
 

 

Települési örökségvédelmi hatástanulmány 

a 

Gyula, Göndöcs u., Béke-sugárút, Ady E u., Somogyi B u., Eötvös u., Ajtóssy u. által 

körülhatárolt területre, a területre készített HÉSZ módosításához. 

 

 -Örökségvédelmi vizsgálat elemei 

 A módosítás alá vont területen egyedi védelem alatt álló műemlék nem található. A 

módosítandó területen kívül, annak szélén a Megyei Bíróság épülete műemlék. A szóban 

forgó terület teljes egészében műemléki jelentőségű terület, de nem tartozik a világörökségi 

területbe. Gyula város az OTrT szerint világörökség várományos terület, de a város Helyi 

Építészeti Szabályzata nem jelölte ki ezt a városon belőli területet. 

 

 Régészeti Örökség 

 Régészeti örökség, régészeti lelőhely a területen nem található 

 

 Értékkateszter 

 Településszerkezet 

 Ez a településrész nem a legrégebbi városi településrészekhez tartozik beépülése a 

XVII. Sz közepe vége felé kezdődött meg. Addig szőlő és gyümölcsös ültetvények, kertek 

voltak itt. Az Aranyági szőlők közé a sugárutat akkor „húzták be”, amikor a vasút 

megérkezett Gyulára és az állomást erre a helyre telepítették le, hol most is található. Az 

1897-es térképen a vasút is, az állomás is látszik, de a vasútállomás felé csak szőlők vannak. 

A Göndöcs kert egy része készült ekkorra el, de a sugárút páratlan oldalán több ház is fel van 

tüntetve, ami ma helyi védettnek számít. A volt Fehér-körös és oldalágai behálózták a 

területet, a Béke-sugárút is  egy ilyen árok helyén lett kijelölve. A Holt-körös a Göndöcs utca 

északi oldalán terült el, folydogált. 

 Az 1937-es térképen nemcsak a sugárút, hanem az Ajtóssy utca is kijelölődött. Ezen 

utcák végein azonban csak üres telkek láthatóak. A tervezési területünk közelében álló 

Megyei Bírósági épület a XIX szd és a XX. szd fordulójára készült el. 

 

 Telekstruktúra és az utcavonal-vezetés 

 Mivel a telkeket nemrég, kb. 80-120 évvel ezelőtt jelölték ki ezek szabályos 

négyszögnek tűnnek. Előbb a két hosszú utca, az Ajtóssy és a Béke sugárút mellett alakultak 

ki telkek, a telekbelsők egybemaradtak nagy megművelt területként. A belső feltáró utcákat 

később az 1930-40-es években alakították ki. Az 1937-es térképen még csak szaggatott 

vonallal éppen jelezték az utcák.(Ady E-, Somogyi u.) helyét. A Göndöcs kert is több 

megmaradt szőlőskertből alakult ki. A jelenlegi nagysága az 1960-as évekre alakult ki, ekkor 

bővült ki az Ajtóssy utcára a belső szőlők hozzáadásával az 1994-ben is bővült a Göndöcs-

népkert, amikor a városi tornacsarnokot elhelyezték, habár ez nem kifejezetten a park rész. 

 Az utcák az első sugárút kijelölése után, ahhoz igazodva szinte derékszögű 

rendszerben alakultak ki. 

 

 Utcakép vagy utcakép részlet, 
 A Béke-sugárút a város egyik legfontosabb és legforgalmasabb gyűjtő útja. Az utca 

belső fele már korábban is beépült, a belvároshoz tartozott  így itt valamikor (a lebontásukig) 

zártsorú beépítés  volt található. Ez a beépítés folytatódott az Ady utcáig, s onnan villaszerű 

szabadonálló beépítés és utcakép volt a jellemző. Két nagy középület került e sorba a III. 



számú Implom iskola és a rendőrség. Az Eötvös u. -az Ady utcáig húzódó épületek már a XIX 

szd -ban megépültek, ezek homlokzata késő barokk és neoreneszánsz, eklektikus. Ilyen 

egybefüggő utcakép található meg a Béke sugárút páros oldalán, a Göndöcs kerttel szemben. 

Ezen házak homlokzatsora is eklektikus, habár található a közepén egy új építésű lakóház, 

amely jól beleillik az utcasor homlokzatai közé. A Göndöcs kert épületei a kert közepén 

szabadonálló középületek, közülük nemrégen 1975-ben épült a művelődési ház. Az Eötvös u. 

és a Göndöcs u. déli oldalán nem található helyi védett ill. helyi védett homlokzatú ház. 

 

 Egyéb településkarakter elemek 

 A területen a zártsorú beépítésből adódóan kevés kerítés található. Egyik legszebb és 

legérdekesebb kerítés a Béke sugárút 39 sz. alatti egészségház kerítése és kapuja, melynek 

Eötvös utcai része és a Béke sgt út kisebb szakasza már korábban elbontódott. Ez nyerstégla 

pillérű és lábazatú, kovácsolt vas szelvényekből összeállított kerítés, melynek tulajdonképpen 

csak a kapuja van meg a ház déli részén és az északi részén pedig egy kisebb szakasz. Az Ady 

utcában is ehhez hasonló kerítések találhatók. A régi eklektikus házak többségén 

megmaradtak vagy újjáépültek az épülettagozatok, sok épületen ablakkertezés, lizéna, 

főpárkány található. Egy-egy szárazkapu is eredetiben látható. Ezek általában magánházak, az 

állami és a városi épületeken a tagozatokkal baj van.  

 Köztéri szobor, emlékmű csak a Göndöcs kertben található. A háborúknak emelt 

emlékmű inkább épület jellegű. A parkban található még egy zenepavilon is, mely a korábban 

itt álltnak a kevésbé hiteles másolata 2010-ben adták át.  

 Építészeti kiselemek sem a megfelelőek, kevés olyan található köztük, mely formailag 

a környezetébe illene. A kandeláberek sokfélék, a Béke-sugárúton magas ostornyeles 

világítótestek vannak, melyek egyszerűek és a fák lombjai közt nem világítják meg az úttestet. 

A Göndöcs kertben részben modern gömb alakú, részben ( a legutóbb felszerelt) a múlt 

század eleire emlékeztető ostornyeles, a tornacsarnok közelében korszerű formatervezett 

kandeláberek láthatók. Előbb-utóbb szükségessé válik valamilyen a belvárosra kiterjedő 

részbeni egységesítés. A szemetesek, korlátok stb. nem érdemelnek említést. A tornacsarnok 

körül látható az épülettel együtt tervezet lánckorlát, de az is el van hanyagolva. A mostanában 

divatos napelem táblák ötletszerűen kerülnek fel a tetőkre, pl.: tornacsarnok. 

 

 Építményrészletet vagy az alkalmazott anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati 

kialakítás 

 A terület nagy részében megtalálható földszintes , zártsorú, vagy félig zártsorú 

polgárházak általában vakoltak,az eredeti vagy az eredetihez hasonlító tagozatokkal 

megmaradt homlokzatúak. Közülük sok még nincs felújítva. Amelyiket felújították az nagy 

részben szakszerű. A szerkezeti elemek, a főpárkány, a lizéna, az ablakkeretezés összefogott , 

kiemelt sima vakolatú, és egy színűre, általában világosra színezett, A fal színe többnyire 

sötétebb. Persze van ezek között is fordított színezésű, pl.:a Béke-sugárút 36. Olyan ház is 

található, melyről az épülettagozatok lekerültek. A Göndöcs kertben két nagy közösségi 

épületet felújítottak, melynek tagozódásai, festései rendben találhatók. A területen több 4-5 új, 

viszonylag új ház is épült. Ezek közül a lakóházak jó minőségű anyagokból épültek, korszerű 

alaprajzokkal és homlokzati kialakítással (pl.:Eötvös u. 7, 9, 13, Somogyi u. 6, Corvin u. 

21.).A terület legnagyobb épületének a Művelődési Háznak a felújítása is korszerű, tartós, 

nemes anyagot kapott, sajnos körülötte elbontottak több olyan építészeti kiselemet 

(vízmedencét, növény- és virágágyat), mely nemcsak kiegészítette, hanem emelte is az épület 

színvonalát. Az Eötvös utcában korábban (a 60-as években) épült emeletes társasházak mára 

már tejesen beépültek az elvárt utcaképbe. 

 

 Táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet, 



 A Göndöcs kert helyi természetvédelmi zöldterület, melyet nemrég újítottak meg, új 

fákat ültettek, a régieket felülvizsgálták és új gyalogos, kerékpáros felület került kialakításra. 

A Béke-sugárút mindkét oldalán védett gesztenye fasor található az úttest és a járda között 

(HBVZ-7). A korábbi örökségvédelmi hatástanulmány (2008) úgy fogalmaz: Vadgesztenye-

Platán sor, idős, nagyátmérőjű, jellemzően jó állapotú, viszonylag, homogén, dupla fasor, a 

megteendő intézkedés: foghíjpótlás, szakszerű ápolás, ifjítás. 

 A népkertbe újból kialakításra került egy játszótér, amely már az uniós elveknek 

megfelelő kialakítású. A korábban kiépített szánkozódomb megmaradt. A járdák, gyalogos 

felületek színes beton kiskocka kőből épültek újjá, általában a régiek helyén. Az épületek 

körül megpróbáltak a felületekbe a mozgáskorlátozottak számára eligazító lapokat is tenni, 

mely azonban nem mindig és mindenhol sikerült. 

 

 Szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor 

 A Göndöcs kerti Vigadó főhomlokzatát egy félkörös , félboltozatos falfülkében díszíti 

egy Göndöcs Benedek bronzszobor, amely korábban is itt állt. Szobrásza Mogyorossy János 

gyulai szobrászművész. A Kohán képtár előtt, a park szélén egy védőtető alatt fel vannak 

sorolva a világháborúkban meghalt gyulaiak, az egész elrendezést és a védőtetőt Szabó Jenő 

és Gortka István építész álmodta meg. Több képzőművészeti alkotás a területen nem található. 

A Göndöcs népkert felújításával együtt új utcabútorok kerültek a parkba: padok, 

kerékpártárolók,kandeláberek. Ezek viszonylag egyszerű modern vonalú acél-fa 

kombinációjúak. 

 

 A terület védett műemléki értékeinek értékleltára műemléki értékek felmérése, 

települési értékleltár, 

 A módosítani szánt területen műemlék nem található. Az egész terület azonban 

műemléki jelentőségű terület. A területen módosítás az Eötvös utcában történik, mely 

változatlanul hagyja a MJT határait, a benne fellelhető műemlékeket, „ csupán” az Eötvös 

utca két oldalán a Béke-sugárút felöli területrészen két telekrész terület-felhasználása változik 

meg településközpont vegyes területről közlekedési terület-felhasználásra azért, hogy a 

közlekedési csomópontban elférjen a kialakítani szánt körforgalom. A kijelölt tervezési 

területen 5 db helyi védettség alá tartozó többségében lakóépület tartozik és 9 db olyan, 

melynek az utcai homlokzata helyi védett. Ezek az alábbiak: 

  -HVBÉ-30 Béke-sugárút 30. Mozi, italbolt és kisiparos székház 

  -HBVÉ-5 Béke-sugárút 35.. Vigadó 

  -HBVÉ-6 Béke-sugárút 35. Kohán képtár 

  -HBVÉ-4 Göndöcs u. 4.   lakóház 

  -HBVÉ-27 Béke-sugárút 39. Egészségház 

 

  -HBVU-24 Béke-sugárút 30. lakóház homlokzata 

  -HBVU-25 Béke-sugárút 32. Lakóház homlokzata 

  -HBVU-26 Békesugárút 36. Lakóház homlokzata 

  -HBVU-37 Árpád u. 19a  Lakóház homlokzata 

  -HBVU-38 Árpád u. 19b  Lakóház homlokzata 

  -HBVU-20 Béke-sugárút 41. Lakóház homlokzata 

  -HBVU-21 Béke-sugárút 43 Lakóház homlokzata 

  -HBVU-22 Béke-sugárút 45 Lakóház homlokzata 

  -HBVU-23 Béke-sugárút 47 (volt) Lakóház homlokzata 

 

 Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket és a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket. 
A területen védett régészeti lelőhely nem található, így további vizsgálatra nincs szükség. 



 

 A rendezés során tervezett változások hatáselemzése 

 A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és 

középtávon tervezett változások ismertetése, hatásai a műemléki jelentőségű területre, 

arégészeti örökségre. 

 A HÉSZ-módosítás egy megoldása érinti a három épülettömböt, melyet bevontunk a 

módosításba. Az Eötvös utca –Béke-sugárút kereszteződésében az Eötvös utca mindkét 

oldalán szabályozási vonal kerül elhelyezésre, mely biztosítani fogja azt hogy a körforgalom 

elférjen a közlekedési területen. Tehát a két telekből ék alakban két háromszög kerül át a 

közlekedési területbe. Ezeken a területeken nem található olyan örökségi elem mely –fentebb 

szerepelt volna. Az egész területen a műemléki és helyi védettségű épületek távolabb 

találhatók. A területmegvonás csak üres telket, vagy építészetileg értéktelen melléképületeket 

érint. A tervezett módosítás rendezési tervi végrehajtása hosszabb időre megoldja a 

csomópont forgalmának levezetését. Mivel a változtatás műemléki és építészeti szempontból 

jelentéktelen, így nincs hatása a műemléki jelentőségű területre. Az továbbiakban is 

ugyanakkora területtel, ugyanannyi védett elemmel megmarad változatlan formában. A 

területfelhasználás módosítása a régészeti örökségre sincs hatással, mivel az egész területen 

nem található régészeti lelőhely. 

 A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és 

középtávon tervezett változások hatásai a település és tájszerkezetre,A települési 

értékleltárban szereplő műemléki értékekre. 

 A Béke- sugárút-Eötvös utcai kereszteződés kibővítése egyáltalán nincs hatással a 

Göndöcs kerti természetvédelmi terület egyedeire. A park kialakítása változatlan marad. A 

Béke-sugárút és az Árpád utca kereszteződésében ugyan a közlekedési terület változatlan 

marad, de a körforgalmi csomópont érintheti a (most is közlekedési területen lévő) Béke-

sugárúti gesztenyefasor egyik (a sorban utolsó) egyedét. Ez azonban nem a jelenlegi 

módosítás következménye. 

 Műemléki értéket –mint azt már sokadjára ismételem- a változtatás, a HÉSZ 

módosítás nem érint. Új HÉSZ-szabály, építési előírás megfogalmazására nem kerül sor, 

nincs rá szükség. 

 

Gyula, 2017 december 28. 

 

 

        __________________________ 

        Nemes Roland településtervező  

         TTI-04-0098 

Tervezői nyilatkozat 

A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és a hatósági 

előírásoknak, 496/2016Kormányrendeletben és annak 12. sz-ú mellékletében foglaltaknak.  

A hatástanulmány elkészítésére a településszerkezeti terv és szabályozási terv módosításának 

vezető tervezője, Nemes Roland okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagjaként 

építészet területén és településtervezés területén vezető tervezői jogosultsággal, rendelkezek. 

 

Gyula, 2017 december 28. 

 

             



        Nemes Roland településtervező  

         TTI-04-0098 

 

Megmaradt tagozatú zártsorú lakóházak 

 

    
Béke sugárút 45.                 Béke-sugárút 36 

 

    
Béke sugárút 37        Béke-sugárút 43. Elbontott tagozatú lakóház 

 

    
Ady u. 1.             Corvin u. 29. felújításra vár 

 

 

 

 

 



 

 

Új épületek a területen 

    
Beke-sgt u. 35. Műv Ház       Kohán képtár Göndöcs Népkert Béke-sgt 35 

 

Egyedi épületek építmények a területen 

       
Zene pavilon a Göndöcskertben       Utbaigazító tábla     Újonnan felállított kandeláber 

 

 

 

 


