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BEVEZETÉS 
 
A kulturális örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi munkát megalapozó szakmai anyag, 
mely a településfejlesztési koncepció hosszú távra megfogalmazott, a város rendszereire vetített 
átfogó célok, célok, feladatok és eszközök értékvédelemre vonatkozó jelentőségét és az arra 
gyakorolt általános hatásait mutatja be. 
 
Az örökségvédelmi hatástanulmány részletes tartalmát az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 
39/2015 (III.11.) számú kormányrendelet 12. melléklete rögzíti. A hatástanulmány alapvetően a 
műemléki és a régészeti szakterületi munkarészekből áll. 
 
Nagymányok város önkormányzata a település közigazgatási területén lévő kulturális örökség 
feltárásának, feldolgozásának, megóvásának, védelmének, fenntartható használatának érdekében az 
előzőekben bemutatott elvárásoknak megfelelően készítteti jelen hatástanulmányt. 
 
 
1. VIZSGÁLAT 
 
 
1.1. NAGYMÁNYOK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI LEÍRÁSA 
 
Nagymányok létezése óta kultúrákkal gazdag népvándorlásoknak otthont adó környezet. 
Szórványleletekből megállapítható, hogy a Völgységi-patak vízgyűjtő rendszere tartósan sűrűn lakott 
hely volt, a magyaregregyi völgytől a Hidas – Cikó – Bonyhád – Paradicsompuszta – Szentgál pusztáig, 
sőt a beugró völgyek is a mai Mucsfa – Györe - Tevel határában. 

A település első írásbeli emléke az Árpádházbeli királyok korából maradt fenn. A pécsváradi bencés 
kolostor alapítólevelében, mely 1015-ben kelt, szó esik bizonyos Damaslaus herceg által a pécsváradi 
kolostornak adományozott két faluról (birtokról), melyeknek egyike a „Maneg” a Mecsek-hegy keleti 
nyúlványának északi oldalán, mely a mai Mecseknádasd(egykori Püspöknádasd), Bonyhád, Apar és 
Máza községek határai között terült el. Az ekkori lakosság számát „Felsmann” 20-25 családban véli 
megállapíthatónak.  

A honfoglalás után eltelt évszázadok alatt első ízben a tatárjárás idején pusztult ki a falu. Ellenben az 
1300-as évek elejére a helyiségből már tekintélyes és megyei viszonylatban is jelentékeny község 
alakult újra, amelynek már saját papja és temploma volt. Ebben segítség volt az is, hogy török 
pusztítás következtében elnéptelenedett településbe, katolikus vallású németek kerültek 
betelepítésre. Feljegyzések szerint az 1300-as évek végére a lakosság száma már 500-600 fő lehetett. 

Az akkori község az 1432-es évben már a Manyok nevet viselte és egy 1437-es birtokkimutatásban 
azonban már, mint Tápászi Pál pécsi kanonok birtoka szerepel. Mányok második pusztulását is a 
török hódoltság okozta. Az 1543-as évben Szulejmán szultán a Dél-dunántúl bekebelezésével 
Nagymányokot is uralma alá hajtotta és megkezdte a terület teljes kizsákmányolását (harács, tized).  
Az 1660-as évek végére Mányok népét már a magyar és a török részről is sarcolták és a végromlás 
szélére jutott. A magas terhek miatt egyre több lakos szökött el és Mányok 1669. évben már csak 
mint puszta szerepel. 

 Buda visszafoglalása után (1686) és a török kiűzésével is csak kevesen tértek vissza a településre, 
Nagymányok magyar lakossága, gyakorlatilag megszűnt.  



„Eltűnt az a nyelvre, szokásokra és viseletre nézve egyaránt érdekes népfaj a megye e 
vidékéről, mely állítólag még Szent István idejében ősi besenyő telepből alakult.” 

Felsmann levele 

A felszabadult országrész benépesítése csak betelepítéssel volt lehetséges. 1722-ben indult a német 
telepesek beköltözése, akik révén nemcsak a lakosság száma növekedett, hanem zömmel 
mesteremberek lévén új munkakultúrák is megteremtődtek a községben. Ekkor kezdődött meg a 
község területén lévő erdők kiirtása, a települési terület növelése. Az 1735-36. évi lajstrom szerint 
Nagymányokon 59 családnevet regisztráltak. 1737. évben megjelent  pestis ellenére, 1741-ben a 
lélekszám már 461 fő volt. 

Nagymányok lakossága 1811-ben elérte az 1030 főt, mely már tiszta német és tiszta katolikus volt. 
Ezek után a lakosság tovább erősödött és az 1828. évi egyházlátogatási okmány szerint számuk már 
1126 fő akik közül már 170 fő iskolába járt. Nagymányokon a jobbágyság megszüntetését kimondó 
1848. évi törvény után kezdték el a község birtokainak számbavételét és felosztását.  

Egy 1874. évi számbavétel után Nagymányok területe kb. 1678 hold. A juh-sertés-szarvasmarha 
tenyésztés elterjedését kívánták szorgalmazni ezért 1894-ben körállatorvosi székhelyet hoztak létre a 
településen. 

A lakosság folytatta azon törekvéseit, hogy a községük életminőségén, megélhetésén tovább 
javítsanak és megkezdődött a tudatosan megművelt területek arányának növelése, továbbá a föld 
mélyén lévő ásványvagyon kitermelése.  

Az I. világháború áldozatainak nagy száma majd ezt követően az 1919. márciusától uralomra jutó 
bolsevizmus valamint az ezt követő időszakok más - más beállítottságú politikai hatalmai erősen 
befolyásolták és megváltoztatták nemcsak Nagymányok lakossági összetételét, hanem a már kialakult 
és működő mezőgazdasági és állattenyésztési ágazatot is. 

A földben rejlő ásványi nyersanyag - Mecseki 
feketeszén – iránti kereslet és ebből következő 
haszon lehetőségeinek hatására a szénbányászat 
kezdeti lépései 1803-ban indultak. A bányászat 
jelentősebb szerephez 1890-től jutott, amikor 
megépítették az első üzemi épületeket és 
munkáslakásokat. 1873-ban a vasút is kiépült.  

A település fejlődése a 80-as évek végéig 
dinamikusan ment végbe, majd a stagnáló helyzet 
után és a 90-es évek második felétől kezdődő 
bányabezárások hatására megállt. A lakosság nagy 
része - munkanélküliség növekedése ellenére is – 
a településen marad. 

A település ezen időszakot követően „új utat 
keresett magának” és megújulását bizonyítja, 
hogy Nagymányok község 2009. évben az akkori 
köztársasági elnöktől városi címet kapott. 



A község hármas településtagoltsága illetve szerkezeti alakulása szintén a szénbányászathoz kötődik. 
A falusi rész 1015-től ismert, ehhez szervesen csatlakozott a Csalapuszta 1299- től, mely két utcából 
állt.  

Az első szénkutatások a feljegyzések szerint 1820 körül történtek, a bányászat kiterjesztése Riegel 
Antal nevéhez fűződik, s országos jelentőségűvé válását az 1872-73-ban megépült Duna-Dráva vasút 
is biztosította. 

A Bányatelep (Öregtelep) − melyet a bánya hozo  létre és te  komfortossá − 1891-től került be a 
község vérkeringésébe.  

A szintén bányászlakásokból álló településrész Újtelep 1958-tól kezdődően épült. 

Az 1980-as években kezdődött meg a Bonyhád-Dombóvári út mellett a községközpont kiépítése, 
mely napjainkban is folyamatban van. 

A kezdetben halmazos jellegű beépítést, a bányász kolóniák illetve a 80-as, 90-es években épülő 
családi házas területek már szabályosabb, a dombhátakra merőleges utcahálózathoz igazított 
beépítés váltja fel, mely a mai napig a város alapszerkezete. 
 
1.2. TÁJTÖRTÉNET, TERMÉSZET, TÁJ, TÁJHASZNÁLAT - TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
 

   
1779       1864                                  forrás: www.hungaricana.hu 

 

   
I. katonai felmérés (1763-1787)                                         II. katonai felmérés (1806-1869) 



   
III. katonai felmérés (1869-1887)                                    Magyar Királyság  Osztrák-Magyar Monarchia 

forrás: www.mapire.eu 

Az I. katonai felmérés (1700-as évek) térképén jól látszik, hogy a település két, egymástól elkülönülő 
településrészből állt, a Csala nevű rész néhány házból állt a patak mellett, a nagyobb kiterjedésű, 
több utcából álló központi rész pedig az úttól északra helyezkedett el. A faluközpontban zömében 
kőházak álltak a hozzájuk tartozó kertekkel. Kőtemploma is volt a településnek. A patak erejének 
nagymértékű hasznosításáról árulkodnak a vízimalmok, összesen négy malom látszik a térképen, 
körülöttük a hozzá tartozó épületekkel. Közvetlenül a falu közelében rét és legelőterületek álltak, 
csak a pataktól délre a hegyoldalon alakítottak ki egy nagy kiterjedésű gyümölcsöst, mely szinte 
összeolvadt Kismányok zártkerti területeivel. A kertek mellett közvetlenül pedig már kezdődik a 
Mecsek nagy kiterjedésű erdőterülete. Innentől a felszín is változatosabb képet mutat. Ebből az 
időből a térkép alapján bányászatra utaló jel nem található, bár a feljegyzések szerint kismértékű 
kőbányászat már ebben az időben is megfigyelhető volt. A közlekedés feltételei biztosítottak voltak, 
Hidas felöl jött egy kocsiút, amely K-ről közelítette meg a falut, aztán észak felé haladt tovább. A 
környező települések között sok földút szabdalta a tájat, a patakon több ponton lehetett átkelni 
épített hidakon. 

A 19. századra a lakott terület kis mértékben nőtt, de még mindig az elkülönülő településrészek a 
jellemzőek. A településközpont ebben az időben érte el mai formáját, a központi utcaszerkezet 
gyakorlatilag nem változott. Ezen a térképen már látható az Ady Endre utcai pincesor is. A 
tájhasználatot továbbra is meghatározta a vízfolyások jelenléte, vízimalmok sorakoznak a patak 
mentén, melyet helyenként ártéri mocsaras sávok kísérnek. A település temetője a mai helyén állt 
már ebben az időben is. 1873-ban kiépült a vasút, amely markáns elemként jelent meg a tájban. 

A szénbányászati tevékenység a 19. században kezdődött, a század végére már megépültek az első 
bányászlakások is, kialakult a Bányatelep településrész, majd az 1950-es években az Újtelep is. A 
brikettgyártás 1936-ban indult, ekkor épült ki a brikettgyár több kiszolgáló épületből álló tömbje, 
ahova vasút is vezetett. 

 

A 4 részből álló település egyes részeit a Völgység-patak választja el egymástól. Az eredeti 
településrészt a változatos felszín miatt kialakított kacskaringós, szűk utcák jellemzik. A központi rész 
rendezett, az utcák egy része szépen fásított.  



Területhasznosítás szempontjából a külterület változatos képet mutat, a művelési ágak megoszlása a 
következő:  

Művelési ág ha % 
erdő, fásított terület 200,4 19 
gyep (rét, legelő) 82 7,9 
gyümölcsös, kert 1,3 0,1 
kivett 227,7 21,2 
szántó 513,7 48 
szőlő 3,2 0,4 
vízfelszín 27 2,5 
nádas 10,6 0,9 

 

Az adatokból is jól látszik, hogy a jó minőségű csernozjom talajoknak köszönhetően a külterületen 
igen magas a szántók aránya, a településtől északra gyakorlatilag csak szántókat találunk. Ezzel 
szemben a déli területeken a Mecsek oldalában már az erdős területek dominálnak.  

A katonai felmérések térképeihez képest mára a szőlő és gyümölcsös területek jelentősen 
csökkentek, zártkerti részt mindössze a település DNy-i határában találunk. A korabeli térképeken 
még látható Kismányokhoz közeli, nagy kiterjedésű gyümölcsösök helyén mára már szántóterületeket 
alakítottak ki. A két meglévő pincesor árulkodik az egykori jelentősebb szőlőtermesztésről.  

Nagymányok tájhasználatát a mai napig meghatározza a vízfolyások jelenléte, a Völgység-patak és az 
Izmény-Györei vízfolyás. Ez utóbbi a település nyugati határában tóvá lett duzzasztva, amely a 
vízfolyáson keresztül további, más településekhez tartozó tavakkal áll szoros ökológia kapcsolatban. 
A vízfolyások közvetlen környezete részben mocsaras, nádas terület gazdag élővilággal, részben ártéri 
erdők és rétek területe. Mindkét vízfolyás áthalad a lakott részen, a parti sávjukban széles 
zöldterületek kísérik. Az egykor használatos sok vízimalom emlékét mára már csak egy épület őrzi.  

A bányászati tevékenység napjainkban sokkal kisebb mértékben befolyásolja a tájhasználatot, mint 
egykor. Jelenleg kőbányászat folyik a régi bánya területének egy részén, amely területileg jól 
lehatárolható. A szénbányászat befejeződött. Az egykori tevékenység során kitermelt meddőt 
többnyire az aknák és tárók közelében halmozták fel, de ismeretesek máshol kialakított 
meddőhányók is (például: Váralja-hegy Ny-i lejtőjén épített egykori bányavasút nyomvonala). Mára 
ezek benövényesedtek, így szinte észrevétlenül illeszkednek a környék domborzatába.  

A szénbányászatból fennmaradt épületek nagy része pusztulófélben van, mindössze egy földalatti 
épületegyüttes sportcélú hasznosítása valósult meg, amely pozitív példája az egykori tájhasználat 
örökségének újbóli hasznosítására.  

Összességében elmondható, hogy a tájhasználat a szántóföldi műveléssel maximálisan 
alkalmazkodott a kedvező helyi klimatikus és talajviszonyokhoz, míg a déli erdőterületek a Mecsek 
táji karakterét tükrözik. A vízfolyások ma is jelentős tájhasználati elemek. 
 



 

1.3. TELEPÜLÉSKÉP ÉS UTCAKÉPEK 
 
A település karakterét alapvetően a falusias lakóterületek morfológiája határozza meg. Utcaképét, 
térarányait a mindenkori adottságok alakították ki. Az azonos épületmagasságok, az általában utcára 
merőleges nyeregtetős kialakítás, rendezett utcaképet eredményez. A bányász kolóniák illetve a 
Bányász utca valamint a településközpont építészeti karaktere – utcával párhuzamos gerinc, 
magasabb szintszám, lapos tető, sűrűbb sorházas, ikres beépítés - eltér a fent említett falusias 
lakóterületi jellegtől, de a kisvárosi hangulatot így is megőrzi. 

 
Településközpont  

 
1.4. TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETHASZNÁLAT  
 

A kisváros településszerkezetét a domborzat, a 
nagyobb vízfolyások illetve a település történeti 
fejlődése során kialakult közutak valamint a vasút 
határozták meg. 

A település egészét tekintve É-D irányban erőteljesen 
lejt. A szépen kirajzolódó - szintén - É-D-i irányú 
völgyek jelölték ki az egykori település helyét, a 
legsíkabb területen, az igazgatási terület 
súlypontjában. Délről változatos domborzatú erdő 
illetve bányaterületek határolják a települést. 

Nagymányok legjelentősebb forgalmi útja a 
Kaposszekcső-Bonyhád közötti 6534 j. közút mely K-
NY-i irányban szeli keresztül a várost és fűzi fel annak 
jelentősebb közintézményeit. A település közlekedési 
szerkezetében jelentős változást eredményezett az 
összekötő út mai nyomvonalának kialakítása (1980 -84 
között), mert ez által tehermentesült a Petőfi S. utca 
menti településrész és vált a településfejlődés – 

Nagymányok domborzati viszonyai                                  intézményfejlesztés – meghatározó tengelyévé. 



Erről az útról ágaznak le a várost közvetlen környezetéhez kapcsolódó további települési utak, 
valamint a megszűnt bányához, brikettgyárhoz vezető 65166. sz. állami út is. 
 
A településfejlődés során elkülöníthető egységek: 

– A kisváros történetileg kialakult magja – „a falu” – amely a mai templom körül alakult ki, ahol 
szabálytalan nyomvonalvezetésű utcák egy, a terepadottságokhoz igazodó fokozatos fejlődés 
eredményei. E szerkezet az 1960-as éveket követően mind észak, mind északkelet-kelet 
irányában szabályos (egyenes) utcák, tömbök kialakításával bővült.  

– A 6534 számú összekötő út és völgységi patak közötti sáv, lakó és ipari területeket egyaránt 
tartalmazó  „Csala puszta” (József A. utca, Bem utca) ugyancsak a település egy ősi magja, 
melynek nyugati irányú bővítéseként jött létre a bányász lakásépítési program keretében az 
„Újtelep”. E térség foglalja magában a Dombóvár – Bátaszéki vasútvonalat, valamint a 
brikettgyár készletterét is. 

– A Völgységi pataktól délre jött létre az egykori szénbánya szomszédságában az „Öregtelep”, a 
bányász kolóniákra jellemző sorházas beépítési mód alkalmazásával. E terület déli, délkeleti 
irányban igényesebb kialakítású családi házas területtel bővült. E településrész foglalja 
magában az egykori bányaüzemi – a jelenlegi brikettgyári területeket, a meddőhányók 
térségét is. 

A településszerkezet meghatározó 
eleme - változatlanul - a 
településmagból - domborzatilag is 
- kiemelkedő római katolikus 
templom és környéke, a régi „falu” 
központja. 

 
A közigazgatási terület két egymástól markánsan elkülönülő, eltérő jegyeket viselő részre osztható. A 
belterülettől északra fekvő területre, melyre a mező- illetve vízgazdálkodási hasznosítás jellemző, és 
a belterülettől délre fekvő, jelentős kiterjedésű erdő területekre. 

A település meghatározó terület-felhasználási egysége a szántó. A mezőgazdaság a 20. század elejéig 
- a bányászat mellet - a legfontosabb gazdasági ág volt a kisváros életében és a mai napig is e 
területhasználat teszi ki a művelési ágak közel 50%-át. Ezt az erdő illetve fásított területek aránya 
követei – közel 20% - de maga az erdőgazdálkodás sosem töltött be meghatározó szerepet a 
település életében. 



FÖLDTERÜLETEK MŰVELÉSI ÁG SZERINT 
 



 

1.5. TELEPÜLÉSKARAKTER: TELEKSZERKEZET ÉS TELEKHASZNÁLAT, BEÉPÍTÉSI MÓD ÉS ÉPÜLETTÍPUSOK 
 

Telekszerkezet és telekhasználat 
 

Nagymányok településszerkezetének fejlődése a már 
említett 4 „városrész” kialakulásával írható le. Először 
a terepviszonyokhoz alkalmazkodó, organikus 
utcaszerkezetű „falu” és Csala-puszta szalagtelkes 
struktúrája jelent meg. (bordó felületek). A telkek 
szélessége jellemzően 12-20m, míg a telkek hossza 
jóval változatos képet mutat. 

Az 1800-as években az eredeti utcaszerkezet 
sűrűsödött és a templom környezetében megjelentek 
a kisebb telekméretű, de változatlanul fésűs beépítésű 
lakótelkek. A XIX. század végére a község a bányanyitás 
hatására egy komplett új településrésszel, egy bánya 
kolóniával bővült – Csala-pusztától délre található 
Öregtelep – mely nemcsak beépítési módjában, de 
telekméreteit tekintve is eltért az eddigiektől.(piros 
felület).  

Az 1950-es-60-as években pedig az Újtelep valósult meg, mely egy újabb telekméret kategóriával 
színesítette a palettát. (narancssárga) 

Végezetül a meglévő beépítést kiegészítő, illetve azokat megosztó új kertvárosias jellegű beépítések 
teszik ki a mai települési térséget. (sárga) 

A  régi településrész – a „falu” és Csala-puszta - hosszú sokszor 150 m-es szalagtelkei a lakás, 
állattartás, kert illetve mezőgazdálkodási területekre tagolódott. Napjainkra viszont az efféle 
telekhasználat eltűnőben van, a lakosság többsége már nem használja ki a nagy telek adta 
lehetőségeket.  

A telekméret vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a beépített területek telekméreteinek 
átlagos mérete több mint 1000 m2, melybe a régi MÁV terület –készlet tér – 7,5 ha-os telke is 
beletartozik. 

A település lakott területének telekalakulatai jellemzően 400-1500 m2 –esek, mely 
településrészenként jól tipizálható a mindig változó igényeknek köszönhetően.  

A régi „falu” területére a hosszú átlagosan 1200, az Öregtelepre a 400, Újtelepre a 600 az új 
kertvárosias beépítésekre pedig az 1000 m2-es telekátlagok jellemzőek. 
 
 
 
 
 
 
 



 
BELTERÜLETI TELEKMÉRET VIZSGÁLAT  
 

 
 

 
Beépítési jellemzők 

 

A történeti településrész beépítési módja 
alapvetően előkert nélküli, fésűs beépítés – 
keresztcsűrrel - változó telekszélességgel és 
domborzathoz igazodó telekmélységgel. (Táncsics 
M., Ady E., Petőfi S., Kossuth L., Dózsa Gy. u.)  

E szerkezet az 1960-as éveket követően mind 
észak, mind észak-kelet kelet irányában 
szabályos (egyenes), oldal illetve szabadonálló 
beépítésű, családiházas utcákkal, tömbökkel 
bővült.  
(Dózsa Gy., Zrinyi M.,Jókai M., Kölcsey F., Erkel F. utca, Ady 
E. u. felső szakasza, Katona J. és Bányász u.) 

 



A település fő utcája mentén, illetve az intézmények térségében szabadonálló beépítési mód alakult 
ki. (Petőfi S. ,József A. u.) 

Az 1891-92-ben épült munkástelep – öregtelepi bányász kolónia – az akkor hatékony, sorházas 
beépítési mód alkalmazásával készült. (Várfő, Mikszáth K., Móricz Zs., Liszt F., Fenyves u.) Idővel e terület 
déli, délkeleti irányban igényesebb kialakítású családi házas területtel bővült. (Munkácsy M., Nagy 
Sándor, Klapka, Fenyves u.) 

    
Öregtelep        Újtelep               Forrás:GoogleEarth 

A „Csala puszta”-i (József A. utca, Bem utca) településrészt a „falu”-hoz hasonló beépítési mód jellemzi, 
melynek nyugati irányú bővítéseként, szintén a bányász lakásépítési program keretében – jött létre 
az ikerházas beépítésű lakóterület, „Újtelep”. (Arany J., Alkotmány, Malom, Mező I., Zalka M., Asztalos S. 
u.) 

Épülettípusok 

A település épületei a térségre jellemző építészeti kultúra formajegyeit hordozzák. A 
településmagban a templomot övező utcákban a hagyományos telekszerkezet, beépítési mód és 
részben 19. századi, 20. század eleji épületállomány maradt fenn. 

 A XIX. század első felében a dombhátakra települt részeket hármas tagolású, soros elrendezésű 
parasztházak alkották, a sváb településeket jellemző, lakóépület mögött, keresztbe forduló gazdasági 
épülettel, keresztcsűrrel. Az utcára merőleges, oromfalas oldaltornácos lakóház típus, a két 
településrészen is kialakult hagyományos, zártsorú présház-pincesorral bővült. 

   
Ady Endre utcai pincesor    Dózsa György utca 

A XIX. század elejétől a városnak sajátos karaktert adott a szénbányászat, és a történeti 
településközpont egy sorházas illetve ikerházas kolóniával is kiegészült.  



 
Várfő utca 

A település legrégebbi épületei a község földszintes, 4 tengelyes, kéttraktusos római katolikus 
plébániaháza, illetve a település római katolikus temploma, amelyet az 1783-as években emeltek 
barokk stílusban. 

Az új építésű épületek az egyszerű parasztházakkal hasonlatos 1 szintes de már inkább a 70-es éveket 
idéző kockaház, illetve városias jellegű ikerházas típusok. 

A XX. sz. első felében jelennek meg azok, a településen ma is meghatározó szerepet játszó intézményi 
épületek, amelyek megjelenésükkel, formájukkal, beépítési módjukkal jelölik ki az „új” 
városközpontot. 

 

 Sportcsarnok 



 
1.6. VÉDETTSÉGEK 
 
1.6.1 Nagymányok műemlékei (országos védettség)  
 
Nagymányok szabályozási tervének módosításakor (2005) Örökségvédelmi hatástanulmány készült, 
mely meghatározta a település épített örökségének védett illetve védelemre javasolt elemeit, 
épületeit valamint lehatárolta a helyi védelemre javasolt területeket. A település helyi építési 
szabályzatában rögzítette a védett épületekre, területekre vonatkozó követelményeit. E rendelet 2. 
sz. melléklete rögzítette a műemléki védelem alatt álló illetve a helyi védelemre javasolt ingatlanokat, 
a területi védelem elemeit. 

A település számos a katolikus hitélet keretén belül épült értékes elemmel rendelkezik, mint a 
plébániaház - mely közvetlenül a templomépítés után épült 1786-ban - a község négy kápolnája - 
melyek jelenleg is szép felújított állapotban színterei a körmeneteknek –az 1797-es a szőlősök 
oldalában épült kálvária - három fakereszttel és tizennégy téglából épült állomással - továbbá a város 
központjában található Nepomuki Szent János-szobor illetve Szent Vendel-szobor 1884-ből. 
 
A város műemlékei és védett területei a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ adatszolgáltatása alapján: 
 
 
 

 

Országos védelem alatt álló épületek 
Azonosító Törzsszám megnevezése cím hrsz. környezet 

8679 4123 R.k. plébániaház Táncsics u. 7. 390/2 334, 335, 390/1, 347/1, 348, 349, 350, 351, 
387, 388, 391 

A r. k. templom szomszédságában, az utcavonaltól kissé beljebb, szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, 
csonkakontyolt nyeregtetős, alápincézett épület, É-i végéhez támaszkodó, keskenyebb, nyeregtetős 
toldalékkal. Kéttraktusos, síkmennyezetes belső, eredeti nyíláskiosztás részben 18. század vége, 19. század 
eleje. 

  



 

 

Országos védelem alatt álló épületek 
Azonosító Törzsszám megnevezése cím hrsz. környezet 

12157 11377 R.k. templom Táncsics u. 9. 390/1 336, 388, 390/2, 335, 348, 387, 347/1, 338, 337 

A középkori templom helyén épült a mai, Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelt római katolikus 
templom 1783-ban, barokk stílusban. Hegedű ablakos homlokzati tornya, háromboltszakaszos, keskeny 
félköríves szentéllyel kialakított alaprajzi elrendezése, szép részletképzésű berendezései (melynek egy része 
apécsi székesegyházból való) szint a kor stílusát képviselik. 

 
 

       



 

 
1.6.2 Helyi védettségek  
 
Első fokozatú helyi védelemben ( H1 ) részesült épületek 
sor utca, házszám Helyrajzi szám funkció 
1. Petőfi u. 633/2 Szent Vendel szobra 
2. Rákóczi u. 347/2 Kápolna 
3. Táncsics u. 371 Kápolna 
4. Dózsa Gy. u. 4. 420/2 Kápolna 
5. Külterületen 028/2 Kápolna 
6. Táncsics u. 2. 348 Iskola 
7. Táncsics u. 19. 383 Lakóépület 
8. Vörösmarty u. 24 26 Lakóépület 
9. József A. u. 6. 684 Lakóépület 
10. József A. u. 8/A 686/1 Öregek otthona 
11. 1231 út mentén 1230 Irodaház 
12. Zártkertek felé 1229 Kálvária 

Helyi védett területek 
13. Ady Endre utcai pincesor 250-284, 287-301, 304, 305, 308, 309, 310, 313, 314, 315/1, 317-

319, 321 
14. Kossuth utcai pincesor 490-513, 515-536, 

A tanulmány É 1. melléklete részletezi a helyi védett értékek adatait. 

Országos védelem alatt álló épületek 
Azonosító Törzsszám megnevezése cím hrsz. környezet 

8679 4123 
Nepomuki Szent 

János-szobor 
Petőfi u. 632/2 632/1, 633/3, 637/2, 637/1, 582, 635, 1 

Tolna megyében is sok hídon látható az a papot ábrázol, barokk kiképzésű szobor, amely a hidak szentje s a 
gyónási titok vértanúja, Nepomuki János.  A híd szomszédságában, a 65. számú ház telkén elkerítve, hasáb 
alakú talapzaton álló, a kezeiben feszületet tartó szentet, papi ornátusban ábrázoló, festett kőszobor, a 
nagymányoki hídon átkelőket vigyázza. 

  



NAGYMÁNYOK ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGE – VÉDETT ÉPÜLETEK, ÉS TERÜLETEK 

 
 



1.6.3 Régészeti örökség  

 

A régészeti örökséget önálló munkarészben ismertetjük. 



1.7. AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ELEMZÉSE 
 
Nagymányok város fejlődése során elkülöníthető településrészek közül főleg, a legrégebbi - a „falu” 
illetve Csalapuszta - területén találhatóak a védett épített örökségi értékek.  

A település magja illetve pincesorai nagyon szép, archaikus képet mutatnak, - ami a jövő számára 
megőrzendő érték. A „régi” település közepén, áll a református templom, amely szinte uralja az egész 
várost. 

Nagymányok életében mindig is meghatározó szerepet töltött be a hitélet. Az élő keresztény ember 
szent térben és időben élt. A napi ritmusát az imák és a harangzúgások, az egész évet pedig az 
egyházi ünnepek osztották szakrális ciklusokká. Lakóhelyének pedig térbeli szakrális hierarchiája volt, 
amit a templom, a Szentháromság, a kápolnák, a kálvária és a szentek szobrai határoztak meg. 
 
Nagymányok igazgatási területén 3 db műemlék és 3 műemléki környezet található. A 3 db 
nyilvántartott műemlékből mindegyik a hitélethez kötődő érték: 1 templom, 1 plébániaház valamint 
1 szobor. 

Egyedileg védett 12 objektum, melyből 6 a kereszténység jellegzetes épülete (kápolna, kálvária, szent 
szobor), 1 iskola épület (volt zárda), 3 lakóépület, 1 öregek otthona valamint egy ipari emlék a 
brikettgyári iroda épület. 

Nagymányok épített örökségeivel a Hübner Tervező Kft 2005-ban elkészített Örökségvédelmi 
hatástanulmánya foglalkozott, más tudományos megalapozottságú munka ismereteink szerint nem 
készült. A tanulmány fényképes adatlap formájában mutatta be illetve vette nyilvántartásba a 
település országos és helyi egyedi értékeit. 

 

1.8. TERÜLETHASZNÁLAT ÉS TERÜLETI ÁLLAPOT A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERÉBEN 
 
A településen, településrészeken kialakult területhasználat általánosságban megfelel az 
örökségvédelem szempontjainak. Az épített értékek túlnyomó többsége lakó, illetve 
településközpont vegyes területen belül fekszik, az értékek környezete nem akadályozza 
használatukat. 

A település arculatának formálása, vonzerejének növelése céljából szükség van a kulturális örökség 
meghatározó, hangulatteremtő épületeinek, épületcsoportjainak megőrzésére és hasznosításuk 
szempontjából az ideális funkció megkeresésére a telken és környezetükben egyaránt. 

Nagymányok műemléki és védett épületeinek nagy része megújult és méltó környezettel szolgálja a 
lakókat illetve a településre látogatókat. 



 

2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK 
 

2.1.  TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÉS TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁS  
 
Nagymányok településfejlesztési koncepciójának átfogó és részcéljai nem igénylik a településhálózat 
változását. Elképzelése szerint, Nagymányok egy olyan kisváros, ahol a lakosság jólétét biztosító 
vállalkozások kedvező feltételeket találnak, fontos a hagyományok ápolása, a települési környezet 
folyamatos megújítása, a fenntarthatóság alapelveinek érvényesítése. 

Továbbá, a város specifikus célja, azaz A városi közlekedési kapcsolatok javítása a belterületi utak 
felújítását, a hiányzó gyalogos közlekedési felületek szakaszainak kiépítését valamint kerékpáros 
kapcsolat fejlesztését tervezi a meglévő hálózati elemek felhasználásával. 

A koncepcióban meghatározott célokat elősegítő terület-felhasználás változások jelentős része is a 
meglévő települési területen belül történik, mely a településhálózat változását nem eredményezi. 
Ellenben a város gazdasági versenyképességét segítő – kő- és szénbánya - fejlesztés a 
tájhasználatban, a gyep és erdő területeken jelentős változásokat eredményez, és tájképi 
szempontból is – ugyan mélyebben fekvő de - értékes tájegységet „vesz igénybe”. A vizuális 
károkozás megfelelő növénytelepítéssel viszont kezelhető. 

 
2.2. TELEPÜLÉSSZERKEZETI, TERÜLETHASZNÁLATI ÉS BEÉPÍTETTSÉGI VÁLTOZÁS 
 
A település kialakult szerkezetének hosszú távú változásával nem számol a terv a települési területen 
belüli terület-felhasználás változások, mint az intézményi területek fejlesztése, a használaton kívüli 
iparterület újra pozícionálását célzó különleges sport és szabadidő terület- valamint lakóterület 
fejlesztés is integrálódik a meglévő térbeli rendszerbe. 

Új beépítésre szánt terület a meglévő szerkezettől leszakadva, - attól délre - önálló szerkezeti 
egységként tervezett. 

A fejlesztési területek kulturális örökség elemei által a volt brikettgyár területén érintettek, de a 
tervezett fejlesztés az irodaépület esetleges funkcióváltásával annak javát szolgálja. 

A koncepció nagy hangsúlyt fektet az adottságokhoz illeszkedő, fenntartható fejlesztésre, így a 
beépítettség változását is a jogszabály által szabott keretek között tartja az épített örökség maximális 
megőrzése mellett. 

A műemléki védelem alatt álló épületek védelmét a településrendezési eszközök is szolgálják. 

 
2.3. INFRASTRUKTURÁLIS VÁLTOZÁS  
 
Nagymányok igazgatási területét észak-keleten érinti a tervezett M9 gyorsforgalmi út, de lehajtó 
innen ~ 3 km-re Bonyhádnál tervezett. Az út és a csomópont a település infrastrukturális 
hierarchiáját nem befolyásolja. A terv hosszútávon sem számol jelentős infrastrukturális változással. 
A javasolt kerékpár- és gyalogút fejlesztések, parkoló területek, a meglévő szerkezethez igazodnak. 

 



2.4. NÉPESSÉG, ÉLETMÓD, TÁRSADALOM, KULTÚRA VÁLTOZÁSA 
 
A koncepcióban megfogalmazott célok a népesség foglalkoztatási szintjének javítását, a stabil, egész 
éves munkahelyek és ezáltal az anyagi létbiztonság megteremtését, a helyi közösségek erősítését, a 
helyi identitástudat, valamint az épített örökség nagyobb megbecsülését szolgálják. 

 
 
3. HATÁSELEMZÉS 
 
 
3.1 TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSHÁLÓZATI KÖVETKEZMÉNYEK  
 
Sem a koncepció sem a szerkezeti terv nem számol a településhálózat átalakításával, új kapcsolatok 
kialakításával. A fejlesztési elképzelések a történeti településhálózatra nincsenek hatással.  

 
3.2 TERMÉSZETI, TÁJI HATÁSOK  
 
A koncepció óvja a természeti értékeket, a célok megvalósítását a természeti és táji értékek védelme 
mellett tervezi. Az oltalom alatt álló táji elemek zöldfelületi rendszerek beépítése, nem tervezett. 

A térség egyedi természeti adottsága az itt fellelhető ásványi nyersanyag (szén, mészkő), melyek 
ismételt bányászata időről-időre felmerül. A bányászati kitermelés a környezeti terhelés 
növekedésének ellenére gazdaságfejlesztési erővel bír, és hosszú távon eredményezheti a város 
tájszerkezetének módosulását. 

 
3.3 A TELEPÜLÉSKÉP FELTÁRULÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI  
 
A fejlesztési illetve rendezési dokumentumok (tervek) a település illetve településrészek védett 
értékeit érintő változásával nem számolnak. A városképi szempontból is meghatározó védett 
épületek és környezetük megőrzését, a tervek kiemelten kezelik.  

 
3.4 RÉGÉSZETI EMLÉKEK FELTÁRHATÓSÁGÁNAK, MEGMARADÁSÁNAK, BEMUTATHATÓ- SÁGÁNAK 
VAGY PUSZTULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI  
 
A régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, pusztulásának lehetőségét a régészeti 
munkarész taglalja.  

 
3.5 TÖRTÉNETI TÉRBELI RENDSZEREK ALAKULÁSA  
 
A hagyományos térbeli rendszerek nem változnak, a fejlesztés ezeket jelentősen nem érinti. 
 
3.6 MŰEMLÉKI EGYÜTTESEK, MŰEMLÉKEK ESZMEI, HASZNÁLATI ÉS ESZTÉTIKAI JELENTŐSÉGÉNEK 
ALAKULÁSA A TÁJBAN, TELEPÜLÉSSZERKEZETBEN, ÉPÍTETT KÖRNYEZETBEN, A TELEPÜLÉS ÉLETÉBEN  
 
A település átfogó fejlesztését szolgáló célok mint: 

1. Erős helyi gazdaság 



2. Környezeti és gazdasági fenntarthatóság 
3. A városi funkciók erősítése 

mindegyike szükségessé teszi a műemléki értékek felmérését és védelmét.  

A településfejlesztési koncepció specifikus céljai közül pedig, a hagyományőrzés, nemzetiségi 
kulturális örökség védelme, közösségi zöldfelületek minőségi fejlesztése, a helyi identitás erősítése az 
épített értékek feltérképezését és a regisztrált értékek védelmét és bemutathatóságát segíti elő.  

 
3.7 MŰEMLÉKEK MEGÚJULÁSÁNAK ÉS FENNTARTHATÓSÁGÁNAK GAZDASÁGI ESÉLYEI 
 
A védett műemléki értékek megbecsülése egyre inkább általánossá válik. A koncepcióban 
megfogalmazott célok mentén meg lehet találni azokat a funkciókat, amelyek a műemléki értékek 
megőrzését gazdaságilag is fenntarthatóvá teszik. 
 
3.8 TELEPÜLÉSKARAKTER VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI  
 
A hagyományos településkarakter nem változik tekintve, hogy a fejlesztési területek az eddig is 
fejlesztett területek részei. A történeti településkarakter megőrzése érdekében a szabályzatban olyan 
követelmények kerültek rögzítésre, amelyek biztosítják az új építések utcaképbe illesztését, a 
környezethez illeszkedő tömeg kialakítását a műemlékek környezetében és a település központi 
területein. 

 
3.9 KÖRNYEZETI TERHELÉSEK ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI  
 
A környezeti terhelések (zaj, levegő, víz) nem veszélyeztetik az épített örökség műszaki állapotát, sőt 
a tervezett fejlesztések a vízfolyások által okozott vízkárok elhárítását segíti elő. 

 
3.10 FOLYAMATOK IRÁNYA, VISSZAFORDÍTHATÓSÁGA  
 
A város egyik célja a  Hagyományőrzés, sport, nemzetiségi kulturális örökség védelme, melynek egyik 
záloga a gazdag régészeti, építészeti és természeti örökség megőrzése, bemutathatósága.  

A jelenleg üresen álló, kihasználatlan védett épületek, használaton kívüli területek az örökség 
állagromlását és így az értékek pusztulását gyorsítja fel. Kiemelt feladat kell legyen, a műemléki 
értékek helyzetbe hozása, következetes és céltudatos fejlesztése, hogy a folyamat visszafordíthatóvá 
váljon. 

 
3.11 KÁRENYHÍTÉS LEHETŐSÉGE, KÖLTSÉGE, ILLETVE ELLENTÉTELEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI  
 
Kárenyhítés csak gondatlan, a vonatkozó jogszabályoknak meg nem felelő viselkedést követően 
válhat szükségessé. Az épített örökséget olyan módon kell védeni, hogy a pusztulás megelőzhető 
legyen. 

A jelenlegi folyamatok – talaj bolygatása, fokozatos állagromlás, felújítások elmaradása – 
visszafordítása az örökségvédelem hivatalos szerveinek, az önkormányzatnak, az érintett 
befektetőknek a konstruktív együttműködésével történhet. 



A településfejlesztéssel kapcsolatos döntéseket a kormányrendelet szerint önkormányzati főépítész 
készíti elő. Egyik fontos feladata a napi „településszépítési” munkában való hatékony részt vétel. 
Ezért is fontos, hogy a települések rendelkezzenek ilyen szakemberrel. 

 
 
4. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 
 
 
 
Nagymányok épített örökségéről, műemléki értékeinek védelméről szóló örökségvédelmi 
hatástanulmánya 2005-ben készült. 2016-ban a város új Településfejlesztési Koncepciót készítetett, 
melyhez szükségessé vált az Örökségvédelmi Hatástanulmány felülvizsgálata is. A település átfogó 
fejlesztését szolgáló célok egyik alappillére a környezeti és gazdasági fenntarthatóság a városi 
funkciók erősítése, mely szükségessé teszi a műemléki értékek felmérését és körültekintő védelmét 
is. A településfejlesztési koncepció az átfogó célok mellé részcélokat rendel, mely célok 
megfogalmazásakor, beavatkozási területekre vetítésekor az örökségvédelem prioritást élvez.  

A megfogalmazott településfejlesztési javaslatok egyértelműen alkalmasak arra, hogy a műemléki 
értékek megfelelő szerephez jussanak és így a védelemnek fenntartható gazdasági bázisa legyen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. NYILATKOZAT 
 
Alulírott Dr. Hübner Mátyás, mint Nagymányok 2016-ban készülő Településfejlesztési Koncepciójához 
készített örökségvédelmi hatástanulmány készítője nyilatkozom arról, hogy a tervezett megoldás 
megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy az 
örökségvédelmi hatástanulmány épített örökség munkarésze elkészítésére jogosultsággal 
rendelkezem.  

 

Pécs, 2016. szeptember 
 
        Dr. Hübner Mátyás 
        okl. építészmérnök vezető tervező 
        Ybl díjas építész 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É1 MELLÉKLET 
NAGYMÁNYOK ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYÁHOZ 

 



Sorszám Cím Hrsz. Védettségi fok 
1 Petőfi u. 633/2 HV 

  

Leírás, Jellemzők, védendő értékek: 
Az útszéli szobrok állításának szokása a Tolna megyében a XVIII. század elején veszi kezdetét, melynek egy 
remek példája 1884-ben készült útkereszteződésbe állított Szent Vendel szobor. A pásztorok védőszentjének 
plasztikája, magas talapzatra állított festett kőszobor. 

Korrekciós javaslat: 
A szobor állagmegőrzése festése javasolt. 

 

Sorszám Cím Hrsz. Védettségi fok 
2 Rákóczi u. 347/2 HV 

  
Leírás, Jellemzők, védendő értékek: 
Nagymányokon számos utca vonalába beépített kis kápolnát, úgynevezett Strass Kapelle-ket találunk. A 
község első ilyen kápolnája az 1783-ban épült Szentháromság kápolna. Az íves oromzatú szerény díszítésű és 
berendezésű kápolna néprajzi szempontból is jelentős érték. 

Korrekciós javaslat: 
Szépen felújított épület. 

 



Sorszám Cím Hrsz. Védettségi fok 
3 Táncsics u. 371 HV 

  
Leírás, Jellemzők, védendő értékek: 
A település második kápolnája a templom utcájában épült Szent Flórián kápolna. Az 1797-ben épült kápolna, 
egyszerű félköríves záródású, barokk oromkialakítású épület. Bejáratát üvegajtóval zárták le, hogy a Szent 
Flórián szobrot valamint Szent Sebestyén és Szent Rókus képeket megóvják. 

Korrekciós javaslat: 
Szépen karbantartott épület és környezet. 

 

Sorszám Cím Hrsz. Védettségi fok 
4 Dózsa Gy. u. 4. 420/2 HV 

  
Leírás, Jellemzők, védendő értékek: 

A községben a legújabb kápolna az 1928-ban épült Szent József kápolna, amelyet a politikai község képviselő 
testülete építetett úrnapi kápolna céljára. Hogy a belsejét megóvják a porosodástól, 1935-ben ajtaját 
üvegtáblákkal rakták be. 

Korrekciós javaslat: 

Szépen karbantartott épület és környezet. 

 



Sorszám Cím Hrsz. Védettségi fok 
5 Külterületen 028/2 HV 

 
 

Leírás, Jellemzők, védendő értékek: 

A község belterületén kívül, a határban található az u.n. Remete kápolna. Úgy az építés ideje, minta építető neve 
ismeretlen. Régi alakjában csak egy meglehetősen szűk bemélyedéssel bíró fal volt, benne fából faragott Mária 
szobor. A leromlott régi kápolnát 1930-ban újraépítették kis oltárral ahová a régi Mária szobrot helyezték. 

Korrekciós javaslat: 

Szépen karbantartott épület és környezet. 

 

Sorszám Cím Hrsz. Védettségi fok 
6 Táncsics u. 2. 348 HV 

 

 
 

 
Leírás, Jellemzők, védendő értékek: 

Az 1890-ben épült, akkor még egyszintes zárda épületet, 1914-re 2 szintesre bővítették. Ezekben az időkben is 
óvodai és iskolai funkciókat is betöltő szimmetrikus homlokzatszervezésű, vakolatsávokkal díszített épület, mára 
már kizárólag iskolaként üzemel. 

Korrekciós javaslat: 

Szépen karbantartott épület és környezet. 



Sorszám Cím Hrsz. Védettségi fok 
7 Táncsics u. 19. 383 HV 

  
Leírás, Jellemzők, védendő értékek: 

A történeti településmag számos jellegzetes parasztházzal rendelkezik, melyek közül az egyik eredeti részleteket, 
népi építészeti megoldásokat őrző épület, ez a szimmetrikus utcai homlokzattal, mellvédfalas, meszelt, 
téglaoszlopos oldaltornáccal kialakított oldalhatáron álló épület. 

Korrekciós javaslat: 
 

 

Sorszám Cím Hrsz. Védettségi fok 
8 Vörösmarty u. 24. 26 HV 

  
Leírás, Jellemzők, védendő értékek: 

Szépen felújított, eredeti részleteket őrző hagyományos parasztház. Az oldalhatáron álló, 2+1 nyíláskiosztású, 
szimmetrikus utcai homlokzatú, a faragott faoszlopos eredeti részletképzésű oldaltornácos épület a Német 
Nemzetiségi Tájház „otthona”. 

Korrekciós javaslat: 
 

 

 



Sorszám Cím Hrsz. Védettségi fok 
9 József A. u. 6. 684 HV 

  
Leírás, Jellemzők, védendő értékek: 

Szépen megőrzött – az egykori malomhoz tartozó- épület melyet szokatlanul széles, 2+1 nyíláskiosztású, kontyolt 
tetős homlokzat, eredeti részletképzésű faoszlopos oldaltornác jellemez. 

Korrekciós javaslat: 

A jelenleg lakatlan épület állaga folyamatosan romlik, megtartása és felújítása feltétlen javasolt. 

 

Sorszám Cím Hrsz. Védettségi fok 
10 József A. u. 8/6 686/1 HV 

  
Leírás, Jellemzők, védendő értékek: 

Szépen felújított és karbantartott eklektikus stílusjegyeket hordozó középület. A régi kastély, anno a bánya 
igazgatóságként, napjainkban öregek otthonaként funkcionál. Az alaprajzi elrendezés, a homlokzatszervezés 
szimmetriatengelyét építészeti elemekkel, a homlokzati elemeket vakolatdíszekkel, színváltással hangsúlyozza. 

Korrekciós javaslat: 
 

 

 



Sorszám Cím Hrsz. Védettségi fok 
11 1231 út mentén 1230 HV 

  
Leírás, Jellemzők, védendő értékek: 

Az 1800-as évek végétől fellendülő kőszénbányászat a község fejlődését is nagyban befolyásolta. A bányászati 
tevékenység egy fennmaradt helyi védelemre javasolt eleme a volt bányairoda a Brikett irodaház. A szimmetria 
törvényszerűségeit követő épület, hangsúlyos eleme a hornyokkal, vakolatdíszítéssel, szín váltással díszített 
rizalitos kiképzésű bejárat. 

Korrekciós javaslat: 

Csak úgy, mint az ingatlan sorsa, az épületé is bizonytalan. Állaga, környezete teljesen leromlott. Védelemre 
érdemes ipari emlék, megtartása, felújítása javasolt. 

 

Sorszám Cím Hrsz. Védettségi fok 
12 Zártkertek felé 1229 HV 

  
Leírás, Jellemzők, védendő értékek: 

A belterület szomszédságában található szép környezetben elhelyezett kálváriadomb, a stációkkal, kereszttel, 
területi védelemre javasolt. 

Korrekciós javaslat: 

Szépen karbantartott stációk és környezet. 

 



Sorszám Cím Hrsz. Védettségi fok 

13 Ady Endre utcai pincesor 
250-284, 287-301, 304, 
305, 308, 309, 310, 313, 

314, 315/1, 317-319, 321 
HVT 

  
14 Kossuth utcai pincesor 490-513, 515-536 HVT 

  
Leírás, Jellemzők, védendő értékek: 

A település egykori szőlő és gyümölcstermesztés emlékét őrzik a település végi dombhátakra épült védett 
pincesorai. A XIX. század elején létesült, egységesnek látszó pincecsoport egyenként eltérő épületekből áll, és 
az átépülések következtében különböző korok építészeti stílusa érzékelhető rajtuk. . A domináns, teljesen 
egyszerű, utcára merőleges tetővel készült épülettömegek mellett megtalálhatók a keresztbeforduló présházak 
is. 
A helyi területként védett épületegyüttesek településszerkezeti, gazdálkodástörténeti- és egyben kiemelkedő 
esztétikai érték is. 

Korrekciós javaslat: 
A közterek minőségi kialakítása, egységes arculati elemek használata, szigorúbb építési szabályok kidolgozása 
javasolt. 

 

 




