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1. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÓ ADATOK 
 
A jogszabályi környezet változása, „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint az újonnan megjelenő lakossági, 
társadalmi, civil és gazdasági igények hatására Daruszentmiklós Község Képviselő-testülete 48/2017. 
(III.9.) sz. határozattal döntött a településrendezési tervek felülvizsgálatáról s azt megelőzően a 
Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a településképi rendelet megalkotásáról. 
 
A településnek 121/2004.(XI.23.) számú Ökt. határozattal elfogadott településfejlesztési koncepciója 
van. 
 
Daruszentmiklós Község az alábbi településrendezési tervelőzményekkel rendelkezik: 
- 96/2005. (IX.13.) ÖKT. számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv  
- melyet módosított a 17/2008 (IV.28.) Ökt. sz. határozat, 
- 9/2005. (IX.15.) ÖKT. számú rendelet a Helyi ÉpítésI Szabályzatról 
-  melyet módosított a 9/2008. (IV.30) Ökt. számú rendelet.  
 
A tervek alátámasztó munkarészeként elkészültek 
- az „Örökségvédelmi hatástanulmány” 
- a „Környezeti vizsgálat és értékelés” dokumentációk, melyek a módosításkor kiegészültek a 
módosított területre vonatkozó fejezetekkel. 
 
A Szerkezeti Terv, a Településképi rendelet, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv a teljes 
közigazgatási területre készül. A Településfejlesztési Koncepció készítése és a tervezés párhuzamosan 
folyik, egymást követően kerülnek elfogadásra, az egyeztetési eljárás teljes eljárás.  
Az alátámasztó munkarészeik azonosak, közös munkarészként készülnek a korábbi megalapozó 
vizsgálat felhasználásával. 
 
A településrendezési eszközök kötetei: 
- Településképi rendelet - 16/2017. (XII.18.) Kt. sz. rendelet 
 melynek melléklete a Településképi Arculati Kézikönyv, 
- Megalapozó vizsgálat, 
- Alátámasztó javaslat, 
- Környezeti vizsgálat, értékelés, 
- Örökségvédelmi hatástanulmány, 
- Településszerkezeti terv, 
- Helyi Építési Szabályzat 
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2. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
2.1 VIZSGÁLAT 
 
a) A település történeti leírása  
 
A helyiségnév eredete 
Korábban baracsi, később előszállási Kisszentmiklós, az előszállási Daruhegy és Dánieltelep és a 
baracsi Piripócs településrészek egyesülve alakították meg Daruszentmiklós települést. 
 
A település története 
 
Daruszentmiklós nagyon fiatal település, története a Daruszentmiklós községgé nyilvánításáról szóló 
97/2001 (VIII.27.) KE határozattal kezdődött, mely szerint: 
„A következő önkormányzati általános választás napjával Előszállás nagyközség Daruhegy és 

Kisszentmiklós elnevezésű településrészeit Daruszentmiklós néven a köztársasági elnök községgé 
nyilvánítja.” 

A fiatal falut lakói - a szomszédos települések központjaitól távol beépült településrészeiből - közös 
adottságaik alapján, érdekeik képviseletének és önállósodási szándékaik megvalósításának céljával 
hozták létre az ezredforduló első éveiben. 
 
A kialakult új település történetének rövid összefoglalása: 
A jelenlegi település pusztákból, aprófalvakból, birtokközpontból alakult ki, ahol a gazdagparasztságnak 
erős csoportjai voltak. 1869-ben több 50-100 kat. hold közötti gazdaság volt, melyeket akkor is a 
parasztbirtok közé kell számítani, ha egy részük dzsentrik kezében volt. A közép-, a gazdagparaszti 
birtokok gazdasági felszerelése a kor színvonalán állott. A természeti adottságok folytán kiváló 
eredményeket ért el a birtokos osztály a gabona, a zöldség, a gyümölcstermesztésben, az 
állattenyésztésben. 
A településrészek igen eltérő múlttal rendelkeznek. A XX. szd. elején a mezőgazdasági nagybirtokokat 
parcellázták, melynek következtében a területen szétszórt aprófalvak jöttek létre. 
Daruhegy elnevezéssel már 1920-ban jegyeztek települést, melynek 1913-ban épített három tantermes 
iskoláját 1930-ban újabb tanteremmel bővítették. Erre az időre tehető Kisszentmiklós megalapítása, de 
a 20-as években tesznek említést Aligvárom, Bánompuszta elnevezésű aprófalvakról is. 
Kisszentmiklóson ekkor 334 ember élt. Aligvárom és Bánompuszta legeltetési társulásai volt az 
egyetlen gazdasági szervezete a térségnek. 
Az uradalmi szervezetnek megfelelően alakított szétszórt településeket 1928-ban egyesítették, 
Előszállás néven nagyközséggé nyilvánították. így Daruhegy 1928-tól közigazgatásilag Előszálláshoz 
tartozott, annak belterülete lett, Kisszentmiklós és a többi aprófalu, puszta Baracs község részét 
képezte. A pusztákon cselédek, mezőgazdasági napszámosok, kisbirtokosok éltek. Egyes puszták neve 
a lakosok származási helyére – Kisszentmiklós lakóinak zöme Sárszentmiklósi -, másoké az ott élők 
társadalmi, anyagi helyzetére – Bánompuszta, Aligvárompuszta - utalnak. Az erősen agrárjellegű 
kültelki településrészek igen komoly problémát jelentettek, ezért tanyaközpontként létrehozták 
Dánielpusztát, de megmaradt a legnagyobb kültelki település, a falusias jellegű Kisszentmiklós. 
A háború után újjáépítették az infrastruktúrát, a távvezetékeket, majd az utakat. 1948-ban alakul meg az 
első termelőszövetkezet, mely az 56-os forradalmat is túlélte. 
Az 1949-es községi összeírás szerint Daruhegyen 751 lakos élt. Ekkor határoztak 3 tanyaközpont 
kialakításáról, melyek egyike Dánielpuszta. A tanyaközpontokban egységes építési irányelveket 
állapítottak meg. Először sátortetős, villaszerű és fésűs építési rendszerű házakra adtak építési 
engedélyt, később csak sátortetős épületeket engedélyeznek. Az egységes utcakép kialakulására olyan 
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határozatot hoztak, hogy az épületek úgy épüljenek egymás mellé, hogy az utcavonal kialakuljon. A 
településrészek életét jelentősen befolyásolta az a tény, hogy az 1950-es években szinte a semmiből 
nőtt ki Dunaújváros, s ezzel nagymértékben csökkent Előszállás és Baracs lakossága. 
A politikai és társadalmi viszonyok alakulása eredményeképpen Dánielpuszta tanyaközpont az 1960-as 
népszámlálás előtt, az 1960 és 1970 között lezajló jelentős változások keretében Baracstól elcsatolva 
előbb Bánom és Aligvárom puszta majd Piripócstelep és Kisszentmiklós kerül Előszálláshoz. (Aligvárom 
103 lakos; Bánom 103 lakos; Piripócstelep 44 lakos; Kisszentmiklós 580 lakos) 
Mindig Előszállás külterületének számítottak Daruheggyel együtt, pedig fejlesztésük, éppoly fontos lett 
volna mint Előszállásé. 
Az utóbbi 20 évben a lakosság foglalkoztatottsága is megváltozott, a mezőgazdasági foglalkozású 
lakosság aránya 53%-ról 28%-ra csökkent. Az agrárnépesség túlnyomó része az iparba vándorolt. 
Ez a hátrányos helyzet már önmagában is okozója az önállósodási törekvések megindulásának, s végül 
eredményének, - a 2002. októberi önkormányzati általános választással – Daruszentmiklós önálló 
településsé alakulásának. 2003. áprilisában fogadták el a település címerét, zászlóját. 
 
A történeti település- és tájszerkezet alakulása, a történeti településmag 
 
A település szerkezetét a táj és történelme alakította.  

Daruszentmiklós morfológiailag jellemzően kelet-nyugati tagolódású, a Dunával párhuzamos 
felszíni gyűrődésekkel rendelkezik. Enyhén lejt a terület a baracsi határtól a település tengelyében 
húzódó árokig, majd kisebb emelkedés után Daruszentmiklóst Előszállástól elválasztó Nagykarácsony-
vízfolyásig a következő megosztással:  
- baracsi határ mentén dombhátság mezőgazdasági műveléssel, észak és dél felől erdőkkel,  
- a dombhát oldalán Kisszentmiklós nevű beépített belterülettel, dél felé erdővel, 
- középen a Matildi-tóba vezető árok ökológiai folyosója, melyeket zártkertek kísérnek, 
- a magasabban fekvő területen a „dombháton” Dániel-telep és Daruhegy nevű beépített 

területtel, 
- majd a nagykarácsonyi-vízfolyás ökológiai folyosójáig mezőgazdasági területekkel. 
A beépített településrészek – Kisszentmiklós, Daruhegy, Dánieltelep - észak-nyugat dél-kelet irányú 
dombhátakon helyezkednek el, a fő közlekedési utakra felfűzve. 
A domboldalak jó adottsággal rendelkező mezőgazdasági területek, a völgyeletek a dombok között és 
az előszállási határban vízfolyásokat kísérő ökológiai szempontból értékes, biológiai sokféleséget 
hordozó természetes és természetközeli tájak. 
Ez a kelet-nyugati sávos tagozódás a mélyfekvésű területek között hosszanti irányban elnyúló 
településrészeket alakított ki. A közigazgatási területen mozaikszerűen elszórva a múlt emlékeit őrző 
majorok és Piripócs beépített területként ma is funkcionálnak. 
 
A település szerkezetének struktúráját a vonalas elemek határozzák meg, a feltáró utak, a vízfolyások. 
A település feltáró útjai: 
- Dunaföldvár – Mezőfalva – Seregélyes közötti 6228 sz. összekötő út, amely Kisszentmiklós 
tengelye, 
- Előszállás és Kisszentmiklós közötti 62123 sz. bekötőút mely felfűzi Daruhegyet és 
Dánieltelepet. 
A fejlődés szempontjából jelentős változás az M6 autópálya, és a mezőfalvai csomópont kiépülése, 
mely a gazdasági vérkeringésbe bekapcsolja a települést. 
Jelentősebb vízfolyások: 
- Előszállás, Daruszentmiklós határát kísérő Nagykarácsonyi-vízfolyás. 
- a település hosszában középen végigfutó árok. 
A vonalas elemeket követik a területi elemek. 
Beépített területek sajátossága a mozaikos elhelyezkedés a tájban, egymástól független lakott területek: 
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- Daruhegy, mely az Előszállásra vezető út menti útifalú, 
- Dánieltelep, melyet szintén az Előszállás – Kisszentmiklós bekötőút tár fel, 
- Kisszentmiklós, mely a Dunaföldvár – Mezőfalva összekötőút mentén elhelyezkedő útifalu, 

abból kiágazó újabb településrészekkel, 
- Piripócs, apró településrész a baracsi határ mellett. 
A település szövetben foltszerűen elhelyezkedő beépített területek a falu önállósodása után is különálló 
szerkezeti egységek maradtak, településközpont nélkül. 
Egyéb beépített területek a külterületen elszórtan gazdasági területek, mezőgazdasági üzemi területek 
és különleges területek 
Daruszentmiklós jellegzetesen mezőgazdasági település, szántókkal, legelőkkel, számos vízfolyással, 
kevés erdővel. 
Jelentős természeti értéke a településnek az országos ökológiai hálózat részét képező két vízfolyás. 
 

  
Második katonai felmérés (1806-1869) Harmadik katonai felmérés (1869-1887) 

  
Magyarország katonai felmérése 1941 Google maps 
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b) A helyi építészeti örökség települési értékleltára  
 
Daruszentmiklós község országos jelentőségű művi értékeinek jegyzéke 
 
A település nem tartozik a világörökségi és a világörökségi várományos helyszínek és területek közé, 
országos építészeti öröksége nincs. 
 
ba) Településszerkezet, településképvédelem 
 
Történelme és a felszín morfológiai adottságai alakították az egyedi, sajátságos foltszerű 
településstruktúrát. 
A közigazgatási terület jellemzően sávos osztatú, az É-D irányban hosszan elnyúló beépített területeket 
mezőgazdasági zónák határolják a szomszédos település felől, illetve választják el egymástól.  
Kisszentmiklós „tengelye” a 6228sz. Mezőfalvát Dunaföldvárral összekötő út, Daruhegy esetében a 
főutcát a fenti útból kiágazó, Előszállás felé vezető 62123sz. út alkotja. 
A település külterületének keleti és déli részén halad a tervezett M6-os gyorsforgalmi út, amely 
Kisszentmiklós alatti csomópontjáról a 6228-as út megközelíthető. 
A két belterület szerkezete jellemzően útmenti falu, illetve a Dánielteleppel több utcássá alakult útmenti 
falu. A belterületek fejlődésük során az utak mentén hosszirányban, szinte a közigazgatási határokig 
nőttek. 
 
Településképvédelem     
 
A település sajátos páthuzamos vonalas 
szerkezettel rendelkezik, ahol a beépített 
területek  
- Piripócs (htk-1),  
- Kísszentmiklós (htk-2),  
- Dánieltelep (htk-4),  
- Daruhegy (hzk-3), 
az ökológiai elemek (htk-5, htk-6) 
váltják egymást, s hozzák létre 
az egyedi településképet. 
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Településszerkezet védelme – területi védelem 
 
 
A településre jellemző még eredeti 
állapotában megmaradt hagyományos 
telekszerkezet, utcavonalvezetés, 
utcaképvédelmet jelöli az ábra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bb) Telekstruktúra és utcavonal-vezetés 
 
A természetföldrajzi és társadalmi adottságok a következő módon tükröződnek Daruszentmiklós 
jelenlegi telekstruktúrájában. 
Általánosan kialakult a kis telekszélességű és mély szalagtelkek rendszere, mely nagyméretű - 1100 - 
3500 m2-es - a közterülethez közeli sávban oldalhatáron beépített, mélységében mezőgazdasági 
művelésű telkeket jelent. A teleksorok az utca felszínhez alkalmazkodó hajlását követve felnyúlnak a 
domboldalakra, lehúzódnak a völgyekbe. 
Kis területen – Dánieltelepen - az intenzívebben változó domborzati felszínt 
követően kialakuló szabálytalan telekformák egyedi, hangulatos utcaképeket 
létrehozva alkotják a település halmazos telekstruktúráját.  

 
 
 
 
 
 
 
 
A történeti falu területének településszerkezete, 
telekstruktúrája, utcahálózata eredeti állapotában 
megmaradt, ma is jelentős értéke a településnek.  
A település fejlődése során többféle módon változott: 
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- részben, mivel elsődlegesen nem a régi telkek elaprózásával hoztak létre új építési lehetőséget, 
ma is érvényesül a történetileg kialakult telekszélességhez alkalmazkodó telekstruktúra.  
A döntően szalagtelkes telekstruktúra hosszú távon biztosítja a gazdálkodó életmód lehetőségét, az 
újabb szabályos telekosztású tömbökben városias életvitel folytatását. 
 
- részben a fő utcákkal párhuzamos utcákban a 
később alakított telkek azonos szélességűek a régi 
telkekkel, de kisebb mélységűek. Helyenként 
megjelent az igény a mély telkek megosztására, 
melyet új utcák nyitása tett lehetővé. A telekosztás 
az életmód változásának (a kertművelés 
elhagyásának), és a helyi és betelepedő családok 
számára a belterületi, infrastruktúrával könnyen 
ellátható telkek kialakítási igényének a 
következménye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- a legutóbbi időkben a belterület 
növelésével a mezőgazdasági területen újonnan 
kialakított telkek szélesebbek, nagy alapterületűek. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bc) Utcakép, utcakép részlet 
 
A település karaktere általában falusias, a bővítés területén kertvárosias jelleggel. 
Az épületállomány sajátosságaira a keletkezésének ideje döntő befolyással bírt. 
- Az történelmi településrészek szalagtelkein oldalhatáron álló oromfalas, nyeregtetős tornácos 
lakóépületek álltak, a telken belül hátrafelé gazdasági épületekkel megtoldva. A nyeregtető általában az 
utcára merőleges, a kisszámú polgári épületnél az utcával párhuzamos állású. 
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- A régi épületek bővítése esetén a régi épülettömeg- és utcakép-őrző kíméletesebb 
beavatkozást jelentett a tornác és tetőtér beépítése, durvább beavatkozást okozott az utcafronton 
történő bővítés vagy sátortetővel, vagy kontyolt keresztszárnnyal. 
- Az elbontott épületek helyén, foghíjakon vagy a belterület terjeszkedésével kialakult telkeken 
sátortetős épületek, majd utcára merőleges vagy utcával párhuzamos gerincű épületek épültek, 
földszintesen, tetőtérbeépítéssel, olykor emelettel. Némely esetben az emelet felett megjelenik a 
tetőtérbeépítés. 
- Nem jellemző, de megtalálható néhány ma divatos épület enyhelejtésű tetővel, nagy 
beépítettséggel, mediterrán vagy amerikai stílusban. 

A településen csökken a rossz állagú épületek száma. Ennek magyarázata a közlekedési kapcsolatok 
fejlődésével a nagyvárosokból történő kitelepülési szándék. A volt idős tulajdonosok épületei hamar új 
gazdára lelnek. Ezen esetekben lenne szükség a környezetére szomszédságra érzékeny építészeti 
beavatkozásokra. 

A hagyományos utcakép szerencsére megmaradt, a telekszerkezet biztosítja a beépítés kialakult 
ritmusát, az új formavilággal rendelkező épületek összefüggő területen jelennek meg.  
 
bd) Egyéb településkarakter elemek  
 
A  települési értékek listáját a TKR 4. függeléke tartalmazza 
 
Az utcaképek változó megjelenésűek, a szabályozási vonallal párhuzamos gerincű épületek váltakozó 
mélységű előkerttel, vagy előkert nélkül illeszkednek a szabályozási vonalhoz, de egyre több az utóbbi 
években épült jellegtelen, hagyományos falukép léptékéhez nem illeszkedő lakóépület.  
A falusi építkezés hagyományos emlékei egységesen maradtak fenn a Berzsenyi utca nyugati oldalán, 
valamint Piripócson. Ezen területek védelme javasolt. 

 
A településen – szinte valamennyi településrészen reprezentálóan - néhány régi oromfalas, tornácos 
parasztház található eredeti állapotában, ezek közül egy nádtetős  
Jellemző lakóépület típusok: 

- oromfalas, tornácos, 
- oromfalas kétoldalra épített kettősház típus 

Az oromfalas, tornácos lakóépületek jellemző formajegyei: 
Hosszú, utcára merőleges gerincű épületek. Fehérre meszelt, vakolt oromfal, két kisebb ablakkal, 
padlásszellőzővel. Az oromfal felső részét esetenként kicsiny csonkakonttyal lezárták, vagy fával 
burkolták. Az épületek többsége nyitott vagy beépített tornácos, a tornácbejárat szintén az oromfalról 
nyílik. Néha a tornác kis keresztszárnnyal bővül. 
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Az oromfalas kétoldalra épített kettősház típus jellemző formajegyei: 
Kialakulásuk a szélesebb telkek beépítési lehetőségéből adódott. A főépület mellett, az utca vonalában 
egy kisebb – a főépülethez hasonló kialakítású, színezésű, díszítésű – épületben többnyire a 
nyárikonyha kapott helyet. Van előkertes és előkert nélküli változata is, az utóbbi esetben a kisebb 
épület kicsit hátrébb épült. 

 
A település helyi védelemmel rendelkező épülete a Klebelsberg Népiskola, melyet a 13/2004. (IV.1.) 
Ökt. rendelet helyi védettségűvé nyilvánított. 
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be) táj- és kertépítészeti alkotást, egyedi tájértéket, növényzetet 
 
Szépen alakított közparkokkal rendelkezik a település a Fehérvári út mellett Kisszentmiklóson, a Dániel 
út mellett Dánieltelepen. 
Egyedi tájértékek a vízfolyások menti területek, a természeti környezetük megtartásával kialakított 
horgásztavak. 
 
bf) szobor, képzőművészeti alkotás, műalkotás, utcabútor 
 
A település képét gazdagítja a számos útmenti kereszt, harangláb, a Klebelsberg szobor, a közparkok 
bútorzata. 
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Épületek 
 

Jel megnevezés cím hrsz. 
he-1 Klebelsberg népiskola és 

telke 
Dániel út 28. hrsz. 427 

he-2 lakóépület Berzsenyi Dániel u. 55. hrsz. 904 
he-3 lakóépület Berzsenyi Dániel u. 53. hrsz. 905 
he-4 lakóépület Dániel út 91. hrsz. 491 
he-5 lakóépület Dániel út 92. hrsz. 495 
he-6 lakóépület Piripócs Rózsadomb u. hrsz. 0501/2 
he-7 lakóépület Fehérvári út 27. hrsz. 3177 
he-8 lakóépület Fehérvári út 29. hrsz. 3176 
he-9 lakóépület Fő u. 129 hrsz. 121 

he-10 lakóépület Fő u. 131 hrsz. 125 
he-11 lakóépület Berzsenyi Dániel út 126. hrsz. 933 
he-12 lakóépület Fő u. hrsz. 

 
Műalkotások 
 

Jel megnevezés cím hrsz. 
hm-1 útmenti feszület Gulyamajor hrsz.0266/4 
hm-2 útmenti feszület Piripócs Rózsadomb u. hrsz. 0508/2 
hm-3 útmenti feszület Fő u. hrsz.  
hm-4 útmenti feszület Fehérvári út hrsz. 
hm-5 útmenti feszület és 

harangláb 
Darusor 8. hrsz. 34/2 

hm-6 harangláb Fehérvári út 36. hrsz. 3304 
hm-7 temetői feszület és 

síremlékek 
hrsz. 0456 út hrsz. 0460 

hm-8 temetői feszület és 
síremlékek 

hrsz. 0338út hrsz. 2704 

 
Természeti elemek 
 

Jel megnevezés cím hrsz. 
ht-1 tavak Dunaföldvár és az M6 autópálya között 
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2.1. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE 
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a) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és 
középtávon  tervezett változások és hatásai 

 
T-2 Településközpont Má → Vt  
 

 
. A tervezett program – ökomenikus templom elhelyezése –  
szükségessé teszi a szomszédos mezőgazdasági terület egy 
részének belterületbe vonását. Valamennyi vallási felekezet 
számára épülő hítközpont egyben a kulturális élet terévé is 
válhat, előmozdítja a lakosság egyűvé tartozását, növeli 
identitását. 
Hatás: 
A településközpontot látványosan jelző, hangsúlyossá tevő 
egyedi épület segíti egy új karakteres centrum kialakítását, 
kortárs építészeti elemek alkalmazása a településközpont 
kialakításának idejére is utal, önálló elhelyezkedése nem 
zavarja a hagyományos településszerkezetet.  

 
T-3 Ipar terület Má → Gip  (terület: hrsz. 0482/1, 0485/2-3, 0489/5, 0489/6-8) 

 
6-os út felé vezető 6228 sz. közút 
délnyugati oldalán gazdasági területek 
között zárványként elhelyezkedő 
mezőgazdasági terület átsorolásával 
egységes jó közlekedési kapcsolattal 
rendelkező gazdasági területfelhasználás 
jön létre.  
 
 

 
Hatás: A település- és tájszerkezetet nem osztja meg a gazdasági területek közé illeszkedő új ipari 
terület, melyet a lakóterülettől erdősáv, a szomszédos településtől mezőgazdasági művelésű terület 
választ el. A 
település eredeti mezőgazdasági jellegét adó egységes területfelhasználás megmarad, az autópálya 
menti területeknél jelenik meg a gazdsági fejlesztáés számra kijelölt terület. 
 
T-5 Különleges közösségi terület Zkp → Kkö (Terület: hrsz. 431-435) 
 

Közpark területének többcélú használatát bővíti a közösségi 
tevékenységek számára (piac, vásár, szabadidős 
tevékenység, szabadtéri színpad, burkolt köztér) kijelölt 
közösségi terület. 
 
Hatás: Az egységes közpark különböző tematikák szerint 
megoszlik, funkciója a közeli településközpont használatát 
gazdagítja. A falu csekély közparkterülete csökken, de 
érzékeny építészeti és kertészeti megfogalmazás segíthet a 
hiány oldásában. 
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T-6 Különleges sportterület Lf → Ksp 

 
Iskola melletti sportterület bővül az iskolai hátsóudvar 
területen. 
 
Hatás: Településképi, településszerkezeti változást nem 
okoz a terület átrendezés, funkcionálisan kiegészíti egymást a 
két létesítmény. 
 
 
 
 
 

 
T-9 Különleges temetőterület Ev → Kte 

 
Temető területe bővül a szomszédos véderdő területén. A 
bővülés iránya a terület terepviszonya (út felé erősen lejtő 
terület) miatt változik. 
 
Hatás: Az új területalakítással a véderdő sávja végigkíséri a 
temetőt. A helyszíni adottságok sajnos egy hosszan elnyúló 
temetőterület kialakulsát eredményezik. 
 
 
 
 
 

T-15 Különleges mezőgazdaság üzemi terület Gmg → Kmü, Mk → Kmü 

 
Kialakult üzemelő területek jogszabályváltozás miatt történő  övezeti átsorolása. Hatás: nincs 
 
Kertes mezőgazdasági területen a környezettől eltérő, nagyobb léptékű gazdasági épületek is 
megjelennek. 
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T-4 Közlekedési  hírközlési terület Má → KÖh  
 
Megvalósult fejelsztés legalizáslása. 
 
Hatás: Gazdasági terület szomszédságában helyezkedik el, igy 
nem bontja meg a mezőgazdasági táj egységes látványát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T-10 Véderdő Má → Ev  

 
Lakóterület védelme céljából telepítendő erdő, mely az ipari 
terület környezetterhelését csökkenti. 
 
Hatás: 
Települészerkezet, természetvédelem szempontjából pozitív 
- különböző környezetterhelést okozó területeket elválaszt, 
- zöldterületeket összeköt, 
- gazdasági terület látványát eltakarja, 
- lakott területet lezárja 
 
 
 
 
 

T-11 Általános mezőgazdasági terület Gksz → Mk 
 

Terület kijelölésének célja a településen újonnan kialakítandó gazdasági 
terület kompenzálása.  
 
Hatása: 
A táji értékek megőrzésének egyik fontos eleme a mezőgazdasági művelési 
területek megőrzése. A Gksz területen még fejlesztési igény nem jelentkezett, 
jelentősen kedvezőbb állapotú hely ezen célra az M6 autópály csomópont 
melletti terület (T3). 
 
 
 
 
 
 



DARUSZENTMIKLÓS – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY  2019. MÁRCIUS 
 

18 

T-12 Halgazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági terület Mák → Mákh 
 
Általános mezőgazdasági területen a határoló árok 
mellett a 62123 sz. Baracs felé vezető út és a Durda 
gyűjtőút között kialakított horgásztó területe. 
Megvalósult fejlesztés legalizálása 
 
Hatás: 
A mezőgazdasági táj szerkezetét, használatát nem 
változtatja, látványát gazdagítja a kialakított vízfelület. 
 
 
 
 
 
 

T-13 Halgazdálkodásra alkalmas korlátozott hasznosítású mezőgazdasági terület Mák → Mákh 
 
Dunaföldvári közigazgatási határ közelében, a hrsz. 
0484 közút és árok térségében és korlátozott 
hasznosítású mezőgazdasági területen létesülő 
horgásztó területe, ahol a használat állattartással is ki 
kiegészül. 
Megvalósult fejlesztés legalizálása 
 
Hatás: 
A mezőgazdasági táj szerkezetét, használatát nem 
változtatja, látványát gazdagítja a kialakított vízfelület. 
 
 
 
 

T-14 Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület  Mák → Kbre 
 
Dunaföldvári közigazgatási határ és M6 között 
korlátozott hasznosítású mezőgazdasági területen 
létesülő rekreációs terület. 
A változtatás csak a terület természeti értékeit megőrző, 
ahhoz a használatát elősegítő érzékeny illeszkedéssel 
lehetséges. 
 
Hatás: 
Gondos kialakítás, használat mellett értékes természeti 
terület válhat bemutathatóvá. 
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T-7 Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiahasznosítására szolgáló terület  
 Má → Kben 

 
Rekultivált hulladéklerakó helyén napelem-park létesítésre 
kijelölt terület. 
 
Hatás: 
A terület eredeti használatához képest a változás pozitív é 
hasznos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az ábrázolt fejlesztések közül az alábbiak érintik a település védelemmel ellátott értékeit: 
aa) A történeti településre, település- és tájszerkezetre 
A történeti településrészen bármilyen változás az illeszkedés szabályai szerint lehetséges. Az új 
településközpont kialakításánál kortárs formaelemek is alkalmazhatóak. 
A településszerkezetet a fejlesztések nem változtatják, megmarad a mozaikos rendszerű 
mezőgazdasági – falusias karakter. 
A tájszerkezetet az ipari terület kialakítása megváltoztatja, de ez már kialakult fejlesztési területhez 
illeszkedve, autópálya nyomvonalához csatlakozva történik. 
ab) A települési értékleltárban szereplő értékek védelme a településképi rendelet megalkotásával 
biztosított, ezen elemeket a fejlesztések nem érintik. 
 
2.3. AZ ÉRTÉKVÉDELMI TERV  
 
Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontokat és követelményeket, 
valamint az önkormányzati feladatokat Daruszentmiklós Község Önkormányzata 
képviselő-testületének  „A településkép védelméről” szóló 16/2017. (xii.18.) önkormányzati rendelete 
tartalmazza, szabályozza. 
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3. RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ 
 
BEVEZETŐ 
 
Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének tárgya 
 
Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének tárgya: Daruszentmiklós község 
településrendezési eszközeinek módosításához szükséges örökségvédelmi hatástanulmány régészeti 
munkarészének elkészítése.  
A tanulmány a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 
Nyilvántartási Hatósági Osztály (1113 Budapest, Daróczi u. 3.) által a település területén található 
régészeti lelőhelyekre vonatkozó 2017. október 20-i, és a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári 
Járási Hivatal FE-08/ÉPÍT/1903-2/2017 nyilvántartási számú, 2017. július 24.-én kelt 
adatszolgáltatásaira, a helytörténeti, régészeti szakirodalom és Magyar Nemzeti Múzeum, ARIADNE, 
Régészeti adatbázis adataira, illetve a 2018. március 12.-én végzett helyszíni szemle eredményeire 
épül (a helyszíni szemlén részt vett: dr. Belényesy Károly és Beck Attila régész, Wolf Ernő régész-
technikus). 
 
Jogszabályi környezet 
 
A kulturális örökségvédelem általános elvei 
 
A régészeti lelőhelyek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban 
Kötv.)  11. § alapján általános védelmet élveznek. A törvény szelleme és a védelem logikája szerint a 
régészeti lelőhelyek épségét meg kell őrizni. A Kötv. 3. § -a szerint a kulturális örökség védelme 
érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket - így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- 
és településrendezés, környezet-, természet- és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos beruházások 
tervezését - e védelemmel összhangban kell végezni. 
A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása 
mindenkinek kötelessége. Tilos a kulturális örökség védett elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, 
megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása. A kulturális örökség elemeit tudományos módszerekkel 
kell felkutatni, számba venni, értékelni, az utókor számára megőrizni és hozzáférhetővé tenni. (Kötv. 4. 
§ (1.-2.) bek.) 
A kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása közreműködési jogosultságot és együttműködési 
kötelezettséget jelent az állami és önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházak, a 
társadalmi és gazdasági szervezetek, valamint az állampolgárok számára. (Kötv. 5. § (1.) bek.) 
A föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet 
állami tulajdon. (Kötv. 8. § (1.) bek.) 
A régészeti lelőhelyeket - a fenntartható használat elvének figyelembevételével - csak olyan mértékben 
lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik 
jelentősen ne károsodjanak. (Kötv. 9. §) 
A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 
összefüggéseikben kell megőrizni. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek 
elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. (Kötv10. § (1) - (2) bek.) 
A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. (Kötv. 11. §.) 
 
Ezért egy-egy beruházási területen, a földmunkával járó fejlesztések esetében régészeti lelőhelyek 
védelme érdekében a fentiek alapján kell eljárni. 
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Örökségvédelemmel, régészeti lelőhelyek védelmével kapcsolatos alapvető jogszabályok 
jegyzéke 
 
a) 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (Kötv.);  
b) 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról; 
c) 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, különösen a kunhalmok és földvárak törvényi 

védelméről (23. § (2) bek.); 
d) 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről; 
e) 439/2013. (XI. 20.) Korm. rend. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos 

szakértői tevékenységről 
f) 13/2015. (III. 11.) MvM rend. A régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté 

nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes 
szabályairól 

g) 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
h) 497/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmét érintő egyes kormányrendeletek 

módosításáról 
 
A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. (Kötv. 11. §.) 

A Kötv. a régészeti területeket három típusba sorolja be: 
a) Régészeti lelőhely (7. § 35. pont)  
b) Fokozattan védett, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely (13. § (3) bek) 
c) Régészeti érdekű területek (7. § 29. pont) 

 
Régészeti lelőhely 
 
Régészeti lelőhely az a földrajzilag körülhatárolt terület, amelyen a régészeti örökség elemei eredeti 
történeti összefüggéseikben megtalálhatóak. A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti helyükön, 
eredeti összefüggéseikben kell megőrizni, ezért a védelmükre irányuló intézkedéseknek elsősorban 
megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenni (Kötv. 10. § (1)-(2) bek). A régészeti 
lelőhelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel el kell kerülni (Kötv. 19. § (1) bek). 
 
Ha a régészeti lelőhely elkerülése a fejlesztések, beruházások költségeit aránytalanul megnövelné, 
vagy a fejlesztés, beruházás másutt nem valósítható meg, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket 
előzetesen fel kell tárni (a továbbiakban: megelőző feltárás). 
 
A megelőző feltárás részeként a régészeti lelőhelyen - a hatóság eltérő rendelkezésének hiányában - 
próbafeltárást kell végezni. A régészeti érintettség mértékétől függően - külön jogszabályban 
meghatározott feltételek fennállása esetén - a hatóság régészeti megfigyelést írhat elő.  
A megelőző feltárásra vonatkozóan a feltárásra jogosult intézmény és a beruházó írásbeli szerződést 
köt. A szerződés tartalmazza a feltárás módját, időtartamát, a feltárásra jogosult intézmény által 
végzendő régészeti feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai 
feltételeket. A (10) bekezdés szerinti szerződést a feltárásra jogosult intézménynek és a beruházónak a 
jogszabályban meghatározott adattartalomnak a beruházó által történő rendelkezésre bocsátásától 
számított 15 napon belül kell megkötni (Kötv.22§ (10) és (11) bekezdés)  
 
Nagyberuházás (Kötv. 7§ (20) bekezdés) esetén a Kötv. 23/B-F § szerint, a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházáshoz kapcsolódó 
régészeti feladatellátás estén a Kötv. 23/G § szerint kell eljárni! 
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Azt a természetes vagy jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki (amely) 
az e törvényben engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérő módon végzi, 
illetve a védetté nyilvánított, vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökség elemeit 
jogellenesen megsemmisíti, vagy megrongálja, illetve a védett kulturális örökségi elemet 
kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti, örökségvédelmi bírsággal (a továbbiakban: bírság) 
kell sújtani. Az örökségvédelmi bírság kiszabása nem mentesít egyéb, építésügyi eljárásban kiszabható 
bírság alól. 
Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.”  
(Kötv. 82. § (1) (2)) 
 
A 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet alapján (2. § (2) bek.) A bírság megállapítása szempontjából a 
Kövt. 46. § -ban meghatározott kulturális javak és a nem védett kulturális javak a IV., a nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek és a kulturális örökség ideiglenes védelem alatt álló elemei az I. kategóriába 
tartoznak. 2. § (4) bek.) A kulturális örökségnek a Kövt. hatálybalépése előtt védetté nyilvánított elemei 
közül a régészeti lelőhelyek és kulturális javak e rendelet alapján mindaddig az I. kategóriába tartoznak, 
amíg a védettségükre vonatkozó rendelet, illetve határozat másképp nem rendelkezik. 
Ezzel párhuzamosan a szabálysértési jog és a büntetőjog is védelembe részesíti a régészeti 
lelőhelyeket. 
A régészeti lelőhelyek védelme a tulajdonos rendelkezési jogát is korlátozza. A Btk. 357. § büntetni 
rendeli a régészeti jelentőségű földterületeken elkövetett rongálást: 
(1) Aki a tulajdonában álló, a kulturális javak körébe tartozó és védett tárgyat megrongálja, bűntettet 
követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki az (c) bekezdés szerinti tárgyat megsemmisíti, vagy annak helyrehozhatatlan károsodását idézi 
elő, öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  
 
Régészeti érdekű terület 
 
Régészeti érdekű területnek számít valamennyi olyan terület, természetes vagy mesterséges üreg és a 
vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy 
feltételezhető. (Kötv.7. § 29.) pont) „A régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről vagy a 
régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. (Kötv. 19. § (2) bek.)  A fentiek 
alapján, ezért fokozott figyelemmel és óvatossággal kell eljárni minden földmunkával járó beruházás, 
területfejlesztés esetén. A beruházás megtervezése előtt, a beruházás megvalósíthatóságának 
érdekében a tervezett beruházás helyszínét ezért célszerű kulturális örökségvédelmi szempontból 
megvizsgálni. 
„A régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről vagy a régészeti lelőhelyről csak régészeti 
feltárás keretében mozdíthatók el.” Ennek alapján fokozott figyelemmel és óvatossággal kell eljárni és 
minden tervezett földmunka előtt célszerű a Hatósággal, a Járási építésügyi és örökségvédelmi 
hivatallal (hatóság) egyeztetni. 
Amennyiben régészeti érdekű területen földmunkák során addig ismeretlen régészeti lelőhely kerül elő, 
abban az esetekben a végzett tevékenységet abba kell hagyni, és a helyszín vagy lelet őrzése mellett 
haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes önkormányzat jegyzőjét, aki a területileg illetékes 
múzeum (jelen esetben: Szent István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.) és a hatóság 
szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A bejelentési kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan 
tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli, elmulasztása örökségvédelmi bírság 
kiszabását vonja maga után (Kötv. 82. § (2) bek.) A múzeum 24 órán belül írásban köteles nyilatkozni a 
munka folytathatóságáról, amennyiben „a múzeum nyilatkozata alapján a régészeti emlék vagy a lelet 
veszélyeztetése nélkül a tevékenység még részlegesen sem folytatható, a tevékenység jellege szerint 
illetékes hatóság köteles annak folytatását azonnali hatállyal megtiltani és legfeljebb 30 napra 
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felfüggeszteni, és intézkedéséről a hatóságot értesíteni”. Mentő feltárás esetén a szükséges 
beavatkozás költségeit a feltárásra jogosult intézmény (múzeum) köteles állni. 
A lelet, illetve a lelőhely bejelentőjét jutalom illeti meg. A régészeti lelőhely és a lelet megtalálójának 
elismerését a 13/2015. (III. 11.) MvM rend. 12§ részletesen szabályozza. A nyilvántartásban nem 
szereplő régészeti lelőhelyben vagy az onnan származó leletekben okozott kár, illetve ezek 
megsemmisítése ugyancsak büntetendő cselekmény, a Btk. 357 § (1) és (2). pontja alapján. 
 
Kunhalmok, földvárak természetvédelmi oltalma 
 
A táji értékek kiemelt természetvédelmi oltalmáról a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
rendelkezik. 23. § (2) bekezdése szerint: a törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, 
láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek 
országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek. 
A 28. § (5) bekezdése szerint: a 23. § (2) bekezdése alapján védett forrás, víznyelő, kunhalom, földvár 
természeti emléknek minősül, így a 28. § (1) bekezdés szerint védett természeti területnek minősül. 
 
3.1 RÉGÉSZETI VIZSGÁLAT 
 
a) – b) A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a történeti 

településmag) és a település régészeti örökségének felmérése 
 

Daruszentmiklós község, Fejér-megye délkeleti részén, a Dunaújvárosi járásban fekszik, az M6-os 
autópályától nyugatra. Szomszédjai: nyugaton Nagykarácsony, északnyugaton Mezőfalva, északon 
Nagyvenyim, északkeleten Dunaújváros és Kisapostag, délkeleten pedig Dunaföldvár. 
 
Részben a település korábbi örökségvédelmi hatástanulmányaihoz kapcsolódó munkáknak, részben 
pedig az M6 autópálya építését, és a térséget is érintő egyéb fejlesztéseket megelőző régészeti 
terepmunkáknak, köszönhetően az ezredfordulót követő évtizedben viszonylag nagyszámú, 
Daruszentmiklós közigazgatási területéhez köthető régészeti adat keletkezett. Ezek az adatgyűjtések 
elsősorban a vízfolyások mentén fekvő és kedvező adottságú területek topográfiai vizsgálatára 
támaszkodtak, így a régészeti terepbejárásokból származó információk alapján jól modellezhetőek a 
térség benépesülésének és történeti települési rendszerinek változásai. 
 
A régészti lelőhelyek elhelyezkedését alapvetően a kistérségre jellemző északnyugat-délkelet irányú, 
dombhátak, illetve a felszín tagoltságával összefüggő egykori, idősszakos, részben ma is működő 
vízfolyások topográfiai adottságai határozzák meg. Így a mai településtől északnyugatra, és 
északkeletre, két, egyértelmű, egymással párhuzamos, délkelet-északnyugati vonal jelöli a terület 
történeti településhálózatának gerincét.  
 
A térség újkőkori benépesülésére utalnak az ún. Dunántúli Vonaldíszes Kultúra telepnyomai, amelyek a 
községtől északnyugatra, a Borjú-mező- dél nevű lelőhelyről kerültek elő, de újkőkori telepnyomok 
tanúskodnak az ún., Györök-tanya területének korai telepeseiről (azonosító: 47725, 38579).  A rézkori 
adatok hiánya feltehetően a terület adottságainak változására utalhat, ugyanakkor a számos, kisebb 
szórvány, vagy pontosan nem azonosítható lelet talán épp ezzel az időszakkal hozható összefüggésbe. 
A korábban említett lelőhelyeken kívül a Sipák és Csalóka-domb körzetében például több, őskorból 
származó, pontosabban nem meghatározható lelőhelyet tart nyilván a régészeti kutatás (azonosító: 
47637, 47647, 47669, 47684, 47745, 59368). 
A kora bronzkorra keltezhető régészeti lelőhelyek számának növekedése arra enged következtetni, 
hogy a rézkort követően Nagyrévi- és az ezt követő Vatya-kultúra népessége vette birtokba a kisebb 
vízfolyások fölé magasodó és hosszan elnyúló dombhátakat. A korszak lelőhelyei legnagyobb részt a 
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mai településtől északnyugatra, a Sipák tető környékén és Borjú-mezőnél, északnyugat-délkelet 
irányban összpontosulnak (azonosító: 47685, 47687, 47691, 47705).  
Az azonosítható lelőhelyek, illetve a szórvány adatok bronzkort követő hiánya, ismét jelentősebb 
átalakulásra utalhat. A vaskorból ugyanis csupán egyetlen lelőhely ismert. A Daruszentmiklós-Aligvári 
kelta telep érdekessége, hogy nem a korábban megismert tengelyen helyezkedik el, hanem attól keletre 
(azonosító: 72103), ami egyben arra is rámutat, hogy a korábbi települési övezetek megváltozhattak, 
így az adatok hiánya nem feltétlenül a népesség számának csökkenésével, hanem esetleg a települési 
adottságok változásaival hozható összefüggésbe. 
A késő vaskori, kelta időszak után a Római Birodalom által elfoglalt Dunántúl és Pannónia Provincia 
létrehozása látszólag gyökeres változásokkal jár a térség életében. Ebben az időszakban, a kisebb 
falusias telepek száma ismét megnövekszik. Azonban a táj jellegzetes adottságai miatt római kori 
lelőhelyek is leginkább a vízpartok közelében emelkedő, lankás dombhátakat veszik birtokba. E mellett 
feltehetően fontos tényező lehetett, a Tác (Gorsium) térségét Dunaföldvárral (Annamatia) összekötő, a 
mai Daruszentmiklóson áthaladó, út pozíciója és a Dunai átkelő közelsége is. A felszínen azonosítható 
régészeti leletek alapján a korszak telepei legnagyobb részben, a mai Gulya-major körzetében 
csoportosultak (azonosító: 47731, 47732, 47735, 47741, 47751, 47804), de kedvező adottságai miatt a 
bronzkorban is lakott Sipák- tető (azonosító: 47705) déli része és a Györök-tanya területe (azonosító: 
38579) is újra benépesült.  
 
A késő római időszakot követő korai népvándorlás kor korai időszakából nincs ismert régészeti lelőhely. 
Az adatok, a terület későbbi, avar kori, birtokbavételére utalnak.  A római korban is használt, Katalin 
hegyi út és a Györök-tanya telepei és utóbbi, már Előszállás területén feltárt, temetője mellett 
(azonosító: 47804, 38579), két másik telepnyom is erre a korszakra datálható (azonosító: 21794, 
72099). 
 
A középkori településekre vonatkozó régészeti források megszaporodása, ismét a terület intenzív 
településhálózatáról tanúskodnak. Ugyanakkor az Árpád-kori, majd középkori telepek elhelyezkedése 
az ős- és római korhoz képest megváltozik. A korábbi északnyugat-délnyugati településtörténeti 
tengelyhez képest a súlypont keletre helyeződik át. Így kirajzolva egy, a korábbi centrummal 
párhuzamos északnyugat-délkeleti vonalat (azonosító: 38579, 47725, 47730, 47755, 47768, 47769, 
47772, 47773, 47774, 47776, 47778). A középkori telepnyomok mellett, több vízműre, gátra utaló adatot 
ismerünk. Az elsősorban a már szabályozott Nagykarácsonyi vízfolyásra épített egykori gátak kora 
bizonytalan, történetiségükre a történeti településhálózat közelsége utal, de valódi koruk 
meghatározása egyelőre bizonytalan, tulajdonképpen a római időszaktól az újkorig bármi elképzelhető. 
 
Visszatérve a középkori régészeti forrásokra, a sok adat ellenére Daruszentmiklós település valójában 
nem rendelkezik konkrét, rögzített utca és telekrendszerű, templommal rendelkező közvetlen 
előzménnyel. A modern telepítésű község tulajdonképpen a környező középkori településhálózatba 
ékelődik és csak egy-egy korábbi, sokszor elpusztult település határát érinti. Így például a középkori 
Pázmánd falu jelentős részletei átnyúlnak Daruszentmiklós területére, de a templom, a temető és a 
faluközpont egyértelműen Dunaföldvár területére esik (azonosító: 47773). De önálló templomos helyre 
és korábbi településre utalhat a Daruszentmiklóshoz tartozó ún. Kisszentmiklós elnevezés is. 
 
Az Árpád-korban a mai Daruszentmiklós térsége királyi birtok volt. A 13. század derekán, a területet 
kunokkal telepítették be. Egy 1417-es oklevél térségben elhelyezkedő Előszállást, Újszállást, 
Karácsonyszállást és Perkátát, mint kun települést említi. A kunszállások lakossága legnagyobb 
részben legeltető állattenyésztéssel foglalkoztak, viszonylagos önállóságukat a török hódításig 
megőrizték. A 16. században a törökök előrenyomulása miatt, a terület felvonulási területté és háborús 
övezetté válik, ezért a lakosság túlnyomó részben elmenekül, helyükre a török hódoltság idején szerbek 
érkeznek. 
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A törökök kiűzése után, a 18. században a zirci apátság birtokába kerül a terület. 1811-ben, a korábbi 
Újszállás területére német telepesek költöznek, akik megalapították Herczegfalvát, a mai Mezőfalvát. 
Daruhegy, a mai település közvetlen elődje, Herczegfalva határában feküdt és a zirci apátság birtoka 
volt. Ebben az időszakban, a területen élők nagy többsége szegény zsellér volt, alkalmazásuk a nagy 
uradalmaktól függött. A 20. század elején a gyors népesség növekedés és kevés munkaalkalom miatt, 
a térségből sokan vándoroltak ki Amerikába. 
A II. világháború után, Daruhegy, a mai település közvetlen elődje, lakossága meghaladta az 1200 főt. A 
mai, önálló Daruszentmiklós 2002-ben alakult meg, miután elvált Előszállástól. A modern település 
magába foglalja Daruhegyet, Dániel telepet és Kisszentmiklóst (1-3 ábra). 
 
c)  Értékleltár 
 
Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket és a nyilvántartott régészeti lelőhelyek  
 
A Kötv 11. § szerint: A nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem 
alatt állnak. 
 
Daruszentmiklós területén 42 nyilvántartott régészeti lelőhely található. Kiemelten védett lelőhely 
nem ismert (1-42. képek). 
 

Lelőhely 
azonosító Helyszín, elnevezés Jellege Kora 

HRSZ 
(nyilvántartott 

adatok) 
Megjegyzés 

37852 Matild-tó    - telepnyom - ismeretlen kor 0352/17  
38579 Györök- Tanya - telep 

- telep 
- kemence 
- telep 
- telep 
 

- újkőkor 
- római kor 
- római kor 
- népv. kor, avar kor 
- késő középkor 

036/2, 0372/51, 
0372/52, 0372/53, 
0372/56, 0372/59, 
0372/62, 0372/63, 
0372/66, 0372/69, 
0372/72, 0372/75, 
0372/78, 0372/81, 
0372/84, 0372/87, 
0372/90, 0372/93, 
0372/96, 0372/99, 
0372/102, 
0372/105, 
0372/108, 0569/2, 
0621/11, 0621/10, 
0621/7, 0621/1, 
0372/6, 0372/10, 
0372/12, 0372/13, 
0372/21, 0372/22, 
0372/24, 0372/25, 
0372/26, 0372/30, 
0372/31, 0621/12, 
0621/16, 0372/34, 
0369/12, 0369/11, 
0369/13, 0369/10, 
0369/14, 0371, 
0372/2, 0372/101, 
0372/95, 0372/98, 
0372/83, 0372/74, 
0372/65, 0372/32, 
0372/103, 0372/97, 

Részben 
Előszállás 
területén. 
Feltehetően 
Előszállási  
hrsz.-k: 
0515, 0569/2, 
0621/11, 0621/10, 
0621/7, 0621/1,  
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0372/100, 0373/2, 
0372/85, 0372/76, 
0372/67, 0372/64, 
0515, 0372/50, 
0372/43 

38580 M6/2/Fejér    - szórvány - középkor 0351/1, 0351/2, 
0351/4, 0351/7, 
0351/8, 0351/9, 
0351/10, 0351/11, 
0351/12, 0351/13, 
0351/14, 0351/15, 
0351/16, 0351/17, 
0351/18, 0351/19, 
0351/20, 0351/21, 
0351/22, 0351/23, 
0351/24, 0351/25, 
0351/26, 0351/27, 
0351/28, 0351/29, 
0351/30, 0351/31, 
0351/32, 0351/33, 
0351/34, 0354/16, 
0354/17, 0354/18, 
0354/19, 0354/25, 
0354/20, 0354/21, 
0354/23, 0354/35, 
0354/22, 0354/36 

 

38581 Volner tanya, F 03 - telep - őskor, bronzkor, 
Koszideri 

0355/6, 0355/4, 
0354/32, 0355/5, 
0354/29, 0354/30, 
0354/26, 0354/25, 
0354/28, 0354/36, 
0354/27, 0354/17, 
0354/18, 0354/19, 
0354/20, 0354/21, 
0354/23, 0354/35, 
0354/22 

 

38582 Alsó Pázmánd - erődítés  
 
 
- kemence      
- sír                  
- szórvány 
 
- telep 
- telep 
 
- telep 
 
- telep 
- telep 
- temető 
- vízmű 

- népvándorlás kor 
(továbbiakban: népv. 
kor), avar kor 
- népv. kor, avar kor 
- ismeretlen kor 
- középkor, 
Árpád-kor 
- népv. kor, avar kor 
- őskor, bronzkor, 
Koszideri 
- őskor, vaskor, kelta 
- középkor 
- őskor, bronzkor 
- népv. kor, avar kor 
- népv. kor, avar kor 
 

0352/16, 051/4, 
0635, 0350/6, 
0346/7, 0346/12, 
0346/13, 0346/25, 
0346/24, 0346/9, 
0346/14, 0346/15, 
0346/28, 0346/30, 
0348/14, 2661, 
2660, 0347/1, 
0348/12, 0344/30, 
0346/3, 0346/4, 
0345, 0346/5, 
0346/6, 0346/32, 
0512, 0347/2, 
0347/3, 051/2, 
2663, 2664, 2662, 
0344/22, 0344/25, 
0344/24, 0344/23, 
0351/6, 0344/31, 
0513, 044/1, 043, 
044/4, 045, 046/2, 
0637, 0638, 048, 
047, 052/2, 052/1, 
049/4, 053/3, 049/3, 
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053/2, 053/1, 
052/11, 052/14, 
2448, 2447, 2445, 
2446/1, 2446/2, 
2449, 2451, 2450, 
2456, 2455, 2457, 
2454, 2676, 2675, 
2678, 2679, 2680, 
2677, 2666, 2665, 
2667, 2668, 2672, 
2671, 2669, 2631/4, 
2632, 2633, 2636, 
2637/1, 2637/2, 
2670, 2674, 2673, 
2638, 2635, 2634, 
2631/1, 2642, 2640, 
2639, 2641, 2631/3, 
2631/2, 2453, 2452, 
0354/1, 0354/2, 
0339, 0511, 
0348/11, 0341, 
0354/8, 0354/9, 
0354/10, 0354/11, 
0354/12, 0354/13, 
0354/7, 0354/14, 
0354/16, 0354/17, 
0354/15, 0354/4, 
0354/5, 0354/3, 
0354/6, 0344/17, 
0344/13, 0344/15, 
0344/11, 0344/12, 
0344/18, 0344/29, 
0344/28, 0342, 
0344/5, 0344/27, 
0344/4, 0344/7, 
0344/26, 0344/6, 
0344/8, 0344/9, 
0344/10, 0344/3, 
0344/2, 0344/1, 
0350/8, 0352/9, 
0352/11, 0352/10, 
0346/26, 0346/37, 
0346/38, 0346/39, 
0346/40, 0348/16, 
0348/17, 0351/7, 
0352/15,  
0352/17, 0353/5 

38585 M6/7/Fejér     - szórvány 
- telepnyom 

- őskor, bronzkor 
- középkor 

0489/5, 0489/6, 
0489/7 

 

38589 M6/12/Fejér - szórvány - középkor 0502/30  
38733 Kisszentmiklós    - telepnyom - középkor 0494/11  
47637 Öreg-állás     - telepnyom - őskor 0230/3, 0230/4, 

0230/5 
 

47647 Sipák       - telepnyom - őskor 0312/3, 0312/4  
47669 Sipák- észak   - telepnyom - őskor 0230/9, 0309, 

0312/4 
 

47684 Csalóka-domb - telepnyom - őskor 0477/9, 0479, 
0480/1, 0477/10 

 

47685 Legelői-dombalj - telepnyom - őskor, bronzkor, 
Vatya - kulúra 

0230/1, 0230/10, 
0230/11, 0230/12 
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47687 Sipák, Közép    - telepnyom 
- telepnyom 

- őskor, bronzkor 
- középkor 

0230/10, 0230/11, 
0230/12, 0309 

 

47691 Sipák- tető - telepnyom 
 
- telepnyom 

- őskor, bronzkor, 
Nagyrévi - kulúra 
- őskor, bronzkor, 
Vatya - kulúra 

0312/4  

47705 Sipák- dél - telepnyom 
 
- telepnyom 

- őskor, bronzkor, 
Vatya - kulúra 
- római kor 

0312/4  

47724 Borjú- mező-észak - telepnyom - őskor, bronzkor 0230/13  
47725 Borjú-mező- dél      - telepnyom 

 
 
- telepnyom 

- őskor, neolit, 
Dunántúli 
Vonaldíszes Kultúra 
- középkor 

0307/1  

47726 Töltés    - gát ismeretlen kor 0230/1, 0230/13, 
0231, 0234/1, 0233, 
0232 

 

47730 Gulya-majori domb - telepnyom - középkor 0299/8  
47731 Gulya-major    - telepnyom - római kor 0299/8, 0285, 

0270/12, 0269, 
0302, 0305 

 

47732 Gulya-majori kereszt - telepnyom - római kor 270/12, 0270/12, 
0269 

 

47735 Gulya-keresztalj - telepnyom - római kor 0266/2, 0266/3, 
0266/4, 0269 

 

47741 Gulya-lejtő - telepnyom - római kor 0270/9, 0270/10, 
0270/11, 0270/8, 
0270/7 

 

47745 Gulya- majori-út - telepnyom 
- telepnyom 

- őskor 
- római kor 

0270/8, 0270/7  

47751 Nagykarácsonyi-
vízfolyás 

- telepnyom - római kor 0266/4, 0269  

47755 Hídi-föld - telepnyom - középkor 0270/1  
47768 Bejárási-domb   - telepnyom - középkor 0358/5, 0358/6  
47769 Ó-út     - telepnyom - középkor 0480/4  
47772 Katalin- hegy-észak - telepnyom - középkor 0485/9  
47773 Alsó-Pázmánd   - telepnyom    

 
- temető 
 
- templom 

- középkor,  
Árpád-kor 
- középkor,  
Árpád-kor 
- középkor,  
Árpád-kor 

0485/11, 0485/14  

47774 Magányos- nyár-árka    - telepnyom - középkor 0485/9, 0348/11  
47775 Virág-oldal    - telepnyom 

 
- telepnyom 

- középkor, 
Árpád-kor 
- középkor,  
késő-középkor 

0348/11, 0348/8  

47776 Katalin- hegy-közép - telepnyom - középkor 0348/11, 0348/8  
47777 Katalin- hegy-észak    - telepnyom - középkor,  

Árpád-kor 
0348/11, 0348/12  

47778 Katalin- forrás-dél   - telepnyom - középkor,  
Árpád-kor 

0348/10, 0347/1, 
0348/12 

 

47804 Katalinhegyi-út - telepnyom 
- telepnyom 

- népv. kor, avar kor 
- római kor 

0348/10, 0348/12  

60984 Fehérvári úti-dűlő I-II. 
RM 02, RM 03 

- erődítés 
- kemence 
 
- telep 
 

- középkor 
- középkor,  
Árpád-kor 
- középkor,  
Árpád-kor 

0489/17, 0489/20, 
0489/24, 064/39, 
0489/5, 0490/2, 
0489/7, 0489/6, 
0489/28 
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- vízmű 
- temetkezés 

- középkor 
- középkor 

59368 Györök-tanya - telep - őskor 0569/2, 0621/16, 
0621/11, 0621/12, 
0372/6, 0372/12, 
0372/13, 0372/31, 
0372/51, 0372/63, 
0372/66, 0372/65, 
0373/2, 0372/67, 
0372/64, 0515, 
0372/50, 0372/44, 
0372/45, 0372/43, 
0367/2 

Részben 
Előszállás 
területén. 
Feltehetően 
Előszállási  
hrsz.-k: 
0569/2, 0621/16, 
0621/11, 0621/12, 

72099 Nyalóka-dűlő - telepnyom - népv. kor 3402, 0468/9  
72101 Bánom - telepnyom - középkor 0321/43, 0321/42  
72103 Aligvári - telepnyom - őskor, vaskor, kelta 0323/39 A helyszíni 

szemle alapján, a 
régészeti lelőhely 
területe nagyobb, 
az alábbi területre 
is kiterjed: 
0323/30; 
0323/32, 0323/33; 
0323/34; 0323/35; 
0323/36; 0323/37; 
0323/38 

 
A rendelkezésre álló adatok alapján, a mai Daruszentmiklós területén, több településtörténeti horizont 
azonosítható. Ez a történeti településhálózat kialakulása egyértelműen köthető a térség természeti 
adottságaihoz. Elsősorban a Duna és a Velence-tó között kialakult északnyugat-délkelet irányú 
dombhátak és az ezekhez igazodó kisebb vízfolyások jelentik azokat a topográfiai indikátorokat, 
amelyek alapján a fő, történeti expanziós övezetek kijelölhetőek. Ezeken a hosszan elnyúló 
dombhátakon előkerült régészeti leletek a térségnek, a neolitikumtól adatolható és tulajdonképpen 
folyamatosnak mondható benépesülésére utalnak. Bár a régészeti lelőhelyek egy részére, így 
különösen az ismeretlen őskori lelőhelyekre vonatkozó adatok csak szórványos, és sokszor nem 
ellenőrizhető megfigyeléseken alapulnak, a hatások vizsgálatakor a földrajzi környezet, fent kifejtett, 
hatásait és adottságit mindenképp figyelembe kell venni. 
 
Mivel a jelenlegi település alapvetően modern, nem a történeti előzményekre szervesen ráépülő 
rendszer, a lelőhelyek többsége a lakott területeken kívül elsősorban mezőgazdasági, vagy 
erdőgazdasági művelés alá eső területen fekszik. Ebből adódóan az alapvetően mezőgazdasági 
művelésből eredő igénybevétel, a jellemző, régészeti lelőhelyeket befolyásoló hatás. Ennek 
megfelelően a lelőhely állománynak jelentős részének állapota változatlan, és az adatokban csak 
apróbb korrekciókra tehetünk javaslatot.  
 
Mindenekelőtt a fenti környezeti tényezők és a topográfiai adottságok miatt érdemes figyelembe venni, 
hogy a történeti település rendszerek részeként azonosított, sokszor egymáshoz közeli régészeti 
lelőhelyek legtöbbször nagy kiterjedésű, több korszakot is magában foglaló régészeti lelőhelyeket, 
összefüggő lelőhelykomplexumot alkotnak, így a nyilvántartott kontúrokkal nem érintkező területek is 
érintettek lehetnek. Problémásabb a bizonyos összefüggő lelőhely komplexumok esetén, hogy több 
esetben közel azonos néven kerültek nyilvántartásba vételre, több különböző kontúrral és nyilvántartási 
számmal jelölt régészeti lelőhelyek. Például három azonosító számmal szereplő Katalin- hegy-közép, 
Katalin- hegy-észak, Katalin-forrás-dél elnevezés feltehetően egy nagyobb Árpád-, és középkori 
települést jelez (azonosító: 47776, 47777, 47778).  Hasonló problémát vet fel a Gulya-majori domb, 
Gulya-major, Gulya-majori kereszt, Gulya-keresztalj, Gulya-lejtő római településközpont (azonosító: 
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47731, 47732, 47735, 47741, 47745), és a Györök- Tanya néven nyilvántartott 38579, és a szinte 
azonos kontúrral rendelkező 59368 azonosító számú lelőhely. Míg kifejezetten aggályos a két külön 
nyilvántartási számmal rendelkező, egymástól távoli, de azonos nevű Alsó-Pázmánd lelőhely 
(azonosítók: 38582 és 47773), és az azonosíthatóság szempontjából a Magányos- Nyár-árka 
(azonosító: 47774) elnevezés. 
 
A fejlesztésre kijelölt T-02 területtel északról szomszédos, a patak völgy irányába leejtő, a szemle idején 
felszántott, parcellák területén néhány őskori kerámia töredék került elő. Ennek alapján elképzelhető, 
hogy a közeli, 72101 azonosító számú lelőhely kiterjedés jóval nagyobb így érinti a fejlesztésre javasolt 
0323/30 hrsz.-t, illetve a lelőhely és a fejlesztésre szánt terület közötti parcellákat is: 0323/32, 0323/33; 
0323/34; 0323/35; 0323/36; 0323/37; 0323/38.  
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3.2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE 
 
a)  Az ismert változások hatásai a régészeti örökségre 

 
A vizsgált belül 42 régészeti lelőhelyről vannak ismereteink. Ezek általában a beépített területeken kívül, 
lakó és/vagy mezőgazdasági-ipari övezetek határán helyezkednek el, ahol jellemzően nincs a jelenleg 
ismert, alapvetően mezőgazdasági tevékenységből adódó általános kockázatoknál nagyobb, a 
lelőhelyek állapotát veszélyeztető kitettség. 
 
A sokszor csak egyedi egymással nem összefüggő adatok mögött több esetben nagyobb kiterjedésű 
történeti települések, települési rendszerek sejthetőek, ezért a jelenleg ismert lelőhely kiterjedéseket 
sokszor csak tájékoztató jellegűnek lehet tekinteni, az ismert és közhiteles nyilvántartásban szereplő 
lelőhelyeken kívül újabb régészeti jelenségek, esetenként újabb régészeti lelőhelyek előkerülését nem 
lehet kizárni.  
 
A helyszíni szemle idején a külterületi lelőhelyek vegetációja és a művelési ágai csak részben tették 
lehetővé a területek pontosabb lehatárolását, ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok alapján 
összefüggő, az őskortól a késő középkorig keltezhető nagy kiterjedésű településrendszer azonosítható 
a községtől északnyugatra a Nagykarácsonyi-vízfolyással párhuzamos dombvonulaton, illetve ettől 
északkeletre az egykori Pázmánd falu környezetében és az ezzel szomszédos települési rendszernek 
helyet a dombhátakon.  
 
A jól azonosítható történeti települési rendszerek esetén egyértelműen azonosítható a terület topográfiai 
adottságainak kitüntetett szerepe. Így a településtervezés során figyelembe kell venni, hogy a régészeti 
lelőhelyekhez hasonló adottságú, de régészeti szempontból nem aktív területeken a régészeti 
lelőhelyek előkerülésének lehetőségét nem lehet kizárni, ennek kockázata, az egykori vízfolyások, 
időszakos medrek vonalával párhuzamos, általában északnyugat-délkelt irányú magaslatokon, 
kifejezetten magas! Ezért ezek környezetét Régészeti Érdekű területként kell kezelni, és ez alapján kell 
eljárni. 
 
A Kötv. szerint, a régészeti lelőhelyeket a fenntartható használat elvének figyelembevételével, csak 
olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, azokat 
lehetőség szerint eredeti állapotukban, eredeti helyükön, eredeti összefüggésrendszerüket megőrizve 
kell, az utókorra hagyományozni. A jogszabály szerint a kulturális örökségi emlékek védelmére irányuló 
tevékenységeknek elsősorban megelőző jellegűnek kell lennie. A földmunkával érintett területen a 
régészeti lelőhely, régészeti lelet állomány csökkenéssel nem járó, helyszíni megőrzésére csak abban 
az esetben lenne mód, a tervezett bontási és alapozási munkák nem érik el a régészeti jelenségek 
jelentkezési szintjét, és nem bolygatják meg azokat. Az újonnan előkerülő nem maradandó régészeti 
emlékek helyszíni bemutatására csak abban az esetben van mód, ha a feltárásukat követően későbbi 
kezelésükre és fenntartásukra megfelelő terv készül és a bemutatás a régészeti emlék megőrzését 
hosszú távon biztosítja.  
 
A Kötv. 19. § (1) szerint: a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal - beleértve az ásványi 
vagyon kitermelését is - (a továbbiakban: fejlesztések, beruházások) a régészeti lelőhelyeket 
kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 
(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. 
Amennyiben a feltáráson előkerülő régészeti leletek a helyszínen nem őrizhetők meg, azokat 
kormányrendeletben meghatározottak szerint kell elhelyezni. 
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(3)A régészeti feltárások költségeit - a mentő feltárás, valamint a 23/F. § (6) bekezdésében foglalt 
esetek kivételével - a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell fedeznie, akinek érdekében a 
feltárás szükségessé vált. 
 
A rendezés során tervezett változásokkal érintett területek 
 
A településrendezési terv módosítása során kijelölt településszerkezeti változásokat a helyszíni szemle 
során megvizsgáltuk. Ez alapján az egyes területek régészeti örökségre gyakorolt hatásai a következők 
(43-59. képek): 
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Településszerkezetet érintő változások 
: 
T-1 Falusias lakóterület  Má → Lf  
Hatósági véleményezés hatására közös megállapodás alapján elmaradó fejlesztés 
 

Terület: hrsz. 0468/1, 0468/9 
Mezőfalva felé vezető 6228 sz. közút délnyugati oldalán 
mezőgazdasági terület zárványaként elhelyezkedő 
lakótelek szomszédos területeinek lakóterület 
felhasználásúvá történő módosításával összefüggő 
lakóterület és belterület alakul ki. 
A változás a meglévő lakótelek mélységében történik, a 
fennmaradó földrészlet mezőgazdasági felhasználású 
marad 
 
 
 
 
 

A változás hatásai a régészeti örökségre: 
A 72099-es régészeti lelőhely közelében fekvő terület, a szemle idején fel volt szántva. A bejárás során 
azonosítható volt, hogy a lelőhely északi pereme érinti a fejlesztésre javasolt hrsz.-t. A változással 
érintett terület közvetlen környezetében tehát olyan régészeti lelőhely található, amely bizonyosan 
átnyúlik az érintett ingatlanra is, ezért bármilyen talajbolygatással járó tevékenység előtt, a bolygatásnak 
kitett lelőhelyszakaszokat fel kell tárni, az ezen kívül eső területet pedig Régészeti érdekű Területként 
kell kezelni. Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § (2) 
alapján kell eljárni: 
Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a 
tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles 

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, 
b) a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja 
a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt, valamint 
c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai 

szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni (továbbiakban: a 2001. évi LXIV. 
törvény 24. § alapján kell eljárni) 
 
T-2 Településközpont terület Má → Vt 

 
Terület: hrsz. 0323/30 
A tervezett program – templom elhelyezése – bővülése 
szükségessé teszi a szomszédos mezőgazdasági 
terület egy részének belterületbe vonását. 
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A változás hatásai a régészeti örökségre: 
A fejlesztésre kijelölt területtel északról szomszédos, a patak völgy irányába leejtő, a szemle idején 
felszántott, parcellák területén néhány őskori kerámia töredék került elő. Ennek alapján elképzelhető, 
hogy a közeli, 72101 azonosító számú lelőhely érinti a fejlesztésre javasolt hrsz.-t. A változással érintett 
terület közvetlen környezetében tehát olyan régészeti lelőhely található, amely feltehetően átnyúlik az 
érintett ingatlanra is. ezért bármilyen talajbolygatással járó tevékenység előtt, a bolygatásnak kitett 
lelőhelyszakaszokat fel kell tárni, az ezen kívül eső területet pedig Régészeti érdekű Területként kell 
kezelni. Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján 
kell eljárni. 
 
T-3 Ipar terület   Má → Gip    

 
Terület: hrsz. 0482/1, 0485/2-3, 0489/5, 
0489/6-8 
6-os út felé vezető 6228 sz. közút 
délnyugati oldalán gazdasági területek 
között zárványként elhelyezkedő 
mezőgazdasági terület átsorolásával 
egységes jó közlekedési kapcsolattal 
rendelkező gazdasági területfelhasználás 
jöhet létre. A terület elhelyezkedése 

lehetőséget biztosít más beépítésre szánt területen nem elhelyezhető gazdasági célú ipari építmények 
elhelyezésére.  
 
A változás hatásai a régészeti örökségre: 
Gazdasági ipari területté átminősítése kerülő jelenleg szántóterület, lábon álló gabonával. bejárására a 
vegetáció miatt nem volt lehetőség. Ugyanakkor változással érintett területek közvetlen környezetében 
több, egymással összefüggő rendszert alkotó régészeti lelőhely található (azonosítók: 38585, 47773), 
amelynek egyes részletei átnyúlhatnak az érintett ingatlanokra is. A változással érintett területet és 
annak közvetlen környezetét Régészeti érdekű Területként kell kezelni. Új, eddig ismeretlen régészeti 
lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján kell eljárni. 
 
T-4 Egyéb terület    Má → Ge 

 
Antenna elhelyezésére kijelölt terület (hrsz.0494/44) 
(megvalósult fejlesztés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A változás hatásai a régészeti örökségre: 
Megvalósult fejlesztés, régészeti örökségre gyakorolt hatása nem releváns. 
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T-5 Különleges közösségi terület  Zkp →Kkö 
 

Terület: hrsz. 431-435 
Közpark területének többfunkciós célú használata 
közösségi tevékenységek számára (piac, vásár, 
szabadidős tevékenység, szabadtéri színpad, burkolt 
köztér) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A változás hatásai a régészeti örökségre: 
Játszótér és sportpálya területe, részben beépített liget erdős, gyepes terület. Bejárására a fedettség 
miatt nem volt lehetőség. A változással érintett területek közvetlen környezetében nem ismert régészeti 
lelőhely. Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § 
alapján kell eljárni. 
 
T-6 Különleges sportterület   Lf → Ksp 
 

Terület: hrsz. 458 
Iskola melletti sportterület bővül az iskola számára 
kijelölt területen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A változás hatásai a régészeti örökségre: 
Iskola környezetében kijelölt fejlesztési terület. Bejárására a fedettség miatt nem volt lehetőség. 
Ugyanakkor változással érintett területek közvetlen környezetében több, egymással összefüggő 
rendszert alkotó régészeti lelőhely található (azonosítók: 47684, 72103), amelynek egyes részletei 
átnyúlhatnak az érintett ingatlanokra is. A változással érintett területet és annak közvetlen környezetét 
Régészeti érdekű Területként kell kezelni. Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 
2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján kell eljárni 
 
T-7 beépítésre nem szánt különleges megújuló energiaforrás területe Kh → Kben 
 
Terület: hrsz. 0480/1h 
Rekultivált hulladéklerakó helyén napelem-park létesítésre kijelölt terület 
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A változás hatásai a régészeti örökségre: 
A rekultivált hulladék lerakó telep területét nádas, akác liget, kissé elhanyagolt bozótos rét borítja. A 
változással érintett területek közvetlen környezetében nem ismert régészeti lelőhely. A terület korábbi 
hasznosítása miatt új, ismeretlen régészeti lelőhely előkerülésének kockázata rendkívül alacsony. 
Ennek ellenére, esetleges új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. 
törvény 24. § alapján kell eljárni 
 
T-8 Különleges mezőgazdasági üzemi terület Mk → Kmü  
Közös megállapodás alapján elmaradó fejlesztés 
 

Terület: hrsz. 2668-69 
Működő mangalicatelepet legalizál a terv az új 
területfelhasználással 
(megvalósult fejlesztés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A változás hatásai a régészeti örökségre: 
A mangalica telep környezetében kijelölt fejlesztési terület akácligetekkel határolt füves rét, kisebb része 
szántó. A szemle során régészeti leletanyag nem került elő. Ugyanakkor változással érintett területek 
közvetlen környezetében több, egymással összefüggő rendszert alkotó régészeti lelőhely található 
(azonosítók: 38582, 47777, 47778), amelynek egyes részletei átnyúlhatnak az érintett ingatlanokra is. A 
változással érintett területet és annak közvetlen környezetét Régészeti érdekű Területként kell kezelni. 
Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján kell 
eljárni 
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T-9 Temető terület   Ev → Kte 
 
Terület: hrsz. 0457/9 
Temető területe bővül a szomszédos véderdő területén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A változás hatásai a régészeti örökségre: 
Temetőtől délre fekvő akácliget folytatásában a temetőnek is helyet adó magaslat nagyobb része fel volt 
szántva. Ezt a kedvező adottságú, területet bejártuk, de ennek során régészeti leletanyag nem került 
elő. Az akácligetben régészeti megfigyelésre nem volt lehetőség. A változással érintett területek 
közvetlen környezetében nem ismert régészeti lelőhely. Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely 
előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján kell eljárni. 
 
T-10 Véderdő   Mk → Ev  
 

Terület: hrsz. 0482/1 
Lakóterület védelme céljából kijelölt terület, mely az ipari 
terület környezetterhelését csökkenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A változás hatásai a régészeti örökségre: 
A település délkelti határához közel fekvő, tervezett véderdő területe, a helyszíni szemle idején fel volt 
szántva. A bejárás során régészeti leletanyag nem került elő. területet bejártuk, de ennek során 
régészeti leletanyag nem került elő. A változással érintett területek közvetlen környezetében nem ismert 
régészeti lelőhely. Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 
24. § alapján kell eljárni. 
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K-11 Általános mezőgazdasági terület Gksz → Mk 
 

Terület kijelölésének célja a településen újonnan kialakítandó gazdasági 
terület kompenzálása.  
 
Hatása: 
A táji értékek megőrzésének egyik fontos eleme a mezőgazdasági művelési 
területek megőrzése. A Gksz területen még fejlesztési igény nem jelentkezett, 
jelentősen kedvezőbb állapotú hely ezen célra az M6 autópály csomópont 
melletti terület (T3). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A változás hatásai a régészeti örökségre: 
A terület a hatályos terv Gksz besorolása ellenére mezőgazdasági terület, melynek ezen felhasználását 
jelöli ki jelen módosítás. 
Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján kell 
eljárni. 
 
K-12 Halgazdálkodásra alkalmas általános mezőgazdasági terület  Má → Máh 
 

 
Terület: hrsz. 0477/10 
Általános és korlátozott hasznosítású mezőgazdasági 
területen a határoló árok mellett a 62123 sz. Baracs felé 
vezető út és a Durda gyűjtőút között kialakított 
horgásztó területe. 
(megvalósult fejlesztés) 
 
 
 
 
 
 
 
 

A változás hatásai a régészeti örökségre: 
Megvalósult fejlesztés, régészeti örökségre gyakorolt hatása nem releváns. 
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K-13 Halgazdálkodásra alkalmas korlátozott hasznosítású mezőgazdasági terület 
             Mák → Mákh  

 
Terület: hrsz: 0485/2  
Dunaföldvári közigazgatási határ közelében, a hrsz. 
0484 közút és árok térségében és korlátozott 
hasznosítású mezőgazdasági területen létesülő 
horgásztó területe 
(megvalósult fejlesztés) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A változás hatásai a régészeti örökségre: 
Megvalósult fejlesztés, régészeti örökségre gyakorolt hatása nem releváns. 
 
K-14 Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület  Mák → Kbre 

 
Terület: hrsz.0353/3 
Dunaföldvári közigazgatási határ és M6 között 
korlátozott hasznosítású mezőgazdasági területen 
létesülő halastó területe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A változás hatásai a régészeti örökségre: 
A fejlesztésre kijelölt terület nádas, vizes élőhely. A változással érintett területek közvetlen 
környezetében több, egymással összefüggő rendszert alkotó régészeti lelőhely található (azonosítók 
37852, 38580, 38581), amelynek egyes részletei átnyúlhatnak az érintett ingatlanokra is. A változással 
érintett területet, illetve annak közvetlen környezetét Régészeti érdekű Területként kell kezelni. Új, eddig 
ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján kell eljárni. 
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T-15 Víztározó   Eg →V 
Közös megállapodás alapján elmaradó fejlesztés 
 

Autópálya csomópont mellett víztározó terület 
(megvalósult fejlesztés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Változás hatásai a régészeti örökségre: 
Megvalósult fejlesztés, régészeti örökségre gyakorolt 
hatása nem releváns. 

 
Szabályozási változások 
 
SZ-1 Kereskedelmi szolgáltató övezet szabályozása  
 

Terület: hrsz. 424/2-3, 424/5 
Mezőfalva felé vezető 6228 sz. közút északkeleti 
oldalán kereskedelmi szolgáltató övezet szabályozása  
 
 
A változás hatásai a régészeti örökségre: 
A helyszíni szemle idején, a terület jelentős része fel volt 
szántva. A szántott parcellákat bejártuk, de régészeti 
lelet ennek során nem került elő. A változással érintett 
területet, kedvező adottságai miatt, Régészeti érdekű 
Területként kell kezelni. Új, eddig ismeretlen régészeti 
lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. 
§ alapján kell eljárni. 
 

SZ-2 Falusias lakóövezet szabályozása 
 

Terület: 38/1 
Falusias lakóövezetben gyermeklétesítményeket 
kiszolgáló parkoló elhelyezése 
 
 
 
 
A változás hatásai a régészeti örökségre: 
Beépített környezetben fekvő parkoló. A változással 
érintett területet Régészeti érdekű Területként kell 
kezelni. Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely 
előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § 
alapján kell eljárni. 
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3.3.  AZ ÉRTÉKVÉDELMI TERV 
 
a) Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és 

követelmények 
 

Az önkormányzati feladatok meghatározása 
 
A vizsgált belül 42 nyilvántartott régészeti lelőhelyről vannak ismereteink Ezek általában a beépített 
területek, lakó és/vagy mezőgazdasági-ipari övezetek határán helyezkednek el, ahol jellemzően nincs a 
jelenleg ismert, alapvetően mezőgazdasági tevékenységből adódó általános kockázatoknál nagyobb, a 
lelőhelyek állapotát veszélyeztető kitettség.  
A településtervezés során figyelembe kell venni, hogy a régészeti lelőhelyekhez hasonló adottságú, de 
régészeti szempontból nem aktív területeken a régészeti lelőhelyek előkerülésének lehetőségét nem 
lehet kizárni, ennek kockázata, az egykori vízfolyások, időszakos medrek vonalával párhuzamos, 
általában északnyugat-délkelt irányú magaslatokon, kifejezetten magas. Itt az ismerteken kívül újabb 
lelőhelyrészletek, leletek előkerülése várható! Ezért ezek környezetét Régészeti Érdekű területként kell 
kezelni, és ez alapján kell eljárni. 
 
Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, valamint a régészeti lelőhelyeket 
érintő tervezett besorolási változtatásokhoz kapcsolódó tervezés és a földmunkával járó 
kivitelezés során fentieket figyelembe kell venni és a régészeti lelőhelyek védelme érdekében a 
2001. évi LXIV. törvény, illetve a 496/2016 Korm. rendelet rendelkezései alapján kell eljárni.  
 
4.  NYILATKOZAT 

 
Nyilatkozat a tervezett megoldásokról és kulturális örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésre 
való jogosultságról 
 
Alulírott, Dr. Belényesy Károly, régész, nyilatkozom, hogy a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 69. § (2) 
bekezdésének a) pontja szerinti előírásnak megfelelően szerepelek az adott örökségvédelmi területre 
vonatkozó szakértői névjegyzékben, valamint a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglalt előírásnak 
megfelelően rendelkezem régész szakirányú felsőfokú végzettséggel. 
 
Régész diploma száma: 660/99 (ELTE-BTK) 
Szakértői engedély száma: 15-016 
 
 
A településrendezési tervben szereplő megoldások megfelelnek az örökségvédelmi jogszabályoknak és 
hatósági előírásoknak. 
 
Budapest, 2018. március 16. 
 
 
                                                                 
                                                                                        Dr. Belényesy Károly  
                 régész, örökségvédelmi szakértő 
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TÉRKÉPEK 

1. ábra A mai Daruszentmiklós település környezete az Első Katonai Felmérés (1763-1787) térképlapján, Puszta-
előszállástől és Puszta Karácsonytól keletre; forrás: Arcanum, http://mapire.eu/hu/ 
 

 

 
2. ábra A mai Daruszentmiklós település környezete a Második Katonai Felmérés (1806-1869) térképlapján, az Előszállási 
szőlők, a későbbi Daruhegy területe, és ettől nyugatra a későbbi Nagykarácsonyi vízfolyás jól kivehető; forrás: Arcanum, 
http://mapire.eu/hu/ 
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3. ábra A mai Daruszentmiklós település környezete, a Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) térképlapján, az Előszállási 
szőlők immár Daruhegyi szőlőként jelenik meg, de jól azonosítható Alsó-Pázmánd területe is; forrás: Arcanum, 
http://mapire.eu/hu/ 
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KÉPEK 
 

 
 

1. kép M6/12/Fejér (azonosító: 38589) 2. kép Matild-tó (azonosító: 37852) 

  
3. kép M6/2/Fejér (azonosító: 38580) 4. kép Volner tanya, F 03 (azonosító: 38581) 

  

5. kép Alsó Pázmánd (azonosító: 38582) 6. kép Kisszentmiklós (azonosító: 38733) 
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7. kép Öreg-állás (azonosító: 47637) 8. kép Sipák (azonosító: 47647) 

  
9. kép Sipák- észak (azonosító: 47669) 10. kép Csalóka domb (azonosító: 47684) 

  
11. kép Legelői dombalj (azonosító: 47685) 12. kép Sipák- közép (azonosító: 47687) 
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13. kép Sipák- tető (azonosító: 47691) 14. kép Sipák- dél (azonosító: 47705) 

  
15. kép Borjú- mező-észak (azonosító: 47724) 16. kép Borjú-mező- dél (azonosító: 47725) 

  
1718. kép Töltés (azonosító: 47726) 19. kép Gulya-majori domb (azonosító: 47730) 
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20. kép Gulya-major (azonosító: 47731) 21. kép Gulya-majori kereszt (azonosító: 47732) 

  
22. kép Gulya-keresztalj (azonosító: 47735) 23. kép Gulya-lejtő (azonosító: 47741) 

  
24. kép Gulya-majori út (azonosító: 47745) 25. kép Nagykarácsonyi-vízfolyás 

 (azonosító: 47751) 
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26. kép Hídi-föld (azonosító: 47755) 27. kép Bejárási domb (azonosító: 47768) 

  
28. kép Ó-út (azonosító: 47769) 29. kép Katalin- hegy-észak (azonosító: 47772) 

  
30. kép Alsó-Pázmánd (azonosító: 47773) 31. kép Magányos nyár-árka (azonosító: 47774) 
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32. kép Virág-oldal (azonosító: 47775) 33. kép Katalin- hegy-közép (azonosító: 47776) 

  
34. kép Katalin- hegy-észak (azonosító: 47777) 35. kép Katalin-forrás-dél (azonosító: 47778) 

  
36. kép Katalin-hegyi út (azonosító: 47804) 37. kép M6/7/Fejér (azonosító: 38585) 
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38. kép Fehérvári urú-dűlő I-II, RM 02, RM 03 

(azonosító: 60984) 
39. kép Nyalóka-dűlő (azonosító: 72099) 

 

  
40. kép Bánom (azonosító: 72101) 41. kép Aligvári (azonosító: 72103) 

  
42. kép Györök-tanya (azonosító: 38579) 43. kép Györök-tanya (azonosító: 59368) 
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TELEPÜLÉSSZERKEZETET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
 

  
44. kép T-1 Falusias lakóterület 

Elmaradó fejlesztés 
45. kép T-2 Településközpont terület 

  
46. kép T-3 Ipar terület 47. kép T-4 Közlekedési hírközlési terület 

  
48. kép T-5 Különleges közösségi terület 49. kép T-6 Különleges sportterület 
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50. kép T-7 Beépítésre nem szánt különleges 

megújuló energiaforrás területe 
51. kép T-15 Különleges mezőgazdasági üzemi 

terület 
 

  
52. kép T-9 Különleges temető terület 53. kép T-10 Véderdő 

  
54. kép T-11 Gazdasági erdő 55. kép T-12 Halgazdálkodásra alkalmas 

általános mezőgazdasági terület 
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56. kép T-13 Halgazdálkodásra alkalmas 

korlátozott hasznosítású mezőgazdasági terület 
57. kép T-14 Beépítésre nem szánt 

különleges rekreációs terület 

  
58. kép T-15 Víztározó 

Elmaradó fejlesztés 
59. kép Sz-1 Kereskedelmi szolgáltató övezet 

szabályozása 

 

 

60. kép Sz-2 Falusias lakóövezet szabályozása  
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