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1. TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS 

A település történetéb�l röviden csak annyit idézünk fel, amennyi szükséges a kultúrtörténeti,  
• régészeti emlékek létrejöttének megértéséhez, 
• a tájhasználat és településszerkezet, 
• a település sajátos, egyedi arculatának, 
• társadalmi összetételének, térségi kapcsolati rendszerének 
megismeréséhez, feltárásához. 

A régmúlt történelme, régészeti emlékek* 

Mez�falva község a Mez�föld délkeleti részén fekszik, amely terület legel�kben gazdag, 
kiváló term�föld� és vízfolyásokkal is ellátott, földm�velésre kiválóan alkalmas. Éppen ezért 
e terület mindenkor biztos megélhetést nyújtott az ott megteleped� emberek számára. 
Mez�falván és környékén tervszer� ásatásokra csak ritkán adódott lehet�ség, így a régészeti 
emlékekre vonatkozóan csak szórványos adatok állnak rendelkezésre. 
A Mez�föld térségéb�l már a paleolitikumból vannak régészeti leletek, ami igazolja a terület 
nagyon korai benépesedését, de Mez�falváról, a Bárányhegyr�l a korai vaskorból ismerjük a 
legkorábbi leletet, egy arany karperecet. 
A római korban, már az i.sz. 50-es években megjelennek a vidéken a katonai csapatok és az 
1. század végére kiépül a dunai limes. A hadsereg ellátására utak épülnek. A terület fekvése 
szerint nem kétséges, hogy Intercisa (Dunaújváros) felé út vezetett a birodalom bels� területi 
fel�l. Mez�falva területén három helyr�l ismerünk római kori településeket: 

1. a községt�l északra a Naplás-tó körül, 
2. Banksismándtól keletre a vízfolyás Ny-i oldalán, 
3. a falutól délre a Selyemmajor közelében. 

A népvándorlás korából Mez�falva határában két avar temet�r�l vannak adataink, amelyek 
közül a falutól délre es� nincs teljesen feltárva. Ezen kívül a község határában avar kori 
településnyomokat is ismerünk. 
Miután a magyarság 896-ban véglegesen megtelepedett, Géza fejedelem beseny�ket telepített 
le ezen a vidéken és a beseny� telepek bizonyos önállóságot élveztek egészen a 14. század 
közepéig. Ispánságukat Nagy Lajos király szüntette meg, felvette �ket az országos nemesek 
sorába. Valószín�leg ebben a korban építették a falutól délre, a bolondvári részen a földvárat, 
mely napjainkban már régészetileg védett terület és jelent�ségét kiemeli, hogy a megye 
területér�l e korszakból ez az egyetlen földvár ismert. 
Korábban a várból honfoglalás kori leletek kerültek el�, a vár mellett pedig 10. századi 
sírokat tártak fel. 
A mez�falvi vidék királyi birtok volt és folyamatosan lakott, a 10–13. századból több helyen 
ismerünk falvakat. 
A tatárjárás elpusztítja a terület lakosságának nagy részét. A földvár is ebben az id�ben 
néptelenedik el, majd a 14. század els� felében itt alakul ki a betelepített kunok egyik 
szállásterülete. A 15. században, a kereszténység felvétele után több helyen építettek 
templomot, közülük az egyik a Mez�falvával azonosítható Újszállás. 
A község határából több helyr�l ismerünk 15–16. századi kerámia- és kályhaszem 
töredékeket, amelyek feltehet�leg a letelepedett kunok szállására utalnak. Ezek a falvak a 
török korban elpusztulnak. 

                                                
* Készült a Szent István Király Múzeum (Székesfehérvár) jelen munkához Dr. Fülöp Gyula által összeállított 
leírása nyomán 
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A mai település kialakulását meghatározó f�bb események 
Mez�föld kis településeinek hálózatát nem kiemelt morfológiai adottság, jelent�s vízi vagy 
közlekedési út hozta létre. Erre a tájra a term�föld vonzotta az embereket. 

A Duna menti sík területek (egészen a Fekete-tengerig) mindig is széles átjáró zónát 
biztosítottak Európa és a Kelet, illetve a Balkáni területek között. Ezen térségek egyik 
állomása Mez�föld is; ahol a jól term� földeken letelepedett lakosságnak a történelem során 
sokszor kellett újrakezdenie az életét, hisz Európa háborús viharai mindig lerombolták azt, 
amit az itt él� korábban teremtettek. 

A tatárok után a törökök dúlják végig a területet. A XVI-XVII. században délr�l betelepült 
rácok lakták Mez�földet, a d�l�nevek még ma is �rzik emléküket (Naplás, Hurka, Berda). 

1659-t�l Mez�föld nagy része a Zirci Apátság birtoka lett, ennek egy részét alkotta a mai 
Mez�falva területe. A területek jelent�s része a ciszterek és két világi birtokos tulajdonában 
maradt egészen 1947-ig. (A település közigazgatási területének kb. 80%-a egyházi, 10–12%-a 
világi nagybirtok volt.) 

A térség tudatos fejlesztését, a birtokrendszer megszervezését 1766-tól kezdte meg a német 
Henrichau-i apátsághoz tartozó Zirci Apátság. A XVIII. század végét�l kb. 4500 kat. 
holdanként, sakktáblaszer�en alakították ki a vízfolyások mellett a majorrendszert. 

A XIX. század elején az intenzív mez�gazdasági m�velésre való áttéréshez több munkáskézre 
volt szükség, így 1812-ben Dréta Antal zirci apát József királyi herceg közbenjárásával 
Hercegfalva néven új, szabályos utca és telekrendszer� jobbágyfalut telepített a térségbe. 

1786-87 között az uradalmon belüli központi fekvése miatt Újmajorban épült meg a térség 
jobbágylakosságát szolgáló katolikus templom. A templom mellett plébániahivatal, majd 
iskola is létesült. Mindezek után a jobbágyfalu telepítésének helyeként természetes módon 
esett a választás Újmajor térségére. 

A letelepített emberek kétharmad része sváb származású volt, akik Mór környékér�l érkeztek 
ide. A lakosság többi része magyarnak, szlávnak, tótnak tartotta magát.  

A jobbágyfaluhoz hasonló rendszerben alakították ki az 1830-as évekt�l kimért sz�l�hegyet, a 
„Hercegfalvai sz�l�”-ket. 

A külterületi majorok mai rendszerét az 1766-tól tudatosan fejlesztett és szervezett 
birtokrendszer alapozta meg, azonban  a XIX. század elején a majorhálózat is továbbfejl�dött. 
1829-1944 között a kiváló képesség� szervez� és gazdálkodó Keller Kelemen szerzetes 
irányította a Zirci Apátsághoz tartozó mez�ségi uradalmat. Vezetése alatt épült ki Bernátkút, 
Kelemenhalom, Ménesmajor, Kiskarácsony. 

Hercegfalva 1848 után élte "virágkorát". Az 1848-as szabadságharc után a nagy számú német 
többség miatt kapott a település kiemelt szerepet az újraszervez�d� közigazgatási 
rendszerben. A település 1850 és 1854 között járási székhelyként m�ködött. Hercegfalu 
járáshoz tartozott ezen id�szakban 4 mez�város (Adony, Dunapentele, Cece és Sárosd), 
valamint 9 falu, összesen 13 település. 

A XX. század eleji gazdasági válság és az I. világháború nehéz id�ket hozott a mez�földre is. 
A térségb�l sok munkás ember vándorolt ki Amerikába (csak Hercegfalváról 50 család). A 
faluból 1241 férfit vittek el frontszolgálatra.  
A községet és a majorokat a hadm�veletek elkerülték, de a háború alatt nagy feladatot 
jelentett az isztriai menekültek ellátása. 
Az amerikai menekültek egy részének visszaköltözése miatt (39 f�) Mez�falván új falurészt 
parcelláztak. 

A két világháború között virágzó mez�gazdasági termelés Hercegfalva térségének 
gazdagodását is szolgálta. 6 majorban népiskolai oktatás folyt, kiépült a vasúthálózat, 1938-
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ban felszentelték az új plébánia templomot, több majorság a mai formájában kialakult. 
Vasúton értékesítették a jó min�ség� gabonát, naponta szállítottak tejet Pestre. Mez�falván 
malmot, szikvíz üzemet, gépm�helyeket, tejcsarnokot üzemeltettek. Nagyvenyimben olajgyár 
volt. 

Hercegfalva a környék társadalmi életét is összefogta. Dalárda, gazda-kör, iparos-kör és 
egyéb társadalmi szervezetek alakultak a faluban. 

Mez�föld ezen része a II. világháborúban hadm�veleti terület volt. 1944. novemberi 
légitámadástól egészen az újév januári szovjet csapatösszevonásig véres harcok folytak a 
környéken. Kb. 400 szovjet katonát temettek el Mez�falván a piac melletti területen. 
Lakhatatlanná vált 44 lakás, súlyosan megsérült 382 ház. Az állatállomány nagy részét a 
katonai alakulatok felélték. 

1946 májusában a térségb�l több ezer németet telepítettek ki Németország amerikai 
megszállási övezetébe. Mez�falváról 1300 embert evakuáltak. Ugyanakkor, már 1948 
októberét�l érkeztek felvidékr�l és különböz� Heves-megyei kisközségekb�l az ide telepített 
szegény nincstelen családok. Szálláshelyüknek Mélykútpusztát jelölték ki, de 105 család 
Mez�falvára, 204 család a többi majorokba költözött. Kb. 1200 ember kezdte itt újra az életét. 

1949-t�l megkezd�dött a tsz-ek szervez�dése. 1958-ban már a földterületek 98%-a állami 
tulajdonban van. A Mez�falvi Állami Gazdaság 1960-ban a térségben már 17.650 ha-on 
gazdálkodik. 

1954 és 1990 között a mez�gazdasági termelés fellendül, de már a 70-es évekt�l egyre többen 
Dunaújváros üzemeiben dolgoznak. 

A majorok iskolái megsz�nnek, az intézményi ellátást számukra Mez�falva biztosítja. A 
majorok közül csak a tsz, illetve ÁG központok fejl�dnek, a többi külterületi lakott hely 
inkább csak állattartó helyként marad fenn. A kint él�k egy része Mez�falvára, más része a 
környez� falvakba költözik. 

Mez�falva belterülete majdnem kétszeresére n� 1945-1980 között. Fentieken túl, a belterületi 
népesség nagymérték� növekedése részben a Honvédség fejleszt� szerepének, részben 
Dunaújváros er�teljes munkaer�vonzásának köszönhet�. 1961-ben kiépül a Mez�falvát 
Dunaújvárossal összeköt� út. 

A rendszerváltást követ�en, a 90-es évek elején a mez�gazdaság és az ipar országos válsága 
súlyos helyzetbe hozta a térség településein él�ket is. Az addig a termel�szövetkezetben, az 
állami gazdaságban és a dunaújvárosi ipari üzemekben (vasm�, házgyár, papírgyár) dolgozó 
mez�falviak létbiztonsága megrendült. Ezzel egyidej�leg több dunaújvárosi lakó költözött a 
településbe, ahol az alacsony telekárak mellett saját lakáshoz juthattak, és saját kertjük 
m�veléséb�l egészíthették ki csekély jövedelmüket. 

Az Állami Gazdaságból létrejött Mez�falva Rt. a ’90-es évek végén magánkézbe került, a cég 
a tartós bérletbe adott állami tulajdonú földeken gazdálkodik. A tsz megsz�nt, a hozzá tartozó 
földterületeket a kárpótlás során magántulajdonba adták, így meglehet�sen elaprózott 
birtokszerkezet alakult ki. A majorok egy részében megsz�nt a tevékenység, az épületek és az 
infrastruktúra állaga leromlott. 

Az utóbbi években a korábban Dunaújvárosban dolgozó helyi lakosok egy része 
magánvállalkozóként önállóan keresi a boldogulást. 

A nehezen, de mégiscsak meginduló birtokkoncentráció, a családi gazdaságok kialakulása, 
valamint az országos és uniós támogatási és pályázati rendszerek bevezetése kedvez� 
változásokat jelenthet a mez�gazdaságban. A dunaújvárosi üzemek helyzetének 
stabilizálódása várhatóan újra foglalkoztatni tudja a környék szabad munkaer�-kapacitását. 
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A tájhasználatot befolyásoló múltbeli folyamatok 

A tájhasználat alakulása 1990-ig 
A mez�falvai táj alakulását alapvet�en a XVI. században kialakult tulajdonviszonyok 
határozták meg évszázadokon keresztül. Ekkortájt lett a térség a zirci ciszterci rend tulajdona. 
Az apátság ekkor 3 évre szóló bérleti szerz�dések alapján m�ködtette az uradalmat. A XVI. 
században a területen alapvet�en legel�gazdálkodás folyt. A szántóm�velés csak a 
mez�gazdasági terület 1-2%-án folyt. Az uradalom folyamatosan építette ki gazdaságát, 
fejlesztette az állatállományt, újabb majorokat épített, fejlesztette a földm�velést. Újszállás 
major (amely Mez�falva helyén volt) már ekkor is m�ködött: A sz�l� telepítése a térségbe a 
XVIII. század els� felében kezd�dött, Szekszárdról hozott alanyokkal. 

A XVIII. század második felében az uradalom jelent�s mértékben kiterjesztette a 
gabonatermesztést, amely nagyobb mennyiség� munkaer�t igényelt, mint a korábbi 
gazdálkodás. Ennek következtében döntött az úriszék 1811-ben új jobbágyfalu betelepítésér�l 
Újmajor helyén, Hercegfalva néven. Az ekkor kialakult tulajdonosi szerkezet gyakorlatilag a 
II. világháború végéig meghatározta a táj szerkezetét. A közigazgatási terület mintegy 70%-a 
"üzemi méretekben m�velt" uradalmi birtok volt, míg közel 30%-a lett jobbágybirtok. Ekkor 
már a terület közel fele szántó volt. 

Tájrendezési szempontból is több érdekesség található a betelepülést szabályozó el�írásokban: 
• 1 egésztelken jobbágygazda ~14 ha terület� gazdasághoz jutott +1 hold (~0,6 ha) 

házhelyhez, 
• a jobbágyok által tartható állatfajták és azok száma meghatározásra került. Az állatok 

csak közös nyájban voltak legeltethet�k �rizet mellett,  
• a rosszabb min�ség� földeket, homokdombokat, sivatagos részeket fásítani kellett, 
• a házhely elé akácfákat kellett ültetni (kötelez� utcafásítás) és ezt ellen�rizték is, 
• a házhely területének egyharmadát kötelez�en gyümölcsöskertnek kellett kialakítani 
• a szomszédok felé a házhelyet él�sövénnyel kellett elkeríteni. Az alkalmazható fajok is 

meghatározásra kerültek: galagonya, kökény, csipkebokor. 

A földm�velés fejlesztésével újabb majorok épültek a XIX. század els� felében (pl: 
Ménesmajor, Kokasd). A XIX. század második felében az uradalom mintagazdaságnak 
számított. 

Az 1863. évi birtokrendezés részben módosította a birtokviszonyokat. A 100 hold feletti 
birtokok csak Sismánd térségében találhatók. 

Az id�k folyamán többször felmerült az antalhegyi sz�l�hegyen a lakásépítés kérdése. A XIX. 
század elején a sz�l�hegyre lakni azok az emberek menekültek, akik nem voltak hajlandók 
magukat az uradalmi fegyelemnek alávetni. A sz�l�hegyek az uradalomtól való 
függetlenséget jelentették. A kint lakást a hegybirtokos több, kevesebb sikerrel megpróbálta 
tiltani. 1855-ben a sz�l�k örökváltsági szerz�désében már egyértelm�en megtiltották a 
sz�l�hegyi letelepedést és lakásépítést. 

A XIX. század elején újra fontos tényez� lett az apátságban a többlettermelés el�mozdítása. 
Ennek érdekében egyrészt új m�velési ágakat vezettek be: cukorrépa, dohány, kiterjesztették a 
tehenészetet a göböly és a sertéshízlalást, másrészt gépesítettek. Jelent�s tényez� volt a vasút 
megjelenése is (1895-1896). Megjelentek az ipari jelleg� mez�gazdasági üzemi létesítmények 
is (pl: mez�gazdasági gépgyár, g�zekeüzem, téglaéget�). 

A XIX. század elején már a térség mintegy 70%-a szántóterület. Egy-egy pusztáról, majorból 
átlag 2300-2600 ha terület gazdálkodását szervezték. Nagyon jól látszik a régi térképekr�l is, 
hogy egy-egy major körül közel azonos nagyságú mez�gazdasági terület van. 



Mez�falva Nagyközség Településrendezési Terv Egyeztetési anyag Örökségvédelmi hatástanulmány 

ROSIVALL TERVEZ� IRODA - 5 - 1065 Bp. Nagymez� u. 37–39. T/F: 461-0207 

A II. világháború után a szocialista rendszer alapjaiban változtatta meg a külterületi 
tulajdonviszonyokat is. Az 1945. évi földosztás során átlagosan egy családra ~ 6,5 ha föld 
jutott. Ez id� tájt úgy vélték a gazdálkodók, hogy min. ~ 9,0 ha földterületet kellene egy 
családnak megm�velni ahhoz, hogy meg tudjon élni bel�le. 

1949-ben megkezd�dött a mez�gazdaság ún. szocialista átszervezése, amely következtében. 
1954-re kilenc szövetkezet m�ködött a közigazgatási területen. Az egyesülések révén 1959-
ben már csak három termel�szövetkezet m�ködött, majd 1975-ben e három szövetkezet is 
egyesült. 

A sismándi részen 1946-ban létrejött a Nagysismándi Állami Gazdaság, amely 1961-t�l 
egyesülve a sárosdi és el�szállási állami gazdásággal Mez�falvi Állami Gazdaság néven 
dolgozott. 

Ezen id�szakban a táj képét a nagyüzemi mez�gazdasági táblák uralták, kisparcellás területek 
a zártkertekben és a belterülett�l keletre lev� sz�l�hegy melletti egyéni gazdasági területeken 
voltak. 

Az 1990 utáni id�szak tájhasználatának értékelése 

Az 1990-es évek eleji társadalmi és gazdasági rendszerváltás hatással volt, illetve van a táj 
használatára is. A külterület meghatározó részét kitev� mez�gazdasági területeken a kárpótlás 
és a szövetkezeti törvény módosítása következtében (részarány-tulajdonba adás, tagi földek 
stb.) szinte teljes kör� tulajdonosváltás következett be. A nagyüzemi földterületek dönt� 
hányada magántulajdonba került, azonban valószín�síthet�, hogy itt is jellemz� az az 
országos jelenség, hogy a földhivatalban bejegyzett tulajdonosok sok esetben nem a tényleges 
használók. 

A Mez�falvi Állami Gazdaság átalakult Mez�falvai Mez�gazdasági Termel� és Szolgáltató 
Részvénytársasággá, amely a ’90-es évek végén magántulajdonba került. Az Rt. számottev� 
részt vállal a vet�magellátásban, továbbá szarvasmarha génbankkal is rendelkezik. 
Ugyanakkor a cég sorsa – a tulajdonosi szándékok ismeretének hiányában – meglehet�sen 
bizonytalan. 

A mez�falvai táj karakteres elemei a majorok a mellettük kialakult lakásokkal. E területek 
sorsa különféleképp alakult: 

- Nagysismándon az Rt. tevékenysége csökkent, az épületállomány egy része elbontásra 
került vagy romos állapotú. 

- Selyemmajor (a megsz�nt tsz egykori központja) felosztották. Az épületek egy része 
hasznosított (állattartás, gép- és terménytárolás), azonban a terület jelent�s része 
pusztulóban van. 

- Kis-Ménesmajorban az ÓVÓ Kft. baromfitelepe és egy magángazda juhtelepe 
m�ködik. 

- Ménesmajort az Rt. felhagyta, a területet értékesíteni kívánja. Az építészetileg értékes 
épületállományt 2005. szeptemberében m�emlékké nyilvánították. 

- Kisvenyim-alsópusztán a több száz hektáron gazdálkodó Syttara Kft. jól m�köd� 
mez�gazdasági tárolóközpontot alakított ki. 

- A majorok mellett lev� lakások privatizálásra kerültek, fenntartásuk költségeit az ott 
lakók nem, vagy nehezen tudják fedezni. 

A külterületi tulajdonváltás, pár tulajdonos helyett több száz új tulajdonos megjelenése a táj 
használatában eddig nem okozott és e térségben várhatóan nem is fog kedvez�tlen 
változásokat okozni. Nagyon elaprózódott földrészletek nem alakultak ki és a táj látványában 
különösen kedvez�tlen hatást eredményez� s�r� beépítések nem jelentek meg. Megindult a 
földrészletek megélhetést biztosító gazdálkodást lehet�vé tev� koncentrálódása, így várhatóan 
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10 alatt lesz azon családok száma, amelyek számára f�foglalkozás keretében biztosít 
megélhetést a mez�gazdaság. 

Az egyes volt zártkerti területekre eltér� tájhasználati módok jellemz�ek: 
- A belterülett�l északra lev� zártkertek használatukban nem térnek el a körülöttük lev� 

mez�gazdasági területekt�l. E területen épületeket nem találunk. 
- A Déli d�l�ben lakó-, üdül� és gazdasági jelleg� épületek egyaránt megjelentek. 
- A Sz�l�hegyen még ma is sok a sz�l�terület. A belterülethez közelebbi zártkerti utak 

mentén kellemes látványt nyújtó présházak, pincék találhatók. Lakófunkció is 
megjelent e területen, amely jelenséget a rendkívül keskeny földrészletek, a betartandó 
közegészségügyi, t�zvédelmi véd�távolságok, a közbiztonság biztosítása, továbbá az 
alapfokú ellátás esetleges igénye miatt meglehet�sen aggályos. 
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2. A TELEPÜLÉSI JELLEMZ�K ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE 

A jellemz�en beépítésre szánt területek karaktere 

A település jellemz�en beépítésre szánt területének egymástól eltér� és jellemz� 
karaktertípusait térképes formában* rögzítettük. A karaktervizsgálat során els�sorban az 
alábbi jellemz�k alapján különböztettük meg az egyes területrészeket: 

- a kialakulás módja, ideje 
- településszerkezeti jellemz�k 
- egyéb összetev�k. 

Újmajor intézményi magjából kifejl�dött településközpont 

1786-87 között az uradalmon belüli központi fekvése miatt Újmajorban épült meg a térség 
jobbágylakosságát szolgáló katolikus templom. A templom mellett plébániahivatal, majd 
iskola is létesült. Az így kialakult térségszervez� központ kezdetben a telepített jobbágyfalu 
intézményi ellátási központjaként élt tovább. Az új település szerkezetében is súlyponti helyet 
elfoglaló terület folyamatosan b�vült, követve a növekv� népesség igényeit. 

A telepített jobbágyfalu 

A szabályos hálós rendszerben kiosztott félholdnyi telkek, a terület domborzati viszonyait 
(kisebb dombhátakat, vízlefolyásokat) követ� (az É-D iránytól kis mértékben eltér� tengely�) 
széles, fasoros utcákra szervez�dtek. Az azonos méret� telkek beépítési módja, a közterületek 
és magánkertek használata szigorú szabályozási rendet követett. 

Homogén szerkezet�, vagy közel azonos id�ben kialakult lakótömbök 
A) A jobbágyfalu szerkezeti rendjét követ�, még mindig széles utcás, viszonylag nagytelkes 

(~1400 m2) beépítés: 
• Szabályos osztású, a hálós birtokrendszert követ�, de a térséget átlósan átszel� 

Székesfehérvári út nyomvonalát befogadó telekosztás. (Az út mentén a tömbök ferde 
lezárásával a telkek az útra mer�leges kialakításúak.) (A.1.) 

• Hasonló jelleggel, méretrenddel, de a megmaradó tanyák által körülvett módon, 
zárványszer�en kialakult tömb. (A.2.) 

• A korábbiakhoz hasonló telekosztás, de az ugyanilyen széles utcákra mind hosszában, 
mind szélességében kisebb méret� telkek nyílnak. (A.3.) 

B) A korábbi településszerkezetbe szervesen illeszked� lakótömbök 
• részben a korábbi méretrenddel és telekszerkezettel megegyez� (B.1.), 
• részben a megsz�n� birtokok határát követ�, ezért szabálytalan telekformákkal (B.2.), 

de közel egy id�ben kialakult lakótömb 
C) A legutóbbi id�k tömbméret� telekosztásai 

• A térségben jellemz� telekosztást és méretrendet követ� lakótömb (nyugati rész) 
(C.1.). 

• A korábbi földutakhoz már egyáltalán nem igazodó, csupán a mélyebb fekvés� 
területek határát követ� jelent�sen kisebb telekméreteket alkalmazó telekosztás (keleti 
rész) (C.2.). 

                                                
* A zárójeles bet�- és számjelek a térképes ábrázolás azonosítására szolgálnak. 
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Másodlagos telekosztások, új tömbbels� feltárások 
A legújabb tömbméret� telekosztásokkal párhuzamosan kialakuló másodlagos telekosztások, 
melynek jellemz� példái a következ�k: 

• A kialakult beépítés határán létesült új lakótömb széls� utcája által beépíthet�vé vált 
hátsótelkek egységes beépítése. 

• Új utcanyitás, a volt jobbágyfalu nagyméret� tömbbels�inek feltárására. Jellemz� a 
nagyon kis telekmélység, valamint a környezett�l függetlenül alakított telekszélesség. 

• Korábban beépítetlen, jellemz�en feltöltött területen kialakult, szervezett lakásépítés 
keretében megvalósult F+1 szintes beépítés. 

Jelent�s zöldfelülettel rendelkez� intézmények 
A telepített jobbágyfaluval egyid�ben kijelölt temet� és annak b�vítése. 

A korábban szabad zöldfelület helyén, a 70-es években létesített sportpályák területe. 

Gazdasági területek 

A telepített jobbágyfalut délr�l szegélyez�, Dunaújváros kialakulásával egyre jelent�sebbé 
váló településközi út mentén kialakult gazdasági területek. Kezdetben csak a 
mez�gazdasághoz kapcsolódó, majd az ipari és szolgáltató jelleg� vállalkozásoknak is helyet 
adó gazdasági területek. 

Egyedi beépítési jellemz�kkel bíró kertes területek 

Sz�l�hegyi beépítés 

Az 1830-as évekt�l, a jobbágyfaluhoz hasonló módon szabályozott rendben kimért sz�l�hegyi 
területek beépítése (Hercegfalvi sz�l�, más néven Antalhegy) 
a) Sz�l�hegyi beépítés I., a hagyományos jelleget tükröz�, jellemz�en pincesori beépítések 

területe 
b) Sz�l�hegyi beépítés II., a történeti jellegét már elvesztett, els�sorban szántóföldi, illetve 

egyéb kertes m�velés� laza beépítés� gazdálkodásra szolgáló terület. 

Lóherés kert 

A Sz�l�hegyhez kapcsolódó, de kés�bb kialakított telekszerkezetében, beépítésében a 
történelmi hagyományokat részben továbbviv� területek beépítése. 

A táj kialakult karakterének értékelése 

Mez�falva tájszerkezetét a Mez�földet jellemz� alacsony dombok és a közöttük húzódó 
völgyek határozzák meg. A táj képét a Duna egykori hordalékán kialakult jó min�ség� 
szántók határozzák meg, karakterét pedig az ideiglenes vízfolyások mentén és a mélyebb 
fekvés� területeken megmaradt rétek és nádasok, f�zligeterd�-foltok, az utak és a szántók 
mentén szórványosan el�forduló fasorok, erd�sávok, valamint – els�sorban a délkeleti és az 
északi határrészekben – a kisebb-nagyobb erd�területek adják. 

Szántóterületek 
Mez�falva szántóterületei a kárpótlási és privatizációs folyamatok lezárulta után – 
birtokszerkezet szerint három f� csoportba sorolhatók: 

- A Mez�falvi Mez�gazdasági Rt. m�velésében lév�, tartós állami tulajdonban maradó 
szántóterületeken (Nagysismánd és Ménesmajor térségében), valamint Kisvenyimpuszta 
térségében lév�, jórészt egy tulajdonosi kézen lév� szántókon jellemz�en nagytáblás 
mez�gazdasági m�velés folyik, a táblák egy helyrajzi számon, 30 ha-nál nagyobb telken 
találhatók. 



Mez�falva Nagyközség Településrendezési Terv Egyeztetési anyag Örökségvédelmi hatástanulmány 

ROSIVALL TERVEZ� IRODA - 9 - 1065 Bp. Nagymez� u. 37–39. T/F: 461-0207 

- A belterületet övez� területeken jellemz�en felaprózott (általában 1-30 ha teleknagyságú) 
birtokszerkezet alakult ki, melynek koncentrációja lassan, de folyamatosan történik. A 
földterületek lehet�ség szerinti egy tagban történ� m�velése miatt a tájszerkezetben az 
elaprózott telekstruktúra a ténylegesnél kisebb mértékben érhet� tetten. 

- A falu határában több helyen is 1 ha-nál kisebb parcellákra osztott szántóterületek vannak 
(Nagysismánd környékén, a Sárbogárdi út és a Dunaföldvári út mentén, Sz�l�hegy keleti 
oldalán, valamint a Déli-d�l� mellett). A kisparcellás szántóterületekre jellemz�, hogy 
több telket összevontan (egy tagban) m�velnek (bérleti viszony, területcsere, adásvétel 
alapján). Egyik kisparcellás területen sem jelentek meg épületek. 

Gyümölcsös területek 

A vasúttól délre, a Dunaföldvári út mentén jelent�s gyümölcsös területek találhatók. Az alma, 
meggy, cseresznye és egyéb gyümölcsültetvények jellemz�en kis parcellákon találhatóak, 
egyetlen gazdálkodó m�vel 30 ha-nál nagyobb összterületen gyümölcsöst. 

Gyepterületek 
Jelent�sebb kiterjedés� gyepterület Kisvenyimpusztán, a Nagysismándi major mellett, a 
Mocsár-patak mentén, a Bolondvári réten, Kis-Ménesmajor mellett, valamint a belterülett�l 
keletre található. A mélyfekvés�, gyakran vízállásos területek a legeltet� állattartás mellett 
fontos szerepet töltenek be a Mez�föld É-D-i irányú ökológiai folyosóinak1 részeként. 

Erd�területek 

A falu határában három nagyobb összefügg� erd�terület található (Kisvenyim keleti részén, a 
falu DK-i határában Baracs irányában, és a déli részen Daruszentmiklós felé – utóbbi kett�t a 
Baracs közigazgatási területén, a Dunaföldvári út keleti oldalán húzódó erd�területek kötik 
össze). Jelent�sebb erd�foltok találhatók Kisvenyimalsópuszta és Nagysismánd környékén, a 
Bolondvári-árok mentén, valamint a falu ÉK-i határában lév� honvédségi területek körül. 
Tájképi, és ökológiai szempontból is értékes elemek az utak menti erd�sávok, fasorok, 
valamint a szántóterületek között megmaradt kisebb erd�foltok. Az erd�területek legnagyobb 
része állami tulajdonban, a Vadex Rt. kezelésében van, kisebb része magántulajdonú. 

Kertes területek 
A falu legnagyobb kiterjedése és legrégebbi múltra visszatekint� kertes területe a Sz�l�hegy, 
ahol még ma is jelent�s a sz�l�területek aránya, azonban egyre elterjedtebb a kertek 
szántóként való hasznosítása. Építészeti és településképi szempontból is értékes a présházak 
és pincék együttese. Aggasztó, hogy a területen az alacsony jövedelm�, részben 
Dunaújvárosból betelepül� népesség száma folyamatosan növekszik. A kis alapterület�, 
komfort nélküli, gyenge min�ség� lakóépületek egyre nagyobb aránya, az építészeti értéket is 
képvisel� présházak lakás céljára történ� átalakítása az évszázados hagyományokra 
visszatekint� sz�l�- és kertm�velést veszélyezteti, s a terület folyamatos értékvesztését 
eredményezi. A belterülett�l északra lév� (HRSZ 011 és 015) területek szántóként 
hasznosítottak, épületek itt nincsenek. A Déli d�l�ben az üdül� jelleg� épületek mellett 
étterem, újabban pedig lakóépületek is megjelentek. A kertek m�veltek, a sz�l� és gyümölcs 
mellett fóliás kertészeti termesztés és szántóföldi m�velés is folyik a területen.  

Mez�gazdasági majorok 

A külterület meghatározó elemei a mez�gazdasági majorok és a hozzájuk kapcsolódó 
lakóterületek. Kisvenyim-alsópuszta külföldi tulajdonban van, a hozzá kapcsolódó jelent�s 
kiterjedés� földterületek biztos alapot jelentenek a megkezdett fejlesztések, beruházások 
                                                
1 Az ökológiai (zöld) folyosó a természet védelmér�l szóló törvény szerint a természeti és természetközeli 
területek között a biológiai kapcsolatot biztosító vagy ezt el�segít� területek, sávok és mozaikok láncolata. 
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folytatásához. Nagysismándon a Mez�falvai Rt. tevékenységének leépülésével jelent�s 
kiterjedés� felhagyott területek vannak, az Rt. központja jó állapotú. Ménesmajorban jelenleg 
üresen áll, az épületek és környezetük folyamatosan pusztul. A major 1840-es években épült 
épületeit 2005. szeptemberében nyilvánították m�emlékké (25/2005. (IX.16.) NKÖM 
rendelet). Kisménesmajorban és Kiskokasdon jellemz�en továbbra is állattartás folyik. 
Selyemmajor – mint volt tsz-központ – felosztásra került, a magántulajdonú területeken 
állattartás, gép- és terménytárolás folyik, azonban a major legnagyobb része jelenleg nem 
használt, épületállománya romos. A majorok melletti lakások eladása megtörtént, azonban az 
ott él�knek csak kis része tud lakása megfelel� szint� fenntartásáról gondoskodni. 

A külterületen építkezés a majorokon és a volt zártkerti területeken kívül gyakorlatilag nem 
jellemz�, csak a Dunaföldvári út mellett és a falu keleti részén lév� ún. Káposztáskertek 
területén épült az elmúlt években új birtokközpont. A gazdák általában a meglév� majorok 
területén helyezik el épületigényes tevékenységüket. A majorok nem teljesen kihasználtak, 
azokban jelent�s tartalék területek vannak 
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3. VÉDEND� ÉRTÉKEK, AZ ÉRTÉKTEREMTÉS LEHET�SÉGE 

Országos védelem területei és tárgyai 

Régészeti védelem 

Mez�falva területén lév�, országos régészeti védelem alatt álló területek az alábbi 
kategóriákba tartoznak: 

1. védett régészeti lel�hely – Bolondvár (földvár) és környezete 
2-15. régészeti lel�hely – a település egyéb, régészetileg értékes területei Kisvenyim 
határrészben, a Mocsár-patak mentén, valamint Selyemmajortól keletre. 

A régészeti védelem alatt álló területeket rajzi melléklet ábrázolja, valamint a szabályozási 
tervlap is rögzíti. 

M�emlékvédelem 

Mez�falva országos védelem alatt álló m�emlékei Ménesmajor alábbi helyrajzi számú 
ingatlanokon álló majorsági épületei: 

0668/4, 0668/16, 0668/17, 0668/21, 0668/24, 0668/31, 0668/32. 

Fenti m�emlékek m�emléki környezete a fenti ingatlanok fennmaradó részén túl a 
következ�k: 

0668/9, 0668/22, 0668/28, 0668/4, 0668/5, 0668/6 hrsz-ú ingatlanok, 0668//10, 0668/20, 
0668/7, 0668/8 hrsz-ú közterületek, valamint a 0668/18 és 0668/26 hrsz-ú közterületek fenti 
ingatlanokkal érintkez� része. 

Ménesmajor történelmi épületállományát a 25/2005. (IX.16.) NKÖM rendelet 20.§-a 
nyilvánította védetté. A rendeletben foglaltak szerint a védetté nyilvánítás célja az 1840-es 
években kés�barokk-klasszicista stílusban épült egykori ciszterci majorság mez�ségi majoros 
gazdálkodást reprezentáló, helytörténeti és ipartörténeti jelent�ség� épületeinek a meg�rzése. 
Az örökségvédelmi bírság megállapításnak alapjául szolgáló érték szempontjából a rendelet 
Ménesmajor m�emléki épületeit a II. kategóriába sorolja. 

A m�emléki védelem alatt álló területeket rajzi melléklet ábrázolja, valamint a szabályozási 
tervlap is rögzíti. 

Helyi jelent�ség� településszerkezeti és építészeti értékek 

Településszerkezet 

A településszerkezet címszó alatt jelen esetben a település jellemz�en beépítésre szánt 
területének használati rendjét, megjelenését leginkább meghatározó területfelhasználási és 
szerkezeti elemek kerülnek kiemelésre. 

Településközpont 

Minden település esetében a települési identitástudat, valamint a településszerkezet 
meghatározó eleme a tágabb közösséget szolgáló településközpont, valamint a közterületek és 
közösségi létesítmények rendszere. 

Mez�falván – szerkezetileg kedvez� módon – a hagyományos településközpont a folytonosan 
fejl�d�, növekv� településnek mind fizikai, mind funkcionális értelemben ma is a súlypontját 
képezi. 
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A központi, történelmileg is legrégibb településmag továbbfejlesztésének és egyben 
rehabilitációjának, valamint a központi funkciók térbeli kiterjesztésének az értéktelen 
épületek átépítésének kedvez�ek a lehet�ségei. 

A hagyományos településközpont továbbra is az igazgatás, az oktatás, m�vel�dés, valamint a 
kereskedelem és vendéglátás legf�bb színtere. 

Egyéb közösségi funkciók elhelyezésére az alábbi kialakult, illetve arra alkalmassá tehet� 
területek javasoltak: 
– A bens�ségesebb hangulatú, egy-egy társadalmi réteg vagy korosztály egyedi igényeit 

kielégít� intézmények els�dlegesen javasolt helye a jelenlegi iskola területéhez 
kapcsolódó tömbfeltárás, és a tervezett közpark (Páskum-tó) környékének új beépítése. 

– A nagyobb szabad területet, a táji környezettel közvetlen (látvány és funkcionális) 
kapcsolatot igényl� sport és rekreációs intézmények (pl. lovarda) elhelyezésére a 
település keleti részén lév� gyepes terület tehet� alkalmassá. 

– A funkcionálisan zártabb, de szintén nagy kiterjedés� intézményterületek (termálfürd� és 
labdajátékok sportterületének) elhelyezésére nyújt lehet�séget a sportpálya melletti 
terület, a környezetvédelmi (zaj, látvány, leveg�tisztaság) ellentmondások megfelel� 
intézkedésekkel történ� feloldásával. 

Lakókörnyezeti jellemz�k 

Lakókörnyezeti szempontból már ma is sokfajta igény kielégítésére van lehet�ség. 
Mez�falván a lakókörnyezeti kínálatból mindenképpen meg kell tartani a település 
kialakításának egyediségét tükröz�, széles utcás, nagytelkes, még ma is sok helyen fellelhet� 
�si szerkezettel bíró településrészeket. 

A 80-as években kialakult többszintes, s�r� beépítés� kistelkes (az országban bárhol 
fellelhet�) beépítések ugyanakkor idegenek a település jellegét�l, a helyben hagyományos 
életmódtól, a település által nyújtható életmódbeli értékekt�l, így az ilyen típusú beépítések 
alkalmazása a jöv�ben nem javasolt. 

A tágas, fasoros közterület-alakítás, a laza beépítési mód, valamint a földszintes 
épületkialakítás hagyománya az új területek, tömbök kialakítása során is követend� példa. 
Ugyanakkor e területeken, a mai életmódhoz közelebb álló, a mai igényeket jobban szolgáló 
telekméretek (7–800 m2), valamint a hagyományostól eltér� (szabadonálló) beépítési mód 
alkalmazása javasolt. 
Az ilyen típusú beépítésekre els�sorban a településszéleken (É, DNY) nyílik lehet�ség. 
A hagyományos szerkezet�, alapított jobbágyfalu határain kívül es� településrészeken a 
környezethez igazodó módon – a kialakult telekrend és utcaszerkezet szerves folytatásaként – 
esetenként (pl. Tompa Mihály utca, Árpád sor) az oldalhatáron álló, kisebb telkes beépítés 
akár másodlagos telekosztással is megengedhet�. 

Építészeti értékek 

Településközpont (közösségi funkciók) 

A településközpont hagyományt tisztel� és jöv�be mutató fejl�désének alapja, a 
közintézmények egységes térfalat alkotó 
• a közfunkciók magasabbrend�ségét tükröz� (széles, nyugodt, kiegyensúlyozott 

összefogott homlokzatú, földszintes, de méretrendjében a lakó környezetet meghaladó) 
középületek elhelyezése, valamint 

• kiemelked� építészeti értékek létrehozása. 

A hagyományok és a közterületi kapcsolatok alapján az igazgatási és kulturális célú 
intézmények elhelyezésére leginkább alkalmas terület a József nádor út déli oldalának a 
Kinizsi utcától a Vörösmarty utcáig terjed� térsége. 
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A „F�tér” (József nádor utca) északi oldalán a földszintes mez�városi jelleget tükröz� 
els�sorban lakófunkciót hordozó földszintes, zártsorú vagy hézagosan zártsorú épületekb�l 
álló egységes térfalalakítás javasolt (a területen kiegészít� jelleggel els�sorban a kereskedelmi 
és a kisipari szolgáltatás megjelenése nem kizárt). 

A település térségszervez� hagyományait �rz� jelent�sebb középületeket javasolt helyi egyedi 
védelem alá helyezni. A helyi védelem nemcsak a település múltjának tiszteletét, az e téren 
kialakult hagyományok továbbvitele melletti elkötelezettséget jelenti, hanem a 
településközpont beépítési és építészeti karakterének meghatározását és a közösség által 
rögzített értékekhez való illeszkedését is el�segítheti. 

Az egyedi védelem (mint például a templom, a parókia, a kápolna, az óvoda, és a volt 
tanácsháza) mellett a térfalak egységes jellegének meg�rzését, illetve továbbfejlesztését a 
részletes övezeti el�írások segítik. 

Lakóterületek 

Az alapításkori jobbágyfalu jellegének (a megváltozott életmód és az épületek m�szaki és 
funkcionális kialakítása miatt) az épületek eredeti formájában való tömeges megtartásával 
nincs esély. 

Ugyanakkor a számos értéket, egyedi jelleget tükröz� hagyományos lakóterületek és 
lakóépületek, valamint jellemz� beépítési módok, építészeti tömeg és részletképzések 
fennmaradása, a település múltjának, az identitástudat meg�rzésének alapfeltétele. 

• A kialakult lakóterületek (széles tágas utcák, egységes beépítési jelleg, nagy kertek 
kondicionáló zöldfelületek) településszerkezeti jellemz�i megtartandók, a jöv�ben is 
értéket képvisel� hagyományként meg�rzend�k (településszerkezet szabályozással 
történ� védelme). 

• Az egyes utcaszakaszok még megmaradt egységes tömegalakítású épületek alkotta 
harmonikus beépítése mint beépítési mód és jelleg megtartandó (településkép 
szabályozással történ� védelme). 

• Néhány lakóépület eredeti formában való megtartása, a múlt meg�rzésének 
elengedhetetlen része. (Egyedi védelem).  

Ezen épületek kiválasztása nagyfokú odafigyelést igényel a közösség részér�l 
– szükséges a tulajdonos együttm�köd� szándéka, adott esetben felmerülhet a 

tulajdonosváltás igénye, 
– külön kérdés a funkció megtartása, esetlegesen a funkcióváltás igénye (faluház, 

helytörténeti múzeum, közösségi funkció). 
• A helyi jellegzetességeket hordozó, értékes építészeti részletképzés (helyi motívumok) 

anyaghasználat meg�rzésének módja, hogy azok 
– részben a helyi védelem alá helyezett épületeken továbbélnek,  
– részben mint értékes épületrészletek védelem alá helyezhet�k. 

Mindezek mellett természetesen a legfontosabb, ezen értékek felismerése (pl. napsugaras, 
fából készült oromfal alakítás) szeretete, s az új épületeken megfelel� módon való 
továbbéltetése.  
(Ezen a téren sajnos inkább rossz példák akadnak, esetenként a hagyomány hamis módon 
eredetiesked� alkalmazása, esetenként az anyagában múltat idéz�, de túlburjánzó 
formavilágában annak nemes egyszer�séget megtagadó alkalmazása.) 
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A mez�gazdasághoz, egyéb termel� funkcióhoz kapcsolódó épített értékek 

Mez�falva termelési hagyományainak, az itteni életmódnak jellemz� elemei az épített örökség 
részét képez� majorsági épületek. 

A majorságok mint termelési központok, vagy akár mint idegenforgalmi fogadó térségek 
tovább éltethet�k. 

A hagyományok, kialakult állapotok alapján a majorságokhoz kapcsolódó külterületi lakott 
helyek eredeti lakófunkciója megtartható, azonban területileg tovább nem b�víthet�. 

A majorságok fennmaradásának és m�ködésének, valamint a birtokközponti rendszer 
kib�vítésének lehet�ségét az övezeti szabályozás teremti meg. 

Az egyedi értéket képvisel� majorsági, gazdasági épületek és építmények egyidej� helyi 
védelme javasolt (Nagysismándi kastély, Selyemmajori víztorony). A Ménesmajori kastély és 
a hozzá tartozó gazdasági épületek országos m�emléki védelem alatt állnak. 

Sz�l�hegyi területek 

A sz�l�hegy szerves részét képezi a település kultúrtörténeti értékeinek. 

A terület utca- és telekszerkezetének, beépítésmódjának védelmi igénye egybeesik azzal a 
társadalmilag indokolható célnak a megvalósítási igényével, mely szerint a népességében alig 
növekv� település hatékonyan kell hogy m�ködjön, s nem adhat teret a társadalmi perifériára 
sodródó emberek térbeli elkülönülésének.  

Mindkét igényb�l egyértelm�en következik, hogy a sz�l�hegy lakott területté válását meg 
kell akadályozni, illetve az ilyen irányú folyamatokat vissza kell szorítani. 

E téren, az értékvédelem rendszere az alábbi eszközöket tudja felsorakoztatni. 

• Néhány épület els�sorban a Pálinka soron (építészetileg értékes és jellemz�, példaérték�, 
viszonylag jó m�szaki állapotban megmaradt, illetve karbantartott pincék) helyi egyedi 
védelme javasolt. 

• A Pálinka sor, valamint a Kettes sor keleti oldalának egyes utcaszakaszait beépítési és 
településképi szempontból helyileg védett épületegyüttesként kell kezelni. (A pincesorok 
eredeti tömegrendjét építészeti jellegét még leginkább �rz�, vegyes m�szaki állapotú 
pincesorok). 

• A helyi hagyományokat még �rz� sz�l�hegyi területeket a telekhasználat, telekalakítás, 
beépítési mód, építészeti és tömegalakítás szempontjából szigorú szabályozás alá kell 
vonni. 

• A sz�l�hegyi területek egyéb részeit szabályozási szempontból differenciált módon kell 
kezelni (pl. építési feltételek), ilyen módon az új építések lehet�ségét is korlátozni 
szükséges. 
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Védend� táji, természeti értékek 
Természeti értékek 
A település táji, természeti értékei a mélyfekvés�, mez�gazdaságilag nehezen m�velhet� 
területeken maradtak fenn, jellemz�en az ideiglenes vízfolyásokhoz (Bolondvári-árok, 
Mocsár-patak), mint nedves él�helyhez kapcsolódnak, és ezért igen sz�k területre 
korlátozódnak. E területek az illetékes természetvédelmi hatóság, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság nyilvántartásában az alábbi területekként szerepelnek: 
— a természetvédelmi törvény erejénél fogva országos védettséget élvez a földvár 

(Bolondvár), mely országos jelent�ség� természeti emléknek min�sül, 
— természetközeli állapotú területként nyilvántartottak a Mocsár-patak és a Bolondvári-árok 

mentén, valamint a Kisvenyim-alsópuszta térségében található gyepterületek, 
— európai védettségre tervezett ún. Natura 2000 területek a földvár valamint a környékén 

lév�, a Mocsár-patak és a Bolondvári-árok menti gyepes-nádas területek, 
— a nemzeti ökológiai hálózat részét képezik a Mocsár-patak és a Bolondvári-árok menti 

gyepes-nádas területek, valamint a Kisvenyim-alsópuszta térségében található gyep- és 
erd�területek.  

A település közigazgatási területen sem országos, sem helyi jelent�ség� egyedi jogszabállyal 
védett természeti terület nem található. 

Tájképvédelem 
Mez�falva területe tájképi szempontból a domborzati adottságok és a nagy kiterjedés� 
homogén tájhasználatok következtében többnyire meglehet�sen egyhangú. Változatosságot a 
különféle szántóföldi kultúrák egymás mellettiségéb�l adódó mozaikosság valamint az erd�k, 
erd�sávok fasorok, a mélyebb fekvés� területek vízfolyásai mentén megmaradt gyepes-nádas 
területek együttes látványa jelent. 
Kedvez�, hogy a tájképileg értékes területek a belterület közelében találhatók. E szempontból 
különösen fontosak a bevezet� utakról feltáruló látványok, hiszen azok meghatározzák a 
Mez�falváról az idelátogatóban kialakuló els� benyomásokat. A falu bevezet� útjáról 
elmondható, hogy van a belterülethez közel olyan szakaszuk, ahonnan kedvez� látvány tárul 
fel. 
A Sárbogárdi út a falu tájképi szempontból legértékesebb területén halad keresztül. A Mocsár 
patak völgyének karakterét az út enyhén kanyargós, terepre illesztett nyomvonalvezetése, a 
patak menti f�zligetekkel tarkított gyepes-nádas területek, az erd�sül� Banksismánd, az enyhe 
hajlású domboldalra felkúszó szántók és a település sziluettje adja. 
A Dunaújváros fel�l érkez�ket a falu keleti szélén lév� gyepterület látványa fogadja. A vonzó 
tájkép az utat kísér� jegenyesor oszlopos fái, a közöttük fel-felbukkanó nagy kiterjedés� gyep, 
és a hátteret adó falu együttes látványának eredménye, amelyet gyakran mozgalmassá tesznek 
a legel� állatok (lovak, juhok), a gyepen áthaladó lovasok. A látóhatárt déli irányban az erd� 
szabálytalan szegélye zárja. 
A Dunaföldvári utat távolabb mindkét oldalról erd� szegélyezi, s az arról érkez�t hiányos, de 
még karakteres jegenyesor vezeti a faluba. 
Kedvez�tlen hogy valamennyi út esetében a belterület közvetlen határában (településkapu) 
el�nytelen látványelemek rontják el kisebb-nagyobb mértékben a településképet. A Kisfaludy 
utca déli oldalán lév� gazdasági területek, a Selyemmajor romos épületei, gazos, parlagon 
hever� részei, valamint a Sz�l�hegy Dunaújvárosi út menti részének látványa hátrányosan 
befolyásolja a faluról kialakuló benyomásokat. 
A település tájképi szempontból kedvez� elemeinek továbbélését, valamint a kedvez�tlen 
látványként feltáruló területek fokozatos átalakulását a szabályozási el�írások biztosítják. 
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4. A FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓBAN RÖGZÍTETT VÁLTOZÁSOK HATÁSA A TELEPÜLÉSI 
KÖRNYEZETRE 

A településfejlesztés általános célja 

A település fejlesztési koncepciója az alábbi hármas tagozódásban került rögzítésre: 
• A település fejlesztésének általános elvei és lehet�ségei 
• Mez�falva jöv�jét meghatározó fejlesztési programok 
• A településszerkezet alakítását meghatározó programok. 

A település jöv�képére vonatkozó legf�bb megállapításokat az alábbiak szerint emeli ki a 
koncepció: 

„Mez�falva fejlesztése során alapvet� cél a település népességmegtartó-erejének növelése, 
amelyhez elengedhetetlen az életmin�ség folyamatos javítása és a gazdasági jövedelmez�ség 
hosszú távon fenntartható növelése a környezeti és épített értékek meg�rzése mellett.” 

„ Meghatározó jöv�kép alakító értékek: 
1. A mez�gazdaság jövedelemtermel�-képességének fejlesztése 
2. Térségi kapcsolatok és együttm�ködés er�sítése. 
3. Oktatás fejlesztése. 
4. Helyi munkalehet�ségek körének b�vítése. 
5. Egészséges és esztétikus települési környezet megteremtése. 
6. Helyi szolgáltatások min�ségi fejlesztése.” 

A fentiekben meghatározott jöv�képb�l egyértelm�en kit�nik, hogy a település alapvet�en a 
helyi társadalmi, gazdasági hagyományokra épít� módon akarja alakítani a jöv�jét. 

Népesség, lakóterületek 
A népesség megtartásának, kismérték� növekedésének, még inkább a kínálati összetev�k 
b�vítésének érdekében a településben a lakóterületek tervezett b�vítése csekély mérték�. 

A települést�l idegen többszintes lakásépítés, s a történelmi telekszerkezet hagyományos 
telekszerkezetet, telekhasználatot kedvez�tlenül befolyásoló tömbbels� feltárások helyett, új 
telekosztásra, a település É-i részén, a jelenlegi település szerves kiegészítéseként kerül sor. 

A tervezett új lakóterület földterülete jelenleg önkormányzati tulajdonban van, mely terület 
egyaránt szolgálja majd az intézményi és zöldfelületi hálózat b�vítését is. 

Térségi kapcsolatok, intézményhálózat 
A térségi kapcsolatok er�sítése, a térségi munkamegosztásban való er�teljesebb részvétel 
igénye, valamint a kapcsolódó intézményi háttér fejlesztése várhatóan segíti a 
településközpont rehabilitációját, településképi megjelenésének javítását. 

A helyben foglalkoztatás új területei 
A helyben foglalkoztatás terén a hagyományosan mez�gazdaságra épül� helyi gazdaság 
kiegészítésére ad lehet�séget a településben feltárás alatt álló termálvíz kincsre alapozott 
idegenforgalom. 

Az idegenforgalomhoz kapcsolódó jelent�s zöldfelülettel rendelkez� létesítmények 
kedvez�en befolyásolják a peremterületek (beépítésre szánt és nem szánt területek 
határterületei) természetközelibb megjelenését, és kikényszerítik a kialakult gazdasági 
területek környezeti paramétereinek javítását. 
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Közlekedéshálózat 
A közlekedésfejlesztési elhatározások (M8, országos, valamint helyi) elkerül� utak kiépítése 
lehet�vé teszi a hagyományos településközpontban, valamint a tervezett termálfürd� 
térségében a jelenlegi átmen� utak forgalomcsillapítását, biztonságosabb és esztétikusabb 
kialakítását. 

A mez�gazdaság átalakulásának hatása 
Az új típusú gazdálkodási módok meger�södését építésjogi eszközökkel támogatják az 
általános mez�gazdasági területekre vonatkozó el�írások. Az ilyen típusú, els�sorban 
gazdálkodási célú mez�gazdasági területeken gazdasági épületek, tanyagazdaságok és 
birtokközpontok létesítési lehet�sége magában hordozza a hagyományos beépítést�l mentes 
tájkép megváltozásának veszélyét, azonban új értékek létrehozásának lehet�ségét is 
megteremti. A táj- és településképvédelmi szempontból leginkább érzékeny területeken (a 
belterület és a tervezett elkerül� út között) a látványvédelem érdekében az el�z�eknél 
szigorúbb építési feltételek kerültek rögzítésre. 

A védend� tájhasználatú mez�gazdasági területeken rögzített építési korlátozás el�segíti a 
Mocsár-patak, a Bolondvári-árok és Kisvenyim-alsópuszta környezetében lév� 
természetközeli él�helyek meg�rzését, az európai (NATURA 2000 terület) és a nemzeti 
ökológiai hálózat területeinek védelmét. 

Az értékes tájképi-településképi és építészeti hagyományokat �rz� Sz�l�hegyre vonatkozóan a 
fejlesztési koncepció egyértelm�en rögzíti a lakófunkció kizárásának, a kertes jelleg� használt 
er�sítésének távlatban az idegenforgalomba történ� bekapcsolásának igényét. Ez az 
elhatározás szolgál alapul az értékek szigorú szabályozással történ� megvédésének, illetve 
kiteljesedésének. 

A régészeti örökség védelme 
A beépítésre szánt területek b�vítése, valamint a közlekedéshálózat tervezett nyomvonalai a 
régészeti lel�helyek területét nem érintik, így annak feltárási, bemutatási lehet�ségét nem 
befolyásolják. 

A régészeti lel�helyek a birtokközpont létesítésére kijelölt területekb�l is kizárásra kerültek. 
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5. AZ ÉRTÉKVÉDELEM JAVASOLT RENDSZERE 

A Településfejlesztési koncepcióban rögzített értékvédelmi célok, illetve értékrend átfogó 
települési szint� térbeli rögzítését már a településszerkezeti terv tartalmazza. 

A Településszerkezeti tervben a funkcionális jelleg� egyedi értékek és helyi sajátságok 
továbbélésének kedvez� lehet�ségét els�sorban a településközpont vegyes, valamint a 
különleges területek széleskör� használata biztosítja. 

A helyi örökség védelmének végs� zálogát a Szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat 
hordozza magában. 

A helyi értékek védelmét, az értékteremtés lehet�ségét, valamint az épített és táji természeti 
környezet harmóniájának meg�rzését ez utóbbi településrendezési eszközök 
• részben a szabályozás eszközeivel, 
• részben a helyi védelem tárgyainak kijelölésével, s a védelem módjának 

meghatározásával biztosítják. 

Szabályozással védett értékek, értékteremtés 

• A hagyományos utca és településszerkezet védelmét, a közhasználatra szánt területek 
megfelel� kialakítását, a közterületek szabályozási vonallal történ� lehatárolása mellett a 
közlekedési területek övezeti rendjének megalkotása szolgálja. 

• A funkcionális rend örökségének védelmét a differenciált övezeti rend, esetenként a 
telekhasználat egyedi rendjének rögzítése segíti. 

• A hagyományos beépítési mód, utcakép tömegrend meg�rzését a vonatkozó részletes 
szabályozási el�írások, esetenként az építési vonal rögzítése biztosítja. 

• A kialakult, megmaradó és új beépítés harmonikus együttélését esetenként nem a 
részletes szabályozás, hanem az illeszkedés törvényének szabad érvényesülésének 
lehet�sége adja. 

• A közintézmények, jelent�sebb új építések esetében, az értékteremtés lehet�ségét és 
egyben ellen�rizhet�ségét elvi építési engedély kérelmének kötelezettsége biztosítja. 

• A helyi építési hagyományok továbbélésének biztosítása esetenként az OTÉK-tól való 
eltérés engedélyének megkérését teszi szükségessé (pl. építménytávolság a Sz�l�hegyen). 

A helyi értékvédelem tárgyainak rögzítése 

A település sajátságaiból következ�en, az egyes történelmileg kialakult településrészek 
jelent�s mérték� átépülése nyomán helyi védett terület kijelölését nem tartalmazza a terv. 

A természeti értékek területi jelleg� védelmét országos védelem biztosítja. 

A helyi védelem az alábbiak szerint tagozódik: 
• épületek egyedi védelme, 
• védett épületegyüttesek, 
• védett pinceegyüttesek, 
• pincék általános védelme, 
• az út menti keresztek, szoborfülkék általános védelme, 
• védett építészeti elemek. 

A HÉSZ értékvédelmi fejezete minden esetben rögzíti a 
• védelem tárgyát, 
• a védelem tartalmát, 
• a védelemmel összhangban lehetséges beavatkozási módot és mértéket. 
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RAJZI MELLÉKLETEK 
 

Országos védelem területei és tárgyai 

Települési karakter vizsgálata I. – Belterület 

Települési karakter vizsgálata II. – Sz�l�hegy 

A belterület és környékének területfelhasználási vizsgálata 

A külterületi területfelhasználás vizsgálata 

A településszerkezet továbbfejlesztésének meghatározó elemei 

Katonai felmérések térképei 
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FÉNYKÉPMELLÉKLET 
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