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A FEJEZETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 

A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 14. melléklete 

 

A települési örökségvédelmi hatástanulmány tartalma 

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 2.1. pontban szereplő 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. Az értékvédelmi terv tartalmazza 

3.1. az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények, 

valamint 

3.2. az önkormányzati feladatok meghatározását. 

 

 

A 20011. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

Örökségvédelmi hatástanulmány *  

85/A. § *  (1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési 

koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy 

a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, 

akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt 

készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási 

szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. 

(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell 

meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és 

településrendezési eszközöket. 

(3) A hatóság örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő jogszabályban meghatározott 

esetekben. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100064.TV&celpara=&dbnum=1#lbj421id5488
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100064.TV&celpara=&dbnum=1#lbj422id5488
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II. 

A TERVEZETT VÁLTOZÁSOK 

HATÁSELEMZÉSE  

(68/2018. (IV. 9.) KORM. RENDELET 14. MELLÉKLET 2. RÉSZ) 

A VÁLTOZÁSOK HATÁSAI A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGRE (68/2018. (IV. 9.) 

KORM. RENDELET 14. MELLÉKLET 2.2.1) 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 13. § (1) 

értelmében a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, 

amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti. 

A 19. § (1) szerint a földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve 

az ásványi vagyon kitermelését is, a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott 

esetekben és módon el kell kerülni. 

A (3) bekezdés előírja, hogy a régészeti feltárások költségeit - a mentő feltárás, valamint a 23/F. § (7) 

bekezdésében foglalt eset kivételével - a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell fedeznie, 

akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása 

szükségessé vált. 

A 20. § (1) szerint régészeti feltárás - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - feltárási engedély 

alapján végezhető. Az engedélyt a hatóság adja ki. 

 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyekre és a régészeti feltárás elvégzésére vonatkozó általános 

követelményeket a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 

Korm. rendelet tartalmazza. 

 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 71. § (1) 

bekezdése alapján vezetett, a régészeti lelőhelyek közhiteles műemléki és régészeti nyilvántartásból 

szolgáltatott adatait a Vizsálat 1. számú melléklete tartalmazza megnevezéssel, azonosítóval, a 

védelem meghatározásával, bírság kategóriával és a védettség által érintett helyrajzi számokkal. Az 

adatszolgáltatás alapján a város területét 784 lelőhely érinti. Ebből két kiemelten védett, I-es bírság 

kategóriájú lelőhely található Gyula területén: az 1 lelőhely számú Vár és a 763 lelőhely számú 

Almásy-kastély.  

 

Külterületen a lelőhelyek védelmének érdekében elsősorban a mezőgazdasági tevékenységet 

végzőket kell tájékoztatni arról, hogy az átlagosnál mélyebb szántás, az altalajlazítás és az 

alagcsövezés a lelőhelyek rongálását eredményezheti, ezért kerülendő. Külterületen továbbá a felszíni 

viszonyok megváltoztatásával járó tevékenységek (pl. erdősítés, bányanyitás, halastó vagy 

öntözőcsatorna létesítése stb.) megkezdése előtt az ott lévő régészeti örökség elemeinek megelőző 

feltárását biztosító előkészítő munka szükséges.  

 

Belterületen az építési tevékenységek és a közműfektetési munkák során előkerülő leletekre 

vonatkozó bejelentési kötelezettség segíti elő a régészeti örökség védelmét. 

Gyula belterületi határán belül modern módszerekkel lezajlott régészeti feltárás csak építési 

tevékenységhez kapcsolódóan volt, kivételt jeletn a vár területe. A rendelkezésre álló adatok alapján 

azonban a területet érintő bármilyen jellegű földmunkáknál helyszíni régészeti felügyelet biztosítása 
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feltétlenül szükséges. Bizonytalan vagy ismeretlen, illetve váratlanul – építési, közműfektetési, 

alapozási stb. munkákkal összefüggő vagy más jellegű földmunkák során – előkerülő régészeti leletek, 

jelenségek esetén szintén számítani kell arra, hogy azok megmentését biztosítani szükséges, melynek 

első feltétele a folyamatos régészeti helyszíni felügyelet. Az új lelet vagy lelőhely előkerülését 

követően a szükséges feltárás költségei és a feltáráshoz megfelelő időtartam biztosítása szükséges. Az 

adott területhez kapcsolódó tervezői munkával, építési szándékkal összefüggő feladat a régészeti 

örökség feltárásának, dokumentálhatóságának mindenkori biztosítása, védelme. 

 

Gyula közigazgatási területén régészeti, tájképi, történelmi és kulturális szempontból értékes területek 

a település határában található kunhalmok. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

szerint a törvény erejénél fogva védett minden kunhalom. A kunhalmok ex-lege védettsége mellett 

régészeti lelőhelyként is regisztráltak. A belterülettől délre, inkább a közigazgatási határ közelében 

találhatóak kunhalmok. Az OKIR Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 

Természetvédelmi Információs Rendszere (TIR) 2002-es felmérése 17 kunhalmot tartalmaz (lásd: 

Vizsgálat munkarész). A kunhalmok közül belterületen áll a Kálvária-domb1. A régészeti 

nyilvántartásban 68 halom szerepel, amelyek közül több a település belterületén helyezkedik 

el. 
 

A VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSAIK A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRE, 

TELEPÜLÉS ÉS TÁJSZERKEZETRE (68/2018. (IV. 9.) KORM. RENDELET 14. 

MELLÉKLET 2.2.2) 

A változások hatásai a történeti településre és településszerkezetre 

Jelen szerkezeti/szabályozási terv a történeti településközpontra, a településszerkezetre alapvető 

változást nem indukál, általánosságban hangsúlyt fektet a települési karakter megtartására, az 

örökségvédelmi szempontból értékes elemek megóvására. 

Az egyes, örökségi értéket érintő változásokat részletesen ismerteti a települési értékleltárban szereplő 

elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon tervezett változások ismertetése, hatáselemzése 

és az egyes tervezett beavatkozásokra vonatkozó ajánlások megfogalmazása a településszerkezeti terv 

változásait bemutató ábra sorszámai szerinti táblázat. 

 

A VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSAIK AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGRE (68/2018. (IV. 

9.) KORM. RENDELET 14. MELLÉKLET 2.2.3) 

A változások hatásai a műemléki értékekre 

Az építészeti karakter meghatározója a történelmi rétegzettség, kontinuitás megjelenése. A Vár és a 

kastély a településkép emblematikus, tájba illeszkedő látványelemei, a város legfontosabb örökségi 

értékei. A jelen szabályozás a történeti városmagot jelenleg nem érinti. A terület esetleges fejlesztése 

széleskörű egyeztetést igényel. 

A történeti belváros országos egyedi védelem alatt álló emlékei - egy eset kivételével – nem érintettek, 

kiemelkedő helyük, jelentőségük továbbra is megőrzésre kerül. 

A tervezett változások összefoglaló hatáselemzése 

A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon tervezett 

változások ismertetése, hatáselemzése, illetve az egyes tervezett beavatkozásokra vonatkozó ajánlások 

megfogalmazása a településszerkezeti terv változásait bemutató ábra sorszámai szerint: 

 

                                                      
1 További információ: https://archeodatabase.hnm.hu/hu/s/c:430?s=Gyula%20halom&v=list  

https://archeodatabase.hnm.hu/hu/s/c:430?s=Gyula%20halom&v=list
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Belterület: 

1. TB-1.1 tervlapon: 

 a tervezett feltáró utak törlésre kerültek a tervezett északi 

elkerülő út, és a vasút (hrsz: 0671/1) közötti területen. 

Hatás: 

Földmunkával járó beavatkozás elmarad. 

Ajánlás: 

-- 

Régészeti lelőhelyet 

érint: 

Azonosító: 49 „Csíkósi 

szőlők keleti sarka” 

(Gyula 27) 

 

2. TB-1.2 tervlapon: 

 a tervezett feltáró utak nagyobb része törlésre került a tervezett 

északi elkerülő út és a vasút (hrsz: 863/5, 5146) közötti 

területen 

 a hrsz: 0693 út és a Hódi utca (hrsz:) közötti tervezett feltáró 

út megmarad, de nem a Hódi utcára köt ki, hanem a hrsz: 0688 

útra csatlakozik 

Hatás: 

Földmunkával járó beavatkozások részben elmaradnak; lelőhelyet 

érintő beruházás esetén a Kötv. előírásai meghatározóak. 

Ajánlás: 

A Kötv. A 19. § (1) szerint „a földmunkával járó beavatkozásokkal, 

fejlesztésekkel, beruházásokkal … a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el 

kell kerülni”. 

 

 a Református Ó-temető mellet a hrsz:1022/1 telek átsorolásra 

kerül K/T (különleges-temető) építési övezetből beépítésre 

nem szánt Ev (védőerdő) övezetbe 

Hatás: 

Ev övezetben földmunkával járó tevékenység régészeti lelőhelyet 

érinthet. 

Ajánlás: 

Kötv. A 19. § (1) szerint „a földmunkával járó beavatkozásokkal, 

fejlesztésekkel, beruházásokkal … a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el 

kell kerülni”.  

Régészeti lelőhelyet 

érint: 

hrsz:1022/1, 2 

Azonosító: 56 „Csíkos-

éri dűlő” (Gyula 17) 

 

 

Azonosító: 49 „Csíkósi 

szőlők keleti sarka” 

(Gyula 27) 

Azonosító: 51 „Csíkos-

éri szőlők Vasút széle” 

(Gyula 29) 

Azonosító: 54 „Csíkósi 

szőlők Kiskertek” 

(Gyula 26) 

Azonosító: 59 „Csíkósi 

szőlők közepe” (Gyula 

25) 

Azonosító: 64 „Csíkósi 

szőlők Hídláb” (Gyula 

24) 

 

3. TB-1.3 tervlapon: 

 a tervezett feltáró utak nagyobb része törlésre került a tervezett 

északi elkerülő út, és a vasút (hrsz: 1364/2, 1375, 0782/1, 

0980) közötti területen 

Hatás: 

Földmunkával járó beavatkozások részben elmaradnak; lelőhelyet 

érintő beruházás esetén a Kötv. előírásai meghatározóak. 

Ajánlás: 

A Kötv. A 19. § (1) szerint „a földmunkával járó beavatkozásokkal, 

fejlesztésekkel, beruházásokkal … a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el 

kell kerülni”. 

Régészeti lelőhelyet 

érint: 

Azonosító: 568 

„Dobozi úti temető” 

(Gyula 513) 

5. TB-1.5 tervlapon: 

 a tervezett feltáró utak egy része törlésre került 

Hatás: 

Régészeti lelőhelyet 

érint: 

hrsz: 5267 
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Földmunkával járó beavatkozások részben elmaradnak; lelőhelyet 

érintő beruházás esetén a Kötv előírásai meghatározóak. 

Ajánlás: 

A Kötv. A 19. § (1) szerint „a földmunkával járó beavatkozásokkal, 

fejlesztésekkel, beruházásokkal … a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el 

kell kerülni”. 

 

 a Törökzugi Szőlők területén meglévő kettő db kiszáradt 

folyómeder (hrsz: 5267 és hrsz: 5267?) átsorolásra kerül V 

vízgazdálkodási övezetből Zkk zöldterület övezetbe. 

 

Hatás: 

Zkk (közkert) övezetben földmunkával járó tevékenység régészeti 

lelőhelyet érinthet. 

Ajánlás: 

A Kötv. 19. § (1) szerint „a földmunkával járó beavatkozásokkal, 

fejlesztésekkel, beruházásokkal … a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el 

kell kerülni”.  

 

 a hrsz: 8033 telek átsorolásra kerül Mk (kertes) övezetből Vi 

(intézményi) építési övezetbe 

Az ingatlan nem áll védelem alatt. 

Azonosító: 60 

„Törökzug Ny-i része” 

(Gyula 20) 

Azonosító: 61 

„Törökzugi holtág” 

(Gyula 21) 

6. TB-1.6 tervlapon: 

 az Ajtósi A. utcában a hrsz: 4817 és 4817/2 telken álló 

társasházak körüli telekrész (későbbi telekalakítási céllal) Ln 

(nagyvárosias) építési övezetből Lk (kisvárosias) építési 

övezetbe kerül 

Az ingatlanok nem állnak védelem alatt. 

 

 a Szőlős utca Nürnbergi utca sarkán a hrsz: 5627, 5626, 5635 

és 5634 telkek átsorolásra kerülnek Vt (településközponti) 

építési övezetből Lke (kertvárosias) építési övezetbe 

Az ingatlanok nem állnak védelem alatt. 

Hatás: 

Az Lke építési övezet beépítési paraméterei jobban illeszkednek a 

terület jellegéhez. A változás pozitív. 

Ajánlás: 

-- 

 

 a Ferencesek terénél a hrsz 5820 telek átsorolásra kerül Vt 

(településközponti) építési övezetből KM (közmű terület) 

övezetbe 

Az ingatlan nem áll védelem alatt; a Ferencesek terén úszó telek. 

 

 a vasútállomás területe VP övezetből átsorolásra kerül KÖk 

övezetbe 

Az ingatlan nem áll védelem alatt. 

Régészeti lelőhelyet 

érint: 

Azonosító: 36 

„Ferences rendház”  

veszélyeztetett 

a nyilvántartás nem ad 

találatot de a szerk.terv 

térképén átnyúlik! 

(Gyula 2) 

11. TB-1.7 tervlapon: 

 a Móricz Zsigmond és a Károly Róbert utcákat összekötő út 

épül a hrsz: 339/4 telken a Károly Róbert utca folytatásaként. 

Műemléket érint: 

11490 [12325] 

Iskolaépületek telkéből 
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Hatás: 

Az Állami elemi és polgári leányiskola és Fiúiskola egyedileg 

védett épületeinek 339/4 hrsz-ú műemlék ingatlanjából 

kiszabályozott út a történetileg szabadon álló épületeket 

oldalhatáron állóvá változtatja, hasznosítás előtt álló, frekventált 

helyzetű telket lecsökkenti. A történeti utcaszerkezetre az észak-déli 

irányú, hosszú utcák jellemzőek, keresztutcák nélkül. A tömbbelső 

kettészakítása a belső zöldterületet megszünteti. A közvetlenül a 

műemlék épületek mellett átmenő forgalom sem örökségvédelmi 

szempontból nem támogatható, de a hasznosításnak, az új funkció 

megtalálásának sem kedvez, az autóforgalmat nem vezeti el. 

Ajánlás: 

Javasolt a telek integritásának megőrzése. Az új utca létrehozása 

örökségvédelmi szempontból nem támogatható. 

 

 a hrsz: 2713, 2714, 2716, 2717, 2718 és 2720 telkek 

átsorolásra kerülnek Lke (kertvárosias) építési övezetből Vt 

(településközponti) építési övezetbe 

Az ingatlanok nem állnak védelem alatt. 

Hatás: 

A Vt építési övezet beépítési paraméterei a Tiborc utca külső 

szakaszára túlzóak, túlépítettséget eredményeznek az alapvetően 

kertvárosi jellegű területen. 

Ajánlás: 

A változás negatív; javasolt átgondolni. 

 

 az Uhrin János utcából nyíló útfejlesztések elmaradnak 

-- 

 a hrsz: 570 telek átsorolásra kerül Lk építési övezetből Gip 

építési övezetbe 

Az ingatlan nem áll védelem alatt. 

 

 a hrsz 2268, 2271, 2272 és 2273 telkek átsorolásra kerülnek Vt 

építési övezetből Vi építési övezetbe 

Az ingatlanok nem állnak védelem alatt. 

kiszabályozott út 

11490 [18697] Állami 

elemi és polgári 

leányiskola 

11490 [18698] Állami 

elemi fiúiskola 

MJT:  

11285 [11338] 

Gyula belvárosának 

műemléki jelentőségű 

területe 

MK:  

721 [23639] 

Miklósvárosi 

gör.kel.templom ex-

lege műemléki 

környezete 

728 [23657] Lovarda 

ex-lege műemléki 

környezete 

729 [23658] 

Lőportorony ex-lege 

műemléki környezete 

6647 [2482]  

Gyula, a vár, a kastély 

és a Szabadság téri 

római katolikus 

templom műemléki 

környezete 

12. TB-1.8 tervlapon: 

 a korábbi Világfürdő projekt részeként kijelölt feltáró utak 

elmaradnak  

 a rajzon jelölt Kk/sp építési övezet átsorolásra kerül Ma 

övezetbe a hrsz: 01019/30-31-32 telkek kivételével.  

 A hrsz: 01019/30, 01019/31 és 01019/32 telkek Ev övezetbe 

kerülnek 

 a hrsz: 2735 telek átsorolásra kerül K/Vf különleges építési 

övezetből Ev övezetbe 

 a hrsz: 2726/16 telek átsorolásra kerül K/Vf különleges építési 

övezetből Vi építési övezetbe 

 a hrsz: 2726/13 telek átsorolásra kerül K/sz különleges építési 

övezetből Zkp övezetbe 

 a hrsz: 2726/10 telek átsorolásra kerül K/Vf különleges építési 

övezetből Vi építési övezetbe  

Az ingatlanok nem állnak védelem alatt. 

-- 

13. TB-1.9 tervlapon: Régészeti lelőhelyet 
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 a hrsz: 9332 telek átsorolásra kerül Lke (kertvárosias) építési 

övezetből KÖ (közút) övezetbe 

Az ingatlan nem áll védelem alatt. 

 

 a hrsz: 9479 telek átsorolásra kerül Vk (városközpont) építési 

övezetből Lke (kertvárosias) építési övezetbe 

Hatás: 

Az Lke építési övezet beépítési paraméterei jobban illeszkednek a 

terület jellegéhez. A változás pozitív. 

Ajánlás: 

Földmunkával járó beavatkozások részben elmaradnak; lelőhelyet 

érintő beruházás esetén a Kötv előírásai meghatározóak. 

 

 a korábbi Világfürdő projekt részeként kijelölt feltáró utak 

elmaradnak  

 a Fehér-Körös folyótól északra kijelölt Üh építési övezetből a 

folyó melletti sáv változatlan marad, ettől északra Ma 

(mezőgazdasági) övezetre változik. 

 a rajzon jelölt Kk/sp építési övezet átsorolásra kerül Ma 

(mezőgazdasági) övezetbe 

Az ingatlanok nem állnak védelem alatt. 

érint: 

hrsz: 9479 

Azonosító: 46 „Béke 

utca” (Gyula 602) 

14. TB-1.11 tervlapon: 

 az Ipari út melletti hrsz:6640 telek Ev övezetből átsorolásra 

kerül Gksz (kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági) építési 

övezetbe 

Az ingatlan nem áll védelem alatt. 

 a Szent Kereszt temetőtől délre lévő hrsz: 6644, 6643, 7241, és 

7240 telkek K/T építési övezetből átsorolásra kerülnek Gksz 

(kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági) építési övezetbe 

Hatás: 

A Szent Kereszt temető területe ipari-gazdasági területbe 

ágyazódva, zárványként elszigetelődik a várostól; 

Ajánlás: 

Javasoljuk a temető helyi védelemre javasolt területét körülkeríteni, 

fasorokkal védeni. A temetőben nyugvó, a város életében egykor 

jelentős szerepet betöltött személyek emléke tiszteletének 

biztosítása érdekében a terület kedvezőbb megközelítése, valamint 

folyamatos karbantartása megoldandó. A város története 

szempontjából kiemelkedő személyiségek sírjai, a NÖRI-vel 

egyeztetve, védelem alá kerülhetnek. 

Lelőhelyet érintő építési munkák esetén a Kötv. 19. § (1) szerint „a 

földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, 

beruházásokkal … a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket 

jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni”.  

 

 

 a Szent Kereszt temetőtől délre hrsz: 6645/2 telek egy része 

K/T építési övezetből Vi (intézményi) építési övezet lesz  

Hatás: 

Építési munka lelőhelyet érinthet 

Ajánlás: 

Régészeti lelőhelyet 

érint: 

hrsz: 6644, 6643, 7240, 

7241, 6645/2 

Azonosító: 74 

„Sándor-hegy K-i 

vége” (Gyula 38) 

Azonosító: 80 „Sióréti 

kápolna” (Gyula 44) 
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Lelőhelyet érintő építési munkák esetén a Kötv. 19. § (1) szerint „a 

földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, 

beruházásokkal … a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket 

jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni”.  

 

 néhány korábban tervezett feltáró út elmarad a Siórét területen 

-- 

15. TB-1.12 tervlapon: 

 a hrsz: 4199/10 telken a korábban tervezett feltáró út elmarad 

-- 

 a Honvéd u. – Bajza u. – II. Rákóczi Ferenc u. csomópont 

fejlesztése érdekében a hrsz: 4190/1 telken álló Piac sarka Vk 

építési övezetből KÖ övezet lesz 

 a Mágocsi u. – Szent István u. csomópont fejlesztése 

érdekében a hrsz: 4220 telek egy része Vt építési övezetből 

KÖ (közúti terület) övezet lesz 

 a hrsz: 3644/1 telek Lke építési övezet és Ev övezet része is 

átsorolásra kerül Ev (védelmi) övezetbe  

 a hrsz: 0160/7 telek Ev övezetből Eg (gazdasági) övezet lesz  

 a hrsz: 0160/7 telek és a hrsz: 0149, és 0161 csatorna közötti 

terület besorolása KÖ övezetből Eg övezet lesz  

 a hrsz: 0163/7 telek csatorna alatti sávja KÖ övezetből Eg 

övezetbe lesz átsorolva  

Az ingatlanok nem állnak védelem alatt. 

 

 a hrsz: 6663/1 és 6663/2 telkek átsorolásra kerülnek K/Üá 

különleges építési övezetből KÖ (közúti terület) övezetbe 

Hatás: 

A terület közvetlenül a Bárdos-híd és a Vágóhíd műemlék együttese 

között húzódik a Vértanúk útja város felé kanyarodó szakaszán a 

Kétegyházi út bekötésénél; jelenleg benzinkút helyezkedik el rajta. 

A hiányzó térfal, illetve a gyengébb építészeti minőségű, 

szuburbiára jellemző térláncolat (benzinkút, Interspar, szemközt 

Penny Market) nem ad városi keretet a műemlékeknek. 

Ajánlás: 

Javasoljuk a Vértanúk útja kétoldali fasorral való lehatárolását 

meggondolni. 

MK: 

a 4199/10 hrsz-ú 

tömbtelek a volt 

Honvéd Laktanya ex-

lege műemléki 

környezete 736 

[21802] 

a 6663/1, 2 hrsz-ú 

ingatlan a Bárdos-híd 

ex-lege műemléki 

környezete 749 

[21801] 

 

16. TB-1.13 tervlapon: 

 a hrsz: 3644/1 telek Lke építési övezet és Ev övezet része is 

átsorolásra kerül Eg övezetbe  

 a hrsz: 0160/7 telek Ev övezetből Eg övezet lesz  

 az Állatkórház fejleszthetősége érdekében a hrsz: 3644/2 telek 

körül megnöveltük a Vi építési övezet területét (Lke-ből Vi) 

nyugati irányban  

 a hrsz: 0146/1, 0146/2, 0146/3 telkek Ev (véderdő) övezetből 

Eg (erdőgazdaság) övezetbe lesznek átsorolva  

 a Megyei Kórház gazdasági Telep nyugati és déli oldalán lévő 

védőerdősávok (Ev) átsorolásra kerülnek Vi építési övezetbe  

 a hrsz: 3469/2 telek átsorolásra kerül K/Üá különleges építési 

övezetből KÖ övezetbe 

Az ingatlanok nem állnak védelem alatt.  

Ajánlás: 

Javasoljuk a Szentháromság temetőt az intézményi (Vi) és a 

-- 
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gazdasági (Gip) területek felé fasorokkal lehatárolni. 

17. TB-1.14 tervlapon: 

 a hrsz: 8598, 8600, 8601, 8602, 8603/1, 8603/2 és 8603/3 

telkek tömbje átsorolásra kerül Vk építési övezetből Lke 

építési övezetbe 

 az Élővíz-csatorna és a Szőlőskert utca közötti terület 

besorolása megváltozik: az Élővíz-csatornától délre 40 méter 

széles sávban Zvkp terület marad, illetve a Kö/sg építési 

övezetnek a 40 méteres sávba eső része is Zvkp övezet lesz. 

Zvkp sáv és a Szőlőskert utca közötti terület Lk építési övezet 

lesz. (Zkp-ból Lk, Üüből Lk, és Kö/sg-ből Lk) 

 a hrsz: 8556 és 8557 telkekből közterület lesz, KÖ/sg-ből KÖ  

 a hrsz: 8555, 8554, 8553, 8552, 8551 és 8550 rajzon jelölt 

részeiből Vi építési övezet lesz. KÖ/sg-ből Vi  

 a hrsz: 041/2 telek és a hrsz: 040/3 telek jelölt része Gksz 

építési övezet lesz KÖ övezetből  

 a hrsz: 040/3 telek másik része, a hrsz:9081/6 telek és a 

hrsz:038/3 töltés jelölt része Ev övezet lesz KÖ övezetből  

Az ingatlanok nem állnak védelem alatt.  

 

 Városkapu bevásárló központ területének egy 25 m széles 

sávja Vk vegyes építési övezetből átsorolásra kerül Ev 

erdőterület övezetbe a hrsz: 9190/4 csatorna mentén. Az 

átsorolással érintett telkek helyrajzi számai: hrsz: 9190/5, 

9190/13, 9190/16, 9191/1, és 9191/2. A maradék terület Vi 

övezeti betűjelet kap. 

Hatás: 

Városközponti vegyes területből véderdő lesz a lelőhellyel érintett 

ingatlanokon, ami kedvező a lelőhely bolygatatlansága biztosítása 

érdekében. 

Ajánlás: 

-- 

Régészeti lelőhely: 

hrsz. 9190/4, 5, 

9191/1, 2 

Azonosító: 141  

Pince-halmi dűlő 

(Gyula 605) 

18. TB-1.15 tervlapon: 

 a Liget utca és Nagybök utcákat összekötő tömbfeltáró út 

megszűnik. KÖ övezetből Lke építési övezet lesz  

 a Fehér-Körös folyótól északra kijelölt Üh építési övezetből a 

folyó melleti sáv változatlan marad, ettől északra Ma övezetre 

változik. (Üh-ból Ma) 

Az ingatlanok nem állnak védelem alatt. 

-- 

19. TB-1.17 tervlapon: 

 a hrsz: 7238/3 és 7238/4 telkek besorolása Üü építési övezetről 

Lf építési övezetre változik 

Az ingatlanok nem állnak védelem alatt. 

-- 
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Külterület: 

20. TK-1.1 tervlapon: 

 Városkapu területén K/Má építési övezet átsorolásra kerül 

Gksz építési övezetbe. Érintett telkek hrsz.: 0662/2, 3, 4, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 

73, 74, 76, 77, 81, 86, valamint a hrsz: 0585/8, 9, 37, 47, 48, 

67, 70, 71, 75, 148, 149, 150, 151, 202, 208, 210, 218 

Hatás: 

A tervezett Városkapu régészeti lelőhellyel érintett ingatlanai 

mezőgazdasági területből kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági 

területbe átsoroltak; lelőhelyet érintő beruházás esetén a Kötv. 

előírásai meghatározóak. 

Ajánlás: 

A Kötv. A 19. § (1) szerint „a földmunkával járó beavatkozásokkal, 

fejlesztésekkel, beruházásokkal … a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el 

kell kerülni”. 

Régészeti lelőhely: 

hrsz. 0662/4, 31, 32, 

33, 34, 35, 46, 47, 48, 

81,  

Azonosító: 566 „Siórét 

Gyulai-tanya II.” 

(Gyula 511) 

hrsz..: 0585/8, 9, 

0585/47, 48, 67, 70, 

71, 75 

Azonosító: 567 

„Siórét, Gombkötő-

tanya” (Gyula 512) 

hrsz.: 0585/37, 148, 

149, 150, 151, 208, 

210 

Azonosító: 92 „Siórét, 

Makkosi-vízfolyás II.” 

(Gyula 56) 

21. TK-1.2 tervlapon: 

 GT építési övezet átsorolásra kerül Lf építési övezetbe a hrsz: 

11002 telken 

Hatás: 

A régészeti lelőhelyet érintő beruházás esetén a Kötv. előírásai 

meghatározóak. 

Ajánlás: 

A Kötv. A 19. § (1) szerint „a földmunkával járó beavatkozásokkal, 

fejlesztésekkel, beruházásokkal … a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el 

kell kerülni”. 

Régészeti lelőhely: 

Azonosító: 563 

„Szanazúg” (Gyula 

508) 

 

22. TK-1.3 tervlapon: 

 Dénes-majorban a hrsz: 10750 közterület, 01273 út által 

határolt Gip építési övezet átsorolásra kerül Gksz építési 

övezetbe 

 a hrsz: 01240 telek átsorolásra kerül Ma övezetből Eg 

övezetbe 

Hatás: 

A régészeti lelőhelyet érintő beruházás esetén a Kötv. előírásai 

meghatározóak. 

Ajánlás: 

A Kötv. A 19. § (1) szerint „a földmunkával járó beavatkozásokkal, 

fejlesztésekkel, beruházásokkal … a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el 

kell kerülni”. 

 

Régészeti lelőhely: 

hrsz.: 10750 

Azonosító: 947 „Keszi 

utca” (708) 

hrsz.: 01240 

Azonosító: 991 

„Kutyafogó erdő” 

(Gyula 752) 

 

23. TK-1.4 tervlapon: 

 hrsz: 0567/1 telek (rekultivált szeméttelep) Eg övezetből K/en 

építési övezetbe kerül, kivéve a TK-1 rajzon jelölt kiváló 

termőhelyi erdős részt 

 hrsz: 0272/187 tó melletti területek Mk övezetből Gip építési 

Régészeti lelőhely: 

hrsz.: 0567/1 

Azonosítók:  

79 „Sióréti-dűlő, 

szeméttelep” (Gyula 
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övezetbe kerülnek 

Hatás: 

A régészeti lelőhelyet érintő beruházás esetén a Kötv. előírásai 

meghatározóak. 

Ajánlás: 

A Kötv. A 19. § (1) szerint „a földmunkával járó beavatkozásokkal, 

fejlesztésekkel, beruházásokkal … a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el 

kell kerülni”. 

43) 

82 „Siórét, szeméttelep 

K-i széle” (Gyula 46) 

83 „Szeméttelepi 

bányagödör” (Gyula 

47) 

hrsz.: 0272/187 

Azonosító: 77 

„Sándor-hegy, 

téglagyár” (Gyula 41) 

24. TK-1.5 tervlapon: 

 a korábban tervezett péli belvíztározó elmarad 

 a hrsz: 097/36 tó és az Eleki út közötti terület Ev övezetből Üh 

építési övezet lesz, kivéve a hrsz: 097/26 telek mely Ev erdő 

övezet marad 

 a hrsz: 056/5 és 055 telkek övezeti besorolása K/B különleges 

építési övezetből V vízgazdálkodási övezetre változik 

 a hrsz: 043/42, 043/44, 043/46 és 043/62 telkek övezeti 

besorolása K/Üa különleges építési övezetből KÖ övezetre 

változik 

Hatás: 

A régészeti lelőhelyet érintő beruházás esetén a Kötv. előírásai 

meghatározóak. 

Ajánlás: 

A Kötv. A 19. § (1) szerint „a földmunkával járó beavatkozásokkal, 

fejlesztésekkel, beruházásokkal … a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el 

kell kerülni”. 

Régészeti lelőhely: 

hrsz.: 056/5 

Azonosító: 543 

„Paradicsomi 

bányagödrök II.” 

(Gyula 620) 

25. TK-1.7 tervlapon: 

 a hrsz: 0415/10 telken a Gip területbe beékelődött zárványerdő 

terület átsorolásra kerül Ev (véderdő) övezetből Gip (ipari 

gazdasági terület) építési övezetbe 

Hatás: 

A régészeti lelőhelyet érintő beruházás esetén a Kötv. előírásai 

meghatározóak. 

Ajánlás: 

A Kötv. A 19. § (1) szerint „a földmunkával járó beavatkozásokkal, 

fejlesztésekkel, beruházásokkal … a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el 

kell kerülni”. 

Régészeti lelőhely, 

kunhalom: 

hrsz.: 0415/10 

Azonosító: 382 

„Szabadka-dűlő 

baromfitelep” (Gyula 

338) 

26. TK-1.8 tervlapon: 

 a hrsz: 097/36 tó és az Eleki út közötti terület Ev övezetből Üh 

építési övezet lesz, kivéve a hrsz: 097/26 telek mely Ev erdő 

övezet marad 

Az ingatlanok nem állnak védelem alatt. 

-- 

 

Jogszabály változás miatt megváltozott jelölések: 

Vk építési övezetek jele Vi –re változik. 

Ee övezetek jele Ek –re változik. 
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III. 

ÉRTÉKVÉDELMI TERV  

(68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 14. melléklet 3. rész) 

A TELEPÜLÉSKÉP – TELEPÜLÉSKARAKTER TÖRTÉNETI ELEMEI 

Az egyes emlékekhez köthető ajánlásokat táblázatosan tartalmazza „A települési értékleltárban 

szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon tervezett változások ismertetése, 

hatáselemzése és az egyes tervezett beavatkozásokra vonatkozó ajánlások megfogalmazása a 

településszerkezeti terv változásait bemutató ábra sorszámai szerint” fejezet. 

A negatív hatások a település megőrzendő, karakterisztikus jellemzőinek, területeinek a csorbulását 

jelenti, ezért összefoglaljuk a település – megalapozó munkarészben részletesen kifejtett – jellegzetes, 

karakterhordozó, védendő, megtartandó elemeit 

Gyula településszerkezeti, beépítési karaktere: 

Településszerkezet 

A településszerkezet – a meghatározó természeti adottságok szerint – hűen tükrözi az egyes 

történelmi korok viszonyait, a fejlődést, hanyatlást, az újratelepülést, a lakók életmódját. A természeti 

környezet és az ehhez idomuló úthálózat determinálja a település történeti szerkezetét és a beépítés 

módját. A víz- és úthálózatra épülő, máig meghatározó településszerkezetet a természeti adottságok, 

részben a középkori előzmények, illetve a 18. századtól kezdődő betelepülés, a gazdálkodás módja 

határozza meg.  

A történeti, védett városrészek településszerkezete kisebb részben a középkori, nagyrészt a 18. 

század folyamán létrejött és tovább fejlődött struktúrát őrzi (lásd: I. Örökségvédelmi vizsgálat 2019.). 

Máig meghatározó városszerkezeti elemek a Körös ágai, melyek hatalmas kanyarulatokat alkotva, 

ágakra szakadva szabdalták fel a város területét, melyek több belterületi utca nyomvonalát 

kijelölték, illetve a várost kelet-nyugati irányban kettészelő Élővíz-csatorna. A középkorból 

fennmaradt a Vár és a Vársziget, majd a 16-17. századi védműrendszer kialakítása során létrejött 

újabb árkok, melyek összekötötték a folyó két ágát. Ennek a védelmi rendszernek az utolsó 

vonala a mai Béke sugárút helyén egykor végigfutó Szent János-árka volt. 

A település részei a 18. század közepén: 
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A település morfológiai adottságaihoz idomulva, a történelmi és gazdasági folyamatok 

alakulása szerint fejlődött a különböző városrészekből végül koherens egységet alkotva a mai arculat. 

 

A 19. század folyamán került sor a mai városszerkezetet és jelentős épületállományt létrehozó, 

nagyívű építkezésekre. Az 1801. évi tűzvész után lehetőség nyílt a város sűrűn beépített területeinek 

újraszabályozására. A folyamatos árvízveszély és a Fehér-Körös áradásai miatt 1805-ben elbontásra 

került az összes vízimalom, helyettük szárazmalmok létesültek. Megindult a folyószabályozás, a 

városban megmaradt folyóárkok karbantartása, a kiszáradt árkok feltöltése, majd a század második 

felében az Élővíz-csatorna kialakítása. A 19. század elején a városon átvezető postaút megújítása 

keretében megépültek az első kőhidak, bizonyos belvárosi útszakaszok kőburkolatot kaptak. 

A város északi terjeszkedésének meghatározó eleme a Békéscsaba-Gyula közötti vasútvonal 

megépítése, a vonal 1871-es átadása. A város lakott területén kívül fekvő állomás könnyebb 

megközelítése érdekében a szőlők között megépült az egykori Szent János-árka nyomvonalán a mai 

Béke sugárút. Az út kijelölése kisajátításokkal járt; a sugárutat végül a mai Árpád utca (egykor 

Magyar utca) megnyitásával kapcsolták be a belvárosi utcahálózatba. Ebből következően az Árpád 

utca Béke sugárút felé eső házai a századfordulós építkezés szép példái. A századfordulón 

városszerkezetileg a legjelentősebb változás a Sugárút kiépülése és a Göndöcs-kert megvalósítása. 

A 20. század elején új városrészek is létesültek a Fehér-Köröstől délre eső, már mélyebb 

fekvésű területeken: beépült a Krinolin-kert és a Galbácskert, Újvári, a vasúttól északra Máriafalva és 

Szentpálfalva. Ezek a területi egységek őrzik létrejöttük utca- és telekszerkezetét, jobbára beépítési 

sajátosságait is. 

A háború után a gyógyfürdő kiépítése, fejlesztése, a középkori vár feltárása mellett a Várfürdő 

akkor modern tömbjei jelentettek drasztikus változást. A tömeges lakásépítés a történeti 

városszövetben is megjelent; a legnagyobb roncsolást a Béke sugárút Élővíz-csatorna felőli, keleti, 

Németváros felé eső oldalának bontása jelentette. 

A város sziluettjében dominánsan jelentkezik a víztorony kimagasodó, a történeti városképhez 

kevéssé igazodó, ezért nem szerencsés tömege a Göndöcs-kertben. 

A legújabb, 21. századi kedvezőtlen változást főként a Várfürdő környékének túlépítése, a 

telekstruktúra fellazulása és a történeti léptéket meghaladó beépítések jelentik. 

Az egyes, máig fennmaradt belső városrészek létrejöttének időrendje (Implom József térképe alapján) 

 15. században a Vár 

 16 században a Magyarváros belső városrésze, a Belváros, melyet a Fehér-Körös és egy nagy 

kanyart leíró ága és a Szent János árka vette körül;  

 1720-as években az Oláhváros a várároktól északkeletre a Nagyváradi út és a Körös között 

 1720-as években a Németváros Holt-Körös, a Fehér-Körös és a Szent János árka által 

körülhatárolt hosszúkás szigete 

 1720-tól az Újváros (korábban Cigányváros) jellemzően magyar református lakossággal a 

Holt-Körös és a Nagyváradi út közötti területen 

 1720-as évektől a Benedek-város a Fehér-Köröstől délre  

 1790-től a Kis-Oláhváros a Fehér-Köröstől délre a Bárdos-ér a Csaba felé tartó postaút között 

 1800 körül a Kisváros a Bárdos-értől délre, az aradi országút mentén 

 1920-as években a Krinolin-kert, Galbács-kert, Máriafalva 

 Két háború között megindul a Németvárostól északra fekvő területek beépítése 

 1945 után létrejöttek a lakótelepek: 1960-as években a Béke sugárúton Budrió-lakótelep; 

1970-es évek béke sugárúton szolgáltatóházak; Kossuth lajos tértől délre lévő terület 

modernizálása; 1980-as évek: Városház utca északi oldalának szanálása; 

 Szálloda-építkezések: 1970-es évek SZOT Szálló, 1980-as évek Erkel Hotel 

 1977-ben Gyula és Gyulavári egyesült 

 

Gyula város szerkezetileg a Körösök ágai által meghatározott területi struktúrájú, történelmi 

fejlődése következtében többnemzetiségű, többközpontú város. Történelmi, kulturális, turisztikai 

központja a Vársziget. Intézményei többsége a Belvárosban találhatóak, hagyományosan ez a városi 

közigazgatási központ. Az egykori kereskedelmi központ, a piac területe (ma Kossuth tér) ma 
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közlekedési csomópont; a tér északi, Élővíz-csatorna felőli oldalán épült fel a 20. század elején a 

katolikus, majd a szocializmust követően a világi gimnázium, melyek által a tér oktatási funkciót 

kapott. 

Az egyes városrészeknek mind megvan a saját területi központjuk, amelyek a 19. századtól a 

templomok köré szerveződtek. Ezek ma városi alközpontok, természetesen az adott városrész 

jellegéhez – inkább lakó, mint a Németváros, az Oláhváros és az Újváros, inkább intézményi, mint a 

Belváros, vagy kulturális-turisztikai, mint a Vársziget – igazodva, a települési szerepkörök térbeli 

rendje szerint. 

Az egyes városrészek, illetve nemzetiségek, vallási közösségek megtelepedését, egy-egy településrész 

kialakulását jelző templomok2: 

1. belvárosi katolikus templom: 1721-1722-ben a régi mecsetet használták, amely Mathis 

Zündt térképén még keresztény templomként szerepel ("Spital" jelöléssel - Szent Elek 

kápolna és ispotály néven azonosította Scherer Ferenc); 1744-ben Harruckern Ferenc új 

templomot épített, majd 1775-ben megkezdődött a mai katolikus templom építése, mely 

1779-re készült el;3 

2. németvárosi kápolna: 1736-ban épült a német közösség első kápolnája; 1754-ben újat 

építettek Szent Sebestyén és Rókus tiszteletére; 1866-ban készült el templomuk;4 

3. Szentháromság kápolna az egykori piactéren, a mai Kossuth téren: a még lakatlan 

területen 1741-ben épült fel a pestisjárvány emlékére, mely az 1810-es években nyerte el 

mai alakját;5 

4. újvárosi református templom: a török fürdőt használták gyülekezeti helyként, majd 1790-

1795 között a mai helyén, a megyeháza mellett épült fel templomuk;6 

5. oláhvárosi román ortodox kápolna: a várral szemben 1721-ben épült meg, 1727-ben 

téglából kisebb egyházat építettek; 1825-re készült el a mai templom; 1880-ban költözött 

át az egyház a nagymalom helyére; 

6. kisoláhvárosi templom: 1834-ben lett kész a templom; 

7. zsinagóga: a zsidó lakosság 1853-ra alakult hitközséggé, zsinagógájuk 1883-1884-ben 

épült meg; 

Összességében a város szerkezete és történetisége szempontjából kiemelkedő elem a Vár 

mellett a Várszigeten a Harruckern-Wenckheim-Almásy kastély nemrég példaszerűen helyreállított 

épülete és egykori parkja, ami ma a Várfürdő részben történeti, részben újabb, a 20. század második 

felében létesült épületeinek ad helyet. A Vársziget az a történelmi központ, amely az egyik legrégebbi 

fennmaradt emlék; a Vár és a közvetlen környezetében álló kastély által mind régészeti, mind 

történelmi-műemléki-művészettörténeti szempontból kiemelkedő értéket képvisel, és ma – a Várfürdő 

együttesével – a város legfőbb turisztikai vonzereje.  

A Vársziget a település kiemelten védendő része; kialakulását, történetét, beépítését a Vizsgálat 

fejezetei részletesen tárgyalják. 

 

Gyula történeti gyökereinek lenyomatát képezi a védett városszerkezet (MJT és helyi védelem 

alatt álló területek) és az utcahálózat által determinált telekstruktúra és beépítési mód, mely 

feltétlenül megőrzendő örökségi érték. 

 

Utca- és telekszerkezet 

Az egyes városrészek utcahálózati és telekszerkezeti rendszere, egymástól részben eltérő 

beépítési formái megfelelnek a fentebb részletezett városszerkezeti jellemzőknek, az egyes 

városrészek kialakulása földrajzi-történelmi-etnikai sajátosságainak. 

                                                      
2 Gyula város örökségvédelmi hatástanulmánya I. kötet, Vizsgálat 26.p. Budapest, 2019. 
3 Scherer 1. 295. 
4 Scherer 1. 296-297. 
5 Scherer 1. 294. 
6 Scherer 1. 297-298. 
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Az egymástól eltérő utcaszerkezetű városrészek a középkori eredetű Vársziget (itt kifejezett utcák csak 

a közelmúltban alakultak ki), a 16. századi előzményeket őrző Belváros és az Oláhváros. A többi 

városrész tervezett, szabályos utca- és telekszerkezetet mutat, kezdetben hasonlóan fésűs beépítéssel. 

Belváros 

A Belvárosban meghatározó utcák – a Kossuth Lajos utca, a Megyeház utca és a Városház 

utca – és a kis, tölcséres terek láncolata, melyek a kialakult utcahálózatot meghatározzák, a 16. 

századra visszavezethetőek. A telekszerkezet szabályosságra törekszik, de a terület utcahálózatát 

követve nem egységes. A városrész központját máig a római katolikus templom körüli tér, a mai 

Harruckern tér és az innen nyíló, református templom előtti Petőfi tér, az egykori Kispiac tere alkotja, 

a városközpont beépítése e terek köré szerveződik. A kialakult telekszerkezet megőrzendő, 

telekösszevonás, illetve telekosztás, aprózódás a Belváros területén örökségvédelmi szempontból 

nem támogatható. Negatív példa erre a 48-as utca és az Árpád utca között a műemlék Kliment ház 

átmenő telkének megosztása, majd melléképületének (regisztrált örökségi érték) elbontásával létrejött 

apró, üres foghíjtelek a 48-as utca utcaképében. Továbbá nem támogatható az éppen ellentétes 

folyamat sem, vagyis a történeti telelszerkezeten belüli telekösszevonás és az így kialakult területen 

való beépítés. A telekösszevonás csak azoknak a telkeknek az esetében támogatható, melyek a 

szocializmus időszakában korábbi nagyobb telek megosztásával jöttek létre és a kialakult 

telekhatár lakóépületen áthaladva jött létre. Ilyen eset például az Árpád utca 19/a és 19/b számú 

lakóház (4530, 4531 hrsz.). 

Élővíz-csatorna 

A városon keresztülfolyó Élővíz-csatorna évszázadokon át meghatározta a város életét, 

gazdaságát, de településszerkezetét is. A folyó többszöri szabályozás után nyerte el mai kialakítását. 

Hídjai a középkortól kezdve meghatározták a település közlekedési irányait, legtöbbjük máig 

használatban lévő, védettséget élvező műszaki létesítmény. A part két oldalára 1923-28 között ültettek 

szomorúfűzeket és kosárfűzeket.  

Partján több védett, illetve védelemre javasolt épület áll. Városképet meghatározó, természeti és 

épített elemeiben is védendő terület. További rendezése javasolt. 

Oláhváros 

A Románváros/Oláhváros kialakulása a 18. század elejére tehető, amikor a Várban lakó rác és 

román családok a Vártól északra lévő, a várárkon túli, a Nagyváradi út és a Körös közötti területre 

költöztek, ami a mai Románváros (Miklós-város) magja lett. A Románváros utcahálózati rendszerét a 

Vársziget, a középkori erőd, a sáncok és árkok rendszere determinálja. Íves rendszere a várárok 

mentén települt Románváros várhoz közelebb eső utcáin követhető. A településrész a sajátos, a város 

többi részétől eltérő, halmazos beépítéssel, a tömbbelsőkbe épült házak feltárását szolgáló kisebb 

közök kialakulásával egyedi településszerkezetű. Az ősi, nemzetségi (ún. hadas) településrendre 

emlékeztető sajátos, a város többi részétől eltérő halmazos beépítési módja a Vártól távolodva, észak 

felé egyre rendezettebb formát ölt. 

A városrész épületállománya vegyes, nagyrészt átalakult, de sajátos telek- és utcaszerkezete 

megőrzendő értéket képvisel. 

Németváros 

A középkorban ismeretlen funkciójú, Belvárossal szemközti, a 18. század elejéig 

dinnyéskerteknek és kukoricásnak használt sziget beépülése, az utca- és telekszerkezet kialakulása a 

19. század elejére tehető. A Szent János árkán átvezető híd, mely a szigetet a Belváros területével 

összekötötte, illetve a sziget nyugati csúcsa között húzódó, a Jókai (egykor Szarvas) utca 

folytatásaként kitűzött főutca adja a településrész tengelyét. A gerincútra merőleges 9 mellékutca 

szabályos, hosszú, téglalap alakú tömbre osztja a területet. A tervszerű telepítéskor kijelölték a 

városrész központját alkotó templom helyét a mai Apor Vilmos téren. A teret földszintes, az 1801-es 

tűzvészt követően épült, utcavonalon álló épületek veszik körbe. Kivétel a Máriás-ház, mely 

egyedüliként a 18. századból maradt fenn, képet adva az akkori, a térképek tanúsága szerint is fésűs 

beépítési módról.  

A Németváros tervezett voltát szabályos, mérnöki utcahálózata, a tömbjeire jellemző szabályos 

telekszerkezete, egységes beépítési módja jellemzi, mely sajátosságok megőrzendőek. 
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Újváros és Benedekváros 

A magyar lakosság a Belváros beépülésével terjeszkedett felekezet szerint külön 

városrészekbe tömörülve. A katolikusok a Fehér-Körösön (Élővíz-csatorna) túl dél felé, létrehozva a 

mai Benedek-várost; a reformátusok észak felé, az akkori Cigányváros területén létrehozva az 

Újvárost a Holt-Körös és a Nagyváradi út közötti területen. A városrészek utcahálózati rendszere a 

folyóágakhoz és a történetileg kialakult utak nyomvonalához igazodva, de tervezett módon jött létre. 

A városrészek karaktere illeszkedik a Gyulán kialakult városképhez, önállóan elkülöníthető 

jellegzetességek nem határozhatók meg.  

A terület történetileg kialakult utca- és telekszerkezete, beépítési módja megőrzendő. Az egyedi 

értékeket az Értékkataszter munkarész tartalmazza. 

Az egyes, a településszerkezetben jelentős szerepet betöltő utak, utcák részletes leírását a Vizsgálat 

munkarész tartalmazza. 

 

A beépítés sajátosságai 

A természeti környezet és az ehhez idomuló folyóvíz- és úthálózat a fentiek szerint 

determinálja a település történeti szerkezetét és beépítési módját.  

A három nemzetiségű (magyar, német és román) település nemzetiségek szerint elkülönülő 

beépítési módja, építkezési jellemzői közötti különbségek – ha voltak – mára eltűntek, csak 

feltételezni tudjuk az eltérő sajátosságokat. A város mai képe nagyrészt az 1801-es tűzvészt követően 

alakult ki. A megelőző időszakról térképes ábrázolás és egy-egy fennmaradt emlék (melyek 

egyediségük miatt kiemelt védelmet igényelnek), illetve archív ábrázolás nyújthat segítséget. 

A 18-19. század fordulójának beépítési jellemzőit ábrázoló térkép7: 

 

A településközpontra már inkább a zártsorú beépítés jellemző, de a település egészét még a falusias, 

oldalhatáron álló, fésűs beépítés jellemzi. Az egyes városrészek telekszerkezete a fent leírtak szerinti; 

                                                      
7 Intravillanum Oppidi utriusque Gyula [BéML XV 1 a 121] https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/121/  

https://maps.hungaricana.hu/hu/MegyeiTerkepek/121/


GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

II. HATÁSELEMZÉS – III. ÉRTÉKVÉDELMI TERV 

18. 

többségében tervezett, mérnöki szerkezetű telekosztás figyelhető meg a többnyire egységesen 

oldalhatáron álló hosszú lakóházakkal, melyek rövid oldalukkal állnak az utcavonalon.  

Kivétel a Vársziget, a fentebb tárgyalt Oláhváros speciális, halmazos telekstruktúrája, valamint a 

városias településközpont, a Belváros. 

Az Oláhváros halmazos szerkezete 

 

Karakterhordozó épülettípusok 

A településre jellemző épülettípusok határozzák meg a város karakterét, magukon 

hordozva építési idejük, elhelyezkedésük, funkciójuk jellegzetességeit. Az alábbiakban 

összefoglaljuk a legfontosabb, Gyula mai arculatát meghatározó, történeti értékkel bíró, 

védendő épülettípusokat. 

Lakóépületek: 

Nem tudjuk, hogy a jellemzően lakóépületekből álló Németváros, az Újváros, illetve a 

Köröstől délre elterülő, szintén szabályos szerkezetű Kisváros épületei mennyiben voltak eltérőek a 

19. század elején, s vajon tükröződtek-e rajtuk a nemzetiségek sajátos építési szokásai. 

A Németváros Belvároshoz közelebb eső részén – a németvárosi templom és a Szent János-árka 

közötti területen – megfigyelhető a Belvároshoz hasonlóan, hogy a tömbök sarkán álló épületek L 

alaprajzi elrendezésűek, nagyobbak, vagyis városiasabb kialakításúak. Érdekes ugyanakkor, hogy a 

lakóházak nem a Németváros gerincét jelentő Fő utcára fordulnak oromzatukkal, hanem a merőleges 

mellékutcák felé. A Fő utcára az épületek hosszú oldalhomlokzatai néznek, ahogyan ezt – mára 

egyedüliként – a Máriás-ház esetében megfigyelhetjük: 

   

 

Az 1859-ben, Halácsy Miklós mérnök által készített térkép is arról tanúskodik, hogy a város 

lakóingatlanjai közel azonos méretűek, túlnyomó részben szabályos kiosztásban, beépítésük továbbra 

is rövid – feltehetően oromzatos – homlokzattal utcavonalon, a telek mélységében oldalhatáron álló, 

fésűs elrendezésű. A tetők gerince az épület hossztengelyével párhuzamos, utcavonalra merőleges lett. 
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A lakóházak anyaga többségében vályog; a Belváros nagyobb, zártsorúan álló épületei 

téglából készültek, és a tégla épületek a központ környezetében szintén kezdtek elterjedni. Például a 

Városház utca, Megyeház utca, a Templom tér és az innen induló Szarvas utca mentén. Továbbra is a 

tömbök saroképületei a leghangsúlyosabbak.  

A Belvároshoz közelebb eső területeken megfigyelhető a fésűs beépítésű hosszú házak 

utcavonalon L alakúvá bővülése, amivel együtt járt az utcai tömb tetőgerincének befordulása, 

utcavonallal párhuzamossá válása, hézagosan zártsorúvá, klasszicizáló-historizáló homlokzatképzéssel 

városiasra változtatva az utcaképet. Vagyis az épületek nem nemzetiségi alapon mutatnak eltérést, 

hanem a meginduló polgárosodás különböző fázisait tükrözik a településképben, a Belvárostól kifelé 

fokozatosan terjedve.  

A szerényebb, falusias jellegű építkezés mellett fokozatosan megjelentek a – többségében 

falazott pilléres, kisebb részben fa szerkezetű – oldaltornácos épületek, sokszor az utcáról nyíló ajtón 

át megközelíthető tornáccal, mellette falazott kapubálvánnyal közrefogott kocsikapuval. Ez a lakóház 

típus ma is sok helyen előfordul. Egyszerűbb, oromfalas, (később befalazott) oldaltornácos formában 

az Élővíz-csatorna mentén: 

 

Liszt Ferenc utca, L alakúvá bővült épület monumentális kapuval: 
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Fokozatosan megindult a beépítés megváltozása fésűsről hézagosan zártsorúra, csak a kaput 

vagy kisebb kerítés-szakaszt hagyva szabadon. Ezzel a régebbi, falusias beépítés váltott kisvárosiasra. 

Az oromzatos épületek kibővültek, az utcavonallal párhuzamos gerincű szárnyak alkotják az 

utcavonalon a homlokzatokat. Mindezzel az építészeti arculat is megváltozott. Míg a fésűs beépítésű 

épületek oromfala fordul az utca felé és kerítéssel, kapuval csatlakozik a szomszéd épülethez, falusias 

karaktert kölcsönözve az utcaszakasznak, addig a zártsorúvá vált épületek utcai homlokzatai is 

átépültek, klasszicizáló-historizáló vakolatarchitektúrával díszített homlokzataikkal kisvárosi 

megjelenést kölcsönözve környezetüknek. A falusias beépítés szép példái állnak még – többek között - 

az Élővíz-csatorna déli partján; a kisvárosi utcaképre szép példa az Apor Vilmos tér környéke. 

A városiasodást mutatják a zártsorúan épült, historizáló épületek: 

 
Apor Vilmos tér 
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Béke sugárút 

Legáltalánosabb, a lakóházakon is megfigyelhető a klasszicizmus, illetve a historizmus hatása, 

a századfordulón, vagy a 20. század legelején épült lakóházaknál sokszor szecessziós elemekkel, 

részletformálással. A részletformák sokszor finom átmenetet képeznek a historizmus és a szecesszió 

között. 

 

Megőrzendő, karakterhordozó általános sajátosság az erőteljes vakolatarchitektúra, illetve a 

tégla homlokzatburkolattal kialakított épületek, melyek gazdagítják a városképet. Sok eredeti 

nyílászáró maradt fenn, ezek szintén gazdag részletképzésűek, megtartandóak. Különös 

figyelmet érdemelnek a kapuk és a kerítések, rácsok. 

 

 

Damjanich utca 4. ma és az 1950-es években: 
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A karakterhordozó jegyeket magukon viselő, a város arculatát meghatározó lakóépületek közül 

sok egyedi műemléki, vagy helyi védelem alatt áll, vagy védelmére javaslatot tettünk (lásd: 

Értékkataszter). Azonban nagy tömegben állnak egyedi védelem nélkül; a város történeti-

építészeti arculatát meghatározó jegyeiket ekkor is javasoljuk megtartani a harmonikus 

települési arculat fenntartása érdekében. 

 

Béke sugárút, szecessziós jellegű homlokzat: 

 

Összességében megállapítható, hogy az egyes városrészekben hasonló elrendezésű 

lakóépületeket találunk. Az utcaszerkezetben fedezhetők fel eltérő vonások – míg a Belvárosban a 15-

16. században kialakult utcaszerkezet, csomópontok tetten érhetők, a Románváros egyedi, közökkel 

tagolt, halmazos szerkezetű, a Németváros szabályos elrendezést mutat – de az egyes lakóépületek 

típusait, területi eloszlásukat tekintve a város egységes képet mutat. Az egyes nemzetiségek 18. 

századi építkezési módját nem ismerjük, az egyes városrészekben – a németvárosi Máriás-ház 

kivételével – nem maradtak fenn korai lakóépületek. Építőanyag tekintetében mindenhol a terület 

adottságaihoz voltak kénytelen alkalmazkodni, így az anyaghasználat azonos, nem találhatók 

karakterisztikus, az adott nemzetiségre utaló építési anyagok, vagy építészeti elemek. 

 

Egyediek a 19-20. század fordulójáról az ipari építészet műformáit idéző tégla-architektúrás épületek: 
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Lakóépület az Élővíz-csatorna mentén 

Hentesüzem a Szent István utca 6. szám alatt: 

 

Különlegesek ugyanennek az időszaknak a Béke sugárút mentén megvalósult villaépületei, melyek az 

utcavonalon álló lakóházakkal váltakozva, nagyobb, parkosított telkeken szabadon álló beépítésben 

épültek. Kerítéseik, kapujuk utcakép formáló, megőrzendő elemek. 
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A 19-20. század fordulóján épült szecessziós részletképzésű többlakásos bérházak példája: 

 

Üzletházak 

Sajátos, eltűnő félben lévő épülettípus, mely a 19. század közepén jött létre a forgalmas, csomóponti 

helyeken, a piacok közelében. A földszintes épületeket a homlokzaton nyíló tömör boltajtó és portál 

jellemezte. Ilyen épületek voltak: Árpád utca 2., 13., Jókai utca 18., 23., Kossuth Lajos utca 22., 

Kossuth tér 25., 37., Harruckern tér 3., 4., Szent István út 2., 4., 20., Városház utca 7., 9., 11., 21., 23. 

Többségüket lebontották, a még meglévők erősen átalakítottak. Megóvásuk műemléki szempontból 

így is fontos. Nem állnak műemléki védelem alatt, felújításuk esetén mégis épületkutatás javasolható. 

  

Szent István út 2., 4. 

 

Középületek: 

A 19. század végén a város szerkezetében és épületállományában bekövetkezett legjelentősebb 

változások 1897-1913 között történtek, mikor Gyula számtalan középülettel gyarapodott. Felépült az 

igazságügyi és pénzügyi palota, a közkórház belgyógyászati, sebészeti és tüdőbeteg osztálya, az 

elmegyógyintézet, a József-szanatórium, a szeretetház, a főgimnázium, az állami elemi iskola, az 

állami polgári leányiskola, a nyári színkör. A magánépítkezések közül megépült az Almásy grófok 

kétemeletes cselédháza, a Békésmegyei Takarékpénztári Egyesület székházának Városház utcai 

szárnya, a Komló Szálloda bővítése, a Király-mozgószínház, a kötőgyár, bakancsgyár, 

képkeretlécgyár, és a tejszövetkezet.8 Többlakásos, nagyvárosi jellegű bérházak jelentek meg a 

Belváros szélén. A földszintes lakóházakból és többszintes, tornyos egyházi és középületekből 

kialakult mezővárosi városkép némileg módosult, de még mindig őrizte a közösségi épületek 

hangsúlyát.  

A középületek többsége, az igazgatási épületek a Belvárosban állnak, de a nagyobb 

intézmények általában távolabbi elhelyezkedésűek, mint a kórház épületei, a volt kaszárnyák, illetve a 

minden városrészben megtalálható az iskolák. 

                                                      
8 Scherer 2. 314. 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

II. HATÁSELEMZÉS – III. ÉRTÉKVÉDELMI TERV 

25. 

Egyedi, sajátos arculatot kölcsönöznek a városnak a 19-20. század fordulóján épült üzemek, 

gyárak épületei/épületegyüttesei. Városkép szempontjából meghatározó pl. a belvárosi egykori 

kötőgyár szecessziós épülete, vagy a külsőbb városrészben álló egykori vágóhíd épületegyüttese. 

Külterületi emlék pl. a József-szanatórium. Különlegesek a lakóház-léptékű ipari jellegű épületek, 

mint a régi vasútállomás raktárépülete, vagy az egykori hentesüzem a Szent István úton. Nagyobb 

ipari létesítmények az egykori gőzmalmok, melyek száma országos szinten rohamosan csökken, ezért 

megóvásuk kiemelt fontosságú. 

A sokszor üres, vagy alulhasznosított épületek megfelelő funkciójának megtalálása, lehetőség 

szerint a régi funkció nagyközönség számára való bemutatása, az épületek szakszerű felújítása 

javasolt. 

Az 1980-as évek belvárosi építkezései sokat rontottak a kisvárosias arculaton. 

A karakterhordozó, védendő középületek az Értékkataszter munkarészben szerepelnek, mint 

műemléki vagy helyi védelem alatt álló épületek. 

A városkarakter, városi sziluett megőrzése érdekében további magas, többszintes beépítés a 

történeti városszerkezetben nem javasolt. 
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GYULA ÉPÍTÉSZETI KARAKTERE, ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

SZEMPONTBÓL KIEMELKEDŐ, MEGŐRZENDŐ JELLEMZŐI: 

 az egyes városrészekre jellemző utcaszerkezet 

 a telekstruktúra 

 a beépítési mód 

 épülettömeg, tető dőlésszöge, gerincmagasság, homlokzatformálás 

 kerítések, kapuzatok 

 egyházi és közintézmények hangsúlya az egyes városrészekben 

 zöldfelületek 

 az Élővíz-csatorna természeti öröksége 

A helyi védett épületek jellemző karakterei 

 

Fénykép Leírás 

 

Utca vonalához igazodó, fésűs beépítésben 

álló, téglalap alakú alaprajzú, földszintes, 

nyeregtetős, eredetileg téglalap alakú, udvari 

hosszú homlokzata mentén tornáccal 

bővített, a 19. század elején épült lakóház. 

Kéttengelyes utcai homlokzata őrzi archaikus 

kialakítását. A homlokzat dísztelen, alacsony 

lábazat fut végig, felette faltükrös 

kialakításban egyenes záródású ablakok. 

Meszelt alacsony lábazat, fehérre meszelt 

homlokzat. 

A Románváros szélén, a várra néző utcákban 

még megmaradt, korai épülettípus. 

 
 

A 19. század elején épült, L alakú alaprajzú 

lakóépület bővítésével, a kocsikapu 

kiépítésével a 19. század végére létrejött, a 

gazdagabb polgári lakáskultúrát megjelenítő, 

utca vonalához igazodó, földszintes, 

nyeregtetős lakóépület. Hosszú utcai 

homlokzata többnyire héttengelyes, 2+2+3 

elrendezésű. A hármas egységben kapott 

helyet a nagyméretű, egyenes záródású 

kapuzat. A középrizalit a tetősíkból is kilép. 

Az épület, a rizalit, illetve a kapuzat szélét 

sávozás, vagy armírozás hangsúlyozza. 

Osztott ablakai egyenes záródásúak, 

profilozott szalagkeret fogja körbe őket. A 

lábazat festett, a főpárkány háromrészes, 

tagolt. A homlokzat visszafogottan színezett, 

az egységes színhasználat a jellemző, mely 

általában világos barnás, narancsos, mészkőt 

utánzó színezés. Jellemző még a festett 

lábazat felett fehér meszelés. 

Elsősorban a Belváros épületállományára 

jellemző épülettípus. 
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Az utca vonalához igazodó, szabadon álló, U 

alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett 

nyeregtetős, a 19. század végén, vélhetőleg 

korábbi épület bővítésével létrejött, 

historizáló lakóház, a hozzá kapcsolódó 

falazott kerítéssel és pillérekkel szegélyezett 

kapuzattal. Az épület utcai homlokzata 

téglával burkolt, többnyire korábbi 

homlokzat átalakításával jött létre. A 

homlokzat nyílástengelyeiben egyenes 

záródású ablakok, illetve egyszárnyú bejárat 

a jellemző. A nyílások körül, illetve a 

nyílások között vakolt homlokzati 

architektúra. A homlokzaton alacsony 

lábazat, illetve háromrészes, tagolt főpárkány 

fut végig. 

 

Minden városrészre jellemző épülettípus. 

 

 

 

Utcavonalon, szabadon álló, L alakú, 

földszintes, kontyolt nyeregtetős, 

cserépfedésű, középrizalitos, a 19. század 

végén épült lakóház a hozzá csatlakozó 

kerítéssel és kapuzattal. A téglaburkolatos 

lábazati sáv fölött sima, vakolt, festett 

falsíkok tagolják a homlokzatot, a 

nyílászárók parapetjében és szemnöldökében 

hangsúlyos vakolatdísszel. A tetősíkokat 

esetleg attikafal szegélyezi.  

Az épületek színezése nem erősen 

kontrasztos, a homlokzat színeinek 

megállapításához roncsolásos vizsgálat 

ajánlott. 

 

Minden városrészre jellemző épülettípus. 
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Utca vonalához igazodó, téglalap alakú 

alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett 

nyeregtetős, a 20. század első évtizedében 

épült lakóház. Tömegében nem tér el a város 

épületállományától, szecessziós homlokzati 

díszei, nyílászáróinak kialakítása jelent 

értéket. Az utcai homlokzaton alacsony tégla 

lábazat, valamint háromrészes főpárkány fut 

végig. 

A homlokzat, illetve nyílászárók színezése 

roncsolásos vizsgálat alapján ajánlott. 

Minden városrészre jellemző épülettípus.  

 

Kiemelkedő példái a Béke sugárúton álló 

villaépületek. 

 

 

Fésűs beépítésben álló, utca vonalához 

igazodó, téglalap alakú, földszintes, kontyolt 

nyeregtetős, a 19. század végén épült 

lakóépület, déli homlokzata előtt 

téglapillérekre támaszkodó, kódisállással 

bővített tornáccal. Utcai homlokzata 

háromtengelyes. Délről az első tengelyben a 

tornácra vezető, egyenes záródású, 

egyszárnyú, felülvilágítós bejárat, a további 

tengelyekben egyenes záródású ablakok 19. 

század végére jellemző szerkezetekkel. A 

homlokzat egyszerű, alacsony téglalábazaton 

kívül az utcai homlokzatot esetleg szerény, 

ablakok körüli vakolatarchitektúra jellemzi. 

Mind a homlokzatok, mind a nyílászárók 

színezése roncsolásos vizsgálat alapján 

ajánlott. 

 

Főként a Németvárosban megmaradt 

épülettípus. 
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A „szárazkapus” kisvárosi, polgárias 

gazdaházak a 19. századból, klasszicizáló-

historizáló homlokzati kialakítással. 

Utcavonalon, zártsorú beépítésben álló, 

földszintes, nyeregtetős, utcavonallal 

párhuzamos gerincű épület. A homlokzat 

valamelyik tengelyében kétszárnyú kapu 

nyílik kapuáthajtóba (száraz kapu); másik 

tengelye egykor portál, üzlet bejárat lehetett. 

A lábazati sáv felett a téglaburkolatos vagy 

vakolt falmezőt erőteljes műformákkal 

díszített ablakok törik át, erőteljes kiülésű 

könyöklőkkel. Az ablakok záradéka fölött 

erős kiülésű, ívháromszög, timpanon, vagy 

vízszintes szemöldökpárkány. A homlokzatot 

háromrészes, a képszékben díszített  

főpárkány zárja le. 

Minden városrészre jellemző épülettípus. 

 

Lakáson kívül esetenként üzlet, üzem (pl. 

hentesüzem) is helyet kapott benne. 

 

Nagyobb kertben szabadon álló földszintes 

polgári villaépületek a 19. század végéről, a 

20. század elejéről. Tagolt tömegű, összetett, 

magastetős épületek historizáló homlokzat- 

és sokszor szecessziós, igényes 

részletképzéssel.  

A telek kerítése, kapuja szintén igényesen 

formélt, városképi jelentőségű. 

 

Kiemelkedő példái a Béke sugárúton állnak.  
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AZ ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉT BIZTOSÍTÓ SZEMPONTOK ÉS 

AJÁNLÁSOK  

(68/2018. (IV. 9.) KORM. RENDELET 14. MELLÉKLET 3.1) 

Közlekedés 

Gyulavári megközelítése, a városszövetbe való integrálása 

Az 1781-ben megindult vasúti forgalomhoz kapcsolódóan a belváros eléréséhez 1874-től 

1961-ig a létrejött Sugárúton, érintve a Kossuth teret, onnan Gyulaváriig lóvasút, majd keskeny 

nyomtávú vasút közlekedett. Jelenleg busz köti össze a vasútállomást és Gyulavárit, mely ritkán jár és 

viszonylag kevesen veszik igénybe. A turistaforgalom miatt esetleg kisebb utaslétszámú buszok 

sűrűbben közlekedtetése jobb kihasználtsággal működhetne, illetve a busz igazodna a vasúti 

menetrendhez. A kisebb járművel talán fel lehetne idézni a régi közlekedést, jobban be lehetne 

kapcsolni Gyulavárit a város vérkeringésébe, mely több szempontból is hasznos lenne. Főként a 

gyulavári kastély és kiállítása, illetve az egyik melléképületben megnyílt sörfőzde miatt lenne 

érdemes. A gyulai és gyulavári kastély egykori kapcsolatának, a két központ működésének, egymásra 

épülő funkcióinak bemutatása, a főúri gazdálkodás többoldalú ismertetése, az összefüggések 

érzékeltetése fontos a nagyközönség számára. Gyulavárit jobban be kellene integrálni a város épített 

örökségének bemutatásába, bekapcsolni a város vérkeringésébe. Az átgondolt közlekedés, a vár 

együttesébe beemelt esetleges kombinált jegy, az 1961 előtti közlekedés felidézése ezt a beemelést 

szolgálhatná, egyben az egykori vasúti közlekedésnek is emléket állítana.. 

A gyulavári kastély meglévő kiállításának átalakításával, a sörfőzdével, ugyanakkor a korábbi major 

funkcióhoz kapcsolódóan a gyerekek számára tematikus játszótér, állatsimogató létrehozásával a 

majorsági együttes is ismertté válhat. Lásd Keszthely, Schweizerei revitalizáció. 

Az egykor önálló település, jelenleg településrész beintegrálása talán a városközpont 

túlépítését is oldaná, új perspektívát hozva létre. 

 

Középkori emlékek 

A tatárjárás után, a 13. század második felében létrejött település gyors fejlődésnek indult, 1330 

körül már plébániatemplommal rendelkezett. A környezetében lévő további lakóhelyeket magába 

olvasztva emelkedett ki a környező települések közül. A középkori települést a Fehér-Körös 

mellékágától északra helyezhetjük el, a plébániatemplom, majd a Maróthiak által alapított ferences-

kolostor meghatározza elhelyezkedését. A város további fejlődése a Losonciak, majd Maróthiak 

birtoklásának volt köszönhető. Vélhetőleg a 15. század első felében felépülő birtokközpont, illetve a 

fokozódó török támadások veszélye nyomán húzódott a lakosság egyre közelebb a vár területéhez, így 

alakulhatott ki a mai belváros helyén elhelyezkedő városrész, középpontjában a Szent Elek-

kápolnával. A Németváros területének középkori használata kérdéses. 

 

A város belterületén régészeti feltárás csak szórványosan volt a korábbi beépítés miatt, nem 

tisztázott a középkori település kiterjedése, utcaszerkezete. A leginkább kérdéses terület az 

egykori Németváros területe, melyben régészeti feltárás nem volt, szabályos utcaszerkezetében 

középkori előzmények nem találhatók. Kivételt jelenthet a mai Jókai utca – Scherer Ferenc út, 

mely kelet-nyugati tengelyével becsatlakozik a megye úthálózatába. A városrészben történő 

fejlesztés, építési tevékenység fokozott régészeti megfigyelést igényel. A település eddig feltárt 

középkori emlékei nem kapnak kellő hangsúlyt. A vár mellett a városszövetbe való további 

integrálásuk javasolt. 
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Közterületek 

Városház utca – Megyeház utca – Kossuth utca 

Ezek az utcák alkotják a Belváros gerincét, zártsorú beépítéssel, klasszicista-historizáló-

romantikus lakóházakból létrejött utcaképpel. Az egyedileg védendő épületekkel a helyi védett 

épületeket tárgyaló értékkataszter foglalkozik, ezzel párhuzamosan javaslatot tesz az utcaképi védelem 

módosítására is. Az egyedi helyi védelem és az MJT-ben való elhelyezkedés nem indokolja a további 

utcaképi védelmet. Neuralgikus pont lehet a Kossuth utca 9. és Megyeház utca 4-6. számú modern 

gyárépületek revitalizációja. Az épületek bontása, vagy átalakítása esetén a jelenleginél nagyobb 

tömeg létrehozása, párkánymagasság, gerincmagasság növelése nem elfogadható. A Kossuth Lajos 

utca 9. esetében a Kossuth Lajos utca 7. számú műemlék épület paraméterei, a Megyeház utca 4-6. 

szám esetében a Megyeház utca 8. számú gyárépület paraméterei a meghatározóak. 

Az utcák beépítési módjának, a földszintes, zártsorú elrendezésnek, az utcahatáron álló 

házak sorának megtartása adja a Belváros arculatát. Ebből emelkednek ki hangsúlyosan az 

egyházi és középületek, illetve a 20. század fordulójának gyárépülete. A középületek hangsúlya, 

az egymásra való átlátás megtartandó, a földszintes lakóházak elrendezése adhatja az új 

beépítések paramétereit. A Belvárosban többszintes lakóépület vagy középület nem elfogadható, 

nem jelenthet példát a Városház utca 14-24. szám 1980-as években létrejött modern beépítése. 

Göndöcs-kert 

További beépítése nem javasolt, de közösségi térként való fokozottabb hasznosítása, a városi sétatér, 

rekreációs lehetőségek, további kulturális rendezvény helyszínként való használata, bevonása 

támogatható. Ez főként a környezetbe illeszkedő utcabútorokkal, kisebb építményekkel megoldható. 

A Göndöcs-kert további beépítése nem javasolt, mint városi pihenőhely, rekreációs zöld 

terület, szabadidő eltöltésére alkalmas terület a városi örökségbe beintegrálást igényel. 

 

Csigakert 

A Göndöcs-kerthez hasonlóan a további beépítés nem javasolt, a Part utcán épült szállodák 

terjeszkedése nem támogatható. A szállodák hátsó homlokzati oldalán az üzemeltetési területek 

rendezése mind a természeti, mind a műemléki értékek szempontjából fontos feladat. A szállodák 

látványa, túlépítése a vár és környezetének látványát veszélyezteti.  

A kert közösségi térként való fejlesztése környezetbe illő utcabútorokkal, kisebb 

építményekkel szintén megoldható, a vár környezetébe való beintegrálása mindenképpen 

támogatandó. 

 

Példák a zöldterületeknek a városi szabadidős tevékenységbe való beintegrálására: 
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Az Élővíz-csatorna és a partszakaszok örökségvédelmi szempontú fejlesztése 

A csatorna turistalátványosságok közé való aktív beintegrálása a vár-Németváros szakaszon a víz 

mindkét oldalán sétaút létesítésével, aktív pihenő helyek létrehozásával, kondipályával, játszótérrel, a 

műemléki értékekhez közeli helyeken információs pontok kialakításával, a folyóvíz mentén tematikus 

sétautak kijelölésével, a városi fürdőkultúra bemutatásával. Mindez környezetbarát, a város építészeti 

hagyományaiba illő, természetes elemekkel. A Part utca mentén elhelyezkedő szállodák előtt a 

parkolás nem javasolt, ennek megoldása a szállodák mögött, a Csigakert felőli oldalon oldható meg. 

A Belváros, Németváros csomópontjainak, műemléki értékeinek az Élővíz-csatorna 

természeti értékeivel való összekötése, a csatornapart beintegrálásával tovább fokozható, 

egysége megteremthető. Egységes utcabútorok elhelyezése javasolt. 

 

Példák a csomópontok kialakítására, közösségi helyek létrehozására: 
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A vársziget revitalizációja 

A város magját alkotó várterület, az erődítés rendszer, a területi történeti kialakulása, korszakai még 

vonzóbbá tehetők a nagyközönség számára, a műemléki érték többrétű bemutatása javasolt. A város 

tervei között szerepel az egykori vársziget részleges helyreállítása, beleértve a szigetet körülvevő 

vizesárok szakaszos rekonstrukcióját is.  

A korábban mocsaras területen álló épületek felvizesedése, az egykori mocsaras, lápos talajon való 

építkezés statikai problémái miatt a vizesárok feltöltése, a víz bevezetése örökségvédelmi szempontból 

aggályos. Ugyanakkor terepalakulatokkal, növénykiültetéssel, természetbarát installációkkal mindez 

attraktív módon elérhető, egyben a nagyközönség számára használható és befogadható közösségi tér, 

új térélmény jöhet létre. Egy látványos, mindenkit megmozgató városi park kialakítása, mely a 

kastély, várfürdő, vár együttesében szintén a pihenést, rekreációt szolgálja, egyben ötvözi a kertben 

való élmény és a történeti múlt megidézését, magába olvasztja a már hagyományos színházi 

építményeket is.  

Ezzel párhuzamosan javasoljuk a rendezvény térnek az Erkel Hotellel szemben lévő, kihasználatlan, 

jelenleg alulhasznosított területre való áttelepítését, és a teljes vársziget projektre egy ötletpályázat 

kiírását, mely kitágítaná a lehetőségeket, a megvalósítás számtalan módját vonultathatná fel. Az 

ötletpályázatra beérkezett tervek kiállítás keretében a város lakosságának is megmutathatók, akik 

elmondhatnák véleményüket a projektről és a megvalósításról, valóban közösségi értéket hozva így 

létre. 

 

A város kiemelt emlékei – érthető módon – a történeti településmag szűkebb környezetében 

összpontosulnak. Ugyanakkor vannak a településnek a központtól távolabb elhelyezkedő, 

kiemelkedő emlékei (pld. Kálvária), melyek bemutatása, a figyelem felhívása, egyben a városban 

összpontosuló látogatói létszám „széthúzása” talán a városközpont túlépítését is visszafogná. 

 

A rendezvénytér áthelyezésére javasolt terület 

 

Néhány javaslat a vársziget egyes elemeinek bemutatására és a meglévő műemléki értékek közösségi 

térbe való befoglalására, egyben modern közpark létrehozására, továbbá Gyula, mint virágos város 

megjelenítésére: 

Víz megjelenítése növényi kiültetéssel, installációval, térelemekkel 
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A vársziget építészeti részleteinek, korábbi épületek bemutatása növényi kiültetéssel 
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Az egykori erődrendszer (palánk) bemutatása kerti építményekkel: 
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Épületrekonstrukció műanyag táblával 

  
 

Városrészek műemléki bemutatása 

Az egyes városrészek kialakulásának, struktúrájának, jelentős ekemeinek bemutatására a 

városrész legforgalmasabb pontján kihelyezett információs pont ad lehetőséget. A környezetbe 

illeszkedő tábla bemutatja a városrészt, tájékoztat, információval szolgál, bejárási útvonalat 

javasol, felsorolja a látnivalókat és átvezet egy másik városrészbe. QR-kóddal való felszerelése 

további lehetőséget kínál. Az információs pontokra kihelyezett tábla kisebb méretben, 

ugyanazzal a formavilággal az épített örökségen is felhasználható. 

 

  

 

Németváros, Ajtóssy Albert utca 
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A Németváros szabályos elrendezése a 19. század elejére alakult ki teljesen. A városrész kelet-

nyugati tengelyét a Jókai utca – Scherer Ferenc út, észak-déli tengelyét az Ajtóssy Albert utca alkotja. 

A két kiemelt utca a településrész központját jelentő Apor Vilmos tér lehatároló utcáiként metszi 

egymást. A várost észak-déli irányban átszelő, a Békéscsabára vezető főútra rávezető Ajtóssy Albert 

utca forgalma jelentős, a Németváros központján átvezetett forgalom rontja az utcában lévő 19. század 

végén épült lakóházak állapotát, az új beépítések a forgalom ellen védekezni kénytelenek, így a 

kialakult utcaképtől eltérő beépítés jön létre. Csökkenti az Apor tér védett egységét, illetve az Erkel 

Múzeum látogató-barát épületét is megközelíthetetlenné teszi. A város utcáira jellemző – a port 

felfogni képes – fásítás, itt sövénysorrá szelídült a szűk keresztmetszet miatt.  

Az utca forgalmának csökkentésével, revitalizációval a régi karakter visszahozható, 

visszahozandó, különös tekintettel az Apor Vilmos teret szegélyező történeti épületekre. Az 

Ajtóssy Albert utca, mint a Belvárost tehermentesítő út fejlesztése örökségvédelmi szempontból 

nem támogatható. A Nürnbergi utcánál tervezett forgalomcsillapító körforgalom kapcsán 

felhívjuk a figyelmet, hogy a körforgalom nem illeszkedik a történeti településszerkezetbe, 

védett területen való építése aggályos (Belváros, Béke sugárút – Árpád utca!). Javasolt más 

forgalomcsillapító megoldás alkalmazása. 

 

Béke sugárút 

A Béke sugárút megjeleníti a városközpontot jellemző sokszínűséget. Az egykori Sugár út 

megnyitását az Aranyági szőlők területén keresztül a megépülő vasútállomás legkedvezőbb 

megközelítését biztosította az egykori Szent János árka nyomvonalán. Az út két oldalát szegélyező 

telkek fokozatosan épültek be, először a belvároshoz közelebb eső szakasza zártsorú, városias 

jelleggel, majd kifelé, a vasútállomás felé a városra jellemző utcavonalra épült, tégla kerítések és 

kapuk által tagolt, lazább beépítéssel, míg az állomáshoz közelebbi szakaszán már nagyméretű 

telkeken szabadon álló, egymást váltogatva utca vonalára, illetve hátrább húzva épült villaépületekkel. 

A széles, fasorokkal szegélyezett sugárút kialakítása megfelelt a 19. század végi legkorszerűbb 

városépítészeti törekvéseknek, mint az a pesti Andrássy út, vagy a szegedi sugárutak kialakítása volt. 

A történeti épületállomány a historizmus, illetve a szecesszió stílusjegyeit hordozza. A földszintes, 

magastetős, hézagosan zártsorú – utca vonalán álló és az utca vonalától hátrább húzott - beépítés az 

épületek közötti, az utcának ritmust adó kapukkal, kerítés szakaszokkal, karakterhordozó 

jellegzetesség, városképi jelentőségű, megőrzendő. A villaépületek és kertjeik szintén értékes 

urbanisztikai elemek. 

A történeti jelleget az 1950-es évektől több ütemben történt bontások és újabb beépítések 

szakaszosan megszakítják, mint például az utca belváros felőli nyugati, vagy az állomáshoz közeli 

keleti oldal lakótelepi beépítése. 

 

A Béke sugárút városkarakter megőrzése szempontjából összefüggő térfalat alkotó történeti 

épületei értékesek, bontás csak indokolt esetben, beépítés csak a meglévő elrendezésnek 

megfelelően elfogadható, emeletráépítés, tetőtérbeépítés, a tetősík látványának megbontása 

napelemmel, „kutyaóllal”, illetve az utca felé nyitott tetősíkban fekvő ablakokkal sem ajánlott. A 

történeti kerítések, kapuk, valamint az ablakszerkezetek felújítandóak, szintén megőrzendőek. 

 

Az épített környezet védett értékei 

MJT 

A jelenleg MJT-ként védett terület lefedi a település történeti részét, módosítása – a 

korábbi helyenkénti átépítések ellenére - nem indokolt. A terület határán – amint már ismert 

gyakorlat – a helyi területi védelem kiterjesztésével ún. pufferzóna hozható létre, mely biztosítja a 

kiemelt örökségű terület méltó megőrzését, az újabb beépítéseknek a történeti értékhez való minőségi 

igazodását. 

A 2006-ban kijelölt területi védelem felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy vannak 

átépített utcaszakaszok, melyek 2006 előtt jöttek létre és nem igazodnak a történeti utcaképhez, 

településszerkezethez. Ezeken a területeken a védelem megszüntetése nem javasolt, mivel az az 
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egységes terület megszakítását jelentené, illetve növelné a nem védett szigeteken a további túlépítés 

veszélyét. A már átépült területek egy részén a túlépítési folyamat még megállítható, illetve az MJT 

szélén fekvő, történeti épületállománnyal nem rendelkező, de a történeti városmaghoz igazodó részek 

pufferzónát jelentenek a magterület körül. 

 

 
 

Az MJT-n belül nyolc olyan kisebb területet jelöltünk ki, ahol sérült, vagy védelem híján jelentősen 

sérülhet a történeti városszerkezet. 

1. A Béke sugárút északi szakaszán, a sugárúthoz igazodó nagytelkes beépítés tömbjeinek hátsó 

oldala. A Béke sugárúttal párhuzamos szakaszon kisvárosias, 1945 utánra tehető, zömében ún. 

kockaházakkal beépült terület, melyen történeti épület nem található, de pufferzónát jelent a védendő 

villák számára. A területet határoló Somogyi Béla utca másik, MJT-n kívüli oldalán viszont értékes, 

helyi védettségű épület pl. a Kárpát utcai saroktelken álló kórház tömbje és kertje. 

2. A Béke sugárút északi szakaszán a lakótelepi beépítéssel érintkező ipari zóna, melynek bontása, 

beépítése veszélyeztetheti a történeti városmagot. A gyárépületek bontása, majd a terület 

revitalizációja a jelenlegi védelemmel a történeti városszerkezet figyelembe vételével történhet. A 

területen helyi védelem alatt áll az egykori füstölő felújított épülete. 

3. A Béke sugárút belvárosi szakaszán, az egykori Németváros nyugati tömbjeinek elbontásával 

létrejött lakótelepi rész, melyen további változtatás nem javasolt. 

4. Az Élővíz-csatorna déli oldalán a Kossuth tér északi részén a zsinagógát, a Karácsonyi János 

Katolikus Gimnáziumot, illetve Erkel Gimnáziumot magában foglaló terület. A terület beépítése 

koncepciótlan, nem illeszkedik a történeti városképbe, utcaszerkezetbe. A további beépítés, az iskolák 

esetleges bővítése tovább erodálná az amúgy sem illeszkedő tömböt, rontaná a városba bevezető 

történeti útvonal megjelenését, a tér együttes képét. A tér átgondolt rendezése, a Karácsonyi János 

Katolikus Gimnázium előtt kialakított, süllyesztett terület megszüntetése, a térrész revitalizációja még 

ellensúlyozhatja a meglévő állapotot. A tér rendezését – mivel városi alközpontot képez – feltétlenül 

szükségesnek gondoljuk, megmaradt történeti térfalainak, városszerkezeti jelentőségének megfelelően; 

javasoljuk ötletpályázat kiírását. 

5. A Városház utca északi oldalán a korábbi városházával szemben lévő területen, földszintes házak 

helyén, az 1980-as években kialakított, többemeletes lakótömb/szalagház. A belváros kisvárosias 

jellegének megőrzése érdekében a további többszintes beépítés nem elfogadható. A korábban a házak 
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közül méretükkel és homlokzati kialakításukkal kiemelkedő, az egyes városrészeknek hangsúlyt adó 

egyházi és középületek dominanciájának megtartása érdekében a területi védelem konzerválja a 

meglévő állapotot. 

6. A Románváros és a vársziget közötti háztömbök történeti épületállománnyal már nem 

rendelkeznek, de őrzik a városban egyedüliként meglévő, sajátos, védendő történeti utcaszerkezetet és 

beépítési módot. A vár körüli ún. pufferzóna kialakítására alkalmasak.  

7. A Csigakert északi szélén, az Élővíz-csatorna partján létrejött szállodasor, mely immár 

méretével, forgalmával veszélyezteti a zöldfelületet, illetve a várszigetre való rálátást, a történeti 

épületek panorámáját. A szállodák bővítése az MJT-n belül csak korlátozottan megvalósítható. 

8. A Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház területe (Szent István utca – 

Semmelweis utca – Dob utca) területén a 19. század közepétől több ütemben fejlesztett együttes. A 

több periódusban kiépült egészségügyi intézmény épületei között vannak helyi védelemre méltó 

épületek. Fontosnak érezzük az MJT-n belül való megtartását, mivel a történeti városmag szélét 

kijelölő együttesről van szó, másrészt értékes épületállománya a területi védelemmel legalább 

tömegében és homlokzatképzésében megőrizhető. 

 

Helyi egyedi védelem 

A helyi egyedi védelemre vonatkozó javaslat az értékkataszterben megtalálható. Ismételten 

szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az utcák bejárásával, tehát a homlokzatok 

szemrevételezésével tettünk javaslatot, mely jelentős korlátot szab az értékelésben. Fontos lenne 

a védést megelőzően a további homlokzatok és az épületbelső értékeinek felmérése, kiértékelése. 

Megalapozott döntés mindezek figyelembe vételével hozható. Fontos, hogy a tulajdonos is 

megértse a folyamatot és a végeredményt. 

Törekedtünk a történeti városszerkezetben minden olyan lakó- vagy középület legalább helyi szintű 

kiemelésére, mely a település, településrész, vagy az utca – a mikrokörnyezet – történeti, építészeti 

szempontból meghatározó eleme. Egy-egy elem kiemelése az adott környezeti egység karakterisztikus 

eleme, mely köré a szűk közösség élete felfűzhető. Az épület, mint minden kiemelt örökségi érték, 

valamilyen módon (tábla, plakett) megjelölhető. Javasolt a QR-kód használata. A kiemelt elem az 

információs pontokon is megjeleníthető. Helyi közvetlen vagy közvetett támogatási rendszerrel, 

lakossági pályázati figyelő szolgáltatással ezek az épületek megőrizhetők, a szűk környezetben ezek az 

épületek felértékelődnek, követendő példává válnak. 

A kezdeményezés a továbbiakban még folytatható. 
 

Városi szobrok, kisemlékek 

A jelentős mennyiségű emléket tartalmazó lista vegyes képet mutat, a kisemlékállományban 

redundancia figyelhető meg, az emlékhelyek nincsenek párhuzamban a város történetével, kiemelkedő 

személyiségeivel. Helyi védelmük megtartását, vagy éppen megszüntetését az Értékkataszter 

vonatkozó munkarésze tartalmazza. A védendő emlékek sorába javasoljuk több kiemelkedő 

kvalitású síremlék beemelését, illetve a város története szempontjából kiemelkedő személyiségek 

síremlékeinek a NÖRI-vel egyeztetett védelmét. 

 



GYULA VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 

II. HATÁSELEMZÉS – III. ÉRTÉKVÉDELMI TERV 

42. 

 

AZ EGÉSZ TELEPÜLÉSRE VONATKOZTATHATÓ, ÁLTALÁNOS, AZ 

ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉT BIZTOSÍTÓ AJÁNLÁSOK, SZEMPONTOK ÉS 

KÖVETELMÉNYEK 

Általános követelmények: 

 Megfelelő, a régészeti/műemléki emlékek hosszú távú védelmével összhangban, a látogató 

forgalom lebonyolítását biztosító infrastrukturális/turisztikai fejlesztés esetén a várható 

forgalom nagyságát vizsgáló hatáselemzés készítése javasolt a túlhasználat kiküszöbölése 

érdekében 

 A régészeti lelőhelyek érintetlenségének, a további feltárások lehetőségének biztosítása, szem 

előtt tartása:  

o Külterületen az átlagosnál mélyebb szántás, az altalajlazítás és az alagcsövezés a 

lelőhelyek rongálását eredményezheti, ezért a lelőhelyek védelmének érdekében 

kerülendő. A felszíni viszonyok megváltoztatásával járó tevékenységek (pl. erdősítés, 

bányanyitás, halastó vagy öntözőcsatorna létesítése stb.) megkezdése előtt az ott lévő 

régészeti örökség elemeinek megelőző feltárását biztosító előkészítő munka 

szükséges.  

o Belterületen az építési tevékenységek és a közműfektetési munkák során előkerülő 

leletekre vonatkozó bejelentési kötelezettség segíti elő a régészeti örökség védelmét. 

A területet érintő bármilyen jellegű földmunkáknál helyszíni régészeti felügyelet 

biztosítása feltétlenül szükséges. Bizonytalan vagy ismeretlen, illetve váratlanul – 

építési, közműfektetési, alapozási stb. munkákkal összefüggő vagy más jellegű 

földmunkák során – előkerülő régészeti leletek, jelenségek esetén szintén számítani 

kell arra, hogy azok megmentését biztosítani szükséges, melynek első feltétele a 

folyamatos régészeti helyszíni felügyelet. Feladat a régészeti örökség feltárásának, 

dokumentálhatóságának mindenkori biztosítása, védelme. 

 A minőségi építészeti tervek érdekében javasolt tervtanács/Műemléki Tanácsadó Testület 

véleményének kikérése, esetleg helyi zsűri létrehozása. 

 A védett (műemlék, illetve helyi védelem alatt álló) épületeken, azok műemléki 

környezetében, a történeti belváros területén (MJT) különösen fontos a látványvédelem miatt, 

hogy új beépítés tömegével, homlokzat- és gerincmagasságával, homlokzatképzésével 

igazodjon a meglévő védett épületekhez. Új beépítés esetén a közterület felől látványterv 

készítése javasolt. 

 

Településszerkezet megóvása: 

 A településszerkezet védelme érdekében lakóterületen telekhatár korrekció csak ott lehetséges, 

ahol az a tömb kialakult telekszerkezetét nem befolyásolja, a telek és a szomszédos telkek 

kontúrját javítja, és legfeljebb a telek területének 15%-át érinti. 

 A védett (műemlék, illetve helyi védelem alatt álló) ingatlanok esetében, azok műemléki 

környezetében, a történeti belváros területén (MJT) a telekszerkezet nem változhat, 

telekösszevonás nem javasolt, a meglévő karaktertől eltérő beépítés szintén nem javasolható. 

A hézagosan zártsorú, az épület-kapu-kerítés ritmusú beépítés a város egyedi jellemzője, nem 

javasolt további beépítéssel ennek zártsorúvá változtatása. 

 A helyi értékvédelmi rendelet hatálya alá eső épület telkén és a kijelölt területeken a történeti 

szerkezet, az utcakép, a településkép és a környezettel való szerves, látványbeli kapcsolat 

megőrzendő. Új épület elhelyezésekor, vagy meglévő épület homlokzatát, tetőformáját 

megváltoztató bővítés esetén a történeti településképhez való illeszkedés igazolására 

környezetbe illesztett látványtervet kell készíteni az érintkező közterület(ek) olyan pontja 

felől, ahonnan az utcaképi változás a legmarkánsabban észlelhető. 

 A helyi értékvédelmi rendelet hatálya alá eső épület telkén újabb melléképület egyeztetett terv 

és látványterv birtokában építhető. 
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 A helyi értékvédelmi rendelet hatálya alá eső épület telkén és a kijelölt területeken a 

melléképületek, melléképítmények esetében sem alkalmazható tetőhéjazatként hullámpala, 

műanyag hullámlemez, bitumenes zsindelyfedés vagy ipari fémlemezfedés. 

 A Nagy-Románváros halmazos, közökkel szabdalt telekszerkezete megtartandó, a terület 

további beépítése nem javasolt. 

 A Németváros történetileg kialakult utca- és telekstruktúrája, beépítési módja megőrzendő. 

 Történeti városrészben (MJT, helyi védelem alatt álló területen) a forgalomcsökkentés 

szándéka támogatandó, azonban körforgalom létesítése idegen a hagyományos 

városszerkezettől. 

 

Városi arculat megóvása: 

 A településen egységes tájékoztató rendszer kidolgozása és elhelyezése javasolt. 

 A város arculatához illeszkedő, egységes utcabútorok tervezése és elhelyezése javasolt. 

 Zöldfelületi, kertépítészeti terv készítendő a városi zöldterületek meglévő értékeinek 

megóvása érdekében. 

 Kiemelten fontos az Élővíz-csatorna teljes hosszában való revitalizálása. 

 A város legfőbb értékét jelentő Vársziget területének kertépítészeti rendezése érdekében 

országos ötletpályázat/tervpályázat kiírása javasolt. 

 A vársziget történeti rekonstrukcióját megelőzően hatáselemzés készítése javasolt. 

 A Várfürdő környezetének további beépítése előtt hatástanulmány készítendő a túlépítettség, 

túlhasználat megelőzése érdekében. 

 A Göndöcs-kert és Csigakert további beépítése nem javasolt. 

 A védett (műemlék, illetve helyi védelem alatt álló) épületeken, azok műemléki 

környezetében, a történeti belváros területén (MJT) nem javasolt a történeti nyílászárók, 

karakterhordozó értéket jelentő kerítések, kapuk, ajtók, ablakok cseréje. Javasolt az asztalos-

szerkezetek minőségi javítása, ami a településképi szempontból kiemelt fontosságú. A 

minőségi felújítás, szükség esetén csere biztosítására helyi támogatási vagy pályázati rendszer 

kidolgozása javasolt. 

 A védett (műemlék, illetve helyi védelem alatt álló) épületeken, azok műemléki 

környezetében, a történeti belváros területén (MJT) javasolt a történeti, karakterhordozó 

értéket jelentő utcakép-védelem, a homlokzatképzés, vakolatarchitektúra, oromzatok és tetők 

(szerkezet, geometria, héjazat) megőrzése. 

 A cégfeliratok, a kirakatportálok tervezése során az MJT és a helyi értékvédelmi rendelet 

hatálya alá eső épületek és a kijelölt területek esetében a közterület felé néző homlokzatok 

megváltoztatása esetén, a történeti településképhez való illeszkedés igazolására homlokzati és 

portáltervet és környezetbe illesztett látványtervet kell készíteni. 

 Nagyméretű reklámfelületek (molino) csak egyeztetett módon, meghatározott időre 

(rendezvényhez kapcsolódóan) helyezhető ki. 

 A történeti településközpontban, MJT, MK, helyi védelem alatt álló területeken (terület, 

utcakép-védelem) beton térkő alkalmazása nem javasolt. 

 Napelemek, egyéb gépészeti felépítmények (pl. légkondicionáló berendezések) látszó módon 

való létesítése a védett épületeken, azok műemléki környezetében, a történeti belváros 

területén (MJT) nem javasolt; egyéb területeken indokolt esetben takartan, belső udvar/kert 

felé nézően, látványt nem zavaróan képzelhető el (sem felülről, sem a folyó felől, sem az 

utcaképben nem látszóan). Jó példa a Városháza udvarán létesített fedett-nyitott parkoló 

tetejére telepítve. Javasolt más alternatív energiaforrás alkalmazása. 

A közeljövőben az Erkel Ferenc Gimnáziumban energetikai beruházással az épület 

tetőszerkezetére napelemes házi erőművet telepítenek, az előzetes számítások szerint az erőmű 

teljesítménye 91 százalékban fedezi majd a gimnázium villamos energia igényét. A beruházás 

22 millió forintba kerül, amelynek 85 százaléka EU-támogatás. Az Erkel Gimnáziuméhoz 

hasonló napelemes villamos energiatermelő rendszer építését tervezik a kollégiumi 

épületrészben. A gimnázium amúgy is magas, környezetidegen épületének tetejére szerelt 

panelek tovább rontják az utcaképet. A látvány több oldalról vizsgálandó. Mivel a gimnázium 

és a kollégium MJT területen áll, a védett városkép megóvása érdekében mindenképpen 
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javasoljuk megelőzően hatástanulmány elkészíttetését az energetikai korszerűsítés egyéb 

lehetőségeiről. 

Gyula városa 2012-ben készíttetett egy tanulmányt a „Gyulai geotermikus hőellátó 

kaszkádrendszer kiépítése, termálvíz termelő és visszasajtoló kutak létesítése” címmel. A 

tanulmányból kiderül, Gyula város térsége is gazdag termálvizekben, amit fémjelez a 

városban található négy mélyfúrás, valamint a sok évtizede sikeresen üzemelő, jó hírű városi 

gyógyfürdő is.  

 

A gimnázium és a kollégium tetőfelületeinek domináns látványa a Bodoky utca és a Kossuth 

tér felől 

 
 

Fenti szempontoktól vezérelve lehetőség mutatkozik egy 2,1 MW teljesítményű termál alapú 

hőellátó rendszer létesítésére Gyula városában. A viszonylag magas beruházási 

költségszükséglet miatt egy városi geotermikus közműrendszer a koncentrált, nagyobb 

hőhasznosítók ellátását képes gazdaságosan szolgálni. A gyulai hőpiacot átvizsgálva és 

kielemezve az alábbi intézmények kerülhetnek a rendszerhez illesztésre: ”Madaras” 

Kollégium (~150kW), Harruckern János Iskolai komplexum (~1.000 kW), Pándy Kálmán 

Kórházi épületegyüttese (~4.000 kW), Polgármesteri Hivatal (~300 kW), Bíróság és Bv. 

Intézet (~700 kW), Implom József Általános Iskola (~300 kW), Új Művelődési Központ 
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(~400 kW). Jelenleg működő geotermikus energiát használó létesítmények: Aquapalota a 

Várfürdőben. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szolár panelek alkalmazása – a disszonáns látvány mellett - 

nagymértékben növeli a veszélyes hulladékok létrejöttét! 

 Közterületi parkolók kialakítása, a magán, vagy önkormányzati telkek újraszabályozásával, a 

történeti telekosztás maximális figyelembe vételével történhet. 

 A Németváros szabályos utcaképe, a telekkiosztás, a beépítés módja – különös tekintettel a 

településrész fő közlekedési útvonalaira – az utcavonalhoz igazodás, párkány- és 

gerincmagasság megtartandó. 

 A Máriás-ház, mint a Németváros 18. századból fennmaradt lakóépülete egyedi, beépítési 

módja kiemelten védendő. 

 A településre és a régióra jellemző anyaghasználat előtérbe helyezendő. Téglaépítés, meszelt 

felületek, hagyományos színhasználat előtérbe helyezése javasolt. (Megjegyzés: Nem biztos, 

hogy a trendeket kell követni – jelenleg fehér/szürke). A történeti lakóháztípusoknak 

megfelelően a homlokzati színezés kövesse a városra jellemző hagyományos színhasználatot, 

mely a város arculatát meghatározza. Nem támogatott az élénk, szétszínezett homlokzat. A 

visszafogott színezéssel megteremthető az alföldi mezőváros több, jól elkülöníthető történeti 

periódust felmutató, ugyanakkor egységes karaktere. A műanyag felületképzés tájidegen, és az 

épületállományt is károsítja. 

 A cementes vakolatok, lábazatok alkalmazása nem támogatható, mert az amúgy is vizesedésre 

érzékeny területen a falazatok kiszellőzését gátolja, hosszú távon a falazatok vízzel telítődését, 

homlokzaton kifagyását, a belső terek dohosodását, penészesedését idézi elő. Műszakileg nem 

jó megoldás. A műanyag homlokzatfestékek alkalmazása ugyanezen megfontolásból sem 

ajánlott. 

 Örökségvédelmi szempontból a vakolatdíszek, tagozatok leverése, a homlokzatok hőszigetelő 

táblákkal való borítása, majd műanyag „tagozatok” felragasztása nem támogatható.  

 Az utcaképek védelme érdekében – és műszaki meggondolásból is – megoldandó az 

utcavonalon álló épületek csapadékvíz elvezetése; javasolt az egyesített rendszerű 

csatornahálózat megvalósítását megfontolni. Az épületek tetejéről az eresz magasságában 

kivezetett csatornarendszer sem esztétikailag, sem műszakilag nem elfogadható. 

 Országos védettség alatt álló műemlékeket, objektumokat, nyilvántartott műemléki értékeket 

és a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érintő beavatkozások, beruházások során a kulturális 

örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendeletben 

foglaltak az irányadók. 
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SWOT-ANALÍZIS (KOCKÁZATELEMZÉS) A MŰEMLÉKI/ÖRÖKSÉGI 

ÉRTÉKEK TEKINTETÉBEN 

 

Erősségek Gyengeségek 

 koncentrált örökségi együttes, mely 

meghatározza a településszerkezetet, 

utcaképet 

 történeti értékekre épülő városfejlesztés, 

melynek kiemelt területe a természet- és 

műemlékvédelem 

 természeti és műemléki értékek egysége, 

egymásra épülő karakter 

 nemzetiségekre támaszkodó 

értékvédelem 

 minőségi múzeumi fejlesztések (Erkel 

Múzeum, Ladics-ház, Vízügyi Múzeum) 

 többközpontú városszerkezet, ami a 

műemléki értékek révén a turisztikai 

vonzerő „széthúzására” alkalmas 

 rossz megközelítési lehetőség 

(tömegközlekedés, úthálózat) 

 városi parkolás megoldása 

 városi közlekedés fejlesztése (kisebb 

létszámra építő tömegközlekedés) 

 túlzott belvárosi orientáció 

 külső területek (pl. Gyulavári, vagy a 

Kálvária) bevonása a turisztikai 

forgalomba 

Lehetőségek Veszélyek 

 természeti és műemléki értékek 

szorosabb összekapcsolása, egymásra 

építése (Élővízcsatorna mentén sétaút 

kiépítése csomópontokkal) 

 tematikus túraútvonalak kialakítása 

(gyalogos, biciklis, vizi) 

 turizmus „kihúzása” a Belvárosból, 

kisebb, távolabbi látnivalók 

hangsúlyozása (Erkel Múzeum, 

kisebbségi központok, temetők) 

 zöld területek jobb kihasználása 

 országos és helyi védett helyszínek 

hangsúlyos jelölése 

 gyors információs lehetőség (QR-kód) 

 egyéni – közvetlen vagy közvetett - 

támogatási rendszer kidolgozása 

 kiemelt szállásajánlat és javasolt 

helyreállítás összekapcsolása 

 pályázatfigyelő és pályázatírási segítség 

azok felé a tulajdonosok felé, akik 

hajlandóak az értékmegőrző 

helyreállításra 

 eltömegesedés 

 épített örökség túlépítése, mely már 

romboló és nem értékteremtő 

 a turizmus kiszolgálására 

környezetidegen építkezés 

 túlhasználat 

 nem védett, de karakterhordozó (tömeg, 

beépítés, tetőforma, kapu stb. révén) 

épületek átalakítása, korszerűsítése 

során (pl. hőszigetelés) a 

karakterisztikus jegyek elvesztése, ezzel 

az utca- és városkép csorbulása 
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ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK (68/2018. (IV. 9.) KORM. RENDELET 14. 

MELLÉKLET 3.2) 

Általános feladatok 

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2018. (XII. 14.) önkormányzati 

rendelete a településkép védelméről tartalmazza a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelem 

alatt álló elemeire vonatkozó részletes szabályokat. Kimondja, hogy a helyi védelem célja a város 

településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű 

elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A helyi 

védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, 

védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek. 

A részletes szabályozás meghatározza a területi védelem határait és a helyi egyedi védelem 

alatt álló épületek, kerítések, burkolatok listáját. Ez az értékkataszter kibővítendő a jelen terv által 

helyi védettségre javasolt épületekkel, egyéb elemekkel (szobrok, kerítések, kisemlékek). A helyi 

területi védelem kibővítésére is tettünk javaslatot (lásd: Értékkataszter). 

 

Az Önkormányzat feladata a településkép és az egyes emlékek védelme érdekében az előző 

pontokban részletezett, az egész településre vonatkoztatható, általános, az értékek megőrzését biztosító 

ajánlások, szempontok és követelmények betartása és betartatása, melyben szakmai tanácsadó testület, 

helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetése nyújthat segítséget. 

 

A településkép és az egyes emlékek védelme szempontból kiemelten fontos az örökség 

folyamatos karbantartása, minőségi javítása. Ennek érdekében javasolt szakmai konzultáció – 

esetleg városi szakszolgálat – biztosítása, illetve támogatási, ösztönző rendszer kidolgozása. A 

támogatás keretében javasoljuk tervezői-kivitelezői szakszolgálat felállítását: a védett épületek 

monitorozása, folyamatos szaktanácsadás, szakszerű tervezés, kivitelezés elősegítése. 

 

A város fő értékét öröksége jelenti, mely nagy turisztikai vonzerő. A méltó bemutatás és a 

minőségi fejlesztés csak örökség-vezérelt szempontrendszer mentén lehetséges, az esetleges 

túlhasználat kiküszöbölésével, a folyamatos jókarbantartás és fenntartás biztosításával. 

 

Az épített örökség megőrzése és méltó bemutatása érdekében javasolt az egész településre 

egységes zöldterületi, kertészeti terv készítése, a településképbe illeszkedő utcabútorokkal, az 

országosan is kiemelt jelentőségű műemlékekre és régészeti emlékekre tekintettel az arculathoz 

illeszkedő, minőségi tájékoztató táblák elhelyezésével. 

 

Javasolt a műemlékekhez hasonlóan a felújításukat megelőzően a helyi védelem alatt álló 

emlékek felmérésének, értékleltárának elkészíttetése. 
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VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

 

1. Törvények 

 Magyarország Alaptörvénye 

 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről 

 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

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

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

közművelődésről 

 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

2. Kormányrendeletek 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről (OTÉK) 

 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a történelmi emlékhelyekről 

 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 

gondozásáról 

 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos 

szakértői tevékenységről 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 

3. Miniszteri rendeletek 

 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

végrehajtásáról  

 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely es a műemléki érték nyilvántartásának és 

védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi 

elismerésének részletes szabályairól  

 

 

 


