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1. MÛVI ÉRTÉKVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 
 

A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Tv.) 66. § (2) bekezdése 
alapján kötelezõvé vált az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a településrendezési eljárás 
során, melybe beletartozik a helyi építési szabályzat és szabályozási terv is. A hatástanulmány 
részletes tartalmát a 4/203. (II.20.) NKÖM rendelet írja elõ. 

1.1. Vizsgálat 

1.1.1.  Történeti leírás 
A település elsõ írásos említése 1241-bõl maradt fenn „Villa Gyorou” alakban. A XIII. századig a soproni 
királyi várnak erdõõrei és katonai lakják. 1401-ben árvíz pusztítja el a települést. A XVI. Századelsõ 
felében a Csák nemzetségbõl származó Kisfaludy és Ládonyi, valamint a szentandrási Monthorok 
birtokolják. 1662-ben a Kisfaludy család valamennyi birtokot egyesít. A XVIII. századtól több család is 
birtokot szerez, közöttük a legjelentõsebb a Barthodeiszkyek lesznek. 
Az 1638-as török hadjárat során heves harcok dúlnak a Répce-hídnál. Valószínûleg ennek az emlékét 
õrzi a Gyóró melletti Tatárföldi major elnevezés. 1704-ben a gyórói mezõn Heister ütött tábort, és innen 
intéz kiáltványt Sopron vármegyéhez. A XVIII. században gyarapodik a falu lakossága, amely 
erdõirtással növeli a szántóterületet. A termõföld azonban rossz minõségû, erõsen kavicsos, sok munka 
mellett is kevés termést ad. A XX. Század elején a lakosság jelentõs része nem tud megélni saját 
földjébõl, ezért mezõgazdasági munkásként, napszámosként vállal munkát. Télen az erdei munka segíti 
a megélhetést.  
1945-ben megalakul a Földosztó Bizottság, 227 kh földet osztanak ki 77 igénylõ között. 1959-ben 
megalakul a II. Rákóczi Ferenc Termelõszövetkezet, majd 1973-ban összevonják a Gyóró Tanácsi 
Termelõszövetkezettel. 
1990-ben alakult meg az önkormányzat, amely szûkös keretek között gazdálkodik. 1992-ben került sor 
az utak portalanítására, a középületek felújítására, valamint az autóbuszmegállókban a leállószigetek 
megépítésére.  
1962 és 1963 között épült fel az óvoda épülete. A település iskolája 1929-ben épült. 1945-ig külön 
katolikus és evangélikus iskolája is volt. A mûvelõdést, kikapcsolódást egy mûvelõdési ház és könyvtár 
szolgálja.  
 
1.1.2.  Régészeti örökség 
Az emberi létnek 1711 elõtt a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne alatt és a természetes vagy 
mesterséges üregekben keletkezett érzékelhetõ nyoma, mely segít rekonstruálni az emberiség 
történetét és kapcsolatát környezetével. 

a.) Egyedileg védett régészeti lelõhely  
b.) Régészeti lelõhely  

Az a földrajzilag egyértelmûen meghatározható terület, melyen a régészeti örökség elemei elsõdleges 
összefüggéseikben találhatók, és amelyet a Hivatal nyilvántartásba vett. 
Régészeti lelõhely a településen a Koplaló-dûlõ és a Répaszer-dûlõ területén található.  
A településrendezési tervben megfogalmazott elképzelések, tervezett fejlesztések nem érintik ezeket az 
ismert régészeti lelõhelyeket.  

c.) Régészeti érdekû terület 
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Valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve 
amelyben régészeti lelõhely elõkerülése várható vagy feltételezhetõ. 
1.1.3.  Természet, táj, tájhasználat – településhálózat és településszerkezeti összefüggések 
Az ember környezetét, a tájat a potenciális adottságok kihasználása érdekében folyamatosan 
módosítja. Minden területi jellegû beavatkozás közvetlenül, vagy közvetve hat a környezeti elemekre, s 
azokon keresztül a tájháztartásra, a tájszerkezetre. A táj egyik legfõbb ismérve éppen a társadalmi – 
gazdasági megnyilvánulások, azaz a változások mindenkori tükrözése. A beavatkozás, a mindenkori 
„beruházás” nagyságával arányosan növekszik a tájszerkezet-változtató hatás. A tájalakulási 
tendenciák vizsgálva a következmények megállapítása mellett, a változás okát, jellegét és a helyét is 
érdekes megállapítani.  
Az elsõ tájrendezõ tevékenységet középkori gazdálkodók végezték a térségében, akik a szántóföldek 
kis termelékenysége miatt inkább favágásból, fakitermelésbõl azaz az erdõterületek kiirtásából 
próbáltak megélni. Ez jelentõs tájalakító tevékenységet eredményezett, hiszen itt már megszûnt a 
Gyórót nyugati irányból határoló nagy kiterjedésû erdõterület folytonossága. 
A környéket az elõzõ korok nagyobb tájrendezõ tevékenységei – római hadiutak (Ripa Pannonica), 
illetve azok erõdítményei, õrtornyai – elkerülték. A honfoglaló magyarság nyomai sem lelhetõk fel a 
területen.  
A Gyóró területén az elsõ településre utaló nyomok õskoriak, majd középkoriak. Az õskori és középkori 
településnyomok azonban nem a mai falu területén találhatóak.  A mai falu feltehetõen az 1240-es 
években már mai helyén létezett (elsõ írásos emlék) Ettõl kezdve aztán szervesen fejlõdik a település, 
melyet az itt dúló harcok ellenére a török korban sem pusztítanak el.   
A térség falvainak szerkezete hasonló, organikusan kialakult, a középkortól szervesen fejlõdõ 
településhálózattal. A Rábaköz térségét – azaz a Rábától nyugatra esõ területeket – általában 
elkerülték a török kori pusztítások. 
A Gyóró és a környezõ települések organikus szerkezete egészen a közelmúltig változatlan volt. 
Azonban ebbe a szerkezetbe az elmúlt 50 évre jellemzõ párhuzamos-merõleges utcahálózati 
kialakítások nem igazán illeszkednek bele.  Igazán tervezettnek mondható falu nem található a 
környéken. A falvak a megfelelõ adottságokhoz, elsõsorban a folyóvizek, vízfolyások medreihez 
alkalmazkodva fejlõdtek. Gyóró esetében szintén megfigyelhetõ, hogy elsõsorban azok a magasabban 
fekvõ területek épültek be leghamarabb, melyeket az áradások és a magas belvíz kevésbé 
veszélyeztetett. (Illetve az átkelõ helyek környéke.)  A térségre jellemzõ, hogy a települések a  fõ 
közlekedési utak hosszának mentén fejlõdtek. Ezen utak mentén általában – Gyóró esetében és a 
környezõ településeken is megfigyelhetõ - majorok, puszták is sorolódnak a fõbb közlekedési és 
mezõgazdasági utak mentén. Ez a jelenség Gyórón is tapasztalható. 
A táj változását hozta magával ezen felül a térségben a városok növekedõ népessége, mely 
differenciálta a településeket. Általános tendencia a belterület növekedés, melynek oka a gazdaság-
élénkülés, a jellegükben pedig lakó és termelési, gazdasági területek kialakulása. Általános helye pedig 
a települések széle, Gyóró esetében a belterület belseje is. A gazdasági fellendülés és területi 
növekedés Gyóróra azonban nem érvényes. A falut a szomszédos Mihályival és Kisfaduddal  
ellentétben elkerülte a gazdasági élénkülés.  
A mezõgazdaságban szintén nincs változás a településen. A tájszerkezet a mûvelés megkezdése óta 
változatlan, a mûvelési táblák mérete nem vagy alig változott. A meglévõ három major hosszú ideje 
változatlan. A térséget érintõ tájszerkezeti tendencia a kavicskitermelés (pl. vöröskavics), mely a 
vízbázist befolyásolja, veszélyezteti. Környezetvédelmi tendenciák közül az illegális hulladék-
lerakóhelyek és hígtrágya tárolók léte, az ökológiai szemlélet és a roncsolt felületek rehabilitásának 
elmaradása jellemzõ. Általános indok az akarat és pénz hiánya ezeknél a problémáknál. 
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1.1.4.  Településkép és utcakép 
Településkép  
Gyóró a magasból nézve az egyutcás falvak jellegzetes képét mutatja, ahol a hosszan elnyúló kertek a 
szántóföldekig futnak. Éles határt nem lehet megkülönböztetni a belterület és külterület között, a falu jól 
illeszkedik a környezetébe. Azonban a falu térbeli összképét magaslatok hiányában kívülrõl nem 
tekinthetjük át. A bevezetõ utakon közeledve a település felé jellegzetes sziluett bontakozik ki. A falu 
szinte szétfoszlik, beleolvad a tájba, a nagy kertterületek miatt nincsenek éles határok a falu és a táj 
(környezõ rétek, szántók) között. A bevezetõ utakon a központ felé közeledve a házak sûrûsödését 
tapasztaljuk. Alapvetõen földszintes házak alkotják a történelmi magot. A fõutca a település belsejében 
orsósan kiszélesedik. A település központjában találhatók a módosabb parasztok házai, melyek még 
nyomokban ma is fellelhetõek, a templom és az egyik iskola.  
Utcakép 
Az utcaképek tekintetében a település legmeghatározóbb eleme a széles Fõ utca. A néhol 80-100 
méter széles utca bõvelkedik szépen gondozott zöldfelületekkel. Az utcakép meghatározó alkotóelemei 
a megmaradt régi parasztházak, sûrûn sorolt, keskeny telkek és a széles fõutca kiterjedt, szépen 
karbantartott zöldterületei. A településen egyébként mindenhol jellemzõ az út menti fasorok, melyek 
általában gyümölcsfák és a parkok, kisebb-nagyobb zöldfelületek jelenléte.  
A fõutca lakóházai jellegzetes falusias utcaképet adnak. A régi parasztházakat túlnyomó többségben 
azonban mára felváltották az újabb építésû házak. A kis szélességû telkek miatt a házak utcai 
homlokzata viszonylag keskeny, általában csak két ablaknyílás van rajtuk. A ház mellett az agrár 
életformára utaló nagyobb, szélesebb kapu található.  
   

  

  
    

Jellegzetesebb utcaképek a településen 
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1.1.5.  Településszerkezet és területhasználat 
Településszerkezet 

 
Gyóró az I. katonai felmérési térképen (1780 körül) 

1784-ben a falu az egyutcás, utifalu jellegzetes képét mutatja. A mai Fõ utca észak-dél irányban alakult 
ki, mutatva az akkori fõ közlekedési forgalom irányát. A fõutca és a Csapod felé vezetõ út 
keresztezõdésében már ekkor található néhány épület, amely elõrevetíti a további kiépülést is. A temetõ 
már ekkor kikerült a mai helyére a Csapod felé vezetõ út mellé.  
Az elsõ katonai felmérés térképén jól láthatóak a településrõl a szomszédos falvak irányába futó utak. A 
Fõ útból keleti irányba kiinduló út a településen kívül északi irányba fordul és Himód felé vezet. A 
település déli végétõl kiinduló utak Tziráky és Csapod felé mutatnak.  
 

 
Gyóró II. katonai felmérés (1845) 

A település 1845-re szinte semmit sem változott. Az úthálózat is megegyezik az elõzõ térképen látható 
utakkal, továbbra is fennmaradtak a szomszéd települések felé irányuló közvetlen kapcsolatok. A térkép 
kissé részletesebb, jobban elkülöníthetõek a lakóházak és a kertek. A térképen már jól kivehetõ a Fõ 
utcára merõleges kis utca kialakulása a település déli északi részén, ami az elõzõ térképen még nem 
látható. 
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Gyóró az 1880-as III. katonai felmérési térképen 

Az 1837-es felméréshez viszonyítva jól látható, hogy a település nem ment át jelentõs 
településszerkezeti változáson, területi kiterjedésen nem fejlõdött jelentõsen. Megfigyelhetõ, hogy 
elsõsorban a  foghíjak épültek be a jelenlegi Fõ utcában. Ez a térkép már jóval részletesebben mutatja 
be a településszerkezetet, jól kivehetõk a településrõl kivezetõ utak mellett telepített fasorok, valamint 
jól elkülöníthetõk egymástól a mezõgazdasági mûvelésû parcellák is. A településrõl kivezetõ utak 
továbbra is biztosították a közvetlen kapcsolatot a szomszédos településekkel. 

 
Gyóró az 1920-30-as évekbeli IV. katonai felmérési térképen 

A település mai szerkezete háború után alakult ki. Ekkor építették be a Kisfalud - Gyóró közötti utat 
mindkét településen. Majd a 70-évektõl megindult a Korona utca és rózsadomb utca kiépítése, mely 
által a település szerkezete elnyerte mai kereszt alakját. 
 
Területhasználat 
Mint a múlt században a mezõgazdálkodásból, állattenyésztésbõl élõ falvakra általában jellemzõ a 
településen a területhasználatra a nagy kertes, falusias lakóterület nyomja rá a bélyegét, a régi 
fõutcákban közel 150-250 méter mélységû kertekkel. Még az ötvenes, hatvanas évek telkei is 
viszonylag nagy 60-70 méter mélységû telkek voltak, melyek szintén nagy kertterületeket 
eredményeztek. A belterületen csak egy jelentõsebb gazdasági jellegû terület van, mely ipari jellegénél , 
beépítésénél és méreténél fogva nagyon kilóg a település szerkezetébõl. (Fõ utca és Hunyadi utca 
háromszögében)  
Külterületen a keleti részeken alapvetõen a szántó területfelhasználás dominál. A rétek és legelõk 
aránya kb. 12%. Az erdõterületek aránya kb.  9%. Ezek a területek a Répcétõl nyugatra találhatóak. Itt 
igen változatos képet mutat atáj. 
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A településen áthaladó Répce-folyó nem túlzottan befolyásolja a külterületet, mivel csak kevés helyen 
kíséri fasor vagy ligetes terület. 
A nagylétszámú állattartás megjelenésével ezen területfelhasználások mellett három mezõgazdasági 
major (állattartó telep) is kialakult külterületen.  
1.1.6.  Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok 
Az épületeket az építési koruk szerint vizsgálva megállapítható, hogy az épületállomány döntõ többsége 
a II. világháború után épült. A régi parasztházak nagytöbbsége mára átépült. A régi fõutca parasztházai 
nagyrészt szintén átépítésre kerültek a háború után. A szintszámok tekintetében túlnyomó a földszintes 
épületek aránya. 
A beépítési mód a település teljes területén oldalhatáron álló beépítés. Ettõl csak a két iskola épületei 
térnek el, melyek szabadonálló beépítésûek. 
1.1.7.  Védettség: régészeti és mûemléki, területi és egyedi 
Az Országos Mûemlék Jegyzékben szereplõ védett mûemlék a településen: 
• A Kossuth u. 253-as helyrajzi számon található római katolikus templom, mely 1794-ben késõ 

barokk stílusban épült. Szentélyében freskó barokk stílusban a 18.századból, Dorfmeister István 
alkotása. 

• 0212/2-es helyrajzi számon található vízimalom. 
 
Ezen mûemlékileg védett objektumok mûemléki környezetébe az alábbi hrsz.-ok tartoznak:  
• A templom mûemléki környezete: 254, 255, 195, 93/1-4, 94-99 hrsz.  
• A malom mûemléki környezete: 0212/5-6, 0212/8, 0141/9-15, 0217/7 hrsz. 
 

  
 
A késõ barokk templom 1794-ben épült. Az épület homlokzati középtoronnyal, alatta ajtóval került 
kialakításra. A hajója tégla alaprajzú, melynek elsõ boltszakaszában dongaboltozattal gyámolított 
orgonakarzat van. A további három boltozat csehsüveges boltozat. A szentély oldalához egy kétszintû 
sekrestye csatlakozik, melynek felsõ szintjérõl a szentélybe lehet látni. A templom tornya nyolcszögû, 
falazott gúlasisakú.  
 
Helyi védelem alatt állnak az alábbi objektumok:  
• Fõ utca 41 sz. alatti parasztház 261-263 hrsz. 
• A római katolikus temetõben található Szentháromság szobor hrsz: 314 
• A Hunyadi u 1. alatt található iskola épület (197/1 hrsz.) 
• A Fõ utca 61. alatt található régi iskola épület, mely jelenleg evangélikus imaház (278 hrsz). 
• A Tatárföldi majorral szemben álló Mária szobor hrsz: 0195/1 
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A helyi védelem alatt álló épületet meg kell õrizni eredeti formájában, meg kell tartani a tetõidomot, 
nyílásrendszert, részletképzéseket, homlokzati tagolásokat, anyag és színhasználatot, a helyi 
védelemben részesített fasorok estében pedig azok pótlásáról kertészeti ápolásáról folyamatosan 
gondoskodni kell. 
Ezek mellett a történelmi fõutca településszerkezeti jellemzõi szintén védelemre érdemesek. Meg kell 
õrizni a hosszútelkeket és a viszonylag kis telekszélességeket ill. keskeny utcai homlokzatokat, a 
nagyméretû kert területeket. Ezen településszerkezeti érték megõrzését a szabályozás terv és helyi 
építési szabályzat készítése során szigorú elõírásokkal biztosítottuk. 
A közigazgatási határon belül az alábbi régészeti lelõhelyek ismeretesek: 

1. lelõhely. Koplaló. Koordináták: X: 240000, Y: 496850. Hrsz. 02/16. 
2. lelõhely-Répaszer-dûlõ). Koordináták: X: 241200, Y: 496220. Hrsz. 059/3. 

 
1.1.8.  Az örökségi értékek elemzése, érték és védettség viszonya 
A helyi és mûemléki védelemben részesített épületek esetében az épületeket eredeti formájukban 
javasoljuk megõrizni. Meg kell tartani a tetõidomot, nyílásrendszert, részletképzéseket, homlokzati 
tagolásokat, anyag és színhasználatot. A szakrális emlékek – szobrok, keresztek, síremlékek - 
esetében az objektumokat meg kell tartani eredeti formájukban, állagmegóvásukról, fenntartásukról, 
környezetük esztétikus kialakításáról gondoskodni kell. 
A jelenleg is használt temetõ a község korának megfelelõen történelmi-régészeti értéket is képvisel. A 
temetõ területén egy viszonylag új építésû ravatalozó áll. Az egyes sajátos mûemlékfajták védelmére 
hozott 230/1997. (XII. 12.) Kormányrendelet 6. § (2) bekezdés szerint védett (1945 elõtti idõbõl 
származó) síremlékek nyilvántartása és védelme szükséges a településen. Ebbõl található még pár a 
temetõben. A temetõhöz kapcsolódó védelemre érdemes érték ezen kívül a már említett 
Szentháromság szobor és egy másik oszlop szobor is. Ezek védelme szintén szabályozási eszközökkel 
biztosított. 
A tervezési terület a kialakult történeti táj része. Tájképi szempontból értékesek a beépített területeket 
(pl. tsz majort és utakat) övezõ erdõsávok és erdõfoltok, melyek megõrzése és fenntartása kiemelten 
fontos. A gazdasági és különleges területeket (idegenforgalmi terület, temetõ terület) a tájba illeszkedés 
elõsegítésére szintén fasorok, teleken belüli fásítások telepítésének elõírásával kell elõsegíteni. A 
meglévõ fasorok fennmaradását és bõvítését a településkép szempontjából szintén elõ kell segíteni. 
A régi térképeken jól látható, hogy a község magja hosszú idõk óta változatlanul maradt, míg a 
település fejlõdése elérte mai állapotát. A tájkép egységes maradt, nem terhelik elhagyott utak és 
épületek, mezõgazdasági építmények.  
1.1.9.  Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében 
A község örökségvédelmileg értékes védendõ településszerkezeti része az egyutcás középen orsósan 
kiszélesedõ falu jelleget megtartó Fõ utca melynek területi egybefüggõsége meghatározza a további 
fejlesztési irányokat. A megtartandó állapotokra való hivatkozással a HÉSZ elõírásai jelentõsen segítik a 
területfelhasználás történelmi folytonosságát.  
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Változtatási szándékok 

 
Változtatási szándékkal érintett területek a településen 

 
A térképen a legvilágosabb színnel jelölt területek a tervezett különleges területek, a sötétebb színnel 
jelölt területek a lakóterületi fejlesztés foltjai és a legsötétebb színnel jelölt területek pedig a gazdasági 
funkciójú területek tervezett helyei. A különleges területeken belül a település belterületén jelölt foltok a 
sport és szabadidõs területek ill. temetõ terület, külterületen pedig idegenforgalmi funkciójú területek ill. 
horgásztó terület. 
1.1.10.  Településhálózati és tájhasználati változás 
A térség településhálózatában a fejlesztések megvalósulásával változás nem következik be. A 
községeket összekötõ úthálózat a tervek szerint kibõvül egy Gyóró határában futó településközi úttal. 
Ez az út azonban meglévõ mezõgazdasági utak nyomvonalában halad és a történelmi településhálózati 
kapcsolatokat eleveníti fel. Új nyomvonalú útvonalak kialakítása a jövõben nem várható. 
A tájhasználatban a tervezett lakóterületek és különleges idegenforgalmi területek kiépülése hozhat 
változást. A mezõgazdasági hasznosítású területek beépített területekké válnak. A szántóterületektõl 
nagyobb tájértéket képviselõ rétek, folyóvizek, azokat néhol kísérõ ligetek esetében nem történik 
változás. Külterületen jelentõsebb változást a tervezett horgásztó kialakítása és az idegenforgalmi 
terület kialakulása okozhat a jövõben. Ezért célszerû a területeket valamilyen védõfásítással körülvenni. 
1.1.11.  Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 
A leglényegesebb változás talán a településszerkezetben, hogy az eddigi beépített területek várhatóan 
jelentõsen megnõnek a fejlesztések megvalósulásával. A Répce-folyó mentén új idegenforgalmi terület,  
a kavicsbánya helyén horgásztó alakul ki. Ezen területek megtervezésekor ügyeltük arra, hogy a 
település szerkezetébe organikusan, szervesen illeszkedjenek, ne eredményezzenek a kialakult 
szerkezettõl elütõ, idegen foltot. 
Az említett két fejlesztési területen kívül a település keleti oldalában alakul ki várhatóan egy kisebb új 
lakóterületi folt. A lakóterületek telekméretei a mai kor igényeihez alkalmazkodva a települési átlagnál 
kisebbek. Ezek a telkek már csak a lakófunkció kielégítésére alkalmasak, ellentétben a Fõ utca 
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hatalmas mezõgazdasági funkciót is magában foglaló telek,- és kertméreteivel. A történelmi 
településközpont szerkezete érintetlen marad. A valamikori egyutcás beépítésû utcban a beépítés és a 
közterület szélesség a meglévõ építési hagyományokat õrzi.  
A település belterületén lévõ kisebb-nagyobb zöldterületek és a közlekedési területek zöldterületei 
érintetlenek maradnak. Ezek mellett várhatóan egy újabb közpark is létesül majd. 
A település szerkezetében az utak nyomvonalában nincs változás. 
A településen a maximális beépíthetõség elõírásakor arra törekedtünk, hogy a településre jellemzõ laza 
beépítettség továbbra is fennmaradjaon. 
1.1.12.  Infrastrukturális változás 
A település infrastrukturális ellátottsága a szennyvízcsatornázást kivéve teljes. A jövõben azonban 
elkerülhetetlen a szennyvízhálózat kiépítése a fejlesztések megvalósulása és a környezet védelme 
érdekében. 
1.1.13.  Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 
A demográfiai adatok alapján a népesség szinten tartása esetleges növelése a cél a településen. A 
település falusias, természetközeli lakóterületei, illetve az idegenforgalom beindulása elég erõs súllyal 
esnek a latba a lakosság megtartásában. A munkaképes lakónépesség nagyobb részének életformája 
valószínûleg továbbra is a bejárás lesz, a szomszédos városokba annak minden elõnyével és 
hátrányával. A társadalmi és kulturális változások terén remélhetõleg továbbra is fennmaradnak a 
meglévõ civil szervezetek, melyek a település továbbélésében, fennmaradásában, népességmegtartó 
erejében is nagy szereppel bírnak. 

1.2. Hatáselemzés 

1.2.1.  Történeti településhálózati következmények 
A térség településhálózata nem változik. A településközi utak tekintetében új elemként jelenik meg a 
Himod-Iván közötti –Gyóró határát is érintõ- településközi út. Ezen út kiépülésével várhatóan 
szorosabbá válik a települések közötti kapcsolat. Ezen kapcsolatok nagy része megegyezik a történelmi 
térképeken megfigyelhetõ régebbi útvonalakkal, ill. azok felelevenedését jelenti. 
1.2.2.  Természeti, táji hatások 
A gazdasági és idegenforgalmi fejlesztések megvalósulásával várhatóan nem sérülnek a település 
környezeti, táji adottságai, megjelenése, hiszen a fejlesztési területek a szabályozási elõírások 
következtében- csak tájba illeszkedõen alakíthatóak ki. A látványvédelmi célokat szolgáló tervezett 
fasorok, telken belüli védõfásítások megvalósítása elengedhetetlen követelmény a településen.  
A táj változatosságát adó rét,- legelõ és erdõterületek területek ill. vízfolyások fennmaradása szintén 
szabályozási eszközökkel biztosított. 
1.2.3.  A településkép feltárulásának változásai 
A településre érkezõ állami mellékutakról a településkép keleti és nyugati irányból mai állapotában is 
rendezettséget mutat. A rendezési tervben ajánlott mintakeresztszelvényekben a településkép és 
utcakép megjelenését elõsegítendõ a továbbiakban is általában kétoldali fasor kialakítása tervezett.  
1.2.4.  Történeti térbeli rendszerek alakulása 
A település történeti szerkezeti rendszere a középkortól kezdve a mai jellegzetes vonalát mutatja. Ez a 
szerkezet szinte máig változatlan. A településrõl a szomszédok felé szerteágazó utak szintén a régi 
formájukban maradtak fenn. 
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1.2.5.  Mûemléki együttesek, mûemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentõségének 
alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében 

A településen két mûemlék található. Egyik külterületen a 200 éves malom, másik belterületen a 
templom. A templomnak méltó környezetet biztosít a templomkert és az elõtte kiépített új park 
rendezettsége, gondozott állapota, igényes kialakítása. A malom jelenleg még elég rendeztelen 
állapotban van, felújításra szorul az épület és rendbetételre vár a környezet is. A malom új tulajdonosa 
azonban várhatóan változtat a jelen állapoton. 
A helyi értékek és a Fõ utca beépítésének, karakterének védelme a rendezési terv elõírásainak 
betartatásával biztosított. 
1.2.6.  Településkarakter változásának hatásai 
A település karakterében lényegi változás nem várható. A település mérete várhatóan csak kis 
mértékben növekedik. Új intézmények kialakulása vagy intézménybõvítés nem várható. A Fõ utca 
földszintes régi épületeit új, de a településkarakterbe illeszkedõ házak válthatják fel a jövõben. A 
történelmi településkarakter változatlanága azonban a településrendezés eszközeivel biztosított. 
1.2.7.  Környezeti terhelések és az épített örökség mûszaki állapotának összefüggései 
Jelentõs környezeti terhelések megjelenése a jövõben nem várható a településen. Sem a várható 
közlekedési forgalom zaj és porszennyezése, sem a gazdasági területek környezetterhelése nem 
haladja majd meg a határértékeket. 
1.2.8.  Folyamatok iránya, visszafordíthatósága 
A jelenlegi folyamatok a fõutca épületeinek átépülését, a telekszélességek megnövekedéseit 
eredményezhetik. Ez a folyamat a szabályozási elõírások betartásával megállítható. A települési 
karakterbe nem illeszkedõ házak átépülése azonban a közeljövõben még nem várható.  
1.2.9.  Kárenyhítés lehetõsége, költsége, illetve ellentételezésének lehetõségei 
A  régészeti munkák költségeinek meghatározott részét 2001. évi LXIV. törvény alapján az érintett 
tulajdonosnak kell biztosítani. A régészettel érintett és az általánosnál szigorúbb szabályozásokkal 
korlátozott területeken a kárenyhítés folyamata  a felek megállapodásának hiányában a gyakorlatban 
nem mûködõ intézmény. 

1.3. Összefoglalás 

A településen várhatóan a kulturális örökség értékei nem sérülnek. A település elhatározása  a 
történelmi és természeti értékek védelme, a hagyományok és a kulturális örökség megõrzése. Ezen 
célok megvalósulását a településrendezés eszközeivel a rendezési terv készítése során is 
elõsegítettük. 


