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Bevezetés 

Fadd község településrendezési eszközeinek készítése során egy terület övezeti besorolása 

megváltozott, ezért szükségessé vált az örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítése. 

 

1. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése 

1.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és 

középtávon tervezett változások ismertetése 

A 0204/3 hrsz-ú ingatlan Általános mezőgazdasági területből és Gazdasági erdő övezetből 

átsorolásra kerül Különleges idegenforgalmi célú területbe. 

 

2. Vizsgálat 

2021. augusztus 2-án meleg, napos időben terepbejárást végeztem a változtatással érintett 

területen, amely Fadd-Domborin, az üdülőtelep északkeleti szélén, magányosan áll, 

északnyugatról és délnyugatról szántóföldek, délkeletről az üdülőtelep, északkeleten pedig a 

kerékpárút környezete határolja. 

 

 
A vizsgálandó terület (lilával jelölve) 

 

A telek északnyugati sarkában épület áll, amely a tőle északnyugatra fekvő, északkelet felé 

lejtő szántóföld szintjén helyezkedik. A telek teljes területe elhagyott, gazos, felszíni 

leletgyűjtésre nem alkalmas, a legtöbb helyen a gaz embermagasságú. Az épület északnyugat–

délkeleti középvonalában a telek közepén átlagosan 3 méter mesterséges rézsű vonul végig, 



ezen alacsonyabb a gaz magassága, a rézsűben csak a sárga lösz látszik. A rézsűtől 

északkeletre mesterséges vízszintest alakítottak ki (udvar), a telek északkeleti szélétől 

északkelet felé pedig egy újabb, átlagosan kb. 2 méter magas ferde rézsű látszik, amit a 

markolókanálnyomok alapján nem túl rég alakíthattak ki, talán a közeli kerékpárút építéséhez 

kapcsolódva (mert a rézsű alja az úttal egy szintben van, tehát az út és a telek között 

vízszintest alakítottak ki). 

Régészeti szempontból a terepalakítás azért érdekes, mert egy esetleges lelőhely megléte 

esetén azt már a telken belüli rézsű kialakításával elérhették, megbolygathatták volna, és 

minden, ami ettől a vonaltól északkelet felé esik, az már jórészt feltehetően az egykori 

régészeti jelenségek szintje alatt lehetett egykor. 

 

3. Az 1.1. pontban szereplő változások hatásai a régészeti örökségre 

A Fadd-Dombori 0204/3. hrsz-ú ingatlan az egykori Duna fő medre mellett, a mai Holt-Duna 

partján, mély fekvésű területen található. Bár Fadd külterülete országos szinten is 

kiemelkedően jól kutatottnak tartható – Czövek Attila kutatásainak köszönhetően, aki 

szakdolgozata keretében Fadd teljes határát bejárta, és azóta is figyelemmel kíséri a területet – 

feltűnő, hogy Dombori teljes területén nem található egyetlen ismert régészeti lelőhely sem, 

amelynek okai között esetleg földrajzi jelenségek (pl. a lelőhelyek elfedése a Duna áradásai 

következtében) is lehetnek, de elképzelhető, hogy az alacsony fekvésű terület valóban nem 

volt alkalmas megtelepedésre a történeti korokban. 

Fentieket megerősíti, hogy a változással érintett telek közvetlen közelében, annak északkeleti 

oldalánál a közelmúltban kialakított kerékpárút építéséhez kapcsolódó régészeti 

szakfelügyelet során sem került a környéken régészeti lelet vagy jelenség, Czövek Attila, a 

Wosinsky Mór Megyei Múzeum régészeti osztályvezetőjének közlése szerint. 

Ha lett volna a kérdéses területen régészeti lelőhely, akkor a 2. pontban említett 

területrendezés során – annak mélységét alapján – érintenie kellett volna a lelőhelyet, erre 

azonban a gazos rézsű átvizsgálása során nem találtam nyomokat. Hasonlóan, a terület 

északkeleti lábánál a kerékpárút építéséhez kapcsolódóan kialakított rézsűben sem találtam 

ilyeneket. 

 

4. Összefoglalás 

A változással érintett területen terepbejárásom során – amely azonban a dús vegetáció miatt 

nem volt optimális – nem találtam régészeti leletet vagy jelenséget. Ha ilyenek lettek volna a 



területen, akkor azokat a területen végzett tereprendezés során valószínűleg megbolygatták 

volna, aminek lennének felszíni nyomai. 

Szintén a terület negatív régészeti érintettségét valószínűsíti a közelében kialakított kerékpárút 

építéséhez kapcsolódó régészeti szakfelügyelet negatív eredménye is. 

A fentiek ellenére fontos hangsúlyozni, hogy régészeti lelet, jelenség vagy emlék váratlan 

előkerülése esetén azt a jogszabályban meghatározott módon be kell jelenteni, a 

tevékenységet szüneteltetni, majd ezt követően az illetékes, feltárásra jogosult intézmény 

elvégzi a mentő feltárást. 

 

5. Nyilatkozat 

A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy a hatástanulmány régészeti munkarésze az 

örökségvédelmi jogszabályok és a hatósági eljárások figyelembe vételével készült. 

A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy régész diplomával rendelkezem és a 

68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 84. § (2) a) és a 439/2013. (XI. 20.) kormányrendelet 4. § 

(1) a) pontja alapján van jogosultságom a régészeti szakterületi munkarész elkészítésére. 

Régész diploma száma: 947/2001. sz. (ELTE-BTK) 

Régészeti szakértői nyilvántartási szám: 15-022. 

 

Tamási, 2021. augusztus 20. 

 

 

dr. K. Németh András  

7090 Tamási, Eötvös u. 10.  

tel.: 30/405-1986  
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