzatban történt. A településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásaira tekintettel az Önkormányzat megalkotta a helyi
településkép-védelmi rendeletét, melyben a helyi védelem ügye új szabályozásra került.
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3.2.

Önkormányzati feladatok

Az Önkormányzatnak minden eszközével törekednie kell az Épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 56. – 57. §-aiban megfogalmazott műemlékek és helyi
építészeti értékek megóvására, a település hagyományainak, épített örökségének népszerűsítésére,
és a fennmaradásukhoz szükséges anyagi források előteremtésére.
Az Önkormányzat a vonatkozó jogszabály szerint elkészíttette a jellegzetes települési
karakterjegyeket, településképi jellemzőket bemutató Településképi Arculati Kézikönyvét, a
településkép-védelmi rendeletet, a települési értékleltárt, amely az építészeti értékeket is bemutatja.
E dokumentumok megfelelőségét időszakonként felül kell vizsgálni és indokolt esetben aktualizálni
szükséges.
A község műemlékei közül a felújított vár állami kezelésben van. A felújított nagykocsmában
Esterházy-fogadóközpont néven a vár turisztikai együtteséhez funkcionálisan kapcsolódó
kiállítóterem, turisztikai információs központ és előadóterem működik. (Megjegyzés: szerencsésebb
lett volna vendéglátó funkciót adni az épületnek.) A római katolikus templom egyházi kezelésben
van, fenntartása a jövőben is biztosítottnak látszik. Kula-major épületegyüttese magántulajdonban
és kezelésben van, épületei elhanyagoltak, állapotuk életveszélyes és műszakilag a végső
stádiumban vannak, sürgős külső beavatkozást igényelnének.
A helyi védelem alatt álló épületek megőrzésére a felújításukból származó többletköltségek
fedezésére csak központi és önkormányzati támogatások együttes rendelkezésre állása esetén van
esély. Ezért a védett épületek felújítására az önkormányzatnak is célszerű támogatást nyújtania.
Az Önkormányzat a helyi értékek védelmében számos egyéb, nem anyagi jellegű segítséget is
nyújthat:
-

A témában kiírt aktuális pályázati lehetőségekről a tulajdonosok értesítése;

-

A pályázaton való részvételhez szakmai segítség nyújtása (pályázati anyag összeállításában,
elkészítésében);

-

Helyi, kistérségi, megyei, vagy egyéb szintű pályázatokon a tulajdonosokkal történő szoros
együttműködés.

A településfejlesztési koncepció, a településképi arculati kézikönyv, a településképi rendelet, a
településrendezési eszközök készítésének idején az önkormányzat települési főépítészt foglalkozat.
Települési főépítészt azonban célszerű ezt követően is alkalmazni, aki szakmai munkájával segíti a
település épített környezetének formálását, valamint a védelem alatt álló értékek megőrzését.
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Nyilatkozat:
A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. A
kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 84. §
(2) bekezdés c) pontja szerint előírt jogosultsággal rendelkezem.

Szekszárd, 2019. március

Deák-Varga Dénes
okl. építészmérnök, településtervező
TT 14-0058
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Hunyadi utca keleti vége
Hrsz: 1661

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
kőkereszt
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Klasszicista jellegű, kb. a XIX. sz. közepére datálható régi kő
posztamensen újabb készítésű modern kőkereszt, rajta sorozatgyártású színesfém öntvény korpusz. Felirata nincs.

VÉDENDŐ:
teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Környezet kertészeti rendezése.

SORSZÁM: 1.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Koppány utca
Hrsz: 779

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
kőkereszt
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Eklektikus jellegű, XIX-XX. sz. fordulójára datálható kőkereszt, rajta
sorozat-gyártású színesfém öntvény korpusz. Felirata egy 7 számjegy
kivételével nem olvasható.

VÉDENDŐ:
teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Környezet kertészeti rendezése.

SORSZÁM: 2.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Kossuth L. utca 1.
Hrsz: 900

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóház, földszinten egykor üzletek
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Eklektikus stílusú, XIX-XX. sz. fordulójára datálható városias
megjelenésű egyemeletes lakóépület, földszinten üzlethelyiségekkel.

VÉDENDŐ:
épülettömeg, utcai homlokzat

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Teljes felújítás eredeti formában.

SORSZÁM: 3.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Mártírok útja 3.
Hrsz: 5

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
művelődési ház
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Eklektikus stílusú, XIX. század végére datálható városias
megjelenésű földszintes épület. Utcával párhuzamos nyeregtető. Az
utcai homlokzat két végén szimmetrikus elrendezésű oromfalas
felmagasítású rizalit.

VÉDENDŐ:
épülettömeg, utcai homlokzat

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Jó karban tartás, felújítás esetén az épület stílusához jobban illő
színezés.

SORSZÁM: 4.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Mártírok útja 77.
Hrsz: 427 (a településkép-védelmi rendeletben 304
/5 hrsz-on szerepel)

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
kőkereszt
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Eklektikus jellegű, kb. a XIX. sz. végére datálható régi kőkereszt, rajta
új, sorozat-gyártású korpusz és a kereszt tövében Mária-szobor.
Felirata nem olvasható.

VÉDENDŐ:
teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Környezet kertészeti rendezése.

SORSZÁM: 5.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Mártírok útja 77.
Hrsz: 427 (a településkép-védelmi rendeletben 304
/5 hrsz-on szerepel)

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
Szent Vendel szobor
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Eklektikus jellegű, kb. a XIX. sz. második felére datálható Szent
Vendel szobor. Felirata nem olvasható.

VÉDENDŐ:
teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Kő-restaurálás, környezet kertészeti rendezése.

SORSZÁM: 6.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Mártírok útja 123.
Hrsz: 814

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
iskola
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Szecessziós stílusú, XX. század elejére datálható városias
megjelenésű földszintes épület. Utcával párhuzamos nyeregtető. Az
utcai homlokzat két végén szimmetrikus elrendezésű csonkakontyolt
oromfalas felmagasítású rizalit. Eredeti ablakait nemrég kicserélték.
Az épület előtt Illyés Gyula mellszobor.

VÉDENDŐ:
épülettömeg, utcai homlokzat

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Jó karban tartás, felújítás esetén az épület stílusához jobban illő
színezés.

SORSZÁM: 7.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Ótemető
Hrsz: 1381

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
kőkereszt
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Modern jellegű, felirata szerint 1912-ben állított, de a keresztszáron
1966-os évszámmal is ellátott kőkereszt, rajta sorozat-gyártású
színesfém öntvény korpusz. Kiegészítő táblácska szerint 2014-ben
restauráltatta az Ozoráért Baráti Kör.

VÉDENDŐ:
teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 8.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Szabadság tér 14.
Hrsz: 1

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
r.k. plébánia
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Klasszicista stílusú, XIX. század elejére datálható U alaprajzú
földszintes épület. Utcával párhuzamos nyeregtető. Homlokzatát
csak egyszerű sávos keretezés díszíti. Ablakait nemrég műanyag
ablakokra cserélték.

VÉDENDŐ:
épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Jó karban tartás, tetőfelújítás esetén cserépfedés javasolt.

SORSZÁM: 9.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Szabadság tér 8.
Hrsz: 1

JELENLEGI
védelem

VÉDELEM:

helyi

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
r.k. plébánia
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Klasszicista stílusú, XIX. század elejére datálható U alaprajzú
földszintes épület. Utcával párhuzamos nyeregtető. Homlokzatát
csak egyszerű sávos keretezés díszíti. Ablakait nemrég műanyag
ablakokra cserélték.

VÉDENDŐ:
épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Jó karban tartás, tetőfelújítás esetén palafedés helyett cserépfedés
javasolt.

SORSZÁM: 10.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Szabadság tér
Hrsz: 830/6

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
szentháromság szobor
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Eklektikus jellegű, felirata szerint 1905-ben elhelyezett, 3 db
kőoszlopon álló klasszikus megformálású szentháromság-szimbólum.
Környezete rendezett.

VÉDENDŐ:
teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 11.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Szabadság tér
Hrsz: 1746/3

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
hősi emlékmű (I. világháborús)
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A templom és az iskola közötti teresedésen álló, magas, hasábszerű
posztamensre helyezett nagyméretű turul-madár szobor. Évszám nem
olvasható, de nyilván a két világháború között készült.

VÉDENDŐ:
teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
kő felületi tisztítás

SORSZÁM: 12.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Szabadság tér
Hrsz: 1746/3

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
Mária szobor
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A templom bejárata előtt álló, neogótikus posztamensre helyezett
Mária szobor. A posztamensen 1865. évszám.
Egyszerű vasrácsos kerítés.

VÉDENDŐ:
teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 13.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Szabadság tér
Hrsz: 1746/3

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
1848-as csata emlékműve
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Az iskola előtt álló, kőből faragott ágyút ábrázoló emlékmű.
(Enes Nagy Sándor, 1998)

VÉDENDŐ:
teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 14.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Szabadság tér
Hrsz: 1747

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
kereszt
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A templom előtt álló, kőkereszt. Eklektikus jellegű posztamens, sima
vonalú keresztszár.
A posztamensen 1878-as évszám.

VÉDENDŐ:
teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 15.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Árpád utca, Újtemető
Hrsz: 1428

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
kereszt
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A temetőben álló kőkereszt. Romantikus jellegű, feltehetően a XIX.
sz. közepén készülhetett. A korpusz új, fém öntvény.

VÉDENDŐ:
teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 16.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Zrínyi utca – Petőfi utca sarkán
Hrsz: 1015

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
kereszt
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Romantikus jellegű, feltehetően a XIX. sz. közepén készült kőkereszt.
A korpusz figyelemre méltó népies ihletésű kőfaragvány.
Felirata nem olvasható.

VÉDENDŐ:
teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 17.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Döbrente szőlőhegy
Hrsz: 2001

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
kereszt
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
vaskerítéssel körülvett kőkereszt. Felirata:
EMLÉKÜL ÁLLITTATTA
ÖZV. FÖRDÖS LÖRINCNÉ
SZÜL. KOVÁCS TERÉZ
1954

VÉDENDŐ:
teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:
kerítés javítása

SORSZÁM: 18.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Pincehelyi út
Hrsz: 0428/2

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
kereszt
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Országút mentén álló, késő-klasszicista jellegű, feltehetően a XIX.
sz. közepén készülhetett. Felirata nincs.

VÉDENDŐ:
teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 19.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Fürgedi út
Hrsz: 0319/3

JELENLEGI VÉDELEM:
helyi védelem

JAVASOLT VÉDELEM:

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
kereszt
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Országút mellett álló modern fakereszt. Valószínűleg egy régebbi,
tönkrement kőkereszt helyén áll.

VÉDENDŐ:
teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 20.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Szabadság tér
Hrsz: 1747

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
II. világháborús hősi emlékmű
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A templom északi homlokzata előtt álló, katonát zászlóval ábrázoló
hősi emlékmű, a támfalon az elesettek névsorát feltüntető
márványtáblákkal.
Alkotó: Borbás Tibor, 1989

VÉDENDŐ:
teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 21.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Szabadság tér
Hrsz: 1746/3

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
Millenniumi emlékmű
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A templomtól északnyugatra álló, fafaragású emlékmű, mellette
faragott padok
Alkotó: Cs. Kiss Ernő, 2000

VÉDENDŐ:
teljes objektum

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 22.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Árpád utca 4.
Hrsz: 1386

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóház
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs elrendezésű, oldaltornácos, csonkakontyolt nyeregtetős
lakóház. Utcai homlokzatán a két ablakot egy hármas-ablakra
cserélték. Falazott tornácoszlopai különlegesen szépek.
Oromfalon „BGY” monogram és 1908-as évszám.

VÉDENDŐ:
épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Teljes felújítás

SORSZÁM: 23.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Táncsics utca 26.
Hrsz: 1162

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóház
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs elrendezésű, oldaltornácos, csonkakontyolt nyeregtetős
lakóház. Eklektikus díszítésű utcai homlokzatán eredeti nyílászárók:
két ablak és félköríves záródású tornácajtó. Falazott „dór”
tornácoszlopai különlegesen szépek.

VÉDENDŐ:
épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Teljes felújítás, palafedés cseréje cserépfedésre

SORSZÁM: 24.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Táncsics utca 9.
Hrsz: 1145

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóház
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs elrendezésű, oldaltornácos, csonkakontyolt nyeregtetős
lakóház. Eklektikus díszítésű utcai homlokzatán eredeti nyílászárók:
két ablak és félköríves záródású tornácajtó. Falazott szögletes
tornácoszlopai is eredetiek.
Oromfalon 1911-es évszám.

VÉDENDŐ:
épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:
Teljes felújítás, palafedés cseréje cserépfedésre

SORSZÁM: 25.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Petőfi utca 35.
Hrsz: 1065

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóház
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs elrendezésű, oldaltornácos, csonkakontyolt nyeregtetős
lakóház. Eklektikus díszítésű utcai homlokzatán eredeti nyílászárók:
két ablak és félköríves záródású tornácajtó. Falazott hengeres
tornácoszlopai is eredetiek.

VÉDENDŐ:
épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 26.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP
CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Árpád utca 60.
Hrsz: 1536

JELENLEGI VÉDELEM:

JAVASOLT VÉDELEM:
helyi védelem

AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:
lakóház
AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Fésűs elrendezésű, oldaltornácos, csonkakontyolt nyeregtetős
lakóház. Eklektikus díszítésű utcai homlokzatán eredeti nyílászárók:
két ablak és egyenes záródású tornácajtó. Falazott nyolcszög
keresztmetszetű tornácoszlopai is eredetiek.

VÉDENDŐ:
épülettömeg, homlokzatok

KORREKCIÓS JAVASLAT:

SORSZÁM: 27.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Szabadság tér
Hrsz: 1596

JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám: 4246
Azonosító: 8686

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
Ozorai Pipo vára

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Négyszög alaprajzú, zárt udvaros, kétemeletes nyeregtetős épület.
Délnyugati főbejárata timpanon záródású rizalitba foglalt barokk kapu.
Az épületet részben rekonstruált hengeres saroktornyos külső várfal
övezte. A várkastélyt Ozorai Pipo építtette 1416-23 között. Az 1510-es
években Hédervári Ferenc reneszánsz stílusban átépíttette. A XVII.
század végén romos. 1729-33 között Esterházy Pál átépíttette az
ozorai uradalom központjaként. A XVIII. sz. közepén a nyugati szárny
is emeletesre épül át. A XIX. században magtárrá alakítják. Műemléki
helyreállítás az 1980-as évektől 2003-ig. (forrás: műemlékem.hu)
MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK: 1599, 1600, 1746/3, 1747,

1748, 1564, 1606, 1605/2, 1605/1, 1602, 1601, 1595, 1594, 1592,
1565
KORREKCIÓS JAVASLAT:

Sorszám: M1

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Szabadság tér
Hrsz: 1747

JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám: 4245
Azonosító: 8685

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
R.k. templom

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Kis dombon álló, egyhajós templom, az ívesen formált nyugati
homlokzatból kilépő toronnyal, tagozott barokk sisakkal, és poligonális
záródású szentéllyel. A mai síkmennyezet az 1965. évi átalakítás
eredménye. Tervező: Johann Georg Wimpassinger, 1728.
Felszentelés: 1740. Tőle DK-re állt a középkori plébániatemplom, mely
a vár 1537. évi ostroma idején leégett. (forrás: műemlékem.hu)

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK: 1, 1749, 1596, 1746/1, 1743,

1745/2, 1748, 1746/3, 1746/2

KORREKCIÓS JAVASLAT:

Sorszám: M2

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Kulapuszta, volt Esterházy-méntelep
Hrsz: 0556/10, 0556/3, 0556/4, 0556/5, 0556/6, 0556/8, 0556/9,

0556/13, 0556/14, 0556/15, 0556/16, 0556/17
JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám: 10204
Azonosító: 13346, 13347,

13348, 13350, 13351, 14683

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
Kulapuszta egykori uradalmi major

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
A belterülettől észak-keletre a Sió balpartján álló uradalmi épületek.
Eredetileg 7 db, ma már csak 4 db földszintes, nyeregtetős épület, a
nyugati oldalon állt az ún. kastély, a keleti oldalon cselédház, a többi
istálló. Az együttest Esterházy Pál építtette 1739-44 között. Az udvar
közepén a XX. sz. elején épült magtár. Az épületegyüttes romos,
életveszélyes. (forrás: műemlékem.hu)

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK: 0557, 0553, 0552/4, 0547/4,

0548, 0554/4, 0554/6, 0554/2, 0555/2, 0203, 0206/12, 0230

KORREKCIÓS JAVASLAT:

Sorszám: M3

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP

CÍM:
Település: Ozora
Utca, házszám: Szabadság tér 8.
Hrsz: 895

JELENLEGI VÉDELEM:
Műemléki védelem

Törzsszám:
Azonosító: 31003

AZ ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE:
Nagykocsma (Esterházy fogadóközpont)

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:
Földszintes, egyszerű, barokk, déli és északi oldalán csonkakontyolt
nyeregtetős sarok-épület. A közelmúltban felújították.

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET HRSZ-OK:

KORREKCIÓS JAVASLAT:

Sorszám: M4

Örökségvédelmi hatástanulmány
Régészeti szakterületi munkarész
Ozora község településrendezési eszközeihez

Bevezetés
Az örökségvédelmi hatástanulmány a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletnek és
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)
kormányrendeletnek megfelelően a településfejlesztési koncepcióhoz készül.
A hatástanulmány szerkezetét és tartalmát a 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) és a
kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)
kormányrendelet 83. § (2) bekezdése, illetve utóbbi 14. sz. melléklete határozza meg.
Jelen munkát a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogi védelem illeti
meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, régészeti lelőhelyre
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy továbbadása csak a szerző engedélyével, a
régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint
a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló
13/2015. (III. 11.) MvM. rendelet, valamint a muzeális intézményekben folytatható kutatásról
szóló 47/2001. (III. 27.) kormányrendelet szabályai szerint történhet.
A hatástanulmány a rendezési tervhez változtatás nélkül, külön alfejezetként csatolandó.
A vizsgálatnál figyelembe vett, a kulturális örökség régészeti vonatkozásait érintő speciális
törvények és rendeletek:

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről – amely a földvárak és halmok
(temetkezési helyek) védelméről rendelkezik (23. §),

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,

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

2001. évi LXIV. törvény a Kulturális örökség védelméről (a továbbiakban: Kötv.),

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartó rendszerről – különösen az alábbi szabálysértésnek minősülő cselekmények:
lopás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, szándékos rongálás ötvenezer forintot meg nem haladó
értékre – 177. § (3) bekezdése szerinti minősített esetei,

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről – különösen az alábbi
bűncselekmények:
műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása – 357. §,
lopás – 370. § (3) bekezdés bb) pontja,
rongálás – 371. § (3) bekezdés ba) pontja és (4) bekezdés b) pontja,
jogtalan elsajátítás – 378. § (2) bekezdése,
orgazdaság – 379. § (3) bekezdés b) pontja szerinti minősített esetei,

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról – az örökségvédelmi
hatóság hatósági eljárásait ez alapján végzi,

149/2000. (VIII. 31.) kormányrendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa
Tanács tagállamai között 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség
védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről,

47/2001. (III. 27.) kormányrendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról,

191/2001. (X. 18.) kormányrendelet az örökségvédelmi bírságról,

314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről,


13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték
nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet
megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól,

68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról.
Fogalmi meghatározások
A régészeti elemek vizsgálatát a kulturális örökség védelméről hozott 2001. évi LXIV.
törvényben (a továbbiakban: Kötv.) meghatározott – és így a hatástanulmányban alkalmazott
– alábbi fogalmi meghatározások alapján végeztük el.
Fenntartható használat (Kötv. 7. § 4.): a védett kulturális örökség olyan módon történő
használata – ideértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem haladja
meg a szakmailag indokolt mértéket és nem vezet az örökség elemeinek állapotromlásához,
így biztosított fennmaradásuk a jelen és jövő nemzedékek számára.
Előzetes régészeti dokumentáció (Kötv. 7. § 3): valamely terület régészeti érintettségének
tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely
jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására
szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, időés költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források
feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-,
illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.
Gyűjtemény (Kötv. 7. § 6.): a gyűjtői tevékenység eredményeként létrejött, ritkaságából vagy
jellegéből adódóan különös jelentőséggel bíró javak összessége, amelynek egységességében
megnyilvánuló kulturális értéke meghaladja egyes darabjainak együttes értékét.
Kulturális örökség elemei (Kötv. 7. § 11.): a régészeti örökség, a hadtörténeti örökség
régészeti módszerekkel kutatható elemei, a műemléki értékek, valamint a kulturális javak.
Nagyberuházás (Kötv. 7. § 20.): az alábbi, földmunkával járó beruházás:
a) a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás,
b)
c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás,
d) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztó- vagy árapasztó
tározó-építés, vagy
e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló
törvény szerint kisajátítást végeztek.
Nyilvántartott régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 23.): a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény
alapján általános védelem alatt álló régészeti lelőhely.
Megelőző feltárás (Kötv. 7. § 13.): írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel
végzett régészeti feladatellátás (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás),
amely a földmunkával járó beavatkozások, fejlesztések, beruházások által érintett,
nyilvántartott régészeti lelőhelyek feltárására irányul.

Mentő feltárás (Kötv. 7. § 14.): régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli,
váratlan előkerülése során alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű
megmentésére irányuló azonnali beavatkozás.
Régészeti emlék (Kötv. 7. § 28.): a régészeti örökség ingatlaneleme.
Régészeti érdekű terület (Kötv. 7. § 29.): valamennyi terület, természetes vagy mesterséges
üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése
várható vagy feltételezhető.
Régészeti feltárás (Kötv. 7. § 30.): a földmunkával járó beavatkozás, fejlesztés, beruházás
esetén feltárásra jogosult által végzett lelőhely-felderítés és megelőző jellegű örökségvédelmi
tevékenység, melynek szaktevékenységi része a feltárásvezetés, a feltárás dokumentálása, a
régésztechnikusi feladatellátás, a leletek elsődleges feldolgozása, valamint a geodéziai és
térinformatikai feladatok ellátása. Járulékos része a régészeti bontómunka.
Régészeti korú tárgy (Kötv. 7. § 32.): bizonyítottan gyűjteményben fennmaradt, a kulturális
javak körébe tartozó, 1711 előtt keletkezett tárgy.
Régészeti lelet (Kötv. 7. § 33.): a régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt – jellegénél
fogva – ingó eleme, függetlenül attól, hogy eredeti helyéről, összefüggéseiből, állapotából
elmozdult, elmozdították-e vagy sem. Nem minősülnek régészeti leletnek a régészeti korú
tárgyak.
Régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 35.): földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti
örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók.
Régészeti megfigyelés (Kötv. 7. § 36.): a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen
történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és
dokumentálása.
Régészeti örökség (Kötv. 7. § 37.): az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek
felszíne alatt és a természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető
nyoma, amely segít megismerni az egyetemes kultúrát, az emberiség történetét, kapcsolatát
környezetével, valamint hozzájárul az ország területén élt népek és a nemzet történelmének
rekonstruálásához, igazolja, bemutatja, alátámasztja népünk eredetét és fejlődését, továbbá
amellyel kapcsolatos információszerzés fő forrásai a feltárás és egyéb kutatási módszerek.
Régészeti védőövezet (Kötv. 7. § 38.): a védetté nyilvánított régészeti lelőhely környezete,
amely biztosítja annak fenntarthatóságát, megközelíthetőségét, tájképi védelmét.
Teljes felületű feltárás (Kötv. 7. § 40.): nyilvántartott régészeti lelőhelyen a régészeti
örökség elemeinek a földmunkával érintett terület teljes egészén történő feltárása.
Terepbejárás (Kötv. 7. § 41.): minden olyan felszínen végzett kutatás, adatgyűjtés és
kiértékelő dokumentálás, amely a régészeti örökség nem ismert elemének felfedezésére vagy
a régészeti lelőhely állapotának ellenőrzésére, illetve azonosítására irányul, függetlenül attól,
hogy együtt jár-e a leletek összegyűjtésével vagy sem.

Tervásatás (Kötv. 7. § 42.): tudományos célból végzett, tudományos szempontok alapján
előre tervezett régészeti feltárás.
Történeti városmag (Kötv. 7. § 44.): a mai városok területén található, az eredeti, történelmi
városszerkezetet tükröző, a régészeti örökség elemeit nagy mélységben és több rétegben
megőrző, a település több évezredes múltját és folyamatosságát mutató jól lehatárolható,
nagyobb összefüggő terület.
Védetté nyilvánított régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 45.): miniszteri döntéssel, határozattal
vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánított kiemelkedő történeti és
kulturális jelentőségű, nyilvántartott régészeti lelőhely.
Védett örökségi elem (Kötv. 7. § 46.): az e törvény erejénél fogva védelem alatt álló, illetve
miniszteri rendelettel vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem.
Kötv. 7/A. §: A régészeti örökség védelme kiterjed a régészeti örökség felkutatására,
értékelésére, számbavételére, nyilvántartására.
Kötv. 8. § (1): A Magyarország határain belül a föld felszínén, a földben, a vizek medrében
vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon.
A Kötv. 9. §-a kimondja, hogy 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. A
régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti
összefüggéseikben kell megőrizni, ennek érdekében régészeti lelőhelyek védelmére irányuló
intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük a
Kötv. 10. §-a alapján.
Általános védelem (Kötv. 11. §): a régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános
védelem alatt állnak.
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása (Kötv. 12–16. §): az ország és annak
régiói kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű régészeti lelőhelyeit jogszabályban kell
védetté nyilvánítani (12. §). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan
tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti
(13. § (1)). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett
régészeti lelőhely kategóriába kell sorolni (13. § (3)).
A Kötv. 19.§ (1) bekezdése alapján a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal,
beleértve az ásványi vagyon kitermelését is a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket
jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni.
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)
kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 21. § (3) bekezdése szerint a földmunkával járó
beruházással el kell kerülni
a) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet,
b) a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és
c) az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül
megőrzendő régészeti emléket.

Ez alól kizárólag az örökségvédelmi hatóság döntése alapján a belterületen tervezett
földmunkával járó beruházások, illetve a természetvédelmi vagy örökségvédelmi célú
beruházások képezhetnek kivételt (Korm. r. 88. § (6)).
A Kötv. 19. §-a alapján a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás
keretében mozdíthatók el. A régészeti feltárások költségeit – a jogszabályban meghatározott
kivételekkel – annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a
nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.
A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági ár mértékét a Korm. r. 8.
sz. melléklete határozza meg.
A Kötv. 82. §-a szerint örökségvédelmi bírsággal kell sújtani azt a természetes vagy jogi
személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki
- jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet védelem alatt álló kulturális örökségi
elemen engedély vagy tudomásulvétel nélkül vagy attól eltérő módon végzi,
- a védelem alatt álló kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti vagy
megrongálja, valamint
- a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti,
- régészeti feltárást feltárási jogosultság nélkül végez,
- nyilvántartott régészeti lelőhelyen a hatóság engedélye vagy nyilatkozata nélkül beruházást
valósít meg.
Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz
eleget.
A bírságot a hatóság szabja ki. A bírság mértéke nyilvántartott régészeti lelőhely esetén az
örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) kormányrendelet alapján 10 ezertől 250
millió forintig terjedhet.

1. Örökségvédelmi vizsgálat
1.1. A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a történeti
településmag
Ozora község Tolna megye északnyugati részén, földrajzi-táji beosztás szerint a Dunántúlidombság Külső-Somogy nevű középtáján belül a Kelet-Külső-Somogy elnevezésű kistáj
északkeleti részén fekszik, a Sió mellett.
A község szabálytalan alakú külterületét hosszabb szakaszon csak nyugat felé övezi
természetes határ: Fürged felé az Érmelléki-ág kb. 7,5 km, majd Tamási felé kb. 2 km hosszan
a Fürgedi-patak jelenti a határt. A külterület legnagyobb vízfolyása, a Sió északon két
rövidebb, összesen kb. 4 km hosszú szakaszon jelöli ki a település határát.
Az ozorai határ vízhálózatát a Sió folyó uralja, amely kb. 9 km hosszan érinti a falu
külterületét. A Sióba Ozora területén két jelentősebb patak torkollik, mindkettő a belterület
közepén: délről a Cinca-, északról pedig a Névtelen-patak (ezen kívül a belterülettől északra
további kisebb erek is folynak a Sióba).
Az 59,55 km² nagyságú településhatár területén meghatározó a szántóterületek aránya,
nagyobb erdőt csak a belterülettől északnyugatra találunk, az ún. Döbröntei-erdőt. Kisebb
erdőfoltok találhatók még a belterületet övező szőlőhegyek területén, valamint a határ déli
részében, a völgyek meredek oldalain.
Ozora neve talán a régi szláv Ozor személynév birtoklást kifejező -ja képzős származéka,
vagy egy szláv Ozora személynévből magyar névadással keletkezett. Nevét először 1313-ban
említi írott forrás, egy helyi nemes, Ozorai Sándor nevében. Birtokosai ekkor az Ozorai
család. A fiúágon kihalt családból származó Ozorai Borbálát 1399-ben a firenzei származású
Filippo Scolari (Ozorai Pipo) vette feleségül, aki 1416 és 1426 között várat, 1418 és 1423
között pedig ferences kolostort építtetett a településen, 1426-ban mezővárosi rangra emelte,
országos vásártartási jogot adott neki, és számos birtokból uradalmat alakított ki körülötte,
amelynek településeit 1400 és 1543 között többször említik. 1423-ban Zsigmond király is
megfordult a településen. A település szerdai hetipiactartási jogát 1399-ben Zsigmond
királytól kapta, a piacot 1434-ben is említik. Mivel Pipo és felesége gyermek nélkül haltak
meg, a birtok a Héderváriakra szállt. 1482-ben a Héderváriak nemesi kúriáját említik, ekkor
van szó az ozorai vámról és malomról is. A Héderváriak után a birtok Werbőczi Istvánra
szállt, végül a török hódoltság előtt Török Bálint foglalta el. A törökök 1544-ben vették be a
várat, ettől kezdve egy kisebb közigazgatási szandzsák, ún. náhije székhelye lett.
Plébániatemploma az 1330-as években keletkezett pápai tizedjegyzékben tűnik fel. A Szent
Margitnak szentelt templom a 15–16. században számos oklevélben szerepel, főleg Ozorai
Piponak köszönhetően, aki többször is búcsút kért birtokközpontja templomának, amelyet
különféle módokon gazdagított is. 1531-ben Hédervári Ferenc oltárigazgatóságot alapított
Ozorán Szent András apostol tiszteletére, amely valószínűleg a plébániatemplomban állhatott.
Az oklevelek tudnak egy bizonyos Szent Anna-kápolnáról is, amelynek helyét azonban nem
ismerjük. A Szent Fülöp és Borbála tiszteletére szentelt várkápolnát 1438-ban és 1447-ben
említik. Okleveles adataink vannak továbbá 1518-tól 1543-ig a ferences rendi beginák házára
(női rendház), amelynek helyét szintén nem ismerjük.
A középkori falu a mai belterület alatt kereshető. Reneszánsz várkastélya felújítva áll a
központban, a Sió déli felén áll, várkápolnáját a falfreskók alapján azonosították. A vártól
nyugatra, a Kálvárián Árpád-kori földvár állt. A középkori plébániatemplom a vár
északnyugati oldalán álló barokk templom alatt feküdt, a 17–18. század fordulóján még álltak
romjai. A várral híd kötötte össze, támpilléres körítőfalának egy részét feltárták. A ferences
kolostor a vártól délre kb. 500 méterre, a Cinca-patak nyugati oldalán, a Barátkút téren állt. A
18. század első felében még említik romjait, a 35–40 méter hosszú templom a hatszög három
oldalával záródó, poligonális szentélyét és déli tornyát feltárták, nyugati részén ma házak
állnak. A beginaház helye ismeretlen.

1.2. A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt
terület esetén terepbejárással
Ozora közigazgatási területéről jelenleg 28, ismert kiterjedésű régészeti lelőhely ismert. Ez a
szám a természetföldrajzi adottságok ismeretében nem mondható túlságosan magasnak,
főként, hogy a lelőhelyek lényegében két nagyobb csoportban, a belterület környékén, illetve
a határ délnyugati sarkának patakvölgyeiben csoportosulnak. Viszonylag nagy területekről
jelenleg nem ismerünk lelőhelyeket, amely egyértelműen kutatástörténeti okokkal
magyarázható, azaz a lelőhelyek száma további kutatások esetén a jövőben még emelkedhet.
Ozora határának régészeti lelőhelyei különböző jellegű kutatások eredményeképpen ismertek.
Tervásatás eddig három alkalommal történt a község határában, mindannyiszor a belterületen
fekvő középkori objektumok területén:
– 1957-ben Nagy Emese a Barátkút téren feltárta a középkori ferences kolostor templomának
szentélyét, valamint a tőle délre fekvő kolostorépület keleti részét;
– 1982-ben Miklós Zsuzsa szondázó ásatást végzett a Kálvárián fekvő Árpád-kori földvárban.
– 1981-től 2002-ig a várkastély régészeti és építéstörténeti kutatása folyt Feld István
vezetésével, aki 2008-ban, 2011-ben és 2013-ban is végzett kisebb, a helyreállításokat
megelőző feltárást;
Helyszínelés, és hozzá kapcsolódóan esetleg leletmentés egy alkalommal történt:
– 1954-ben Fehér Géza és Éri István végzett helyszínelést a Barátkút téren, a középkori
kolostor helyénél, ahol korábban egy helyi lakos falakat bontott ki; Éri István ugyanekkor az
Árpád- u. 54. számú háznál is megfigyelt egy lelőhelyet;
– 1969-ben Rosner Gyula az Újfalu nevű részen, homokbányászat során feldúlt avar kori
sírok leletmentését végezte el;
– 2002-ben Vizi Márta a Barátkút téren feltárta a gázvezeték-fektetés során keresztülvágott
középkori ferences kolostor megbolygatott szakaszait.
Régészeti szakfelügyelet három alkalommal történt:
– 2002-ben gázvezetékárok-fektetés során Ódor János Gábor dokumentálta a mai r. k.
templom helyén fekvő középkori plébániatemplom alapfalait, és rézkori telep nyomait
figyelte meg a Mártírok utcában;
– 2015-ben Vizi Márta a várkastély helyreállításához kapcsolódóan végzett régészeti
felügyeletet;
– 2015-ban K. Németh András ivóvízhálózat rekonstrukciója során végzett szakfelügyeletet a
belterületen, ahol régészeti lelet vagy jelenség nem került elő;
Terepbejárások több alkalommal is érintették az ozorai határt:
– Wosinsky Mór 1896-ban megjelent megyemonográfiájában két lelőhelyet említ a település
határából: a Kálvária földvárát, és a Ráctemető őskori halomsíros temetőjét;
– Torma István 1961-ben őskoros témájú szakdolgozatához járta be a Kapos–Koppány–Sió
mentét, amelynek során az ozorai határban két lelőhelyet járt be (4–5. lelőhely), valamint
további négy lelőhelyről gyűjtött adatokat a belterületről (6–9. lelőhely);
– K. Németh András 2000-ban szakdolgozatához az Érmelléki-ág környékén kilenc lelőhelyet
azonosított (14–22. lelőhelyek);
– Miklós Zsuzsa Tolna megye földvárainak kutatásához kapcsolódva légi fotózás során
azonosította, majd járta be Köcsöge lelőhelyet 2000-ben és 2004-ben;
– Czajlik Zoltán 2005-ben légi fotózás során találta meg Tamási-út lelőhely földvárát;

– Czövek Attila 2011-ben lakossági bejelentés ellenőrzése során azonosította Döbrentei
puszta-dűlő 1. lelőhelyet;
– 2014-ben Ódor János Gábor és K. Németh András az Érmelléki-árok mentén két új
lelőhelyet talált (Egri-híd; Határ-dűlő).
Az ozorai határ régészeti kutatottsága a fentiek ismeretében közepesnek minősíthető.
A település határának kiterjedéséhez és a megtelepedésre alkalmas területek nagyságához
viszonyítva az ismert régészeti lelőhelyek száma nem mondható túl magasnak, de bizonyos
következtetéseket így is le lehet vonni az egyes korszakokra vonatkozóan.
A legtöbb lelőhely – a korszak hosszúságát tekintve nem meglepő módon – az őskorból
maradt ránk. Nyolc telep általánosan csak az őskorra keltezhető, pontosabb koruk ezen belül
nem ismert; egy további telep valószínűleg őskori, és szintén őskori a Ráctemető halomsíros
temetője.
A neolitikumból mindössze egyetlen telepet ismerünk.
A rézkornak a késői szakaszát, a Baden-kultúra bolerázi csoportját fémjelzi egy telep, egy
másik helyről szintén a Baden-kultúra szórványlelete került elő. Két telep a rézkoron belül
nem besorolható.
A bronzkort meglepő módon mindössze két lelőhely képviseli. Korszak szerint csak egy késő
bronzkori, urnamezős telep sorolható be, ezen kívül egy a bronzkoron belül pontosabban nem
keltezhető telepet ismerünk.
A vaskort csupán egyetlen, ismeretlen jellegű kelta lelőhely képviseli.
A római kori lelőhelyek száma viszonylag magas, összesen nyolc római kori telepet
ismerünk, mellette római kori halomsírok is fennmaradtak egy lelőhelyen.
A népvándorláskori megtelepedés régészeti nyomai eléggé gyérek, ráadásul csak
temetkezőhelyek kerültek eddig elő. Egy temető általánosan a népvándorláskorra, egy az avar
korra, egy pedig a késő avar korra keltezhető.
Ozora határában három helyről ismert középkori település, ezek közül az egyik a mai
település belterületi előzménye. Mindhárom középkori településnek – Ozorának, Dorognak és
Kecsőnek – volt temploma és templom körüli temetője. Ozorán az Árpád-korban kisvár, a
késő középkorban kolostor és várkastély is állt, utóbbi a török korban várként is működött. Az
ozorai határban tovább két olyan középkori falu is létezett, amelyeket oklevelekből ismerünk,
de terepi azonosításuk még nem történt meg: Bozzás a mai falutól délkeletre, a Sió déli
partján, illetve Döbrönte a mai Döbröntepuszta környékén.
Végül ki kell térni a régészeti korú, de közelebbről ismeretlen korú lelőhelyekre, amelyeket
két telep, valamint egy-egy csontvázas temető, vár, illetve szórványlelet képvisel.
Ugyanitt jelzem, hogy a szakirodalomban találhatóak további, azonosításra váró régészeti
lelőhelyek is. Ezeket – mivel pontos elhelyezkedésük nem ismert – itt nem sorolom fel
részletesen, csak néhány jelentősebbet említek meg.
– Wosinsky Mór leírása szerint a Csapó utcában, Tóth István házánál kőbalta került elő;
– 1941-ben az Ozora és Igar közti út építése során bronzkori urnatemetőt és a Badenkultúrához sorolható csontvázas sírt bolygattak meg, Csalog József végzett helyszíni szemlét
(Ozora 1 azonosítatlan, lelőhely-azonosító: 23215; Ozora 2 azonosítatlan, lelőhely-azonosító:
23218);
– Torma István 1961-ben feljegyezte, hogy a falu Felsőnyék felé eső, nyugati részén kútásás
közben 3 méter mélyen Árpád-kori edényt találtak (Ozora 9, lelőhely-azonosító: 23462);

– a dűlőnevek tanúsága szerint az ozorai határ keleti szélén, a Sió déli oldalán, a Borzásdűlőben kereshetjük az írott forrásokból ismert középkori Bozzás falu helyét, ahol azonban
még nem történt terepbejárás;
– szintén nem ismerjük egyelőre a középkori, valószínűleg templommal is rendelkező
Döbrönte falu helyét, amelyről 1864-ben ezt írták: „a Döbröntei föld térségen szinte falu, és
templom volt”.
Jelenlegi ismereteink szerint összesen 28 régészeti lelőhely ismert a település bel- és
külterületén.
A hatástanulmány készítéséhez felhasznált szakirodalom:
– Bándi Gábor: A dél-dunántúli mészbetétes edények népe kultúrájának elterjedése és eredete.
Pécs 1967. (Dunántúli dolgozatok 4.)
– Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. III. Bp. 1897.
– Feld István: Ozora. Várkastély. Bp. 2000. (Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtár 660.)
– Feld István – Kisfaludi Júlia – Vörös István – Koppány Tibor – Gerelyes Ibolya – Miklós
Zsuzsa: Jelentés az ozorai várkastélyban és környékén 1981-85-ben végzett régészeti
kutatásokról. A Balogh Ádám Múzeum Évkönyve 14 (1988) 261–337.
– K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai. Szekszárd 2015.
– Koppány Tibor: Ozora és uradalmának építészete a 18. században (Adatok Tolna megye
barokk kori építészetének történetéhez). A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 17 (1992) 229–
275.
– Kőszegi Frigyes: A Dunántúl története a későbronzkorban. Bp. 1988. (BTM Műhely 1.)
– Lővei Pál (szerk.): Magyarország műemlékjegyzéke. Tolna megye. Bp. 2006.
– Marosi Sándor – Somogyi Sándor (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. I–II. Bp.
1990.
– Miklós Zsuzsa: Tolna megye várai. Bp. 2007. (Varia Archaeologica Hungarica XXII.)
– Nagy Emese: Az ozorai obszerváns ferences kolostor. In: Koldulórendi építészet a
középkori Magyarországon. Szerk. Haris Andrea. Bp. 1994, 257–267. (Művészettörténet–
műemlékvédelem 7.)
– Ódor János Gábor: Honfoglalás- és kora Árpád-kori soros temetők sírleleteinek katasztere
Tolna megyében. Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve 21 (1999) 151–173.
– Ódor János Gábor–K. Németh András: Adatok Tolna megye néhány középkori templomáról
(Dombóvár–Szarvasdpuszta; Kajdacs–Sárvíz-part; Miszla–r. k. templom; Ozora–r. k.
templom). WMMÉ 26 (2004) 213–228.
– Papp István: A Tamási járás évszázadai. Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Torma István.
Tamási 2000.
– Prohászka Péter: Az Ozora–tótipusztai avar fejedelmi sírok. Bp. 2012. (Opitz Archaeologica
5.)
– Rosner Gyula: Ozora–Újfalu. Régészeti Füzetek I. 23 (1970) 53.
– Torma István: A Kapos- és Koppány-völgy őskori települései. Szakdolgozat, ELTE BTK
Régészeti Tanszék. Kézirat 1964.
– Végh József – Ördög Ferenc – Papp László (szerk.): Tolna megye földrajzi nevei. Bp. 1981.
– Wosinsky Mór: Tolna vármegye története az őskortól a honfoglalásig. I–II. Bp. 1896.
– Zalai-Gaál István: A lengyeli kultúra a Dél-Dunántúlon. A Szekszárdi Béri Balogh Ádám
Múzeum Évkönyve 10–11 (1981) 3–58.
A település területének túlnyomó része mezőgazdasági művelés alá esik, ahol optimális
növényborítottság mellett a régészeti érintettség könnyebben felderíthető, ennek megfelelően
az ismert régészeti lelőhelyek többsége szántóföldre esik.

A község (illetve a hozzá tartozó lakott külterületek) jelenlegi belterületén csak a régészeti
lelőhelyek harmadrésze, szám szerint kilenc lelőhely található, ebből négy lelőhely a mai
település középkori előzményéhez tartozik (plébániatemplom, kolostor, földvár, várkastély).
A beépítettség miatt a belterületen – amelynek nagy része víz közelségében fekszik – további
lelőhelyek előkerülése is várható, illetve a már ismert lelőhelyek egy részének növekedése
valószínűsíthető.
A település közigazgatási határain belül külön jogszabályban fokozottan védett vagy kiemelten
védett régészeti lelőhely nem található.
A Kötv. általános elvei alapján ex lege védett minden, jelenleg nyilvántartott régészeti
lelőhely (28 db), a további ismert, de még nem nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a
bejelentést követően a központi közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásba való bejegyzéssel,
külön jogi aktus nélkül, az általános védettséget az újonnan előkerült régészeti lelőhelyek is
megkapják.
Jelenleg az alábbi korú és jellegű lelőhelyekről van ismeretünk:
– őskori telep (8 db)
– őskori telep (?)
– őskori halomsíros temető
– neolit telep
– rézkori telep (2 db)
– késő rézkori (Baden-kultúra bolerázi csoport) telep
– késő rézkori (Baden-kultúra) szórványlelet
– bronzkori telep
– késő bronzkori (urnamezős kultúra) telep
– ismeretlen jellegű kelta lelőhely
– római kori telep (8 db)
– római kori halomsírok
– népvándorláskori temető
– avar kori temető
– késő avar kori temető
– Árpád-kori telep
– Árpád-kori kisvár
– középkori telep (3 db)
– középkori templom (3 db)
– középkori temető (2 db)
– késő középkori telep
– késő középkori várkastély
– késő középkori kolostor
– török kori vár
– ismeretlen korú telep (2 db)
– ismeretlen korú vár
– ismeretlen korú csontvázas temető
– ismeretlen korú szórványlelet
A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan a pontos lokalizáció, még inkább a pontos
kiterjedés általában nem határozható meg pusztán a felszíni jelenségek alapján. Az adattári és
szakirodalmi adatok, valamint az elvégzett helyszíni azonosítások alapján az azonosított
lelőhelyekkel érintett területek a hozzájuk tartozó helyrajzi számokkal részletesen az 1. sz.
mellékletben találhatók.

Régészeti érdekű területek azok a területek, ahol a földrajzi adottságok és az adatgyűjtés során
szerzett információk alapján egyéb lelőhelyek feltételezhetők. A régészeti lelőhelyek
elhelyezkedését leginkább meghatározó vízfolyások közül Ozora határában több jelentősebb
patakot is találunk, a Sió mellett (ld. 1.1. pont), amelyek melléke minden régészeti kor embere
számára lehetőséget biztosított a megtelepedésre. A Sió több mint 9 km hosszan, az
Érmelléki-ág északon, a Sió felé 6,5 km, majd dél felé 5 km hosszan, az Érmelléki-árok
nyugatról érkező, névtelen mellékága 4, Névtelen-patak 4, a Méhes-patak 3, a Cinca-patak és
a Fürgedi-patak pedig 2 km hosszan folyik keresztül az ozorai határon, s nem meglepő módon
az összes ismert lelőhely a felsorolt vízfolyások és mellékvizeik mentén helyezkedik el.
Ezeknek a vizeknek a mellékét csak részben érintette már régészeti terepbejárás, és vannak
olyan szakaszok – mint pl. az Érmelléki-ágnak a Sió felé folyó hosszabb szakasza, az
Érmelléki-árok nyugatról érkező, névtelen mellékága, a Méhes-patak, valamint a határ északi
részén a Névtelen-patak –, ahonnan jelenleg egyetlen lelőhely sem ismert, ami több tucat,
egyelőre ismeretlen régészeti lelőhely létét feltételezi az említett vízfolyások összesen 17–18
km hosszú partjai mentén. Ugyancsak hiányosnak mondható a lelőhelyhálózat a Siónak a
belterülettől északnyugatra és délkeletre eső szakaszai mentén, ahol 2-2 km hosszan nem
ismerünk lelőhelyeket, ezért várható újabb lelőhelyek előkerülése (ilyen pl. az írott
forrásokból ismert középkori Bozzás falu, amelynek helyét a Borzás-dűlőben kereshetjük). A
Sió mentén az egykori vízjárta területekből akár csak enyhén kiemelkedő, ma már rétként
vagy szántóföldként használt kisebb magaslatok területén szintén bárhol kerülhetnek elő
régészeti lelőhelyek vagy leletek.
A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés) a kulturális örökség
régészeti elemeit nagymértékben érinti. Jelentősen károsodhatnak az intenzív talajművelésnek
és eróziónak kitett területek, ami minden szántóföldi lelőhelyet hátrányosan érint.
A régészeti lelőhelyeket az építkezések és a talajművelés súlyosan károsította és továbbra is
veszélyezteti. Az ismert lelőhelyek esetében ez már eddig is nagyfokú pusztítást
eredményezett. Amennyiben a mezőgazdasági területeken fennmarad az intenzív
talajforgatásos művelés (vagyis a szántás), akkor ez a pusztulás is folytatódik, hosszú távon
pedig megsemmisülést eredményezhet.
1.3. A védett műemléki értékek települési értékleltára
Nem része a régészeti munkarésznek.
1.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára
Nem része a régészeti munkarésznek.
2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése
2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon
tervezett változások ismertetése
Erre vonatkozóan nincs adatunk.
2.2. A 2.1. pontban szereplő változások hatásai
2.2.1. a régészeti örökségre
Erre vonatkozóan nincs adatunk.
2.2.2. a történeti településre, település- és tájszerkezetre
Nem része a régészeti munkarésznek.

2.2.3. a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre
Nem része a régészeti munkarésznek.
3. Értékvédelmi terv
3.1. Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és
követelmények meghatározása
A mezőgazdasági tevékenység különösen veszélyezteti az eredeti összefüggéseiben
megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti emlékeket, amelyek
közé elsősorban a kőből és/vagy téglából készült, római kori és középkori épületek földben
rejtőző (többnyire az alapozáshoz tartozó) falmaradványai tartoznak. Ezen régészeti emlékek
pusztulása a szántás mélységének növekedésével, illetve az erózió által okozott hatások miatt
olykor igen látványos. A tervezett beruházások szempontjából korlátozó tényező lehet, hogy a
68/2018. (IV. 9.) Korm. r. értelmében a földmunkával járó beruházással el kell kerülni az
ilyen régészeti emlékeket (21. § (3) c)) is.
A Kötv 9. §-a alapján 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. A
fenntartható használat a Kötv. 7. § 4. pontja szerint a védett kulturális örökség olyan módon
történő használata – ideértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem
haladja meg a szakmailag indokolt mértéket és nem vezet az örökség elemeinek
állapotromlásához, így biztosított fennmaradásuk a jelen és jövő nemzedékek számára. A
Kötv. 10. § (2) bekezdése kimondja, hogy a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló
intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük.
A fenti irányelvekhez kapcsolódóan régészeti lelőhelyek kapcsán felmerülő kárenyhítési
lehetőségek az alábbiak.
I. Megelőző jellegű intézkedések
1. A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket lehetőség szerint el kell kerülni a földmunkával járó
fejlesztésekkel, beruházásokkal, ezért a beruházásokat megelőzően már a terület kiválasztás
szintjén érdemes tájékozódni a célterület régészeti érintettségéről, és amennyiben ez
lehetséges, elkerülni a régészeti lelőhelyet a tervezett beruházással. A Kötv. 19. § (1)
bekezdése alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott
esetekben és módon kötelezően el kell kerülni. Ezek az esetek a Korm. r. 21. § (3) bekezdése
alapján a védett régészeti lelőhelyek, a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyek
és az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül
megőrzendő régészeti emlékek. Ez utóbbi főszabály alól az örökségvédelmi hatóság csak
belterületi ingatlanok, valamint örökségvédelmi vagy természetvédelmi célú beruházások
esetén, illetve akkor térhet el, ha más meglévő építmény vagy műtárgy karbantartására
irányul.
2. Régészeti érdekű területeken tervezett beruházás esetén megelőző régészeti kutatás vagy
örökségvédelmi hatástanulmány készítése javasolható. Régészeti érdekű terület a Kötv. 7. §
29. pontja alapján valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon
része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető.
Örökségvédelmi hatástanulmány készíttetését az örökségvédelmi hatóság is előírhatja a
Korm. r. 87. § (4) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásokban.
3. Amennyiben a tervezett tevékenység a Kötv. szerint nagyberuházásnak minősül, az
örökségvédelmi jogszabály külön szabályait kell alkalmazni az engedélyezés és a
megvalósítás folyamán. A nagyberuházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokban a
tervezett tevékenység örökségvédelmi hatásainak felmérésére Előzetes régészeti

dokumentáció (ERD) készítését írja elő a Kötv. Az ERD-t a jogszabályban meghatározott
szerv készíti el, ezt az első olyan hatósági engedélyezési eljárásban be kell nyújtani, amely
földmunkák végzésére jogosít. Az ERD részét képező feltárási projektterv alapján kerül sor a
konkrét régészeti feladatellátás meghatározására, amelyet – amennyiben engedélyköteles
tevékenységről van szó – az örökségvédelmi hatóság engedélyez.
II. Mentő jellegű intézkedések
1. A védett régészeti lelőhelyek esetében örökségvédelmi engedélyt kell kérni a Korm. r. 53.
§-a értelmében az örökségvédelmi hatóságtól – a más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság
hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött –
minden 30 cm mélységet meghaladó földmunkához, tereprendezéshez, valamint depó,
feltöltés, töltés létesítéséhez. Ebben az esetben – a Korm. r. 88. § (6) bekezdése szerinti
kivételek fennállása esetén – a szükséges megelőző régészeti feltárást követően, illetve azzal
párhuzamosan végezhető az engedélyezett tevékenység.
2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a szakhatóságként vagy szakkérdés
vizsgálatában közreműködő örökségvédelmi hatóság a földmunkával járó beruházás kapcsán
előírja a szükséges megelőző régészeti feltárást.
3. Régészeti lelet, jelenség vagy emlék váratlan előkerülése esetén azt a jogszabályban
meghatározott módon be kell jelenteni, a tevékenységet szüneteltetni majd ezt követően az
illetékes, feltárásra jogosult intézmény elvégzi a mentő feltárást.
A kárenyhítés lehetőségeinek figyelembevétele a beruházások szempontjából mindenképpen
fontos, hiszen a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében az
elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált,
így régészeti érintettség esetén a régészeti munkák költségével és időigényével is számolnia
kell a beruházónak. A beruházások kapcsán célszerű lehet az előzetes egyeztetés az
örökségvédelmi hatósággal.
Az Ozora község területére eső nyilvántartott lelőhelyek száma 28, ezek közül belterületen
található részben vagy egészben nyolc lelőhely (1., 2., 6., 7., 12., 13., 24., 28. lelőhelyek). A
belterületi vagy egyéb beépített területrészeken azok az építési munkálatok, amelyek
talajbolygatással járnak (pl. ház-, pince- vagy kerítésalap ásása, közművek vezetése,
tereprendezés, oszlopállítás, fásítás, árokásás, útépítés, stb.), veszélyeztető forrásnak
minősülnek, az ilyen jellegű beavatkozás engedélyezése során az örökségvédelmi hatóság is
részt vesz az eljárásban a hatályos jogszabályok alapján. A fentiek mellett bármilyen újabb
beruházás (pl. alagcsövezés, melioráció, talajlazítás, csatornaásás, homok-, agyag- vagy
földbányászás, magas- vagy mélyépítés, útépítés, stb.), essen az bel- vagy külterületre,
jelentős károkat okozhat a régészeti lelőhelyekben, ezért a fenti tevékenységek esetében az
örökségvédelmi hatóság az engedélyezés során érvényesíti az örökségvédelmi érdekeket és
előírja a szükséges örökségvédelmi hatáscsökkentő eljárást a beruházó számára, amely a
gyakorlatban a megelőző régészeti feltárás valamely formáját jelenti. A hatóság saját
hatáskörében eljárva mérlegeli a tervezett beruházás és az általa a régészeti örökségben
keletkező visszafordíthatatlan folyamatok arányát, viszonyát, majd a jogszabályokkal
összhangban, ezek alapján kikötésekkel engedélyezi vagy – jogszabályi feltételek fennállása
esetén – elutasítja az engedélykérelmet.
Az ozorai lelőhelyek kétharmada teljesen vagy részben jelenleg általános mezőgazdasági
területen, szántó művelés alatt található, szám szerint 18 darab (5., 6., 8., 9., 10., 14., 15., 16.,
17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27. lelőhelyek). A lelőhelyek az intenzív talajművelés
miatt lassan, de biztosan pusztulnak. A szántás – különösen a mélyszántás – az erózióval
kiegészülve folyamatos állagromlást okoz az érintett lelőhelyekben, tartós, több évtizedes
ilyen jellegű használat során pedig a teljes megsemmisüléssel fenyeget. Ezeken a területeken

a szántóként való használatot, mint az eddigi használati módot, az esetek többségében
korlátozni ugyan nem szükséges, de javasolt a művelési ág megváltoztatása úgy, hogy az a
lelőhelyek tartós és további romlással nem járó fennmaradását garantálja. Javasolt a gyep
művelési ág és ennek megfelelően a füvesítés után kaszálóként vagy legelőként való
hasznosítás bevezetésének megfontolása.
A gyep, rét, legelő művelési módok a régészeti lelőhelyek állapotának háborítatlan megőrzése
szempontjából kifejezetten kedvezőek, ilyen területen teljes egészében jelenleg egyetlen
lelőhely sem található. Javasolt törekedni e felületek megőrzésére és lehetséges kiterjesztésére
a régészeti lelőhelyeken és környezetükben.
A kert, szőlő vagy gyümölcsös kialakítása, illetve erdő telepítése többnyire jelentős veszélyt
jelenthet a régészeti lelőhelyekre nézve, ugyanis a szőlő- és kertműveléshez, illetve az
erdőgazdálkodáshoz általában kapcsolódó műveletek (pl. tuskózás, rigolírozás) a lelőhelyek
vagy lelőhelyrészek megsemmisülésével járhatnak. E tevékenységeket ezért a régészeti
lelőhelyek területén kerülni kell. Az örökségvédelmi hatóság örökségvédelmi hatástanulmány
készíttetését írhatja elő újrahasznosításra, más célú hasznosításra vagy telekalakításra irányuló
földhivatali eljárás esetén. Szőlőterületen egy (9. lelőhely), erdővel fedett területen pedig hat
lelőhely (3., 4., 8., 9., 11., 28. lelőhely) lelőhely fekszik részben vagy egészen.
Régészeti érdekű terület a település közigazgatási területére eső valamennyi vízfolyás vagy
állóvíz partszakasza, még ha ezekben ma már nem is található víz, illetve az egykori források
környéke is. A jelen művelési ágaktól eltérni ezeken a területeken nem kell, jelenségek vagy
leletek észlelése esetén azonban a jogszabályok által előírt tennivalókon túl értesíteni kell a
helyi jegyző útján a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot és megyei hatókörű városi
múzeumot is, hogy a lelőhely bekerülhessen a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásba.
Amennyiben ezeken a területeken belül azonosítani sikerül a konkrét lelőhelyeket, azokra a
továbbiakban a nyilvántartott régészeti lelőhelyekre vonatkozó szabályok és eljárások
vonatkoznak. Újabb, jelentős földmunkával járó beruházás vagy változtatás ezért egyik ilyen
területen sem javasolt. Amennyiben mégis beépítésre kerül régészeti érdekűként számon
tartott terület, fel kell készülni régészeti lelőhely előkerülésére, ami az ott folyó munkálatokat
lelassíthatja.
Egy-egy nagyobb területet érintő beruházás esetén – így esetleg útépítés, zöldmezős
beruházás nyomvonalának, helyének végleges meghatározását megelőzően – célszerű külön
örökségvédelmi hatástanulmány készíttetése. A hatástanulmány készítése során alkalmazott,
nem roncsoló módszerek (légi fotó, terepbejárás, geofizikai felmérés) és szondázó kutatások
segítségével a lelőhely kiterjedése és jellege viszonylag jól meghatározható. A terv
véglegesítését megelőzően, saját megrendelésre készített örökségvédelmi hatástanulmány
révén elkerülhető, hogy az engedélyeztetési fázisban az örökségvédelmi hatóság a kérelmet
elutasítsa vagy a tervek módosítását írja elő. Egy-egy konkrét beruházás tervezési fázisában
ezért mindenképpen érdemes egyeztetni az illetékes örökségvédelmi hatósággal.
Amennyiben a lelőhelyeken és régészeti érdekű területeken kívül kerülne elő lelet vagy
jelenség, akkor a korábban részletesen leírt jogszabályok szerint kell eljárni.
Régészeti szempontból alapvetően fontos, hogy minden egyes nyilvántartott lelőhelyet érintő
munkálat esetében biztosított legyen a régészeti felügyelet. Tekintettel azonban a törvényi
szabályozásra, amely szerint a beruházások esetében a szükségessé váló régészeti feltárások
költségét a beruházónak kell állnia, valamint a váratlanul előkerülő lelőhelyek kapcsán
szükséges mentő feltárások által okozott időkiesésre egy-egy beruházás során, a nem kellően
motivált felek miatt a gyakorlatban továbbra is számolni kell a régészeti jelenségek egy
jelentős részének dokumentálatlan pusztulásával. Ennek elkerülése érdekében szükséges az
előrelátó tervezés, valamint a fejlesztések során az örökségvédelmi többletköltségek
tervezése.

Ozora területén sem az egyes lelőhelyek jelentősége, sem a veszélyeztetés nem indokolja
jelenleg egyetlen lelőhely védésre vonatkozó felterjesztését sem.
Ugyanezen indoknál fogva, bár az egyes régészeti lelőhelyek többnyire jól hozzáférhetőek a
kutatás számára, tervezett feltárásukat jelenleg semmi nem indokolja. Beruházást megelőző
régészeti kutatás azonban szükség esetén minden területen lehetséges.
Az ozorai lelőhelyek közül jelenleg egyiket sem javasoljuk régészeti bemutatóhely
kialakítására.
3.2 Az önkormányzati feladatok meghatározása
A jelenlegi károsan ható folyamat (talaj bolygatása) a fokozatos állagromlást jelenti a
lelőhelyek számára. E folyamat elméletileg visszafordítható vagy legalább is megállítható
lenne, ha a területeken a talajművelést a lentebb felvázolt módon megváltoztatnák. Ehhez a
helyi adminisztráció (Önkormányzat), a szakemberek (örökségvédelmi hatóság, Megyei
Múzeum) és az érintett magánszemélyek vagy vállalkozások konstruktív együttműködése
szükséges. Ellenkező esetben a folyamat megfordíthatatlannak látszik és előbb-utóbb
menthetetlenül a régészeti lelőhelyek teljes megsemmisüléséhez vezet.
4. Összefoglalás
A település bel- és külterületén máig összesen 28 régészeti lelőhely (terület) áll a Kötv.
általános elvei alapján védelem alatt.
Ezek között kiemelten védett és fokozottan védett régészeti lelőhely nem található. A
vonatkozó kormányrendelet értelmében a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen a hatóság
örökségvédelmi engedélye szükséges – a más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság
hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött –
minden, 30 cm mélységet meghaladó földmunkához, tereprendezéshez, valamint depó,
feltöltés, töltés létesítéséhez és a régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálataihoz.
Minden ismert és nyilvántartott lelőhely esetében már a jelenlegi humuszréteg bolygatása
(eltávolítása) is sérti a régészeti örökség földben rejlő emlékeit. Amennyiben ezek területén
elkerülhetetlen az építési tevékenység, annak eljárásába a kulturális örökségvédelmi hatóságot
be kell vonni. Ilyen esetben megelőző régészeti feltárásra kell számítani, amelynek költségeit
a beruházónak kell viselnie.
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a település területén a régészeti feladatellátásra
nagyberuházások kivételével a Wosinsky Mór Megyei Múzeum (7100 Szekszárd, Szent
István tér 26.) jogosult.
Régészeti ügyekben szakhatóságként, illetve szakkérdés vizsgálatában jelenleg a Tolna
Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.,
tel: 06 (74) 505-600, e-mail: epitesugy.szekszard@tolna.gov.hu) az illetékes.
Ez a hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. A
település területén időközben előkerülő lelőhelyekről a nyilvántartást vezető hatóság
(Miniszterelnökség) vezet közhiteles nyilvántartást. Javasolt minden tervezett beruházás előtt
a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni.
A HÉSZ-be javasolt szövegrész
„(1) Régészeti érintettség esetén a hatályos kulturális örökségvédelmi jogszabályok alapján
kell eljárni.
(2) Minden olyan esetben, amikor régészeti lelet vagy annak tűnő tárgy, régészeti emlék vagy
régészeti jelenség kerül elő, a területileg illetékes jegyzőt értesíteni kell, aki haladéktalanul

tájékoztatja az örökségvédelmi hatóságot, a további intézkedésig a munkálatokat fel kell
függeszteni, a terület őrzéséről a megtaláló köteles gondoskodni.
(3) A régészeti örökséget és a műemléki értéket érintő kérdésekben a központi közhiteles
örökségvédelmi nyilvántartásban és a rendezési tervhez készített örökségvédelmi
hatástanulmányban foglaltak együttesen irányadók.”
5. Nyilatkozat
A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy a hatástanulmány régészeti munkarésze az
örökségvédelmi jogszabályok és a hatósági eljárások figyelembe vételével készült.
A hatástanulmány egy nyomtatott, aláírt példányát és egy digitális változatát a megrendelőnek
átadtam.
A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy régész diplomával rendelkezem és a
68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 84. § (2) a) és a 439/2013. (XI. 20.) kormányrendelet 4. §
(1) a) pontja alapján van jogosultságom a régészeti szakterületi munkarész elkészítésére.
Régész diploma száma: 947/2001. sz. (ELTE-BTK)
Régészeti szakértői nyilvántartási szám: 15-022.
Tamási, 2019. február 15.

dr. K. Németh András
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tel.: 30/405-1986
Mellékletek:
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1. melléklet
Régészeti lelőhelyek Ozora közigazgatási területén
1. Ozora – Barátkút tér (Ozora 1)
Lelőhely-azonosító: 23214
A lelőhely megjelölése: késő középkori kolostor
A lelőhely leírása: Az ozorai ferences kolostort Filippo Scolari (Ozorai Pipo) alapította, 1418ban kapott rá engedélyt, 1423-ban pedig már állt az épület. 1475-től őrségi központ lett, 1516ban hét kolostor tartozott hozzá, 1535-ben húsz szerzetes lakott a kolostorban. A szerzetesek
1543-ban hagyták el a török veszély miatt. A 18. század elején romjai még álltak. A Barátkút
tér déli részén, a Cinca-patak nyugati oldalán fekvő házak előtti részen 1952-ben Gábor
József helytörténész végzett kisebb kutatást, amelynek során megtalálta a kolostor egymás
mellett sorakozó öt celláját. 1954-ben Fehér Géza és Éri István végzett helyszínelést a
kolostor helyénél, 1957-ben pedig Nagy Emese tárta fel a kolostortemplom szentélyét,
valamint a tőle délre fekvő kolostorépület keleti részét. 2002-ben gázvezeték-fektetés során
keresztülvágták a kolostorépületet, ekkor Vizi Márta dokumentálta a hajófal egy részletét, a
kolostor nyugati zárófalát és a kerengő délkeleti részének helyiség-részleteit.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés, közműfektetés
Hrsz.: 910, 963, 1007–1010, 1011/1, 1011/2, 1012, 1015, 1104/1, 1104/2, 1749
2. Ozora – Vár / Várkastély (Ozora 2)
Lelőhely-azonosító: 23216
A lelőhely megjelölése: késő rézkori (Baden-kultúra bolerázi csoport) telep, késő bronzkori
(urnamezős kultúra) telep, késő középkori várkastély, török kori vár
A lelőhely leírása: A műemlék reneszánsz várkastély a falu központjában, a Sió déli oldalán,
kisebb kiemelkedésen áll. Filippo Scolari (Ozorai Pipo) építtette 1416 és 1426 között gótikus
stílusban, 1510 körül reneszánsz stílusban átépítették. 1545-től török helyőrség kapott benne
helyet, 1686 után katonai jelentősége megszűnt. Az Esterházyak 1733-ra állították helyre
uradalmi központként, 1790 után magtárnak használták. Régészeti és építészettörténeti
kutatása 1981-től 2002-ig folyt Feld István vezetésével, aki 2008-ban, 2011-ben és 2013-ban
is végzett kisebb, a helyreállításokat megelőző feltárást. 2014-ben hasonló célból Vizi Márta
végzett feltárást, majd 2015-ben régészeti felügyeletet. A kb. 35×35 méter alapterületű,
négyzet alaprajzú, belső udvaros, emeletes, részben alápincézett palotát a négy sarkán kerek
tornyokkal ellátott várfal vette körül, előtte mély árokkal. A török korban a várfal és a palota
között palánkot emeltek, később ugyanitt telepjelenségeket ástak. A külső bejárat
délnyugatról nyílt, a várat északnyugat felé híd kötötte össze a plébániatemplommal. A vár
körül a Baden-kultúrához tartozó bolerázi csoport és az urnamezős kultúra telepobjektumai is
előkerültek.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés, közműfektetés
Hrsz.: 1565, 1591–1596, 1599–1603, 1605/1, 1605/2, 1746/2, 1746/3, 1747, 1748
3. Ozora – Újfalu, homokbánya (Ozora 3)
Lelőhely-azonosító: 23217
A lelőhely megjelölése: késő avar kori temető, ismeretlen korú telep
A lelőhely leírása: 1969-ben a falutól északra, az ártérből kiemelkedő dombvonulat keleti
lejtőjén homokbányászat során öt-hat sírt dúltak fel. Lakossági bejelentés nyomán Rosner

Gyula leletmentés keretében hét sírt tárt fel, köztük két lovastemetkezést. A temetőrészlet a 8.
század elejére keltezhető. A lelőhely a szőlőhegy felhagyása után mára beerdősült.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: anyagkitermelés, bánya-rekultiváció, rigolírozás, erdőművelés
Hrsz.: 0127, 0128, 0130/1, 0136, 0137/4, 0141/13, 0152/3, 0153, 0154/6
4. Ozora – Kálvária / Kálváriahegy (Torma I. 44. lelőhely) (Ozora 4)
Lelőhely-azonosító: 23406
A lelőhely megjelölése: Árpád-kori kisvár
A lelőhely leírása: A falu felett, a Koppány, a Mártírok és a Kálvária utca által közrefogott,
északnyugat–délkeleti irányban elterülő, meredek oldalú Kálvária északnyugati részén
kétrészes földvár található. A kb. 20×30 méter alapterületű fővárat észak, kelet és dél felől
széles, mély árok védte, a 30 méter hosszú elővár ettől délre húzódott. A lelőhelyet először
Wosinsky Mór írta le a 19. század végén, az ekkor erdővel borított földvár területén nem talált
leleteket, de őskorinak határozta meg. 1961-ben Torma István járta be a területét, leletanyagot
azonban ő sem talált. 1982-ben Miklós Zsuzsa szondázó ásatást végzett, kutatóárkokkal
átvágta a fővárat, a sáncárkot és a külső árkot is. Épületnyomok nem kerültek elő, mindössze
két, 12-13. századi kerámiatöredék. A feltáró szerint a vár a 12. század végén, a 13. század
elején létesülhetett, és nem lakták állandóan, csak menedékhelyként használhatták.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: talajművelés, erdőművelés
Hrsz.: 792/1, 793, 795–803, 820–827
5. Ozora – Sióbozót, Sziget (Torma I. 42. lelőhely) (Ozora 5)
Lelőhely-azonosító: 23458
A lelőhely megjelölése: őskori telep
A lelőhely leírása: Torma István 1961-ben a falu északnyugati szélén, az akkori Sztálin utca
(később Mártírok útja) és a Sió között, a holt Siótól északra húzódó, kelet–nyugati irányú,
300–400×50–100 méter nagyságú, 1-1,5 méter magas dombon néhány kovaszilánkot talált.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 020/1–3
6. Ozora – Mártírok útja 7. / Sztálin utca 7. (Torma I. 43. lelőhely) (Ozora 6)
Lelőhely-azonosító: 23459
A lelőhely megjelölése: bronzkori telep
A lelőhely leírása: Torma István 1961-ben feljegyezte, hogy a Mártírok útja (akkoriban
Sztálin utca) 7. számú ház előtt nem sokkal korábban árokásáskor bronzkori merítőedényt
találtak. A kertek alját bejárta, de a beépítettség miatt leleteket nem talált a Kálváriahegyi
erődítés alatt fekvő lelőhelyen.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés, közműfektetés, mezőgazdasági művelés
(mélyszántás)
Hrsz.: 13
7. Ozora – Petőfi u. (Torma I. 45. lelőhely) (Ozora 7)
Lelőhely-azonosító: 23460
A lelőhely megjelölése: késő rézkori (Baden-kultúra) szórványlelet

A lelőhely leírása: Torma István 1961-ben feljegyezte, hogy Harta József háza előtt
útépítéskor a Baden-kultúrához tartozó edény töredékei kerültek elő, a lelőhelyen azonban
terepbejárása során nem talált leletanyagot.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés, közműfektetés, mezőgazdasági művelés
(mélyszántás)
Hrsz.: 1015, 1020–1026
8. Ozora – Koppány utca vége / Vöröshadsereg utca vége (Torma I. 46. lelőhely) (Ozora 8)
Lelőhely-azonosító: 23461
A lelőhely megjelölése: ismeretlen jellegű kelta lelőhely
A lelőhely leírása: Torma István 1961-ben feljegyezte, hogy a Fürged felé vezető út melletti
löszfalban kelta lándzsahegyet találtak.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: erózió, mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0185/2, 0187/1, 0188/1, 0188/2, 0189/4, 0194, 0195, 0202/38, 0310, 0312/9, 0312/33,
0316, 0319/3
9. Ozora – Várhegy, Tükörcsösi feljáró (Torma I. 48. lelőhely) (Ozora 10)
Lelőhely-azonosító: 23463
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú szórványlelet
A lelőhely leírása: Torma István 1961-ben feljegyezte, hogy egy vízmosásban bronzlándzsa
került elő.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: erózió, mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erdőművelés
Hrsz.: 0505/26, 0505/44, 0507, 0508/4, 0508/5, 0508/7, 1579–1581, 1584, 1610–1612
10. Ozora – Sióbozót (Ozora 12)
Lelőhely-azonosító: 47129
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú telep
A lelőhely leírása: Ozorától nyugatra, a Siótól délre, az ártérből alig kiemelkedő teraszon
2004 tavaszán légi fotózás során két, négyzet alaprajzú, egyenként kb. 50×50 méter nagyságú,
egymástól kb. 200 méterre fekvő objektumot figyeltek meg. A lelőhely bejárása egyelőre nem
történt meg.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 030/3
11. Ozora – Ráctemető (Ozora 13)
Lelőhely-azonosító: 47131
A lelőhely megjelölése: őskori halomsíros temető
A lelőhely leírása: A lelőhelyet Wosinsky Mór 1896-os könyvéből ismerjük. Leírása szerint
Tótipusztával szemben, a Sió-völgy déli oldalán található Fenyvesi-hegy keleti és nyugati
oldalán fekvő két, mesterséges bevágás közti terület könyve megjelenése előtt 15–20 évvel –
tehát 1880 körül – még legelő volt, ahol „tisztán kivehető halmok borították az egész
területet”. A területet Wosinsky könyvének megjelenése idején már szőlőként és szántóként
használták, amelynek következtében addigra már eltűntek a halomsírok. A felhagyott
szőlőhegyen fekvő lelőhely mára beerdősült.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erdőművelés

Hrsz.: 0128, 0137/4, 0138, 0140, 0141/13
12. Ozora – Tótipuszta (Ozora 14)
Lelőhely-azonosító: 47133
A lelőhely megjelölése: avar kori temető
A lelőhely leírása: 1871-ben, a tótipusztai béreslakások mellett, a Sió és a fehérvári országút
között húzódó, „körülbelül 60 lábnyi magas domb-lánczolat” keleti lejtőjén, három ölre az
országúttól, pinceásás során avar vezéri sírokra bukkantak, amelynek kiemelkedő leletei több
részletben jutottak múzeumba. A gazdag sírok kisebb családi temetőhöz tartozhattak.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés, közműfektetés, mezőgazdasági művelés
(mélyszántás)
Hrsz.: 1815/9–12, 1815/15–18, 1815/20, 1815/23–29, 1816/1, 1816/2, 1817, 1822, 1841,
1843/2, 1843/3, 1843/6, 1843/7, 1843/9–12
13. Ozora – Római katolikus templom (Ozora 15)
Lelőhely-azonosító: 47135
A lelőhely megjelölése: középkori templom, középkori temető
A lelőhely leírása: 2002-ben gázvezetékárok ásásakor a barokk műemlék templomtól
közvetlenül keletre négy helyen is megbolygatták a középkori plébániatemplom kő alapfalait,
feltehetően a szentély déli oldalának és záródásának falait, illetve támpilléreit. A helyszínelést
Ódor János Gábor végezte.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés, közműfektetés
Hrsz.: 1746/2, 1746/3, 1747
14. Ozora – Bakics-híd / Fürged-part III. (Ozora 16)
Lelőhely-azonosító: 47136
A lelőhely megjelölése: őskori telep, középkori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2000-ben az Érmelléki-ág nyugati oldalán, Bakics-híd
2. lelőhelytől (Ozora 17, lelőhely-azonosító: 47137) északra, kb. a 143 méter magas
magassági pont vonalában, a túloldali, észak–déli irányú kis földnyelv végével szemben
néhány apró őskori és középkori cserepet gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0209/4, 0209/6
15. Ozora – Bakics-híd 2. / Fürged-part II. (Ozora 17)
Lelőhely-azonosító: 47137
A lelőhely megjelölése: középkori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2000-ben az Érmelléki-ág nyugati-oldalán, a V alakú
halastó nyugati felén, a Bakics-híd 3. nevű középkori lelőhelytől (Ozora 18, lelőhelyazonosító: 47138) kb. 300 méterre északra néhány középkori cserepet talált a tó melletti lapos
dombon.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0218/6, 0218/7
16. Ozora – Bakics-híd 3. / Fürged-part I. (Ozora 18)
Lelőhely-azonosító: 47138

A lelőhely megjelölése: középkori telep, középkori templom, középkori temető
A lelőhely leírása: 1740 körül még említették a középkori Dorog falu templomának alapját az
Ozoráról Iregbe és Tamásiba vezető út mellett. K. Németh András 2000-ben az Érmellékiágon létesített V alakú halastó nyugati oldalán, a tó és a gazos löszmélyút közötti domb
tetején kb. 50 méter hosszú középkori lelőhelyet fedezett fel. A mélyúttól északra a
dombtetőn az előző lelőhelyhez kapcsolódóan szintén középkori cserepeket gyűjtött. Ezt a
területet a kataszteri térkép Dorogi-dűlőnek nevezi. A templom helyét K. Németh András
2008-ban azonosította, a mélyúttól kb. 100 méterre északra, a pataktól kb. 150 méterre
nyugatra, egy kb. 30×20 méteres, törmelékkel borított területen.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0205/2, 0208, 0218/6, 0218/7, 0219/2, 0229/2–5, 0231
17. Ozora – Rácz-kút (Ozora 19)
Lelőhely-azonosító: 47139
A lelőhely megjelölése: őskori telep, római kori telep
A lelőhely leírása: Az ún. Kalap-érbe kelet-délkelet felől egy kis patak folyik azon a ponton,
ahol az Ozoráról Tamásiba tartó földesút keresztezi a patakot. A kis patak északi oldalán, attól
kezdve, ahol annak folyása megközelítőleg nyugat–keleti irányba fordul, a víz közvetlen
partjától a dombvonulat közepéig, a patakkal párhuzamosan kevesebb őskori és elszórtan több
római cserepet, továbbá egy kézimalom őrlőkövének kb. 5-6 kg-os darabját gyűjtötte össze K.
Németh András 2000-ben.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0275/7–10, 0275/15
18. Ozora – Köcsöge / Kecsege / Kecsege IV. / Kecsege-puszta (Ozora 20)
Lelőhely-azonosító: 47140
A lelőhely megjelölése: őskori telep, római kori telep, Árpád-kori telep, késő középkori telep,
középkori templom
A lelőhely leírása: Miklós Zsuzsa 2000-ben a Cseréngáti-patak keleti oldalán, a Kecsegéről
kelet felé, Ozorára vezető földesúttól délre légi fotón, majd terepbejárással őskori és római
kori telepet, illetve Árpád-kori és késő középkori települést azonosított. Ugyanebben az évben
K. Németh András is bejárta a középkori Kecső falu és temploma helyét. Miklós Zsuzsa
2004-ben ugyanitt légi fotón esetlegesen földvárra utaló jeleket vett észre, amelyek azonban
terepbejárás után nem bizonyultak annak. (A lelőhely a fent felsorolt, és külön-külön más, de
részben egymást fedő poligonokkal bejelentett lelőhelyek összevonásával jött létre: Kecsege
IV. [Tamási 77, lelőhely-azonosító: 28515]; Kecsege-puszta, Köcsöge [Tamási 78, lelőhelyazonosító: 28516]; Kecsege [Fürged 3, lelőhely-azonosító: 50744]).
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0220/27–29, 0220/34–36
19. Ozora – Malomi-dűlő (Ozora 21)
Lelőhely-azonosító: 47141
A lelőhely megjelölése: őskori telep, római kori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2000-ben az Érmelléki-ág nyugati felén, az egykori
Károly-majorral szemben fekvő szakaszon, egy határozott mellékvölgytől északra kb. 50
méter hosszan nagyon elszórva kevés őskori és római cserepet gyűjtött a patakmenti
dombvonulat alsó részén.

A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0229/1, 0229/5, 0231
20. Ozora – Vizes-malom (Ozora 22)
Lelőhely-azonosító: 47142
A lelőhely megjelölése: őskori telep, római kori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2000-ben a Malomi-dűlőben fekvő lelőhelytől (Ozora
21, lelőhely-azonosító: 47141) délre, az ott említett határozott mellékvölgytől közvetlenül
délre eső határozottan kiemelkedő dombon, a tetejétől a patak széléig, dél felé haladva a
vízzel párhuzamosan több római cserepet gyűjtött, kevés őskorival együtt. Kétszeri, néhány
tíz méteres megszakítással ez a lelőhely egészen addig délre nyúlik, ahol az északnyugat felől
érkező földesút keresztezi a patakot (kb. 400 méter).
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0229/1, 0229/5, 0231, 0232
21. Ozora – Károly-major (Ozora 23)
Lelőhely-azonosító: 47143
A lelőhely megjelölése: őskori telep, római kori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2000-ben az Egri-hídtól észak felé, az Érmelléki-ág
nyugati-oldalán, az egykori Károly-majorhoz vezető dűlőúttól közvetlenül északra kb. 50
méter hosszan őskori és római kerámiát gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0233, 0234, 0235/2
22. Ozora – Egri-híd (Ozora 24)
Lelőhely-azonosító: 47144
A lelőhely megjelölése: őskori telep, római kori telep, népvándorláskori temető
A lelőhely leírása: K. Németh András 2000-ben a Fürgedi-patak keleti, ún. Érmelléki-ága és a
bele délkelet-kelet felől folyó kis mellékág (illetve földesút) találkozásától északkeletre, a
következő nyugat–keleti irányú mellékvölgyig őskori és római cserepeket gyűjtött. A
lelőhelyet 2014-ben Ódor János Gábor és K. Németh András újra bejárta, adatgyűjtésük
szerint ugyanitt korábban 5. századi temetőre utaló fibulák is előkerültek.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erózió
Hrsz.: 0235/2, 0235/3, 0238/1, 0238/2
23. Ozora – Tamási-út (Ozora 25)
Lelőhely-azonosító: 57208
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú vár
A lelőhely leírása: Czajlik Zoltán 2005-ben légi fotózás során a Kalap-érbe és a vele délkelet
felől egyesülő kis patak találkozásánál, az egykor Tamásiból Ozorára vezető dűlőút keleti
oldalán ismeretlen korú földvárra utaló nyomokat azonosított.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 0275/15–17
24. Ozora – Mártírok utca (Ozora 27)

Lelőhely-azonosító: 72047
A lelőhely megjelölése: rézkori telep
A lelőhely leírása: Ódor János Gábor 2002-ben gázvezetékárok-ásás régészeti felügyelete
során a Mártírok utca keleti szakaszán őskori, valószínűleg rézkori kerámia-töredékeket talált.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés, közműfektetés
Hrsz.: 25, 26, 28, 31/1, 31/2, 32, 304/7, 555/1, 556, 564, 565, 566/1
25. Ozora – Határ-dűlő (Ozora 28)
Lelőhely-azonosító: 90447
A lelőhely megjelölése: római kori halomsírok
A lelőhely leírása: Ódor János Gábor és K. Németh András 2014-ben az Egri-híd (Ozora 24,
lelőhely-azonosító: 47144) lelőhely északkeleti részén elkülönülve három, egyenként 8–15
méter átmérőjű, a környezetükből átlagosan 1 méterre kiemelkedő halmot, valószínűleg
egykori halomsírok nyomait figyelte meg.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erózió
Hrsz.: 0235/2, 0238/1, 0238/2
26. Ozora – Döbrentei puszta-dűlő 1. lelőhely (Ozora 29)
Lelőhely-azonosító: 91843
A lelőhely megjelölése: neolit telep, rézkori telep, római kori telep
A lelőhely leírása: Czövek Attila 2011-ben lakossági bejelentés ellenőrzése során Ozora
északnyugati határában, közvetlenül a felsőnyéki határszélen, a Sió déli felén, a Döbrönteierdő északnyugati sarkában, nyugat, észak és kelet felől keskeny erdősávval körülvett
szántóföldön, egy észak–déli irányú vízfolyás keleti oldalán kb. 500 méter hosszan őskori és
római kori telepet azonosított. A leletek túlnyomó része római kori, a jellegzetes őskori
kerámiatöredékek között a Körös-Starčevo-, illetve a Baden-kultúrához tartozó töredékek
különíthetők el.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 044/6, 044/7
27. Ozora – Külfürged (Ozora 30)
Lelőhely-azonosító: 91845
A lelőhely megjelölése: római kori telep
A lelőhely leírása: K. Németh András 2015. évi adatgyűjtése szerint egy felsőnyéki lakos
Ozora északnyugati határában, a felsőnyéki határba zsákszerűen benyúló kiszögellésben, az
Érmelléki-árok keleti oldalán, a patakkal párhuzamosan, kb. 250 méter hosszan és 100 méter
szélességben római kori leleteket gyűjtött.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás)
Hrsz.: 060/10
28. Ozora – Árpád utca 54.
Lelőhely-azonosító: 23215
A lelőhely megjelölése: őskori telep (?), ismeretlen korú csontvázas temető
A lelőhely leírása: 1954-ben Éri István helyszínelést végzett az Árpád u. 54. számú háznál,
ahol homokbányászat során korábban embercsontok kerültek elő. A bánya falában néhány
jellegtelen őskori cserepeket is talált, de ezek összetartozása az embercsontokkal kérdéses.

A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt
A lelőhely veszélyeztetettsége: anyagkitermelés, erózió
Hrsz.: 1530
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1. Előzmények
A települést a megyei területrendezési terv földtani veszélyforrások övezetével érintettnek minősíti. A
különböző típusú és a helyszíneken azonosított veszélyforrások valós kiterjedését, vagyis az
igazgatási területen belüli tömegmozgásoknak kitett helyek elhelyezkedését és aktuális kiterjedését a
településrendezési eszközök összeállítása keretében határvonal alkalmazásával szükséges
megvalósítani.
A település korábban összeállításra került rendezési terve ezen kitételnek eleget tett, mivel a
felszínmozgásos események különböző minőségű országos nyilvántartásainak felhasználásával került
megalkotásra.
A továbbiakban a különböző nyilvántartásokban rögzített események áttekintésével és újbóli
értékelésével, továbbá a település aktuális morfológiai viszonyai, valamint az emberi jelenlét által nem
megváltoztatható adott földtani adottságok ismeretében az alábbi mérnökgeológiai értékelést lehet
adni a község településrendezési eszközeinek módosításához.

2. Adatbázisok
2.1. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat feladata, hogy az ország területén kialakult
tömegmozgásokat összegezze és elérhető formában adja közre az eseményeket. E feladat ellátását a
https://map.mbfsz.gov.hu/FDT_veszely_orszag/ linken elérhető térképen feltüntetett eseményekkel
igazolja. Jelenleg (2020. szeptember 28.) a községre vonatkozóan egy helyszínt jelez a nyilvántartás
az alábbiakkal:

Ezen helyszín és értékelése teljesen azonos az 1970-es években felvételezett és összeállításra került
Országos Felszínmozgásos Kataszterben szereplővel. Az akkori értékelést a Földmérő és
Talajvizsgáló Vállalat készítette és térképen is ábrázolta 1705-062-1 kódszámmal az eseményekkel
érintett helyszínt. Az archív felmérést követően a továbbiakban – az újabb mozgásos helyet az
előbbitől teljesen elkülönítve – a 1705-062-4 kódszámmal történt a Dózsa Gy. és Táncsics M. utcák
épületei mögötti területrész kiemelése és elkülönítése, ahol jellemzően a magántelkeken alakultak ki
kisebb omlások. Előbbiekben jelzett helyszínek és események alapozták meg, hogy a település
földtani veszélyforrásokkal való érintettséget kapott a későbbi területrendezési tervekben.
2.2. Az ország területén számos helyen jelentkezett tömegmozgásos káresemények ismeretében a
XX. század utolsó negyedében több minisztérium képviselőiből álló Pince- és Partfalbizottság
feladatává vált a káresemények ellenőrzése és kezelése. A szükségessé vált munkálatokat
pályázatokkal készítették elő, mivel a támogatásokat csak így lehetett megszerezni. A település ekkor
megkezdte a korábban mozgásosnak ismert helyszíneken a beavatkozásokat, továbbá igyekezett az
újabb helyszíneken is megvalósítani az aktuálissá vált veszélyelhárításokat.1992-től – az időjárás
kilengéseivel jól párhuzamosíthatóan – szinte folyamatosan történtek olyan események, amelyek
leginkább a közterületekre jelentettek veszélyt (pince- vagy üregfelszakadás, kőzetfal omlása stb.).
Több éven keresztül történtek azon munkálatok, melyek természetesen kiterjedtek a Dózsa Gy. és
Táncsics M. utcák területére is, valamint kiegészültek a Mártírok u. és a Várhegy u. területén
megvalósult védművekkel vagy szakszerű beavatkozásokkal. Végül a 2000-es évek elejére a
közterületeknél sikerült elvégezni a legfontosabb munkálatokat, de a magánterületeken és azok

telekhatárvonalának közelében – általában a telekbelsőkben – lévő kőzetfalakra a munkálatok nem
terjedhettek ki, hiszen csak a közterületekre vonatkozóan lehetett pályázatokat benyújtani. A
továbbiakban a település sajátos morfológiai helyzete (völgyek igénybevételével kialakult belterület)
miatt a teherviselő kőzettér átázásra és kimosódásra való érzékenységének megfelelve inkább az
eróziós káresemények kerültek előtérbe (az adottságok alapján azok a jövőben is jelentkezhetnek). A
magántelkeken belül lévő mesterséges kőzetfalak ezen időszakban szinte mindenütt tovább
hámlottak, sőt egyes helyeken nagyobb veszélyeztetést jelentően omlások is kialakultak.
2.3. A XXI. század első évtizedétől tehát már a magántelkeken belüli események jelentkeztek
nagyobb számmal. Ekkor a település igyekezett a katasztrófavédelmi és a bányafelügyeleti
szakemberek megkeresésével orvosolni a problémát. A település lakótelkein belüli káreseményeket
külön-külön értékelték és megadásra kerültek azon javaslatok, amelyek a problémakör további
kezeléséhez szükségesek. Az események helyszínei voltak a Hunyadi u. 37., Koppány u. 23-24.,
Táncsics u. 24., Várkert u. 29. ingatlanokon található kőzetfalak omlásai, vagy a 2018-ban megtörtént
Bezerédi u. 43. sz. mögötti kőzetfal peremvonalában jelentkezett szakadás. A helyszíni vizsgálatok
során több esetben megállapításra került, hogy az események nem jelentenek közvetlen
veszélyeztetést a lakóépületekre. Valójában nem történtek olyan események – a peremvonali
szakadások, felületi omlások megtörténte ellenére – amelyeknek következményeként azonnali
kilakoltatást kellett volna kezdeményezni.

3. Jelenlegi állapotok
A településen a történelmi időktől indulóan elfogadott, hogy a saját telken belül a lakosság pincét váj
vagy egyszerű anyagnyerésként biztosítás és felület védelem nélküli kőzetfalat alakít ki. A terepfelszín
ember általi megváltoztatását napjainkban már kevésbé folytatják, mivel határozottan megváltozott az
anyagfelhasználás, továbbá nincsenek már a munkálatokhoz hozzáértő személyek, de a korábbi
műveletek helyszínei napjainkban is megtalálhatók. Az előbbiek következménye, hogy a telkeken
belüli sok évtizede kiképzett kőzetfalaknál a fenntartási és karbantartási munkálatok is elmaradtak már
az utóbbi évtizedekben, sőt a peremvonalakon a növényzet úgy elburjánzott, hogy tömegével és
gyökérzete általi ingadozó erősségű (lombkorona nagyságától és szélerősségtől is befolyásolt)
feszítésével gyakran káreseményeket kezdeményez.
A település teljes területén szinte teljesen azonos üledékképződési viszonyokat jelző
képződménycsoport mutatkozik, számos helyen 30 m vastagságot is meghaladóan. A belterületnek
szinte minden részletében a pleisztocén kőzetliszt, vagy annak helyi változatai jelentik a hatásviselő
közeget, vagy a nyitott kőzetfalak anyagát. A kőzetliszt településen belüli eltérései leginkább a finom
szemű homok változó mennyiségű közbetelepüléseivel vagy annak ingadozó mértékű keveredésével
érzékelhető. A teljes rétegsorozat erózióra azonban nagyon érzékeny oly módon, hogy a homokosabb
részletek feltárását igazoló kőzetfalak a klimatikus hatásokra látványosan hamarabb veszítik el
állékonyságukat. Ennek következményeként és a kőzettér erózió érzékenységét kihasználóan a
villámárvizek napjainkban a közterületeken inkább kimosódásokat okoznak.
Az utóbbi években a biztosítás nélküli kőzetfalak természetes módon – klimatikus hatásokra történő –
állagromlásainak megfelelve jelentkeztek olyan magántelkeken belüli mozgások, amelyek hámlások,
omlások, vagy esetleg kisebb mértékű sárfolyások voltak. Utóbbi események amiatt váltak gyakoribbá,
hogy a homokos kőzetliszt (lösz) egyre nagyobb felületeken van kitéve az esőknek. Az események
jellemzően a lakóépületek mögötti a gazdasági épületeket veszélyeztetik, mivel a lakóépületek csak
elvétve érintkeznek közvetlenül a mesterségesen kiképzett falakkal. Ha van közvetlen érintkezés,
akkor a fal jobb állapotú, mivel az épületek jelenléte állékonyságot fokozó bélésfalként funkcionál.
Igen jellemző viszont, hogy a peremvonalakon helyet foglal a fás növényzet, vagy erősen cserjésedett
a mesterséges bevágások közvetlen környezete. Kiemelendő viszont, hogy a lakóépületek közelsége
esetén a falak jobb és rendezettebb állapotokat mutatnak azoknál, amelyeknek előterében csak
gazdasági épületek találhatók.
A település nagy részén jellemző, hogy a völgyoldalak megbontása karéjosan történt, így az utcák egy
részében – inkább a Siótól távolabbi helyszíneken – olyan karéjokkal történtek a bevágások, hogy a
telekhatárokhoz már lealacsonyodva érkeznek a mesterséges falak. E sajátosság eredménye, hogy

az események általában csak egy-egy telekbelsőben jelentkeznek, és nem terjednek tovább a
közvetlen környezetben oly módon, hogy kezelhetetlenek legyenek.

4. Összegzés és javaslatok
A hatályos településrendezési eszközökben szereplő lehatárolás – a korábban végzett terepi
felvételezés és az archív, valamint az utóbbi évtizedek eseményei alapján – alapjaiban megfelelő. E
megállapítást támasztja alá, hogy az utóbbi évtizedben bekövetkezett káresemények mindegyike a
már korábban lehatárolt területen belül – jellemzően a korábban megállapított határvonal közelében,
de a lehatárolásra került területrészt érintve – jelentkeztek.
A földtani veszélyforrások jelenlétét jelző aktuális határvonalon változtatni, vagy új területrészre is
kiterjedően meghatározni a határvonalat csak akkor indokolt, ha az új beépítésű terület nem sík
helyszínre (legalább 10 °-nál meredekebb lejtőre) kerül kijelölésre, vagy az aktuális morfológiát az
építmények elhelyezéséhez véglegesen át kell alakítani. Utóbbi kitétel annak ismeretében fontos,
hogy az építkezések egy része egyszerű bejelentéssel végezhető és a létesítési tevékenység során
kiképzésre kerülő bevágások és töltések egy része feltételezhetően nem az általános szakmai
kritériumok betartásával valósul meg.
A település morfológiai viszonyai ismeretében fontos, hogy a több lakóépületből álló új övezetek – a
jelenleg nem beépített helyszínek igénybevételével – csak akkor legyenek kijelölendők, ha biztosított
az ott összegyülekező felszíni vizek gyűjtése és elvezetése a befogadóba.
A belterületen történő foghíj beépítésekhez, vagy az új építmények kialakításához akkor kell
talajvizsgálati jelentést (állékonysági értékeléssel) készíteni, ha az építési tevékenység
eredményeként a kőzetfal helyzete módosításra kerül, vagy az új építmény közvetlenül a kőzetfallal
érintkezik.
Ajánlott, hogy a Helyi Építési Szabályzatban jelenjen meg azon előírás, hogy a telkeken belüli
kőzetfalak folyamatos fenntartást vagy időszakos gondozást igényelnek és ezen feladatot mindenkor
a telektulajdonosnak kell ellátnia. Gondozási feladatként ajánlott rögzíteni a fás növényzet gyérítését,
eltávolítását, valamint a csapadékvizek telkeken belüli gyűjtését és elvezetését.
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