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BEVEZETŐ 

 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében: 

„(1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési 
koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, 
vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz 
évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi 
hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az 
illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi 
szempontból nem érintett. 
(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell 
meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és 
településrendezési eszközöket.” 

 
Jelen Településfejlesztési Koncepció feladata tehát – a régészeti örökség és a műemléki érték 
védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet alapján – Kismaros teljes 
közigazgatási területére kidolgozott örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése. 
 
Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésének célja, hogy felderítse, felmérje a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos örökségvédelmi hatásokat, és javaslatot 
tegyen az örökségvédelmi értékek megóvására.  
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1. VIZSGÁLAT: SZÖVEG, TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁS, FOTÓK AZONOSÍTÁSRA ALKALMAS 
ADATOKKAL ÉS FORMÁBAN 

 
A) TÖRTÉNETI LEÍRÁS 
Kismaros örökségvédelmi vizsgálatának elkészítéséhez az alábbi forrásmunkákat, forrásmunkákat 
feldolgozó tanulmányokat, térképeket, valamint helytörténeti kiadványokat használtuk fel:  

- Magyarország közigazgatási helynévkönyve, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2015.  
- FÉNYES Elek: Magyarország geographiai szótára, Pesten, 1851. 
- VÁLYI András: Magyar Országnak leírása (1796.) 
- 1739. évi pestisjárvány térkép - Mappa Hungariae Inferioris Districtus Cisdanubiani… - É-

Magyarország Ny-i részének térképe 1739-ben (pestisjárvány térkép). (Littau, Litovel – Késmárk, 
Kežmarok – Kapuvár – Jászberény kivágat.) - Készítő: MIKOVINY S.[ámuel] 

-  Lexicon universorum regni Hungarie Locorum populosorum anno 1773. officiose confectum, 
Budapestini, 1920. Kézirat [Magyarország helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása, 
Bp., 1920.] 

- 1781. évi úrbéri térkép - Plan der zur königlichen Kron Herrschaft Wissegrád gehörigen Ortschaft 
Klein-Maros - Szerző: Lyci, Samuel – Imgenieur 

- 1787. évi vízrajzi térkép - Planum vallem magnem Szokolensem a Colliminio Terrenorum kis 
Maros et Verőcze sub Littera A per B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P una cum elevationesen 
casu aquae supra verum Horizontem Libellatione tenus adimento exhibens - Szerző: Vály, Georg 

- A Magyar Királyság, Horvát–Szlavonia és Erdély általános térképe 1806-ban - Mappa Generalis 
Regni Hungariae parti umque adnexarum Croatiae, Slavoniae et Confiniorum Militarium Magni 
item Principatus Transylvaniae - Kiadás ideje: 1806; 1808 - Kiadó neve: Gebrüder Kilian. ny. 
Kunst und Industrie Comptoir. Wien; Buda. (Buda.) Typis Regiae Universitatis Pestaneae - Kiadás 
helye: Pesth. (Pest.) - Készítő: LIPSZKY, Joannes (János); Metsz. Godofr.[ied] Prixner – Francis 
Karacs 

- A visegrádi vámút Zebegény és Kismaros között - Situationsplan der Wisegrader 
hauptstrassenstrecke von Zebegény über Nagy-Maros bis hinter Kis-Maros – 1850. 

- A Magyar Korona Országainak Helységnévtára, Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal, Bp., 
1873.) 

- Statisztikai helységnévtár és A Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtára 1913. – A 
Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal – Budapest – Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság 
1913. 

- Kővári 2003., Kővári Klára: 189. Kismaros, Ószőlők (kutatási jelentés) in: Régészeti Kutatások 
Magyarországon 2000., Budapest, 2002, 163.o. 

- Torma 1993., Torma István (szerk.): Magyarország Régészeti Topográfiája (MRT) 9. kötete, 
Budapest, 1993., 148-149. 

 
 KISMAROS NEVÉNEK VÁLTOZÁSA ÉS EREDETE: 
Kismaros nevét funkcionális-szemantikai elemzésnek vetettük alá.  

„A funkcionális szemantikai elemzés során a névben található nyelvi elemeket a helynév 
jelentésének magvát vizsgáljuk. A név funkcionális elemzésének alapfogalma a névrész, vagyis a 
helynév hangsorának olyan egysége, amely a névkeletkezés szituációjában a megjelölt 
denotátummal kapcsolatos bármiféle szemantikai jegyet kifejez.  
A névrész megnevezheti magát a helyet. Megnevező funkcióban mindig valódi helynév áll. E 
névrészek funkciója mindig a denotátumra való utalás, s ebből a szempontból nem 
meghatározó, hogy a nyelvtudat számára etimológiailag azonosítható-e, illetve, hogy egy, vagy 
több lexémából [fogalmi jelentéssel rendelkező nyelvi elemből] áll-e az adott névrész.” 
(HOFFMANN: 47. 48).  

A névrész-funkciók a következők lehetnek.  
A névrész 
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1. megjelöli a hely fajtáját;  
2. megnevezi magát a helyet;  
3. kifejezi a hely valamely tulajdonságát;  
4. nem áll kapcsolatban a denotátummal.” 

 
Kismaros nevében két funkcionális-szemantikai jegyet kifejező névrész különíthető el.  
Kis: Előtagként szerepel. Nagymarostól való megkülönböztetésre szolgálhat, illetve utalhat a két 

település méret szerinti elkülönítésére is. (Nagymarost jóval korábban alapították, mint 
Kismarost. Az I. Katonai Felmérés idején Kismaros beépült területe alacsonyabb volt, mint 
Nagymarosé.) 

Maros: A település nevében a Maros szó feltehetően Nagymarosra utal. A szomszédos Nagymarost 
szintén német telepesek alapították, viszont jóval korábban, a korai Árpád-korban. A kétrészes 
helynév utótagja földrajzi tulajdonnév (Maros folyó), azonban a Maros szó nem utal a Maros 
folyóra. A Maros szó a latin „Mures” szóból ered, jelentése: vízparti település, erősség. 

 
Kismaros névalakjai: 
Első említése az 1739-es pestisjárvány térképen történik. 
A település neve a történelem folyamán több névalakban fordult elő: 
 
1739. KisMaros (1739. évi pestisjárvány térkép - Mappa Hungariae Inferioris Districtus 

Cisdanubiani… - É-Magyarország Ny-i részének térképe 1739-ben (pestisjárvány térkép). 
(Littau, Litovel – Késmárk, Kežmarok – Kapuvár – Jászberény kivágat.) - Készítő: MIKOVINY 
S.[ámuel]) 

1773. Kiss Marus; (Lexicon universorum regni Hungarie Locorum populosorum anno 1773. 
officiose confectum, Budapestini, 1920. Kézirat [Magyarország helységeinek 1773-ban 
készült hivatalos összeírása, Bp., 1920.]) 

1781. Kiss Maros (úrbéri térkép - Plan der zur königlichen Kron Herrschaft Wissegrád gehörigen 
Ortschaft Klein-Maros - Szerző: LYCI, Samuel - Imgenieur) 

1787. Kis Maros (1787. évi vízrajzi térkép - Planum vallem magnem Szokolensem a Colliminio 
Terrenorum kis Maros et Verőcze sub Littera A per B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P una 
cum elevationesen casu aquae supra verum Horizontem Libellatione tenus adimento 
exhibens - Szerző: VÁLY, Georg) 

1799. Kis Maros (VÁLYI András: Magyar országnak leírása I-III., Pest, 1796-1799.) 
1808, 1863. K.Marus (A Magyar Királyság, Horvát–Szlavonia és Erdély általános térképe 1806-ban - 

Mappa Generalis Regni Hungariae parti umque adnexarum Croatiae, Slavoniae et 
Confiniorum Militarium Magni item Principatus Transylvaniae - Kiadás ideje: 1806; 1808 - 
Kiadó neve: Gebrüder Kilian. ny. Kunst und Industrie Comptoir. Wien; Buda. (Buda.) Typis 
Regiae Universitatis Pestaneae - Kiadás helye: Pesth. (Pest.) - Készítő: LIPSZKY, Joannes 
(János); Metsz. Godofr.[ied] Prixner – Francis Karacs) 

1850. Kis-Maros (A visegrádi vámút Zebegény és Kismaros között  - Situationsplan der Wisegrader 
hauptstrassenstrecke von Zebegény über Nagy-Maros bis hinter Kis-Maros – 1850.) 

1851. Kis-Maros (FÉNYES Elek: Magyarország geographiai szótára, Pesten, 1851.) 
1851. Kis-Maros (Statisztikai helységnévtár) 
1856. Klein-Maros (Statisztikai helységnévtár) 
1863. Kis Maros (Statisztikai helységnévtár) 
1873., 1882. Maros (Kis-) (A Magyar Korona Országainak Helységnévtára, Országos Magyar Királyi 

Statisztikai Hivatal, Bp., 1873.) 
1895-1900. Maros (Kis-) (A Magyar Korona Országainak Helységnévtára: 1895., 1900.) 
1906., 1913. Kismaros (Statisztikai helységnévtár és A Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtára 

1913. – A Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal – Budapest – Pesti Könyvnyomda-
Részvény-Társaság 1913.) 
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1974. Verőcemaros 
1990. Kismaros 
 
Kismaros településrészei: 
A legkorábbi, Kismaros települést rendkívül részletesen ábrázoló térképek közé tartoznak az 1781. évi 
úrbéri térképek (német és latin nyelvű). E térképek adattartalma a következő: 

- Közlekedési létesítmény: utak, hidak  
- Mellékszöveg: hitelesítési záradék, jobbágynévsor  
- Településrajz: Klein maros településrajza telekhatárokkal és épületekkel  
- Színezés: színezett  
- Államigazgatási beosztás: helységhatárok: Klein-Maros, Gros-Maros, Szokola, Werowitz  
- Vízrajz: Duna folyó, folyásiránnyal sziget, mellékág  
- Tájolás: ÉÉK + szélrózsa  
- Hegyrajz: hegyábrázolás, Gál Hegye  
- Művelési ág: rét, szőlő, erdő, szántó  
- Nyelv: német, latin, magyar  
- Dűlőnevek: megnevezett dűlők: Schveitzer Feld, Szokoler Veg Acker, Sütten Acker, 

Weingarten Acker, Stein-Bruch Feld, Hintere Stock Acker, Hanf-Acker [Forrás: Magyar 
Országos Levéltár - http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros] 

A térkép különleges értékei közé tartozik a jobbágynévsor. A névsort sorszámozva tünteti fel, melynek 
segítségével a térképen beazonosítható, hogy az egyes családoknak hol helyezkedett el a lakóháza, 
illetve a megművelt földterületei. (Az egyes telkeken jelölésre került a jobbágynévsorban feltüntetett 
sorszám.)  

Az 1781. évi úrbéri térkép („Plan der zur königlichen Kron Herrschaft Wissegrád gehörigen Ortschaft 
Klein-Maros”) szerzője LYCI, Samuel – Imgenieur. A térkép felülvizsgálatát 1805. évben készítették el. 
Az 1781. évi úrbéri térképen német nyelven olvashatóak a feliratok. A térkép normalizált méretaránya 
6000 (159 mm = 500 bécsi öl). 
[Forrás: http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros] 

A Magyar Országos Levéltár digitalizált adatai között megtalálható még a latin nyelvű térképváltozat 
is, mely még részletesebben ábrázolja Kismarost. Az online adatbázis szerint e térkép címe: „Mappa 
cameralis Kiss Maros possessionis ad regio coronale Wissegradiense dominium spectantis ... comitatui 
Neogradiensi adjacentis.”) E térkép ábrázolástechnikája egyezik az 1781. évi úrbéri térképével. Fontos 
különbség viszont, hogy e térkép felirata latin nyelvű. E térkép szerzője CORONI, Samuel - Reg. Cam. 
geometra. A térkép normalizált méretaránya 4000 (236 mm = 500 bécsi öl). 
[Forrás: http://maps.hungaricana.hu/hu/9840/?query=kismaros] 

 
Kismaros településrészeinek ismertetését a 18. századi, német és latin nyelvű úrbéri térképek 
bemutatásával végezzük el.  
 
/A következő oldalakon megtekinthetőek az úrbéri térképek A3 méretben, illetve a településrészeket 
ábrázoló kivágatok formájában is./ 
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Történelmi településközpont: A mai Kossuth Lajos utca mentén található. A településközpont nincs 
felirattal ellátva, viszont részletesen ábrázásra került. Az Alsó sor mentén összesen 42 db épület 
számolható, a Felső soron pedig 26 db, melyből 9 db a pincesorra utaló „Cellaria” felirat mentén 
helyezkedik el. Az Alsó sor házaihoz kapcsolódik Kertalja és Szögletrét (Stuck) területe. Az út északi 
oldalán (Felső sor) mentén „Cellaria” felirat olvasható, mely jelzi az ekkor már megépült, 
szőlőtermesztéshez kapcsolódó pincéket. A pincéktől északra, a mai templom helyén „Cemeti” és 
„Crux” felirat látható, illetve keresztek jelölik a korábbi temető helyét. Ettől keletre „Triturat” felirat 
olvasható a térképen, mely latinul csépelőt jelent. A településközpont keleti végén a Török-patakon 
hidat jelölnek a térképek. 

  
1781. évi úrbéri térkép – 

Forrás: Magyar Országos Levéltár - 
http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe – 
Forrás: Magyar Országos Levéltár - 

http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

 
A mai Káposztás területe: 

Napjainkban a 12 sz. másodrendű főúttól 
délre, a Duna utcától keletre eső település-
részt nevezik Káposztásnak. Az elnevezés utal 
a korábbi káposztatermesztésre. 
E területrész mindössze a latin nyelvű úrbéri 
térképen került ábrázolásra, az 1781. évi 
úrbéri térképen a pataktól keletre eső 
területek nem kerültek ábrázolásra.  
E településrészen felirat nem olvasható, 
viszont a terület grafikai jelölése egyezik az 
Alsó sor nyugati végén lévő, „Cauleta” (latinul 
káposzta) felirattal ellátott településrész 
megjelenítésével. 

 
1781. évi úrbéri térkép – 

Forrás: Magyar Országos Levéltár - 
http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe – 
Forrás: Magyar Országos Levéltár - 

http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 
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„Herrschafts Wiese”: Facsoportokkal tarkított rét a Szőlő-ároktól nyugatra (Kisrét területe), a latin 
nyelvű úrbéri térképen „Pratum Dominale” felirat (uradalmi rét) olvasható. 

  
1781. évi úrbéri térkép – 

Forrás: Magyar Országos Levéltár - 
http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe – 
Forrás: Magyar Országos Levéltár - 

http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

 
„Kraut Garten”: Szőlő-árok és az Alsó sor közötti földterület északi része. A latin nyelvű térképen 
„Cauleta” felirat olvasható, mely utal a korábbi káposztatermesztésre. E területrész alsó részén rétet 
jelölnek a térképek („Prata” = rétek) a Stuck és a Szőlő-árok között. 

  
1781. évi úrbéri térkép – 

Forrás: Magyar Országos Levéltár - 
http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe – 
Forrás: Magyar Országos Levéltár - 

http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 
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„Hanf-Acker”: A mai Kossuth Lajos utca északi oldalával határos területsáv, a településközponttól a 
Szőlő-árokig. A latin nyelvű úrbéri térképen „Loco Cannabeti” felirat olvasható, mely utal a korábbi 
kender termesztésre.  

  
1781. évi úrbéri térkép – 

Forrás: Magyar Országos Levéltár - 
http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe – 
Forrás: Magyar Országos Levéltár - 

http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

 
Duna-sziget: Az úrbéri térképek a Duna-szigetet még önálló szigetként jelölik. A térképen „Insula” 
felirat olvasható. Jól kivehetőek mindkét térképen a műveléshez kapcsolódó parcellák, feltehetően 
gyep művelés alatt állt a terület, mivel ugyan az a jelölés látható itt, mint a „Herrschafts Wiese” (Kisrét) 
településrészen. 

  
1781. évi úrbéri térkép – 

Forrás: Magyar Országos Levéltár - 
http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe – 
Forrás: Magyar Országos Levéltár - 

http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 
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„Schweitzer feld” és „Szokoler Veg Acker”: A mai Svájci földek területén az úrbéri térképek még 
„Szokoler Veg Acker” és „Schweitzer feld” feliratot tüntetnek fel. A terület északi sávját jelöli 
„Schweitzer feld” felirattal, mely mára beépült. A terület délnyugati sarkában keresztet jelöl a térkép, 
itt található ma is a Moór kereszt (kőkereszt). A kereszttől délre „Agri” felirat olvasható, mely latinul 
mezőt jelent.  

  
1781. évi úrbéri térkép – 

Forrás: Magyar Országos Levéltár - 
http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe – 
Forrás: Magyar Országos Levéltár - 

http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

 
„Sütten Acker”: A mai Szuttai dűlő területe. Jól kivehető a területen jelölt meredek lejtés. A Szuttai 
dűlőtől keletre, a Török-patak medre mentén több helyen is olvasható a „Communitatis” felirat.  

  
1781. évi úrbéri térkép – 

Forrás: Magyar Országos Levéltár - 
http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe – 
Forrás: Magyar Országos Levéltár - 

http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 
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„Weingarten Acker”: A terület a Szuttai dűlő magasságában, attól nyugatra található. A korábbi 
szőlőtermesztés, majd később gyümölcstermesztés színtere. A német („Weingarten Acker”) és a latin 
(„Vinea”) felirat is utal a szőlőtermesztésre. A mai zártkerti terület keleti része. A terület nyugati 
végében „Communitatis” felirat olvasható. 

  
1781. évi úrbéri térkép – 

Forrás: Magyar Országos Levéltár - 
http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe – 
Forrás: Magyar Országos Levéltár - 

http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

 
„Steinbruch Feld”: A mai zártkerti terület Szőlő-ároktól nyugatra eső, illetve a külterületnek a Szőlő-
ároktól délre eső része. A területet napjainkban Kőbányai dűlőként nevezik.  

  
1781. évi úrbéri térkép – 

Forrás: Magyar Országos Levéltár - 
http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe – 
Forrás: Magyar Országos Levéltár - 

http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 
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„Hinterstock Acker”: A mai zártkerti terület nyugati vége. A terület keleti végében „Communitatis” 
felirat olvasható. 

  
1781. évi úrbéri térkép – 

Forrás: Magyar Országos Levéltár - 
http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe – 
Forrás: Magyar Országos Levéltár - 

http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

 
„Börzsönyliget”: A belterület északi részén lévő lakó-, és üdülőterület. Börzsönyliget üdülőterületet 
1965. évben csatolták át Szokolyától Kismaroshoz. A terület korábban erdő művelés alatt állt. A 
területet az 1936. évben felparcellázták, majd később belterületi fekvésbe vonták. Korábban teljes 
területe üdülőterület volt, mára a keleti harmada lakóterületi besorolású.  

  
I. katonai felmérés (1763-1787) – 

Forrás: - http://mapire.eu/hu/ 
Magyarország 1:10 000 léptékű topográfiai térképe 

Forrás: TÉKA - http://tajertektar.hu/hu/ 

 
Kismaros vallási felekezetei a KSH statisztikai helységnévtára alapján: 
1827. rk.  
1895.  rk. - Nagymaros, izr. Nagyoroszi 
1989. rk.  
 
Kismaros közigazgatási besorolása: 
1776. község 
1873. falu 
1895. kisközség 
1950. önálló tanácsú község 
1975. nagyközség - Kismaros és Verőce egyesül Verőcemaros néven 
1950-1972. önálló tanácsú község 
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1990. község – Verőce és Kismaros szétválik 
 
 KISMAROS KORSZAKAI 
Az alábbiakban először felsorolásszerűen mutatjuk be a település fő korszakait, kiemelt helyet 
biztosítva a forrásmunkák bemutatására. Ezt követően részletesen ismertetjük a régészeti emlékek 
által megismert múlt elemeit. 
 
1729-1732.  A németországi Ulm városából az úgynevezett Ulm-i skatulyákon (fa tutajok) elindultak 

az első német telepesek a Dunakanyar felé. A település alapítói önellátók voltak, 
szőlőtermesztést is végeztek, a megtermelt csemegeszőlőt Bécsbe szállították. 

1739.  Az 1739. évi pestisjárvány térképen Kismaros fertőzött területként van ábrázolva. 
1796.  Vályi András az alábbi leírást adja: 
 „MAROS. Nagy, és Kis Maros. Mező Város Hont Várm. földes Ura a’ K. Kamara, lakosai 

katolikusok, fekszenek Visegráddal által ellenben a’ Duna partyán, határja szorgalmatos 
mivelés után mindent meg terem, borok kivált némelly hegyeken kedves ízű.” 

1827.   A Rk. templom felépül. 
1859.  Megépül a Vác-Párkánynánai vasút, melyen keresztül el lehetett jutni Vácon át Pestre. 

Az ipari üzemekbe ingázók száma növekszik. 
1888-89.  A filoxéra járvány kipusztította a szőlőket. Helyét gyümölcsösök veszik át. 
1893.  Megépül az iparvasút Kisinóc-Kismaros-Verőce útvonalon. A vasúton fát szállítottak. 
1912.  Megépül az iparvasút Királyrét – Bajdázó útvonalon. A vasúton az inóci kőbányából 

szürke andezitet, a bajdázói kőbányából pedig sárga követ szállítottak. 
1945.  A településről 85 főt hurcoltak el a Szovjetunióba, „Málenkij robot”-ra.  
1965.  Börzsönyliget üdülőterületet Szokolya községtől Kismaroshoz csatolják (Pest Megyei 

Tanács 48/1965 számú határozatával).  
1974.  Verőcemaros néven egyesítették Kismaros és Nógrádverőce községeket.  
1990.  Kismaros ismét önálló községgé alakul.  
 
 
A következőkben a régészeti emlékek által megismert múlt elemeit ismertetjük. 
 
aa) régészeti örökség felmérése, régészeti értékleltár 
A régészeti örökség felmérését Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 
(továbbiakban: a Forster Központ) adatbázisa, a területileg illetékes Váci Tragort Múzeum régészeti 
adattára és a múzeum éves kutatási jelentései alapján állítottuk össze.  
A Forster Központ adatszolgáltatása alapján a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásában Kismaros 
közigazgatási területén 10 darab azonosított régészeti lelőhely szerepel, melyek közül egy (59682) 
korábban Szokolya közigazgatási területén szerepelt. A 34880 azonosító számú Kismaros – Ószőlők 
lelőhely (tévesen Őszőlők a nyilvántartásban) a területre hordott talajban másodlagosan odakerült, 
kontextus nélküli régészeti leletek alapján került nyilvántartásra, melynek felülvizsgálata és archiválása 
indokolt. 
 
KISMAROS RÉGÉSZETI EMLÉKEINEK BEMUTATÁSA 
Kutatás 
Kismaros területén az 1970-es és 1980-as években Miklós Zsuzsanna, Kővári Klára és Torma István 
végzett megfigyeléseket és terepbejárásokat az MRT 9. kötetének készítése kapcsán. A község folyó és 
a hegy közé beékelődött belterülete mellett egy nagyobb zártkerti, illetve mára jelentősen beépült 
hétvégi házas területből és a Börzsöny jellegzetes erdejéből áll. Tekintettel arra, hogy Kismaros 
területén már akkor is viszonylag kevés, terepbejárásra alkalmas fedetlen terület volt, ezért a 
lelőhelyek jelentős részét az építkezési munkálatok során, valamint egy-egy kert és kisebb földterület 
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bejárása során fedezték fel. Ebben nagy szerepet játszottak a helyi lakosság rendszeres 
leletbejelentései. 
 
Régészeti emlékek 
Kismaros legkorábbi emlékei az őskorra tehetők, a területen már a neolit időszakban jelen volt a 
területen az emberi megtelepedés. A Duna és a patakvölgyek fölé magasodó agyagos teraszokon, a 
Szokolyai úton, Újtelepen kora-újkőkori településekre utaló pelyvás, körömcsípéses díszítésű kerámiát 
gyűjtöttek. A Svejci-dűlőben újkőkori település, kőeszközök és csontvázas temetkezésekre utaló 
embercsontok kerültek elő. A Duna-parthoz közelebb eső Kőbányai-dűlőben és a jóval magasabb 
egykori dunai teraszokon fekvő Börzsönyligeten (mely korábban Szokolya része volt) a kési neolitikus 
Lengyeli kultúrához köthető település nyomait figyelték meg. A belterülettől délre a Duna ártere feletti 
Kertekalja részen egy pontosan nem ismert őskori csoport településére utaló lelőhelyet lokalizáltak 
terepbejárás során. Mindezek mellett Újtelepen szórvány bronzkori és Árpád-kori, a Szokolyai út – 
Móricz Zs. u. közötti területen késő kelta és római kerámia került elő. A márianosztrai határban a 
középkori Bibervár és Toronyalja közelében egy ismereten korú csontváz került elő földmunka során. 
A község területén a Forster Központ nyilvántart egy könnyen félreértelmezhető jellegű lelőhelyet is. 
A 34880 azonosító számú Kismaros – Ószőlők lelőhely (tévesen Őszőlők a nyilvántartásban) az alapján 
került rögzítésre, hogy a Svejci-dűlő 0196/1 helyrajzi számú telkén egy idegen, Dunakesziről 
odahordott feltöltésében római kori quád és 8-9. századi cseréptöredékeket gyűjtött Kővári Klára 
2000-ben az akkor épülő lakóház körül. Tekintettel arra, hogy ezek a másodlagos helyzetben lévő, a 
helyhez nem köthető leletek nem tekinthetők ebben a formában autentikus régészeti lelőhelynek, 
ezért a lelőhely archiválását javasoljuk. 
Kismaros a 18. században települt be, a történeti források és az eddig ismert régészet leletek nem 
utalnak középkori előzményekre. Mindösszesen az Újtelepen és az Ószőlők alatti-dűlőben került elő 
eddig kevés szórvány, bizonytalan jellegű középkori kerámia töredék. 
 
Irodalom: 
Kővári 2003., Kővári Klára: 189. Kismaros, Ószőlők (kutatási jelentés) in: Régészeti Kutatások 
Magyarországon 2000., Budapest, 2002, 163.o. 
Torma 1993., Torma István (szerk.): Magyarország Régészeti Topográfiája (MRT) 9. kötete, Budapest, 
1993., 148-149. 
 
 
Kismaros nyilvántartott régészeti lelőhelyei 

Nr Lelőhely neve Azon Korszak Jelenség Nyilvántartott helyrajzi 
szám 

1 Szokolyai út, 
Móricz Zsigmond 
utca 

10564 újkőkor 
késő-vaskor, kelta 
római kor, quád 

település 
szórvány lelet 
szórvány lelet 

1855/2, 1855/1, 1855/4, 
1856/4, 1857/4, 1858/6, 
1854, 1856/5, 1847, 
1848, 1846, 1855/3, 
1853, 1858/7, 0198/37, 
0198/38, 0198/39, 
0198/40, 0198/41, 
0198/42, 0198/43, 
0198/48, 0198/46, 
0198/45, 0198/44, 
0198/50, 0198/47 

2 Újtelep 10565 újkőkor 
bronzkor 
Árpád-kor 

település 
szórvány lelet 
szórvány lelet 

1909, 1962, 1963, 1957, 
1960, 1961 

3 Kőbányai-dűlő 10566 késő-újkőkor (Lengyeli 
k.) 

település 7903, 8735, 8738, 8731, 
8732, 8733, 8734, 7931, 
0184 
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4 Pusztatorony 10567 ismeretlen korú csontváz 0212 

5 Ó-szőlők alatti 
dűlő 

10568 középkor? szórvány lelet 0192/44, 0192/37, 
0192/41, 0192/42, 
0192/39, 0192/40, 
0192/38 

6 Svejci-dűlő 10569 őskor 
újkőkor 

kőeszköz 
település 

0196/1, 0192/44, 0195, 
0196/5, 0196/6, 0196/7, 
0196/8, 0192/46, 
0192/45, 0192/41, 
0192/42, 1651, 1652, 
1653, 1654, 1655, 
0192/32, 0196/2, 
0196/3, 0196/4, 0196/9, 
0196/10, 0196/11, 
0196/12, 0196/13 

7 Kertalja 10570 őskor település 0163/39, 0163/40, 
0163/41, 0163/42, 
0163/43, 0163/44, 
0163/45, 0163/46, 
0163/47, 0163/48, 
0163/49, 0163/50, 
0163/51, 0163/52, 
0163/53, 0163/54, 
0163/55, 0163/56, 
0163/57, 0163/58, 
0163/65, 1631, 1632, 
1633, 1634, 1635/1, 
1636, 1630 

8 Svejci-dűlő 10571 
 

szórvány kőeszköz 0198/16, 0198/17, 
0198/15, 0198/14, 0197, 
1664/1, 1664/4 

9 Őszőlők (Ószőlők) 34880 római kor, quád 
népvándorlás-kor 

odahordott szórvány 
lelet 

8415/2 

10 Börzsönyliget 59682 késő-újkőkor, kora-
rézkor (Lengyeli k.) 

település 3120/1, 3162, 3120/2 

 
Az alábbi térképen a felsorolt régészeti lelőhelyek elhelyezkedése látható. 
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ab) műemléki értékek felmérése, települési értékleltár felvétele szemrevételezéssel, 
Jelen Örökségvédelmi Hatástanulmány F) fejezete részletesen tartalmazza a műemléki értékleltár 
elemeit. A 2016 januári állapotot tükröző adatok a Forster Központ által vezetett, a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 71.§ (1) bekezdése szerinti központi, közhiteles 
nyilvántartás, valamint a Forster Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 5.§ (1) 
bekezdésének megfelelő tudományos adatbázis alapján készültek. 
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Az értékleltár további elemeit a helyi művi értékek alkotják, melyeket a következő kategóriák szerint 
mutatunk be: 

Helyi védelemre javasolt, helyi jelentőségű művi elemek: 
- Településképi jelentőségű útvonalak, terek 
- Épületek, épületrészek, építmények 
- Szobrok, kopjafák, keresztek, feszületek, emléktáblák 

Helyi védelemre javasolt, helyi jelentőségű struktúrák: 
- Településszerkezet (legelő, nyárigát, Stuck, kert, lakóház, iparos sor, pincesor) 
- Látvány (Ófalu Duna felőli látványa, kilátóhelyekről a kilátás) 

Helytörténeti jelentőségű elemek: 
- Elnevezések (dűlőnevek, településrész nevek, családnevek) 
- Objektumok (történelmi pecsét lenyomata, lebontott iparvasút, lebontott vízimalom) 

 
HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT, HELYI JELENTŐSÉGŰ MŰVI ELEMEK 

TELEPÜLÉSKÉPI JELENTŐSÉGŰ ÚTVONALAK, TEREK 

SZÁM MEGNEVEZÉS 

1 Kossuth Lajos utca mindkét oldala 

2 Dózsa György utca mindkét oldala 

 
ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK, ÉPÍTMÉNYEK 

SZÁM MEGNEVEZÉS CÍM HRSZ. 

1.  Vilcsek-ház Szokolyai út 2 1741 

2.  Lakóház Kossuth Lajos út 1. 1740 

3.  Volt Pierer-ház (Teleház), jelenleg IKSZT ház Kossuth Lajos út 5. 1738 

4.  Lakóház Kossuth Lajos út 9. 1724 

5.  Lakóház Kossuth Lajos út 10. 1532 

6.  Pince (Rudolf – pince) Kossuth Lajos út 11. 1723/A 

7.  Kelényi ház Kossuth Lajos út 18-20. 1579, 1580 

8.  Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény (Volt Kismarosi 
Falumúzeum) 

Kossuth Lajos út 21. 1718/1 

9.  Lakóház (Erzsébet lak) Kossuth Lajos út 26. 1585 

10.  Pince Kossuth Lajos út 23. 1717 

11.  Régi gazdasági épület Kossuth Lajos út 24. 1584/2 

12.  Lakóház (Rudolf-ház) Kossuth Lajos út 34. 1589 

13.  Lakóház Kossuth Lajos út 36. 1590 

14.  Lakóház Kossuth Lajos út 40. 1592 

15.  Lakóház Kossuth Lajos út 51. 1687 

16.  Lakóház Kossuth Lajos út 52. 1597 

17.  Pince Kossuth Lajos út 57. 1684/1 
1684/2 

18.  Lakóház (korábban pince) Kossuth Lajos út 65. 1680 

19.  Lakóház (volt Meininger ház és kocsma) Kossuth Lajos út 66. 1604 

20.  Üzemi épület Kossuth Lajos út 68. 1605 

21.  Lakóház Kossuth Lajos út 71. 1677 

22.  Lakóház (volt pince) Kossuth Lajos út 77. és 75. 
között 

1673 

23.  Gazdasági épület Kossuth Lajos út 84. 1613 

24.  Lakóház Kossuth Lajos út 100. 1621 

25.  Lakóház Duna u. 10. 1553 

26.  Pincesor épületei Dózsa György u. 7-14. 1702; 1701 
1700; 1699 
1698; 1697 
1696; 1695/2 
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27.  felsősor sváb vályogházai Kossuth Lajos út 37-41. 1708; 1709; 
1710 

28.  Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor 
(apátság) (1987.) temploma 

Szuttai dűlő 8315 

29.  Nagy Morgó ház - Budapesti Vegyipari Gépgyár üdülője 
(korábban uradalmi erdészlak) 

Szokolyai út 128. 2905 

30.  Ciszterci rendelő Köztársaság tér 1727 

31.  Kismarosi temető új ravatalozója és lélekharangja Temető (1779) 

32.  Volt bakterház   

33.  Lakóház Szabadság u 2. 1511/2 

34.  Lépcsőfeljáró a kismarosi templomhoz Kossuth Lajos út 17 és 19 
között 

(1704/1) 

35.  Kisvasút és végállomása Szokolyai út mentén (1905/1) 

36.  Rózsakunyhó (Kittenberger Kálmán vadászháza) Kóspallagra vezető út 
mellett (Nagykelemen-
hegytől nyugatra 

0212 

37.  Kő kapuoszlop Dózsa György u. 1 1733 

38.  Kő kapuoszlop Kossuth Lajos út 38 1591 

39.  Kétszárnyú fa nagykapu Kossuth Lajos út 70 1606 

40.  Régi mozdony Kisvasút végállomás (1905/1) 

41.  Pincekövek pl.: Kossuth Lajos út 15 1721 

42.  Kukoricagóré Kossuth Lajos út 24. 1584/2 

43.  Kukoricagóré Erdei Ferenc u. 4. 1806/1 

 
SZOBROK, KOPJAFÁK, KERESZTEK, FESZÜLETEK, EMLÉKTÁBLÁK 

SZÁM MEGNEVEZÉS CÍM HRSZ. 

1.  Ulmi skatulya szobor és emléktábla (Horváth István – 
2004.) 

Köztársaság tér 1728 

2.  Első Málenkij robot emléktábla Köztársaság tér (1728) 

3.  Második Málenkij robot emléktábla Köztársaság tér (1728) 

4.  Kopjafa a templomkertben Dózsa György utca 4. 1730 

5.  Fa kereszt és kovácsoltvas sírkerítés Dózsa György utca 4. 1730 

6.  Kő feszület a templom mellett Dózsa György utca 4. 1730 

7.  Világháborús emléktábla a templom falán Dózsa György utca 4. 1730 

8.  Vilcsek Gyula igazgató-tanító megkoszorúzott 
emléktáblája 

Szokolyai út 2. 1741 

9.  Nepomuki Szent János szobor (1976.-ban az eredetit 
lecserélték a mai szoborra) 

Kossuth Lajos út 1705 

10.  Riener Rezső emléktábla Kossuth Lajos út 21. 1718/1 

11.  Dr. Schmidt Józsefnének és családjának emléktáblája Kossuth Lajos út 22. 1583 

12.  Fa feszület Kossuth Lajos út 65. előtt 1680 hrsz előtt 

13.  Herth kereszt Kossuth Lajos út 126. 1634 

14.  Szarvas szobor Kisvasút végállomás 
mellett 

1903/2 

15.  Úttörő emlékmű Kisvasút végállomás 
mellett 

(1905/1) 

16.  Táncolók szobra Posta mellett 1912/1 

17.  Vasútépítés emléktáblája Vasútállomás 1731 

18.  Moór kereszt Monostor u.  0196/7 

19.  Fa feszület a temetőben Temető (1779) 

20.  Kő feszület a temetőben Temető (1779) 

21.  Német nyelvű kerítés-felirat a kismarosi temető 
bejáratánál 

Temető (1779) 

22.  Öntöttvas kereszt és korpusz a kismarosi temetőben Temető (1779) 

23.  Éva Bauer síremléke Temető (1779) 
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24.  Ivókút Kossuth Lajos út 22. 1583 

 
HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT, HELYI JELENTŐSÉGŰ STRUKTÚRÁK 

TELEPÜLÉSSZERKEZET 

MEGNEVEZÉS 

A történelmi településközponthoz kapcsolódó, egyedi településszerkezet Kismaroson, a Duna felől észak felé 
haladva: 

- legelő 
- nyárigát 
- Stuck 
- kert 
- Alsó-sor (lakóházak) 
- Felső-sor (iparos sor) 
- pincesor 

 

LÁTVÁNY 

SZÁM MEGNEVEZÉS 

1. Ófalu a Duna felől 

2. Kilátópontok: 

2a. - Nagykelemen-hegy csúcsa (361,2 mBf) 

2b. - Nagykőszikla csúcs (345,5 mBf) 

2c. - Kilátó utca déli része (330 mBf) 

2d. - Nacsapéreg csúcs (333,6 mBf) 

 
HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT, HELYTÖRTÉNETI JELENTŐSÉGŰ ELEMEK 

ELNEVEZÉSEK – DŰLŐNEVEK, TELEPÜLÉSRÉSZ NEVEK 

SZÁM MEGNEVEZÉS ELHELYEZKEDÉS 

1.  Ófalu (történelmi településközpont) 12 sz. főút mentén lévő belterület 

2.  Újfalu Ófalutól keletre és északra lévő lakóterület 

3.  Újtelep Szokolyai úttól keletre lévő lakóterület (Újfalu része) 

4.  Káposztás 12 sz. főúttól délre, a Duna utcától keletre fekvő 
lakóterület 

5.  Szuttai dűlő (Sütten Acker) Zártkerttől keletre lévő lakóterület 

6.  Börzsönyliget Üdülőterület a belterület északi részén 

7.  Kisrét (Herrschafts Wiese) Nagymaros felé eső faluvég, a főút és a nyárigát közötti 
külterület 

8.  Kraut Garten (Latin nyelvű úrbéri 
térképen Cauleta = káposzta) 

Szőlő-árok és az Alsó sor közötti földterület északi része 

9.  Hanf-Acker A mai Kossuth Lajos utca északi oldalával határos 
területsáv, a településközponttól a Szőlő-árokig 

10.  Szigetrét Nyárigát és Duna közötti külterületi rét 

11.  Kertalja és Szögletrét (Stuck) Nyárigát és Alsó-sor közötti külterületi mezőgazdasági 
terület 

12.  Winkli Kertalja keleti vége 

13.  Dézsmás szőlő Zártkert Szőlő-ároktól keletre eső része 

14.  Szőlő-árok Zártkertet két részre osztó árok 

15.  Kőbányai dűlő (Stein-bruch Feld) Zártkert nyugati része 

16.  Öreg-szőlők (Alte-Weinkate) Zártkert északi része 

17.  Hinterstock Acker Zártkert nyugati vége 

18.  Svájci földek (korábban Schweitzer feld 
és Szokoler Veg Acker) 

Ófalu és Szuttai dűlő közötti külterület 

19.  Ó szőlők alatti dűlő (Weingarten Acker) Zártkert keleti része és Szőlő-árok közötti külterület 

20.  Kereszt dűlő (Kreuz Acker) Svájci földektől délnyugatra eső külterület 

21.  Nagykőszikla Külterületi erdők déli részén (Gál-hegytől délre) 

22.  Három-fák Nagykőszikla csúcstól keletre lévő lejtő 
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23.  Oxalyuk Nagykőszikla csúcstól nyugatra lévő lejtő 

24.  Kiskelemen-hegy Külterületi erdők középső részén a Nagykelemen-hegytől 
délre 

25.  Bőrhíd Kiskelemen-hegy nyugati oldala 

26.  Nagykelemen-hegy Külterületi erdők középső részén 

27.  Gál-hegy Külterületi erdők középső részén, Börzsönyliget nyugati 
határa mentén 

28.  Disznólyuk Nagykelemen-hegy északi oldala 

29.  László-föld Külterületi erdők északi részén lévő területrész 

30.  Békás Malom-völgyi-pataktól keletre eső külterület 

31.  Varga-folt Márianosztra közigazgatási határán fekvő halastótól 
keletre eső terület 

32.  Száraz-fák László-földtől északra eső csúcs (301,4 m Bf) északi oldala 

 
ELNEVEZÉSEK - CSALÁDNEVEKHEZ KÖTHETŐ ÉPÍTETT ELEMEK 

SZÁM MEGNEVEZÉS 

1.  Falu belső a Rixer József, Marosi és a Krebsz Antal féle házakkal valamint tehéncsordával 

2.  Bonifert János (Prudel) pince 

3.  Rudolf ház és pince 

4.  Vilcsek ház 

5.  Pierer ház 

6.  Meininger ház 

7.  Kelényi ház 

8.  Krebsz Antal és Liebhardt Erzsébet háza 

9.  Spáth Ferenc háza (régen) 

10.  Herth ház 

11.  Herth kereszt 

12.  Moór kereszt 

13.  Szokolyai úti házak (Herth, Somogyi, Néder, Chovan) 

14.  Bányai család háza a főúton 

15.  Nikischer család háza 

16.  Riener Rezső kántortanító emléktáblája 

17.  Dr. Schmidt Józsefnének és családjának emléktáblája 

 

ELNEVEZÉSEK - JOBBÁGYNÉVSOR AZ 1781. ÉVI ÚRBÉRI TÉRKÉP ALAPJÁN 

SZÁM MEGNEVEZÉS 

1.  Caspar Wiesner 

2.  Johann Krebs 

3.  Joseph Mohr 

4.  Joseph Klemmer 

5.  Magdal Huckin 

6.  Caspar Koch 

7.  Joseph Eberle 

8.  Johann Hierling 

9.  Mathias Herr 

10.  Jacob Hierling 

11.  Bernhard Bea 

12.  Joh: Niedermüller 

13.  Petrus Hains 

14.  Janatius Tischler 

15.  Heinrich Herd 

16.  Johann Emmer 

17.  Sebastian Klab 

18.  Johann Fuchs 
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19.  Jacobus Emmer 

20.  Limon Groh 

21.  Johann Liebhard 

22.  Georgius Lechler 

23.  Josephus Waltz 

24.  Georg herr 

25.  Adam Hofmann 

26.  Ignat Lienmann 

27.  Petrus May 

28.  Sebast: Liebhard 

29.  Gregor Niedermüller 

30.  Johann Wahl 

 

OBJEKTUMOK 

SZÁM MEGNEVEZÉS 

1.  Kismaros történelmi pecsétjének a lenyomata 

2.  Az első, fából készült kismarosi vasútállomás épülete – mára lebontották 

3.  Lebontott gyalogos kőhíd a templom mögött 

4.  Lebontott iparvasút 

5.  Lebontott vízimalom 

6.  Volt Vámház 

7.  Komp átkelő Kisorosziba 

8.  Első Szokolyai úti házak (Herth, Somogyi, Néder, Chovan) 

9.  Börzsönyligeti üdülőtelep (1975.) 

10.  Nádasi (Néder) László lakóháza - a kismarosi szájhagyomány szerint ebben a házban kötötte be 
Görgey Artúr fejsebét Walcz Rozália, aki ebben a házban élt. 

 

Kismaros dűlőneveinek elhelyezkedése 

 
 
A helyi védelemre javasolt, helyi jelentőségű struktúrák elhelyezkedését bemutató ábrák a következő 
oldalon találhatók. 
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HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET – piros sraffal jelölve 

  
1781. évi úrbéri térkép – 

Forrás: Magyar Országos Levéltár - 
http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

II. Katonai felmérés /1806-1869./ M 1:28 800 – Forrás: 
http://mapire.eu/hu/ 

 
Földhivatali alaptérkép /2015/ 
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B) TERMÉSZET, TÁJ, TÁJHASZNÁLATI, TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
ÖSSZEFÜGGÉSEK, TÁJTÖRTÉNET 

 TERMÉSZET, TÁJ, TÁJHASZNÁLAT 

Kismaros területén: 
-1 Nagytáj (Észak-Magyarországi-Középhegység),  
-2 Középtáj (Visegrádi-hegység, valamint 
Börzsöny) és  
-2 Kistáj (Visegrádi-Dunakanyar, valamint 
Börzsönyi-Peremhegység) osztozik. 
 
 
 
 

 
6.1.11. Visegrádi-Dunakanyar 

 
6.2.13. Börzsönyi-Peremhegység 

Forrás: Magyarország kistájainak katasztere, MTA, Budapest, 2010. 
Kismaros közigazgatási területét az alábbi táj-, és természetvédelmi területek érintik: 
- Natura 2000 természetmegőrzési terület - DINPI adatszolgáltatása alapján 
- Natura 2000 madárvédelmi terület - DINPI adatszolgáltatása alapján 
- Duna-Ipoly Nemzeti Park – Országos jelentőségű védett terület – DINPI adatszolgáltatása alapján 
- Ex-lege védett barlang - DINPI adatszolgáltatása alapján 
- Ex-lege védett forrás - DINPI adatszolgáltatása alapján 
 
Kismaros közigazgatási területét az Országos Ökológiai Hálózat övezetei érintik: 
– Magterület - DINPI adatszolgáltatása alapján 
– Ökológiai folyosó - DINPI adatszolgáltatása alapján 
- Pufferterület - DINPI adatszolgáltatása alapján 

 
Forrás: DINPI adatszolgáltatása alapján 
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 TELEPÜLÉSHÁLÓZAT 
Településhálózati szempontból fontos szerepet töltött be a Duna-parti elhelyezkedés, hiszen az első 
telepesek a Dunán keresztül, az úgynevezett Ulmi skatulyákon érkeztek Németországból, és alapították 
Kismarost. A letelepedés után a település lakói önellátók voltak, a megtermesztett szőlőt és 
gyümölcsöt Bécsbe szállították, mely hozzájárult a település anyagi fejlődéséhez.  
Az I. Katonai Felmérés idején (1763-1787.) közönséges kocsiúton lehetett Verőcén át eljutni Vácra, 
valamint nyugati irányban Nagymarosra. A térkép Szokolya és Kóspallag irányába mezei és erdei 
útkapcsolatot jelöl. Az I. Katonai Felmérés idején az Esztergom és Párkány közötti Duna híd még nem 
készült el.  
A II. Katonai Felmérés idején (1806-1869.) már látható a vasútvonal, mely összekötötte Kismarost 
Váccal és Pesttel. A vasútvonal megépülése után megnövekedett az ingázók száma, akik közül a 
legtöbben Budapestre jártak dolgozni. A felmérés ezen felül rév átkelést jelöl Nagymaros és Visegrád 
között. 
[Forrás: I. és II. katonai felmérés  - http://mapire.eu/hu/; Kismaros Község honlapja.] 

Vályi András 1796. évben megjelent Magyar országnak leírása című könyvében „MAROS. Nagy és Kis 
Maros”-t mezővárosként írja le. A magyar mezőváros szónak semmi köze nincs a mezőgazdasághoz, 
hanem a kulcsos, vagy kerített város ellentétpárja, azaz nem erődített város. A mezőváros lakói – 
szemben a valódi városok szabad polgáraival – jobbágyok voltak. A középkori – jogi értelemben vett – 
város kialakulása előtt is léteztek azonban olyan települések, amelyek környezetük számára gazdasági, 
társadalmi, igazgatási, kultikus szempontból központi funkciókat láttak el. 
A településhálózat tekintetében meghatározó szempont volt korábban is a nagyobb központoktól való 
távolság. Magyarország 1683. évi térképe [Cím: a török uralom legnagyobb kiterjedése korában – 
Méretarány 1:360 000 - Keletkezés éve: [ca 1896] - Szerző: tervezte Dr ACSÁDY Ignácz; rajzolta 
KOGUTOWICZ Manó] rendkívül részletesen ábrázolja a korabeli közigazgatási elemeket. A térképen 
feltüntetésre kerültek többek között a: 

- szabad királyi városok 

- városok 

- mezővárosok 

- községek 

- várak 

- erődített helyek 

- várkastélyok 

- katonai őrházak 

- közigazgatási határok 

A térkép annak ellenére, hogy az ország 1683. évi helyzetéről ad képet, már feltünteti Kismarost („K.-
Maros” néven). A település feltüntetése feltehetően abból adódik, hogy a térkép készítésének ideje 
1896. év. A térkép szerint Kismaros távol helyezkedett el a szabad királyi városoktól. A térkép szerint 
Kismaroshoz legközelebb eső központok a következők: 

- „Vácz”  - város és erődített hely 

- „Nógrád” – vár 

- „Szécsény” - vár 

- „Visegrád” – várkastély 

- „Esztergom” - vár 

- „Párkány” – erődített hely 

- „Buda” és „Pest” – város és vár 

- „Érsek-Ujvár” – város és vár 

- „Nógrád” - vár 

- „Tát” – mezőváros 

- „Német-Szölgyén” – mezőváros 

- „Bátorkeszi” - mezőváros 
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Magyarország 1683. évi térképe [a török uralom legnagyobb kiterjedése korában] – térkép keletkezési éve: 1896 - Szerző: 

tervezte Dr Acsády Ignácz; rajzolta Kogutowicz Manó – Forrás: Országos Széchenyi Könyvtár - 
http://maps.hungaricana.hu/hu/2040/?query=k%C3%B6zigazgat%C3%A1s] 

 
 TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
A környezet és a település kapcsolatát általában jól szemlélteti, amikor a közigazgatási területre eső 
összes ismert régészeti lelőhely elhelyezkedését megvizsgáljuk.  
Az ember ugyanis minden esetben azokat a területeket foglalja el, melyek környezeti feltételei 
(domborzat, vízrajz, növényzet, állatvilág, éghajlat, később utak, szomszédos települések stb.) 
életmódjához, biológiai és közösségi igényeihez a leginkább igazodnak. A mai ember számára is 
érdemes figyelembe venni, melyek azok a területek, melyeket valamilyen szempont alapján az ember 
az elmúlt 6000 év során előnyben részesített, hiszen ezzel a természeti környezettől kevésbé függővé 
válik, egyes rendkívüli eseményekkel szemben védettebb.  
Kismaros esetén a vizsgálat érdekes képet mutat. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek többségében 
olyan területeken találhatóak, melyek korábban még nem voltak lakottak. A lelőhelyek közül több, még 
mindig olyan területen helyezkedik el, mely napjainkban is beépítetlen.  
A 19. sz. első felében készült II. Katonai Felmérés, illetve az 1781. évi úrbéri térkép főként lakott terület 
körüli mezőgazdasági (elsősorban szántó) területeket jelöl a régészeti lelőhelyek helyén. A lelőhelyek 
kisebb része fekszik a mai belterületen. 
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Forrás: II. Katonai Felmérés, adatszolgáltatás a régészeti lelőhelyekről (piros vonallal jelölve), földhivatali alaptérkép 

 
E területekkel nemcsak oly módon kell számoljunk, hogy régészeti oldalról védendők, de oly módon is, 
hogy ezek azok a megfelelő referenciával bíró területek, melyek korábbi korszak(ok) adott közössége 
számára, különösebb műszaki létesítmények nélkül is alkalmasak voltak tartós megtelepedésre.  
 
 TÁJTÖRTÉNET 
Kismaros tájhasználati változásai jól nyomon követhetőek az 1781. évi úrbéri térkép és a jelenkori 
műholdfelvételek összehasonlításával.  
Legjelentősebb folyamatnak tekinthető a művelés alól kivett területek növekedése, valamint ezzel 
párhuzamosan a művelés alatt álló területek csökkenése. A két ábra alapján jól látható, hogy a Török-
patak keleti oldalán lévő terület mára beépült (Újtelep településrész). A Szokolyai út nyugati oldala 
mentén lévő területek a Szuttai dűlővel együtt, a 18. században még művelés alatt álltak, mára itt 
lakóterület alakult ki. A zártkerti terület a Szőlő-ároktól keletre teljes egészében szőlő művelés alatt 
állt. A 19. században a filoxéra járvány a szőlőket kipusztította, helyüket később gyümölcsösök vették 
át. Mára a zártkerti területen a korábbi gyümölcstermesztés szerepe lecsökkent.  
A 20. század második felében Kismaroshoz csatolták a belterületi fekvésű Börzsönyliget üdülőterületet. 
A terület az 1936. évi felparcellázás előtt erdő művelés alatt állt. A parcellázás üdülőterület 
kialakításának céljával történt. Börzsönyliget legnagyobb része üdülőterület besorolású, a nyugati 
részén később lakóépületek is megjelentek, így a terület keleti része lakóterületi besorolásúvá vált. A 
területen lévő, nagyobb kiterjedésű ingatlanok napjainkban is erdő művelésűek.  
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Kismaros latin nyelvű úrbéri térképe (1781) – 

Forrás: Magyar Országos Levéltár - http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 
 

 
Kismaros a Googleearth műholdfelvételen (2015) 

 

Földrészlet statisztika művelési áganként 

művelési ág 
földrészletek 

száma 
alrészletek 

száma 
összes alrészlet 

terület (m2) 

legkisebb 
alrészlet terület 

(m2) 

legnagyobb 
alrészlet terület 

(m2) 

átlagos alrészlet 
terület (m2) 

 

erdő 59 59 5272868 391 2944505 89371  

gyep 
(legelő) 

11 13 25958 188 8394 1997  

gyep (rét) 30 31 237891 121 98611 7674  
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gyümölcsös 159 159 232548 222 12463 1463  

kert 345 345 323992 39 4461 939  

szántó 250 255 805242 203 67926 3158  

szőlő 75 75 99346 321 4310 1325  

kivett 3726 3726 5109392 9 374383 1371  

Forrás: http://www.takarnet.hu/pls/tknet/hivatalok_p.kozseg_adat?kozsegkod=2780 

 
C) TELEPÜLÉSKÉP ÉS UTCAKÉPEK 
 
 TELEPÜLÉSKÉP 
Kismaros településképében meghatározó szerepet töltenek be domborzati viszonyok. A 
településképben hangsúlyosan érvényesül a Kálló-hegy, illetve a zártkerttől északra lévő csúcsok. A 
történelmi településközpont megjelenését is meghatározzák a domborzati viszonyok. A Dózsa György 
utca magasabban fekszik, mint a Kossuth Lajos utca, így a templom és a pincesor déli irányból nézve a 
Kossuth Lajos utca menti házak fölé emelkedik. Az épített elemek közül a templom épülete érvényesül 
a leghangsúlyosabban a településképben. 
A terepfelszín a Duna felől folyamatosan emelkedik, így a történelmi településközponttól északra 
található településrészek, például a zártkerti terület is magasabban fekszik. E területek felől jól 
belátható mind Kismaros, mind pedig a Dunakanyar és a Visegrádi-hegység. A történelmi 
településközponttól északra lévő, magasabban fekvő területek lakóépületekkel való beépülése 
megkezdődött, melynek példája a zártkerti terület magasságában lévő Szuttai dűlő lakóterületté 
válása.  
Börzsönyliget településrészen szintén meghatározó szerepet töltenek be domborzati viszonyok. A 
területen gyakoriak a meredek lejtők, illetve a nagy szintkülönbségek. Fontos kiemelni, hogy a 
településrész lakóterületi és üdülőterületi részén egyaránt rendkívül magas a fás szárú 
növényborítottság mértéke, így az épületek jelentős része takarásban van. Börzsönyliget területén a 
Nacsapéreg csúcsról nyílik a legkedvezőbb kilátás.  
 

 
Kismaros látképe a Stuck felől - Forrás: 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=86&with_photo_id=20817615&order=date_desc&user=2413117 
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Kismaros látképe a zártkert felől 
Forrás: 
http://www.panoramio.com/photo/95373928
?source=wapi&referrer=kh.google.com 

 
 UTCAKÉPEK 
Egy település utcaképében a lakóépületek képviselik a legnagyobb arányt, ugyanakkor arculatát 
mégsem kizárólag egyedi lakóépületeivel jellemezhetjük. Kiemelt épületei, épület-együttesei, azonos 
karakterjegyeket viselő utcaszakaszai adnak egyediséget számára. 
Kismaros Község Önkormányzata 4/2005. (III. 24.) rendelete, továbbá a hatályos HÉSZ szerint a Kossuth 
Lajos utca és Dózsa György utca két oldala helyi jelentőségű, védett terület. E területrész tekinthető a 
történelmi településmagnak, mely a 18. század első felében alakult ki.  
Az utcaképnek az épületek mellett a növényzet is meghatározó eleme. A fasorokkal beültetett 
utcaszakaszok, illetve az egynyári és évelő ágyások, valamint cserje kiültetések oldottabb megjelenést 
biztosítanak az épített elemek mellett. A művi elemek elsődleges szerepe azonban tagadhatatlan, 
növényzettel finomított látványuknál is nagy hangsúly van egy-egy kerítés, oszlop, szobor, homlokzat-
részlet mívességén. Kismaroson a több helyen megtalálható kő kapuoszlopok, de még az igényesen 
kialakított, a pincék szellőzését szolgáló pincekövek is értékes, védendő épített elemek. 
 
D) TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETHASZNÁLAT, 
A történelmi településmagnak számító településrész a 18. század elején épült ki, mely a mai Kossuth 
Lajos utca két oldala mentén lévő Felső és Alsó sor. Ebben az időben a település fő útja mentén épültek 
fel a lakóépületek és a pincék, utcahálózat ekkor még nem alakult ki. A településmaghoz szervesen 
kapcsolódtak a település lakóinak megélhetését biztosító szőlőtermő területek (mai zártkert helyén), 
az ettől délre lévő szántók (Svájci föld és környezete), illetve az Alsó sortól délre lévő Stuck területe. 
A 19. század közepén épült a településközpontot északról határoló vasútvonal. A vasútvonaltól északra 
lévő településrészek (Újfalu) a 20. században alakultak ki. Ekkor épült be a Török-pataktól keletre eső 
településrész (Újtelep), mely a beépülés előtt a patak árteréhez tartozó gyep borítottságú terület volt.  
A 20. század második felében Kismaroshoz csatolták Börzsönyliget üdülőterületet. E településrész 
parcellázása már a 20. század első felében történt. A területre szabályos telekosztás jellemző. A 
településrész nagy méretéből adódóan kiterjedt úthálózattal rendelkezik a földhivatali alaptérkép 
szerint, azonban az úthálózat egy része burkolatlan. Börzsönyliget elkülönült településrésznek 
tekinthető, mivel a délebbre eső településrészekkel egyedül a Szokolyai út, valamint a földhivatali 
alaptérképen nem szereplő, de a gyakorlatban használt Harkály utca biztosít összeköttetést.  
A 20. században a belterület további növekedése figyelhető meg a Szőlő-ároktól délre, a 12 sz. 
másodrendű főút északi oldalán, ahol jelenleg lakó-, és üdülőterület lett kijelölve.  
A település beépítésre szánt területeinek növekedése napjainkban is zajlik, a népességszám 
növekedésével párhuzamosan. A 20. század elején kezdődött meg a Szuttai dűlő lakóépületekkel való 
beépülése. A belterület északi irányba történő növekedéséből adódóan a külterületi fekvésű Svájci 
földek területét már közel minden oldalról beépítésre szánt, belterület határolja.  
 
A következőkben áttekintjük a XVIII. századtól fennálló adottságokat a Habsburg Birodalom történelmi 
térképeit segítségével. A térképek alapján az előzőekben leírt megállapítások bebizonyosodnak. 
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I. Katonai Felmérés /1763-1787./ M 1:28 800 – Forrás: http://mapire.eu/hu/ 

 

 
 

Úrbéri térkép /1781./ M 1:6000 – Forrás: http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kismaros 

 

  
II. Katonai Felmérés /1806-1869./ M 1:28 800 – Forrás: http://mapire.eu/hu/ 
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III. Katonai Felmérés /1869-1887./ M 1:75 000 – Forrás: http://mapire.eu/hu/ 

 

  
Topográfiai térkép (1976-1999.) M 1:10 000 – Forrás: http://tajertektar.hu/hu/ 
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Google Earth műholdfelvétel /2015./ Forrás: Google Earth 

 
E) TELEPÜLÉSKARAKTER: TELEKSZERKEZET ÉS TELEKHASZNÁLAT, BEÉPÍTÉSI MÓD ÉS 

ÉPÜLETTÍPUSOK, 

 TELEPÜLÉSKARAKTER 
Kismaroson a különböző korokban kialakult településrészek egymástól jól elkülöníthető 
településkarakterrel rendelkeznek. Ófalu, Újfalu, Szuttai dűlő, Börzsönyliget, vasút menti belterület, 
zártkert és a külterületek mind a telekstruktúra, mind az épületállomány tekintetében egyedi 
jellemzőkkel bírnak. Az egyes településrészek karakterét nagy mértékben meghatározta az adott kor, 
melyben a településrész kialakult.  
 
A Koncepció által beazonosított településrészek és jellemzőik: 

- Ófalu 
A település eredeti történeti magját és környezetét foglalja magába, mely a 18. században alakult ki. 
Itt található a pincesor, a templom, és a polgármesteri hivatal is. 
 

- Újfalu 
Újfalu a 20. században alakult ki. Jelenleg kertvárosias lakóterület. Területén található a Kisvasút 
végállomás, az általános iskola, és az óvoda, illetve a labdarúgó pálya. A településrészen folyik a Török-
patak. E településrész valójában három fő részből áll: 

- Szokolyai úttól nyugatra eső lakóterület 

- Szokolyai úttól keletre eső lakóterület (Újtelepnek is nevezik) 

- Szokolyai úttól délre eső lakóterület (Káposztásnak is nevezik) 

 
- Vasút menti belterület 

A vasút északi oldalán lévő belterület. A 18. században kendert termesztettek a területén. Jelenleg 
keleti része erdőterület, középső és nyugati része pedig lakó-, és üdülőterület besorolású. A vasútvonal 
által Ófalu településrésztől elválasztott terület. 
 

- Szuttai dűlő 
A zártkert magasságában fekvő, jelenleg beépülés alatt álló lakóterület. Településkarakter 
tekintetében eltér Újfalu településrésztől. Telekstruktúrája a zártkerti terület jellemzőivel bír. 
Területén található a Boldogasszony Háza Monostor. 
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- Börzsönyliget 
A belterületi fekvésű üdülőterületet a 20. század első felében parcellázták fel, majd 1965. évben 
csatolták Szokolyától Kismaroshoz. Jelenleg a keleti része lakóterület, középső és nyugati része 
üdülőterület. A többi belterületi településrésztől elkülönülten helyezkedik el (a külterületi 
természetvédelmi területek választják el). Fő közlekedési kapcsolatát a többi településrésszel a 
Szokolyai út biztosítja.  
 

- Zártkert 
Mezőgazdasági hasznosítása a történelmi településmag kialakulásával egyidejű. A Szőlő-árok keleti és 
nyugati részre osztja. Korábbi funkciójának (szőlő, majd gyümölcstermesztés) szerepe mára 
lecsökkent. 
 

- Külterületek 
A külterületek funkcionális, illetve területi elhelyezkedés tekintetében több, egymástól jól 
elkülöníthető részre oszthatóak: 

- természetvédelmi területek (zártkerttől északra) 

- mezőgazdasági területek (zártkerttől délre) 

- ártér (Ófalutól délre) 

Természetvédelmi oltalom alatt álló erdőterületek, szántó és gyep művelésű területek, illetve ártéri 
ligeterdők és a Duna-part tartozik ide.  
 
 TELEKSZERKEZET ÉS TELEKHASZNÁLAT 
A 18. század első felében az első épületek az akkori fő út (a mai Kossuth Lajos utca) két oldalán épültek. 
Tervezett úthálózat csak a 20. században jött létre Újfalu, illetve Börzsönyliget területén.  
 
Ófalu területén a telkek mérete változó, megtalálhatóak a 300 m2 alatti, és az 1500-3000 m2 közötti 
méretű telkek egyaránt. Újfalu területén a legjellemzőbb telekméret 700-1000 m2 közötti, de a 
Szokolyai út nyugati oldalán megtalálhatóak 1500-3000 m2 közötti területű ingatlanok is. A Szuttai dűlő 
telekstruktúrája a zártkerti terület sajátosságait hordozza magában. Gyakoriak a 16 m-nél keskenyebb 
telkek, nagy számban találhatóak meg az 1500-3000 m2 közötti méretű telkek, de ugyanakkor 
előfordulnak 300-700 m2 közötti méretű telkek is. A zártkerti terület egyik egyedi tulajdonsága, hogy 
az ingatlanok saját használatú utakon keresztül közelíthetőek meg, közterületi útkapcsolattal a telkek 
többsége nem rendelkezik a földhivatali alaptérkép szerint, kivéve a Mély út, Öregszőlő út és 
Jánoshegyi út mentén. 
Börzsönyligetre szabályos telekosztás jellemző. A 300-700 m2 közötti területű telkek a Mályva utca és 
a Lejtő utca mentén tömbszerűen, a terület nyugati harmadában pedig elszórtan helyezkednek el. 
Börzsönyligeten a leggyakoribb telekméret 700-1500 m2 közötti. A mezőgazdasági hasznosítású 
külterületek telkei 1500-10 000 m2 közötti területűek.  
A belterület túlnyomó többségben kertvárosias lakóterület, Ófalu és a Kisvasút végállomás környezete 
viszont településközponti vegyes terület.  Börzsönyliget középső és nyugati része üdülőterület 
besorolású.  
A településszerkezeti terv a Svájci földek és a Szuttai dűlő területét lakóterületi fejlesztési területként 
jelöli. A Szuttai dűlő beépülése folyamatban van. A Svájci földek területe jelenleg még beépítetlen. 
Börzsönyliget nyugati része jellemzően beépítetlen, erdő borítottságú. A hatályos településszerkezeti 
terv szerint a településen gazdasági fejlesztési terület nincs kijelölve. A zártkerti terület a terv szerint 
kertes mezőgazdasági terület, azonban a telkek többségén a kertgazdasági művelés megszűnt. A 
földhivatali alaptérkép szerint a gazdasági épületek önállóan a zártkerti területen állnak, Ófalu és Újfalu 
területén viszont a lakóépületek mögött helyezkednek el. Ófalu Alsó sorához funkcionálisan 
kapcsolódik a Stuck, ahol mezőgazdasági tevékenységet napjainkban is végeznek.  
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 BEÉPÍTÉSI MÓD 
Az 1781. évi úrbéri térkép ábrázolja az akkori telekhatárokat. A térképen jól látszik az Alsó sor 
oldalhatáron álló beépítési módja. A jelenkori beépítési mód megállapítására a földhivatali alaptérkép 
szolgáltat adatot. Újfalu településrész Szokolyai úttól keletre lévő oldalán is oldalhatáron álló beépítési 
mód látható, azonban itt az előkert mérete nagyobb, mint Ófalu esetében. A Szokolyai út nyugati 
oldalán lévő telkek esetében az épületek a telkek középső részén helyezkednek el. A Szuttai dűlő 
területén szabadon álló beépítési mód látható. A zártkerti területen is szabadon álló beépítési mód 
figyelhető meg, azonban e területen elsősorban gazdasági épületek állnak.  Szabadon álló beépítés 
látható Börzsönyligeten is.  

  
Úrbéri térkép /1781./ M 1:6000 – Forrás: 

http://maps.hungaricana.hu/hu/9841/?query=kis
maros 

Földhivatali alaptérkép - 2015 

 
 ÉPÜLETTÍPUSOK 
Az épülettípusok több szempont szerint tipizálhatók: 

- funkció szerint, 
- magasság és tömeg szerint, 
- kidolgozottság és anyaghasználat szerint, illetve 
- minőség szerint. 

A fenti szempontokat azonban felülírja annak ténye, hogy az adott épület képvisel-e értéket akár saját 
belső és külső tulajdonságai alapján, akár a közösség életében betöltött szerepe szerint. E 
szempontokat követve válogattuk ki a helyi védettségre javasolt, helyi jelentőségű elemeket, melyek 
Értékkataszter formájában kerültek rögzítésre. 
 
F) VÉDETTSÉGEK: RÉGÉSZETI ÉS MŰEMLÉKI EGYEDI ÉS TERÜLETI, VILÁGÖRÖKSÉGI, 
Az Örökségvédelmi Hatástanulmány régészeti és műemléki adatait a Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett hivatalos nyilvántartásra alapoztuk.  
A Forster Központ által vezetett, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 
71. § (1) bekezdése szerinti központi, közhiteles hatósági nyilvántartás, valamint a Forster Központról 
szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelő tudományos adatbázis 2016. 
januári állapota Kismaros közigazgatási határain belül: 

- 10 régészeti lelőhelyet, valamint 
- 1 műemléket (és az ahhoz tartozó ex-lege védett műemléki környezetet) ismer. 

A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) 11. §-a  alapján a Kismaros 
közigazgatási területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános régészeti védelem alatt állnak.  
Külön jogszabályi védelem alatt álló értékes régészeti lelőhely nem található Kismaros közigazgatási 
területén. A Római katolikus templom nyilvántartott műemléke III. bírsági kategóriába tartozik. 

A régészeti lelőhelyek, a műemlékek határait a kapcsolódó digitális adatbázis poligonok útján jelöli, 
míg a táblázatos adatok helyrajzi számos formában szerepelnek a következő oldalon dokumentáltak 
szerint.  
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10564 1 Szokolyai út, 
Móricz Zsigmond 
utca 

szakmai   1855/2, 1855/1, 1855/4, 1856/4, 1857/4, 1858/6, 
1854, 1856/5, 1847, 1848, 1846, 1855/3, 1853, 1858/7, 
0198/37, 0198/38, 0198/39, 0198/40, 0198/41, 
0198/42, 0198/43, 0198/48, 0198/46, 0198/45, 
0198/44, 0198/50, 0198/47 

646783 276332 

10565 2 Újtelep szakmai   1909, 1962, 1963, 1957, 1960, 1961 647578 275995 

10566 3 Kőbányai-dűlő szakmai   7903, 8735, 8738, 8731, 8732, 8733, 8734, 7931, 0184 646291 275925 

10567 4 Pusztatorony szakmai   0212 642502 278530 

10568 5 Ó-szőlők alatti 
dűlő 

szakmai   0192/44, 0192/37, 0192/41, 0192/42, 0192/39, 
0192/40, 0192/38 

646435 276098 

10569 6 Svejci-dűlő szakmai   0196/1, 0192/44, 0195, 0196/5, 0196/6, 0196/7, 
0196/8, 0192/46, 0192/45, 0192/41, 0192/42, 1651, 
1652, 1653, 1654, 1655, 0192/32, 0196/2, 0196/3, 
0196/4, 0196/9, 0196/10, 0196/11, 0196/12, 0196/13 

646550 276012 

10570 7 Kertalja szakmai   0163/39, 0163/40, 0163/41, 0163/42, 0163/43, 
0163/44, 0163/45, 0163/46, 0163/47, 0163/48, 
0163/49, 0163/50, 0163/51, 0163/52, 0163/53, 
0163/54, 0163/55, 0163/56, 0163/57, 0163/58, 
0163/65, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635/1, 1636, 1630 

646575 275777 

10571 8 Svejci-dűlő szakmai   0198/16, 0198/17, 0198/15, 0198/14, 0197, 1664/1, 
1664/4 

646925 275977 

34880 9 Őszőlők szakmai   8415/2 646660 276401 

59682 10 Börzsönyliget szakmai   3120/1, 3162, 3120/2 646416 277340 
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Nyilvántartott műemlékek 
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7073 29206  Római katolikus 
templom ex-lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

  1731, 1729, 1721, 1720, 1719, 
1704/1, 1664/4 

  

7073 7098 Dózsa György 
utca 4. 

Római katolikus 
templom 

Műemlék II. 22509/1958. 
ÉM 
120344/1958. 
MM 

1730 647190 275922 
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G) AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ELEMZÉSE, 
A Kismaroson nem található kiemelkedő régészeti érték, az eddigi ismereteink szerint a területén 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek felszín feletti maradványokkal nem rendelkeznek. A lelőhelyek 
részben mezőgazdasági kertművelés alatt álló területeken, részben mára hozzáférhetetlen beépült 
bel- és zártkerti területeken találhatóak. A be nem építetett lelőhelyeket az intenzív kertművelés során 
bolygatják leginkább. 
A község területén az 1970-es és 1980-as években az MRT 9. kötetének készítése során végeztek a 
lehetőségekhez képest teljes topográfiai kutatást. 
A Kismaros szempontjából legfontosabb régészeti emlék nem a község területén, hanem a vele 
közvetlenül szomszédos márianoszrai beékelődött területen találhatóak. Itt a községhatár mellett áll a 
középkori Bibervár a Toronyalja páloskolostor és Toronyalja falu és annak halastava és malma. Ezt a 
tervezések során figyelembe kell venni, mert a Börzsönynek ezt a Malom-völgy-patak mentén fekvő 
részét egy egységként kell kezelni a településhatárok ellenére. 
A nyilvántartásban szereplő másodlagosan odahordott leletek alapján meghatározott Ószőlők 
„lelőhely” a település egyik sajátossága. 
 
 A RÉGÉSZETI LELŐHELYEK OSZTÁLYBA SOROLÁSA A VÉDELEM FOKOZATAI SZERINT 
A régészeti lelőhelyek védelméről a 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik az alábbi módon: 

„11. § A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.” 
Ez esetünkben azt jelenti, hogy a Kismaros közigazgatási határain belül található valamennyi régészeti 
lelőhelyet védettség illeti meg. Területüket a fenntartható használat elvének figyelembevételével csak 
olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve 
eredeti összefüggéseik ne károsodjanak. Lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 
összefüggéseikben kell megőrizni azokat.  
Ami a településrendezési eszközök készítése tekintetében kezelésüket meghatározza, hogy a régészeti 
lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő 
jellegűeknek kell lenniük, azaz a hatástanulmány késztése során lehetőségünk van olyan javaslatok 
megtételére, melyek a régészeti lelőhelyek állapotmegőrzését szolgálják. 
A Forster Központ adatszolgáltatása alapján védett, kiemelten védett, illetve fokozottan védett 
régészeti lelőhelyeket Kismaroson nem ismerünk. 
 
 A MŰEMLÉKI VÉDETTSÉG FOKOZATAI 
A műemléki védettségről a 2001. évi LXVI. törvény rendelkezik az alábbi módon: 

„32. § A nyilvántartott műemléki értékeket a miniszter rendeletben nyilvánítja műemlékké, 
aminek tartalmaznia kell: 
a) a védetté nyilvánítás tényét, 
b) a védetté nyilvánított műemléki érték meghatározását, a védelem célját, 
c) a védelem fajtáját (műemlék, műemléki terület), 
d) az egyedileg védett ingatlanra (ingatlanrészre) vonatkozó, elővásárlási joggal kapcsolatos 
rendelkezést, 
e) a műemléknek az örökségvédelmi bírság szerinti számítási kategóriájába és a védelem 
kormányrendeletben meghatározott további szempontjai szerinti kategóriába sorolását, 
f) a műemlék ingatlan (ingatlanrész) és a műemléki terület meghatározását, az azonosításához 
szükséges helyrajzi adatokkal. 
32/A. § A Hivatal évente legalább egyszer javaslatot tesz a nyilvántartott műemléki értékek 
műemlékké nyilvánítására. 
33. § Egyes jelentős történeti és kulturális értékű, illetve veszélyeztetett helyzetű műemlékek és 
műemlék-együttesek fokozott védelmét biztosítani kell. 
34. § A műemléket, valamint indokolt esetben fontosabb megközelítési pontjain a védett 
területet a hatóság a jellemző adatokat ismertető ,,Műemlék'' feliratú táblával jelöli meg.” 

Fenti törvény alapján fokozottan védett műemlék Kismaros nem található. 
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Az örökségvédelmi bírság szerinti számítási kategóriáira vonatkozó, a régészeti örökség és a műemléki 
érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 74.§ (3) d) pontja 
kizárólag az I. bírságkategóriáról rendelkezik az alábbiak szerint: 

„d) az I. bírságkategóriába sorolt műemlékek esetében ellenőrizni kell az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott szervizkönyv vezetését, a műemlék 
műemlékvédelmi szempontú szakértői felülvizsgálatát.” 

Kismaros területén a műemlék a III. bírság kategóriába tartozik.  
 
H) TERÜLETHASZNÁLAT ÉS TERÜLETI ÁLLAPOT A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERÉBEN. 
A területhasználat vizsgálata során figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a megtelepedésre jelenleg 
is alkalmasnak tekintett helyeket már elődeink, az elmúlt évezredek során elfoglalták. Oly módon kell 
tehát a régészeti lelőhelyek kezelését megoldani, hogy ott ma is aktív emberi tevékenységgel kell 
számoljunk. A bal oldali lenti térképen Kismaros nyilvántartott régészeti lelőhelyeinek elhelyezkedése 
látható a fekvéshatárok ábrázolásával. A jobb oldali térkép a művelési ágak elhelyezkedését mutatja. 

 
Forrás: Forster Központ adatszolgáltatása és Földhivatali alapadatok 

A térképek alapján megállapítható, hogy Kismarosnak elsősorban a belterület határa érintett ismert 
régészeti lelőhelyekkel. (A Pusztatorony lelőhely a márianosztrai Szent Mihály pálos kolostorrom 
területéhez közel esik, a közigazgatási határ mentén.) 
A régészeti lelőhelyeket a területhasználattal összevetve megállapíthatjuk, hogy területük egy része 
művelés alól kivett belterületen, másik része pedig döntően szántó, kisebb részt gyümölcsös művelésű 
külterületen fekszik. Ez alól kivételt képez a Pusztatorony lelőhely, mivel az erdő művelésű területen 
található.  
Intenzíven szántott területeken a régészeti lelőhelyek folyamatosan és visszafordíthatatlanul 
pusztulnak. E helyen csak arra törekedhetünk, hogy ne tervezzünk a szántóföldi műveléshez képest 
jelentősebb pusztítással járó tevékenységeket, művelési ág módosítást, például gazdasági használatot. 
Amennyiben erre sor kerül, úgy mindenképp szükséges a terület előzetes feltárása, hogy az ott 
található régészeti lelőhelyen megőrződött régészeti információk ne vesszenek el. A belterületi fekvésű 
régészeti lelőhelyek egy része már beépült. E területeken magántulajdonban álló lakóépületek 
találhatóak, ebből adódóan a feltárás itt nem lehetséges. A fejlesztési területek konkrét ismeretében 
ott is érdemes lenne régészeti terepbejárásokkal tisztázni az adott helyszín régészeti érintettségét, 
ahol a Hivatal jelenlegi ismeretei alapján nincsenek nyilvántartott régészeti lelőhelyek. 
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2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK: A TÉR- ÉS IDŐBELI FOLYAMATOK SZÖVEGES ÉS 
ÖSSZEHASONLÍTÓ TÉRKÉPI VAGY GRAFIKUS MEGJELENÍTÉSE 

Jelen Hatástanulmány Kismaros Településfejlesztési Koncepciója című dokumentumban rögzített 
jövőképet, és ennek elérésére kitűzött célrendszeri elemeket tekintette változtatási szándékoknak.  
Az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 12. mellékletében 
szereplő tartalom éppen ezért kiegészül a Koncepció jövőképi, valamint célfa elemeinek 
bemutatásával. 
 KISMAROS CÉLJAI 
 STRATÉGIAI CÉLOK / TEMATIKUS CÉLOK / TEMATIKUS RÉSZCÉLOK 

GAZDASÁG STABILIZÁLÁSA 
1.1. Adottságokra építő gazdaság megteremtése 

1.1.1. Kisipari, kisüzemi gazdaság preferálása, mikro- és kisvállalkozások, kisiparosok 
megtelepedésének támogatása 

1.1.2. Kertgazdasági hasznosítás támogatása, helyi terményekre szakosodott élelmiszeripar 
erősítése 

1.1.3. Helyi ellátást szolgáló kereskedelem fenntartása, a szezonális kiszolgálás biztosítása 
mellett 

1.1.4. Turizmus fejlesztése (Öko-vonal erősítése: mintagazdaságok bemutatása stb.) 
1.2. Helyi gazdaság erősítése  

1.2.1. Önkormányzati vagyon növelése 
1.2.2. Következetes helyi adópolitika kidolgozása 
1.2.3. Turizmus területi feltételeinek megteremtése 
1.2.4. Rövid ellátási lánc preferálása, helyi szolgáltatások fejlesztése 

1.3. Foglalkoztatás bővítése 
1.3.1. Munkahelyteremtés támogatása 
1.3.2. Helyben lakók helyben foglalkoztatásának preferálása 
1.3.3. Minden képzettségű szint számára munkaalkalom megteremtése 
1.3.4. Közfoglalkoztatás bevétel-orientált, önfenntartó tervezése 

1.4. Oktatás, képzés erősítése 
1.4.1. Színvonalas nevelői, oktatói gárda alkalmazása 
1.4.2. Továbbtanulás támogatása 
1.4.3. Vállalkozásokkal egyeztetett képzési programok kialakítása 
1.4.4. Felnőttképzés piaci igényekhez igazítása 
 
ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA 

2.1. Demográfiai egyensúly megőrzése  
2.1.1. Népességszám természetes növekedési feltételeinek megteremtése 
2.1.2. Családbarát település kialakítása 
2.1.3. Idősek ellátásának fejlesztése 
2.1.4. Lakhatási körülmények javítása (megközelíthetőség, közművesítettség, környezeti 

állapot) 
2.2. A lakosság egészségügyi állapotának javítása 

2.2.1. Megelőzésre összpontosító ellátórendszer kiépítése 
2.2.2. Aktív és minőségi időskor megalapozása 
2.2.3. Rekreációs, sportolási lehetőségek bővítése 
2.2.4. Egészségügyi intézményrendszer fejlesztése 

2.3. Arculatfejlesztés 
2.3.1. Településszerkezet újraértelmezése 
2.3.2. Értékes művi elemek megtartása, újjáélesztése 
2.3.3. Értékes táji elemek megőrzése 
2.3.4. Börzsöny és Duna hangsúlyos kezelése 



KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ KÉSZÜLT 
KISMAROS KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 2016. DECEMBER HÓ 

 

 

  42 

2.4. Társadalmi kohézió megteremtése 
2.4.1. Összetartozás érzésének erősítése (helytörténet iskolai tananyagba emelése, 

hagyományőrzés) 
2.4.2. Kapcsolódási pontok növelése 
2.4.3. Következetes elvárások érvényesítése 
2.4.4. Szociális ellátás fejlesztése 

 
ÉPÍTETT KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE 

3.1. Településrészek kiegyensúlyozott fejlesztése 
3.1.1. Település(rész)-központ(ok) fejlesztése 
3.1.2. Közterületek szabályozása, arculati javítása 
3.1.3. Turisztikai célú fejlesztések (turisztikai központ kialakítása, kilátó(k) építése) 
3.1.4. Településrész-kapcsolatok erősítése 

3.2. Intézményi infrastruktúra fejlesztése 
3.2.1. Oktatási, kulturális infrastruktúra fejlesztése  
3.2.2. Egészségügyi, rekreációs és sport infrastruktúra fejlesztése 
3.2.3. Szociális infrastruktúra fejlesztése 
3.2.4. Temető-bővítés 

3.3. Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
3.3.1. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság növelése 
3.3.2. Úthálózati, csomóponti fejlesztések 
3.3.3. Kerékpárutak, gyalogjárdák építése 
3.3.4. Parkoló felületek bővítése 

3.4. Közmű infrastruktúra fejlesztése 
3.4.1. Vízbázis védelme, vízellátás területi bővítése 
3.4.2. Felszíni víz települési szintű rendezése, forrásfoglalások kiépítése 
3.4.3. Szennyvízkezelés arányának növelése 
3.4.4. Megújuló energia-használat bővítése 

 
KLÍMATUDATOS LÉPÉSEK MEGTÉTELE 

4.1. Kompakt település megteremtése 
4.1.1. Szétterülés mérséklése 
4.1.2. Településszerkezeti rendszer felülvizsgálata (területfelhasználás, úthálózat) 
4.1.3. Közösségi közlekedés erősítése, ingázásban betöltött szerepének növelése 
4.1.4. Vízi közlekedés fejlesztése 

4.2. Zöldfelületek fejlesztése 
4.2.1. Erdőterületek/mezőgazdasági területek arányának optimalizálása 
4.2.2. Zöldfelületi rendszer minőségi javítása, fejlesztése, patakmeder rehabilitáció 
4.2.3. Talajeróziót megakadályozó növénytelepítés 
4.2.4. Közterületek fásítása, és növényállományának megújítása 

4.3. Energiatudatos változtatások 
4.3.1. Energiahatékonyság növelése 
4.3.2. Hulladékhasznosítás arányának növelése 
4.3.3. Megújuló energia-használat előtérbe helyezése 
4.3.4. Környezetbarát közlekedési módok (vízi, kerékpár, gyalogos) támogatása 

4.4. Környezetterhelés csökkentése 
4.4.1. Árvízvédelmi biztonság megteremtése 
4.4.2. Levegő-, zaj-, rezgés- talaj- és talajvízterhelés csökkentése (12 sz. főút 

forgalomcsillapítása, csatornázás) 
4.4.3. Vízfolyások, víztestek ökológiai állapotának javítása 
4.4.4. Környezettudatos elvek érvényesítése 
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A) TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÉS TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁS 
Az Országgyűlés Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 
1/2014. (I. 3.) OGY határozata szerint Kismaros a Budapest körüli rekreációs zóna, gazdasági-
technológiai magterület, turisztikai funkciójú terület, emellett a Dunakanyar kultúrtáj része. Kismaros 
a Budapest körüli 40-80 km-es ipari/logisztikai gyűrűn belül helyezkedik el. A település a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Terv hatálya alá tartozó agglomerációs települések közé nem tartozik, 
azonban a Nemzeti Fejlesztés 2030 városhálózatot bemutató ábrája a települést a Budapesti 
agglomeráció részének tekinti. Munkaerőpiaci szempontból Budapest és Vác jelenti a település két 
legjelentősebb kapcsolatát, mivel az ingázók száma e két településre a legmagasabb. 
Pest Megye Területrendezési Terve 433,92 ha értékben rögzítette Kismaros települési térségi 
kiterjedését. Meghatározta továbbá, hogy az ezen kívül eső területek döntően erdőgazdálkodási 
(548,47 ha), kisebb részben mezőgazdasági (173,79 ha), illetve vízgazdálkodási térség térségi 
területfelhasználási kategóriába (39,52 ha) tartozzanak.  

Térségi területfelhasználás 

megnevezése területe (ha) aránya 

hagyományosan vidéki települési térség 433,92 36,3% 

erdőgazdálkodási térség 548,47 45,9% 

mezőgazdasági térség 173,79 14,5% 

vízgazdálkodási térség 39,52 3,3% 

összesen 1195,7 100,00% 

(Adatok forrása: http://gis.teir.hu/rendezes_pest_trt/) 
 
Kismaroson az erdőgazdálkodási térség aránya rendkívül magas, emellett a mezőgazdasági térség 
aránya alacsony. A hagyományosan vidéki települési térség aránya is magas, ezen felül területi 
elhelyezkedésében szétterültség figyelhető meg. A térségi területfelhasználási kategóriák településen 
belüli területi elhelyezkedése további beépítésre szánt terület kijelölését csak rendkívül alacsony 
mértékben teszik lehetővé.  
 
B) TELEPÜLÉSSZERKEZETI, TERÜLETHASZNÁLATI ÉS BEÉPÍTETTSÉGI VÁLTOZÁS 
A Koncepció – tervműfajánál fogva – településszerkezeti, terület-felhasználási, illetve beépítettségi 
változásokat közvetlenül nem eredményez. Elindít azonban egy folyamatot, amelyik végül elvezet 
ezeknek a tényezőknek a megváltozásához. 
A Koncepcióhoz készült Korlátozási térkép nevesíti, és le is határolja azokat a területeket, amelyek a 
korlátozási tényezőkkel érintettek. 
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Korlátozási tényezők 

 
A változások többirányúak. A Koncepció önálló fejezetben foglalkozik a települési szintű javaslatok 
bemutatásával. A javaslatokat az alábbi témakörökben tesz. 
Általános, az egész várost érintő fejlesztési javaslatainak tárgya: 

- fejlesztési területek 
- alulhasznosított területek 
- közlekedési kapcsolatok 
- külterületi beépített helyek 
- települési arculat 
- közmű (felszíni víz, szennyvíz csatorna) 
- megújuló energia 

Zöldfelületi hálózatot érintő fejlesztési javaslatainak tárgya: 
- vízi elemek 
- erdőterületek 
- közterületi zöldfelületek 
- fásított parkolók 
- táji elemek 

Természeti értékeket érintő fejlesztési javaslatainak tárgya: 
- vízfolyások, állóvizek, vizes élőhelyek 
- megtartás, megőrzés 

Sport-, szabadidős és rekreációs területeket érintő fejlesztési javaslatainak tárgya: 
- sportcsarnok, sportpálya 
- horgásztó 
- kerékpárút 
- turizmus (lovas, horgász, kerékpáros) 

Temető területet érintő fejlesztési javaslat tárgya: 
- Városi temető 
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C) INFRASTRUKTURÁLIS VÁLTOZÁS 
 KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA 
Kismaros területét tervezett úthálózati elem az Országos Területrendezési Terv és a Pest Megyei 
Területrendezési Terv szerint nem érinti. A MÁV előzetes levélben (Ikt. sz.:60448/2015/MAV) 
tájékoztatott arról, hogy vasúti fejlesztési terveik nem tartalmaznak nyomvonalváltozást igénylő 
beavatkozást a Budapest – Vác – Szob oh. vasútvonal települést érintő szakaszán. 
A történelmi településközponton keresztül halad a 12 sz. másodrendű főút, illetve a településrészt 
északról a 70 sz. [Budapest–Szob] vasútvonal határolja.  
A koncepció célrendszerébe tartozik a forgalomcsillapítás, a közlekedésbiztonság növelése, úthálózati 
csomóponti fejlesztések, kerékpárutak, gyalogjárdák építése, illetve parkoló felületek bővítése. E célok 
hozzájárulnak a biztonságosabb települési közlekedés kialakításához, illetve a település kedvezőbb 
elérhetőségéhez.  
A klímatudatosság jegyében a település a közösségi közlekedés fejlesztését preferálja, valamint a 
környezetbarát közlekedési módot képviselő kerékpáros közlekedés fejlesztését. Utóbbi a belső 
kapcsolatok kedvező eszköze, és - rekreációs használata révén - a turizmus érdekeit is szolgálja. 
 
 KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA 
A Nemzeti Fejlesztés 2030 című dokumentum jelentős teret szentel a klímaváltozás hatásainak 
felmérésére és a felkészülési teendők számbavételére. Ezzel megerősíti az Európai Unió Tanácsának 
Magyar Elnöksége periódusa alatt született Klímabarát városok – Kézikönyv az európai városok 
klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről című kiadvány megállapításait. A 
klímatudatos szemlélet azért is fontos, mivel a klímaváltozással szemben, nevezetesen árvíz tárgyában 
Kismaros sérülékenynek minősül. 
Közmű-fejlesztés szempontjából kiemelt figyelmet kap a felszíni víz települési szintű rendezése, illetve 
a megújuló energia-használat bővítése. 
 
 INTÉZMÉNYI INFRASTRUKTÚRA 
A Dunakanyarbeli vonzáspont szerep erősítése intézményi fejlesztéseket is megkíván. A Koncepció 
céljai között szerepel a szociális, oktatási, kulturális, illetve az egészségügyi és rekreációs infrastruktúra 
fejlesztése.  
 
D) NÉPESSÉG, ÉLETMÓD, TÁRSADALOM, KULTÚRA VÁLTOZÁSA 
Kismaros népessége 1870. év óta folyamatos, növekvő tendenciát mutat. A népességszám 1870. évben 
432 fő volt, 2001. évben az állandó népességszám 1800 fő, míg 2011. évben 1997 fő volt. A 
lakónépességszám változása is növekvő tendenciát mutat a 2000. év és a 2014. év között. A növekvő 
népességszám párhuzamot mutat a megyei értékeknél tapasztalható növekedéssel. Rendkívül fontos 
kihangsúlyozni, hogy e növekvő települési tendencia ellentétes az országos, csökkenő tendenciával. A 
település növekvő népességszáma – a KSH adatok elemzése szerint – a településre vándorlások 
számából adódik, nem pedig a természetes növekedésből.  
A Koncepció a népességszám növekvő települési tendenciájára építve a célok között szerepelteti 
többek között a népességszám természetes növekedési feltételeinek megteremtését, az idősek 
ellátásának fejlesztését,a  lakhatási körülmények javítását, a lakosság egészségügyi állapotának 
javítását, továbbá a munkahelyteremtés támogatását és a helyben lakók helyben foglalkoztatásának 
preferálását. Az életminőség javításához hozzá tartozik az arculatfejlesztés is, melynek részét kell, hogy 
képezze az értékes művi elemek megtartása. 
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E) MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK FELMÉRÉSE ESETÉN A KÖZÉPTÁVON TERVEZETT, A TELEPÜLÉSI 
ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPELTETETT LÉTESÍTMÉNYEK MEGJELENÉSÉT ÉRINTŐ 
BEAVATKOZÁSOK MEGNEVEZÉSE ÉS RÖVID ISMERTETÉSE 

Az „arculatfejlesztés” és az „értékes művi elemek megtartása, újjáélesztése” az értékőrzés mellett a 
megismertetést is szolgálja. A megismerés – megértés – megszeretés íve pedig a lokálpatrióta 
szemléletet erősíti. 
A „településszerkezet újraértelmezése”, illetve a „közterületek arculat javítása” magába foglalja a művi 
értékeknek és környezetüknek együttes fejlesztését. 
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3. HATÁSELEMZÉS SZÖVEGES ÉS ÁBRÁZOLT FORMÁBAN A KÜLÖNBÖZŐ HATÁSTERÜLETEK 
KIJELÖLÉSÉVEL 

 
A) TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSSZERKEZETET ÉRINTŐ KÖVETKEZMÉNYEK 
A történelmi településközpontot érintő célok közé tartozik a forgalomcsillapítás és a 
közlekedésbiztonság növelése, illetve az árvízvédelmi biztonság megteremtése. A Koncepció emellett 
célul tűzte ki a szétterülés mérséklését, mely hozzájárul a már kialakult településközpont szerepének 
megőrzéséhez. A célrendszer emellett hangsúlyt fektet a településrész központok fejlesztésére és a 
köztük lévő kapcsolatok erősítésére is, mellyel a településrészek kiegyensúlyozott fejlesztését 
irányozza elő. A célok közé beépítésre került a temető-bővítés is, mivel a jelenlegi temető területe nem 
rendelkezik kapacitás-tartalékkal.  
A történeti településszerkezetre közvetve hatást gyakorol a növekvő népességszám is, mivel a 
lakónépesség növekedésével párhuzamosan a meglévő oktatási, szociális és egészségügyi intézmények 
kihasználtsága is növekszik.  
A Koncepció Kismarost a Duna kanyarulatában és a Börzsöny kapujában elhelyezkedő vonzáspontként 
definiálja. A célrendszer turisztikai célú fejlesztésekkel is számol, mely a település látogatottságának 
növekedését vonja maga után. 
 
B) TERMÉSZETI, TÁJI HATÁSOK 
Az 1781. évi úrbéri térképen szereplő állapot és a településszerkezeti tervben lefektetett elvek 
markánsan megjelenítik az eltelt 200 év alatti változásokat. Kirajzolódnak a máig megőrzött struktúrák, 
miközben a mezőgazdasági területek kivonása is láthatóvá válik.  
Kismaros közigazgatási területe természetvédelmi védettség alá tartozó területekkel nagymértékben 
érintett. A település táji, természeti értékekben rendkívül gazdag, éppen ezért a Koncepció kiemelt 
hangsúly fektet környezeti és természeti elemek védelmére, állapotának javítására.  
A Koncepció stratégiai céljai között szerepel a klímatudatos lépések megtétele, melyek táji természeti 
hatásai kedvezőek. A szétterülés mérséklése a további beépítéseket koncentráltabb térbeli 
elhelyezkedésben képzeli el, ezáltal csökkentve a táj terhelését. A közösségi közlekedés erősítése és a 
környezetbarát közlekedési módok támogatása közvetve csökkenti a személygépjármű használatból 
eredő légszennyező anyagok kibocsátását. Az energiatudatos változások és környezetterhelés 
csökkentése tematikus célok 4-4 db részcélja egyértelműen pozitív hatást gyakorol a környezeti 
elemekre, többek között a szennyező anyag kibocsátás csökkentésével, melyben kiemelt szerepet 
játszik a megújuló energia-használat és energiahatékonyság növelése. A zöldfelületi rendszer minőségi 
javítása és patakmeder rehabilitáció közvetlenül gyakorol kedvező hatást a táji, természeti rendszerre. 
Az arculatfejlesztés tematikus cél alá került besorolásra az értékes táji elemek megőrzése.  
Ezek mellett azonban számolni kell a növekvő népességszám, illetve a turizmus fejlesztéséből adódó, 
magasabb fokú emberi jelenléttel, mely a természeti rendszerekre hatást gyakorol, azok 
igénybevételével jár. A Koncepció céljai a település fejlesztését környezet- és klímatudatos lépések 
mentén képzeli el, minimalizálva a környezetterhelés kockázatát, kiemelt hangsúlyt fektetve a 
természeti rendszerek megőrzésére.  
 
C) A TELEPÜLÉSKÉP FELTÁRULÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI 
A településkép feltárulása személygépjárművel, illetve vonattal érkezve eltérő.  
Verőce felől érkezve személygépjárművel az út jobb oldalán még Verőce területe látható, míg a bal 
oldalon már Kismaros lakóterülete tárul fel. Verőce közigazgatási területe kelet felől hosszan 
beékelődik Kismaros közigazgatási területébe. E terület Verőce szerkezeti terve szerint vasúti terület. 
Természetesen a közigazgatási területek e módon történő érintkezése csak a szerkezeti terv és a 
földhivatali alaptérkép megtekintése során válik egyértelművé, a településre érkező szemszögéből 
nézve az út mindkét oldala látszólag Kismaroshoz tartozik, mivel a közigazgatási határt jelző tábla már 
a Gimpli híd magasságában, tehát a közigazgatási határ beékelődése előtt található. Kismarosnak a 
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településkép e módon történő feltárulására (bal oldalon kertvárosias lakóterület, jobb oldalon vasúti 
terület) jelenleg nincs befolyása.  
Nagymaros felől érkezve személygépjárművel a településkép fokozatosan tárul fel. Először a külterület, 
majd a történelmi településmag nyugati vége, majd a településközpont fogadja a látogatót. A 
településen átutazók számára tehát a 12 sz. másodrendű főúton keresztül tárul fel a településkép. 
A vasútról érkezők számára az első feltáruló településkép a vasútállomás és környezete, mely Ófalu 
északi részén található. A kötöttpályás közösségi közlekedéssel érkezők esetében nagyobb 
jelentőségre tesznek szert a megérkezési pontok, azaz a pályaudvarok. Ezek kapuján kilépve az érkező 
azonnal a városi szövet közepében találja magát, a felvezetés elmarad, a benyomást a pályaudvar 
épületéből kilépve azonnal megszerzi. Arculati szerepe tehát jelentős a pályaudvar minőségének. 
A településkép feltárulásának új pontjai/vonalai a környezetbarát közlekedést használók érkezési 
helyei. A kerékpárosok számára van idő a felkészülésre, nem kíván gyors reagálást a belépés, elnyújtott 
felismerések láncolata vezet el útjuk célpontjához. Az ő számukra van idő az elmélyült megfigyelésre. 
Nem suhan el mellettük a táj, hogy csak egy-egy röpke benyomást hagyjon maga után. Számukra a 
részletek tanulmányozása vezet el az egész megismeréséhez. 
 
D) RÉGÉSZETI EMLÉKEK, MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK FELTÁRHATÓSÁGÁNAK, MEGMARADÁSÁNAK, 

BEMUTATHATÓSÁGÁNAK, VAGY PUSZTULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 
A településfejlesztési koncepció nem fogalmaz meg konkrét olyan területfelhasználási változással járó 
módosítást, vagy más beruházási elképzelést, mely a régészeti örökségre közvetlenül hatást 
gyakorolna. Azonban a további tervezések során figyelembe kell venni, hogy a beépítéssel, vagy 
jelentősebb talajmunkával járó tevékenységet eredményező változtatási szándékok esetében a 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek elkerülésére kell törekedni. Bemutatásra alkalmas lelőhely a 
település területén sajnos nem található. 
 
A régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok, költségek  
A) Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.)  11§-a alapján a 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. Erre való 
tekintettel a településfejlesztés során a megvalósítandó, földmunkával járó beruházásokat az alábbi 
jogszabályok figyelembevételével kell tervezni. 
 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyeken megvalósuló tevékenység, építmény, létesítmény 
engedélyezésére irányuló hatósági eljárásokban a a 39/2015. (III. 11.) Kormány rendelet (a 
továbbiakban Korm. rendelet) 3. § a) pontja és 1. számú mellékletének 13. pontja alapján a Korm. 
rendelet 64. §-ban foglalt szakkérdések érvényesülése érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, mint szakhatóságot (továbbiakban 
szakhatóság) kell megkeresni. 
 
A Korm. rendelet 4.§(1) bekezdésének értelmében nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással 
járó tevékenység csak a szakhatóság engedéllyel végezhető. 
 
Az Kötv. 19. § (1) bekezdése szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal (beleértve az 
erdőtelepítést és erdőirtást) a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott 
esetekben és módon el kell kerülni. 
 
A Kötv. 22.§ (1) bekezdés értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos 
földmunkával érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel megelőző (régészeti 
megfigyelés, próba-, és teljes felületű) feltárást kell végezni. 
 
• Régészeti megfigyelés 
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A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett 
tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti 
örökség elemeit; ha a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos; ha a beruházással 
kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét; ha a 
nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, 
illetve ha a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el. A 
földmunkák közben végzendő régészeti megfigyelés (Kötv. 7.§ 36. pont) célja a beruházás 
földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a 
régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása. 
 
• Próbafeltárás 
A Kötv. 22. § (3) bekezdés b) pontja szerint próbafeltárást lehet előírni, ha előzetes régészeti 
dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez jogszabályban meghatározottak szerint 
nem végeznek próbafeltárást, továbbá földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett 
beruházás valósul meg, illetve a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése 
vagy rétegsora nem ismert.  
• Teljes felületű feltárás 
A Kötv. 22.§ (3) bekezdésének c) pontja alapján teljes felületű feltárás írható elő, amennyiben a 
beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő fontosságú forrása, 
illetve ha a beruházás történeti városmag területén valósul meg, továbbá – a Kötv. 22.§ (3) 
bekezdésének d) pontja szerint – ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új 
eredményekkel gazdagítja. A hatóság a Kötv. 22.§ (4) bekezdése alapján a régészeti feladatokat a 
lelőhely különböző részei vonatkozásában eltérően is meghatározhatja. 
 
A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20.§ (4) bekezdés és a Kötv. 22.§ 
(5) bekezdésének b) pontja rendelkezik. A megelőző feltárásra jogosult szerv és a beruházó közötti 
szerződéskötést a Kötv. 22.§ (10) bekezdés írja elő. 
 
A beruházó költségviselését a Kötv. 19.§ (3) bekezdése írja elő. A Kötv. 19.§ (4) bekezdés értelmében 
a régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági árakat a Korm. rendelet 5. 
melléklete tartalmazza. 
 
A Kötv. 22.§ (2) bekezdése szerint a földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes 
régészeti dokumentáció (a továbbiakban: ERD) készíthető, különösen a földterület-kiválasztáshoz és 
nyomvonal-kijelöléshez; nem nagyberuházás esetén a beruházó az ERD készítésével feltárásra jogosult 
intézményt bízhat meg. 
 
A régészeti feltárások költségét, a mentő feltárások kivételével annak kell fedezni, akinek érdekében a 
feltárás szükségessé vált (Kötv.19. § (3), 22-23. §). A Kötv. 23/F.§ szabályozza a nagyberuházásokhoz 
kapcsolódó megelőző feltárások régészeti feladatellátás idő- és költséghatárát.  
 
A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20. § (4) bekezdése és a Kötv. 22. 
§ (5) bekezdésének b) pontja rendelkezik. A szükséges feltárások rendjét a Korm. rendelet 11-18 §-a 
határozza meg. A megelőző feltárásra a feltárásra jogosult szerv és a beruházó közötti szerződéskötést 
a Kötv. 22. § (10) bekezdése, a beruházó költségviselését a Kötv. 19. § (3) és (4) bekezdése írja elő. 
 
Nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feltárások esetében a Korm. rendelete 19-25 §-a alapján kell 
eljárni. 
 
 
 



KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ KÉSZÜLT 
KISMAROS KÖZSÉG ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 2016. DECEMBER HÓ 

 

 

  50 

B) Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is törekedni 
kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére a Kötv. 24. § (1) bekezdése szerint. Ha 
bármilyen tevékenység során régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy lelet kerül elő, a felfedező 
(a munka felelős vezetője) a Kötv. 24. § (2) bekezdés értelmében köteles a tevékenységet azonnal 
abbahagyni és a feltárásra jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet a hatóság 
intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai 
szerint - a hatóság intézkedéséig gondoskodni. 
A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. § alapján 
szankcionálják. 
 
E) TÖRTÉNETI TÉRBELI RENDSZEREK ALAKULÁSA 
A Koncepció Kismarost földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a Duna kanyarulatában és a Börzsöny 
kapujában elhelyezkedő vonzáspontként definiálja. A település alapítása óta községként van 
nyilvántartva. Népessége azonban az elmúlt évszázadban folyamatosan növekedett, mely tendencia 
napjainkban is tart. Kedvező földrajzi elhelyezkedése és demográfiai folyamatai alapján tehát joggal 
tart igényt a térségi vonzáspont szerepkörére. 
 
F) MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLETEK, MŰEMLÉKI KÖRNYEZETEK, MŰEMLÉKEK ESZMEI, 

HASZNÁLATI ÉS ESZTÉTIKAI JELENTŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA A TÁJBAN, TELEPÜLÉS-
SZERKEZETBEN, ÉPÍTETT KÖRNYEZETBEN, A TELEPÜLÉS ÉLETÉBEN 

Kismaros országosan védett művi elemei mellett felmérésre kerültek a helyi védelemre javasolt, helyi 
jelentőségű elemek is. Az értékek felmérésében rendkívül nagy segítséget nyújtott a Kismarosi Sváb 
Muzeális Gyűjtemény illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Jó érzéssel tekinthetünk a kiemelt 
építményekre, hiszen megjelöltük őket, fennmaradásukért tettünk egy lépést.  
A Római Katolikus Templom műemléki környezete a Forster Központ adatszolgáltatása alapján 
kijelölésre került. A település helyi védelemre javasolt elemei részletesen feltárásra kerültek, így a már 
korábban helyi védelem alá tartozó elemek köre kiegészíthető. Az értékkataszterben a Kismarosi Sváb 
Muzeális Gyűjtemény Igazgatója által rendelkezésünkre bocsátott ábrákat is feltüntettük, mivel azok a 
kijelölt értékeket még korabeli fotókon ábrázolják, így azok szerkezeti, esztétikai változásai nyomon 
követhetőek.  
A Koncepció az értékes művi elemek megtartását, újjáélesztését céljai közé vette.  
 
G) MŰEMLÉKEK MEGÚJULÁSÁNAK ÉS FENNTARTHATÓSÁGÁNAK GAZDASÁGI ESÉLYEI 
A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció a Dunakanyar 
kultúrtájra vonatkozó fejlesztéspolitikai feladatai között sorolja fel a kulturális örökség megőrzését (az 
épített örökség mellett a településkép is megőrzendő érték), a helyi identitástudat fejlesztését. A Pest 
Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2030 szerint a Dunakanyar térsége a Turisztikai, rekreációs 
fejlesztések célterülete. 
A műemlékek fenntarthatóságának gazdasági esélyét a rögzített irányokhoz való kapcsolódás, 
hasznosításuk támogatott keretekhez kötése jelenti. 
 
H) TELEPÜLÉSKARAKTER VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI 
Jelen Koncepció keretében Kismaros értékvédelmi elemeinek áttekintése is megtörtént. Az alábbi 
védelmi típusok lettek rögzítve: 

- Helyi védelemre javasolt, helyi jelentőségű művi elemek 
- Településképi jelentőségű útvonalak, terek 
- Épületek, épületrészek, építmények 
- Szobrok, kopjafák, keresztek, feszületek, emléktáblák 

- Helyi védelemre javasolt, helyi jelentőségű struktúrák 
- Településszerkezet (legelő, nyárigát, Stuck, kert, lakóház, iparos sor, pincesor) 
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- Látvány (Ófalu Duna felőli látványa, kilátóhelyekről a kilátás 
- Helyi védelemre javasolt, helytörténeti jelentőségű elemek 

- Elnevezések (dűlőnevek, településrész nevek, családnevek) 
- Objektumok (történelmi pecsét lenyomata, lebontott iparvasút, lebontott vízimalom) 

 
A Koncepció a védett karakterjegyű elemeken túl gondot fordít a település egészének arculatára. A 
település ugyanis több mint alkotóelemeinek egyszerű összegzése, valami új keletkezik a részek 
egymásra hatásából. Ám az elv visszafelé is igaz. Ha a részeket erősítjük, ezek hatása nem egyszerűen 
összegződik, hanem hatványozódva, magasabb szintű végeredményre vezet. 
 
I) KÖRNYEZETI TERHELÉSEK ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
A település terjeszkedése, vonzást gyakorló létesítményeinek növekedése, kapcsolatainak bővülése 
mind a környezetterhelés növekedése irányába mutat. Élhetünk azonban olyan eszközökkel, amely e 
folyamatot mérsékelheti, sőt megállíthatja. 
A környezetterhelés tényezői közül a zaj és rezgés döntően közlekedési eredetű, ám a gazdasági 
tevékenységből, sőt a szórakoztató létesítményekből eredő terhelés is jelentős lehet. A közlekedési 
eredetű zaj- és rezgésterhelés környezetbarát közlekedési módok alkalmazásával, a gazdasági eredetű 
a legjobb technológiára törekvéssel, míg a szórakoztató létesítmények zajterhelése elsősorban zárt, 
zajszigetelt megoldásokkal mérsékelhető. 
A környezetterhelés másik tényezője a levegőszennyezés. Ez technológiai fejlesztésekkel, megújuló 
energiaforrások alkalmazásával, a porterhelést megkötő burkolatokkal, illetve zöldfelületi kialakítással 
ellensúlyozható. 
A harmadik tényező a vízvédelem kérdése. A víztakarékosság, a szennyezett víz tisztításának hatásfok-
növelése, a közművesítés kiépítése, illetve a szürkevíz hasznosításának megoldásai mind a vízvédelem 
érdekeit szolgálja. Emellett az árvízvédelem biztosítása mind az emberi életbiztonság, mind az épített 
környezet műszaki állapotának megóvása szempontjából elengedhetetlen. 
Az épített örökség műszaki állapotára mindhárom tényező kihat. Az épületek állagromlása, illetve a 
rezgés, a levegőszennyezés és az agresszív vizek jelenléte között egyenes arányosság mutatható ki. 
A Koncepció jövőképe az életminőség javítását, a közlekedési és közmű infrastruktúra fejlesztését, a 
környezetterhelés csökkentését, valamint az árvízvédelmi biztonság megteremtését egyaránt bevette 
céljai közé. Mindezek az örökség műszaki állapotát kedvező irányba befolyásolják. 
 
J) FOLYAMATOK IRÁNYA, VISSZAFORDÍTHATÓSÁGA 
A település népessége növekszik. Az országos és Uniós átlagot tekintve csökkenő népességszám 
figyelhető meg. Kismaros rendkívül kedvező adottságokkal rendelkezik, melyet bizonyít az 
odavándorlások magas száma. A település fejlődését tekintve a kompakt városszerkezet kialakítása a 
cél, a területi szétterülés mérséklésével párhuzamban. A települési térség szétterülése mellett nem 
szólnak érvek. Az elérhetőség a jelenlegi településszerkezeten belül is fejlesztést igényel. További, a 
jelenlegi történelmi településmagtól távol eső terjeszkedés a kapcsolatok újabb és újabb vonalakkal 
való bővítését igényli, amely újabb területeket von el a tájtól. 
A Koncepció a szétterülés mérséklése és a településrész-kapcsolatok erősítésére helyezi a hangsúlyt, 
amely mégis egyediséget sugárzó részekből tevődik össze. Az elérhetőség javítását irányozzák elő a 
Koncepció célrendszerében szereplő közlekedési infrastruktúra fejlesztések tematikus részcéljai. A 
célrendszer a településszerkezeti tervben már kijelölt beépítésre szánt területek felülvizsgálatára 
koncentrál, valamint a bevonásra tervezett területek optimalizálására. 
 
K) KÁRENYHÍTÉS LEHETŐSÉGE, KÖLTSÉGE, ILLETVE ELLENTÉTELEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 
A település kulturális öröksége sérülékeny, meg nem újuló erőforrás, amelynek minden egyes eleme 
feltétlenül megóvandó, ezért azok elhelyezkedését, védelmét a vonatkozó Koncepcióban prioritásként 
szükséges kezelni. 
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Az örökséget ért károk mértéke eltérő. Már az arculati megjelenést beárnyékoló kisebb károk is 
elrontják a települési összképet. Amennyiben ehhez szerkezeti károk is társulnak, úgy az építmények 
hasznosíthatósága kerül veszélybe. A legutolsó lépcsőfoknál, azaz az örökségi elemek 
megsemmisülésénél egy kapu bezárul mögöttünk, amin soha többé nem tudunk visszamenni. Az 
ellentételezés ebben az esetben lehetetlen. Örülhetünk a felmérési dokumentáció meglétének, 
ismerhetjük az adatokból kinyerhető információt. A későbbi korok új technológiával megerősített 
vizsgálati módszereit azonban már nem tudjuk alkalmazni, sok, ma még nem ismert tényt örökre 
homályban tartva. 
A kárenyhítés helyett a hangsúlyt a megelőzésre, a megtartásra kell áthelyezni. Az örökségi elemek jó 
karban tartása az elsődleges, a kárenyhítés lehetőségeinek kutatását, csak előbbi alkalmazhatatlansága 
esetére tartogassuk. 
Régészeti lelőhelyeket érintő fejlesztések esetén mindenképp szükséges a terület előzetes feltárása, 
hogy az ott található régészeti információk ne vesszenek el. Itt a kárenyhítést a megelőző feltárás 
jelentheti. 
 
L) A MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK TEKINTETÉBEN SWOT-ANALÍZIS (KOCKÁZATELEMZÉS) 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Az értékek koncentrált elhelyezkedésűek. Kevés számú országosan védett elemmel 
rendelkezik a település. 

A védendő épületek használatban vannak.  Egyetlen műemlék sincs I. bírság kategóriába 
sorolva. 

A védendő értékek a település morfológiai 
hangsúlyait jelentik. 

 

A Római Katolikus Templom rendelkezik 
műemléki környezettel a FORSTER Központ 
adatszolgáltatása szerint.  

 

A védelemre javasolt helyi jelentőségű épületek 
és építmények mellett a helyi jelentőségű 
struktúrák és helytörténeti jelentőségű elemek 
magas száma.  

 

A településen az épített örökség 
feltérképezéséhez nagy mennyiségű, 
rendszerezett adat áll rendelkezésre a Kismarosi 
Sváb Muzeális Gyűjtemény és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából. 

 

A település történetének vizsgálatához 
szükséges térképek rendkívüli részletessége, 
megléte (kiemelten az 1781. évi úrbéri térképre 
vonatkozóan). 

 

A település története több helytörténeti 
kiadványból is nyomon követhető. 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

Turizmus fellendülése segíti az értékek 
fennmaradását. 

A megtartás szándéka az új elvárásokhoz való 
átépítésüket megakadályozza. 
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4. KÖZÉRTHETŐ, EGYÉRTELMŰ, ELBÍRÁLÁSRA ALKALMAS ÖSSZEFOGLALÓ 

Kismaros közigazgatási területén 10 db ismert régészeti lelőhely található, melyek mindegyike 
általános védelem alatt áll. 
 
A nyilvántartás 1 db műemléket és az ahhoz tartozó műemléki környezetet ismer.  
 
Összesen  

- 2 db városképi jelentőségű útvonalat, teret,  

- 43 db épületet, épületrészt és építményt,  

- 23 db szobrot, kopjafát, emléktáblát, feszületet,  

- 1 db településszerkezetet (7 szerkezeti elemből áll),  

- 5 db látványelemet,  

- 89 db helytörténeti jelentőségű elemet (32 db dűlő-, és településrész név, 17 db családnévhez 

köthető épített elem, 30 db név az 1781. évi úrbéri térkép jobbágynévsora alapján, valamint 

10 db objektum) rögzítettünk. 

 
A Koncepcióban vázolt fejlesztések közül több esetben kell olyan változtatásokkal számolni, melyek 
régészeti lelőhelyeket is érinthetnek. A célok csak közvetett módon gyakorolnak hatást a régészeti 
lelőhelyekre, az egyes fejlesztési elképzelések megvalósulása esetén. Régészeti érintettség esetén a 
kivitelezési munkálatok előtt mindenképp szükséges az érintett régészeti lelőhelyek terepbejárással 
egybekötött felmérése, majd megelőző feltárása. Kismaros Településfejlesztési Koncepciója részletes 
helyzetfeltárást, helyzetelemzést és helyzetértékelést alapul véve született. A minden tényezőre 
kiterjedő vizsgálat a kidolgozott Koncepció jövőképét legitimálja, kitűzött céljait reálissá teszi. 
Kismaros örökségi elemei kellő hangsúllyal szerepelnek az anyagban, jól követhetők a tervezett 
elhatározások. Ezen felül javasolt a kulturális örökség helyi védelmére vonatkozó jelenleg hatályos 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
A Koncepció a település értékeire figyelve, megmaradásukat segítve tervez hosszú, illetve nagytávú 
idősíkjában. Valamennyi elemében benne rejlik az örökség védelmének szempontrendszere. 
Alapelveiben a fenntarthatóság és fejlődés tengelyei mentén mozog. Épített környezetről vallott 
jövőképe támogatható. Az „Arculatfejlesztés”-megnevezésű tematikus célja részcélként nevesíti az 
„értékes művi elemek megtartását, újjáélesztését”.  
 
A Koncepció örökségvédelmi elemekre gyakorolt hatása tehát egyértelműen kedvező. 
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5. NYILATKOZAT: AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KÉSZÍTŐJÉNEK NYILATKOZATA 
ARRÓL, HOGY A TERVEZETT MEGOLDÁS MEGFELEL AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
JOGSZABÁLYOKNAK ÉS HATÓSÁGI ELŐÍRÁSOKNAK 

 
Alulírott vezető településtervező, mint az örökségvédelmi hatástanulmány készítője ezennel 
nyilatkozom, hogy jelen örökségvédelmi hatástanulmány megfelel az örökségvédelmi hatástanulmány 
tartalmi követelményeit meghatározó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.  
Kijelentem továbbá, hogy az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére – az örökségvédelmi 
hatástanulmányról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 69.§ (2) b) pontja értelmében, mint a 
hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta elkészítésére jogosultsággal bíró településtervező – jogosult 
vagyok. 
 
Budapest, 2016. június hó 
 
 
 
 
 
……………………………………….. 
Paksi Szilvia okl. építészmérnök 
vezető településtervező 
TT/1 01 2592 
 
 
 
 
 
A Kismaros Településfejlesztési koncepciója kapcsán készített Örökségvédelmi Hatástanulmány 
Régészeti fejezetét készítő régészek nyilatkoznak, hogy a régészeti tanulmányt a 39/2015. (III. 11.) 
Korm. rendelet és a hatósági előírásoknak megfelelően készítették el, a tervezett megoldások 
megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. 
 
Pécel, 2016. június 27. 
 
 
 

      
Vágner Zsolt, okleveles régész    Dr. Türk Attila régész 
osz: 459/2002      szakértői szám: 2.3.1/575-6/2005 
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6. A MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK TEKINTETÉBEN A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁR TARTALMAZZA 

 
A) AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG ORSZÁGOS VÉDELEMRE (VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉK) MÉLTÓ 

LÉTESÍTMÉNYEINEK AZONOSÍTÓ ADATAIT (MEGNEVEZÉS, CÍM, HELYRAJZI SZÁM, JELLEMZŐ 
FÉNYKÉP) 

 
B) A KÖZTERÜLET FELÉ ESŐ HOMLOKZATOK, NÉZETEK MEGŐRZENDŐ, AZ ÉPÍTÉSZETI 

KIALAKÍTÁS KARAKTERE SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS ÉRTÉKEIT 
 
C) A LÉTESÍTMÉNYEK TOVÁBBI – SZEMREVÉTELEZÉSSEL MEGÁLLAPÍTHATÓ – ÉRTÉKEIT 
 
Kismaros Településfejlesztési Koncepciójához a fenti felsorolásban szereplő kritériumokat betartó 
települési Értékleltár készült. A helyi értékek rögzítése a Településrendezési Eszközök felülvizsgálata 
során, az Értékleltár alapján biztosítható. 
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7. AZ ÉRTÉKVÉDELMI TERV TARTALMAZZA 

 
A) AZ ÉRTÉKEK MEGHATÁROZÁSÁT ÉS TUDOMÁNYOSAN MEGALAPOZOTT RANGSOROLÁSÁT 
A régészeti örökség felmérését a Forster Központ adatbázisa alapján állítottuk össze. Az értékek 
meghatározása – a fenti adatforrás használata miatt – tudományosan megalapozott. 

A műemléki értékek 2015. októberi állapotot tükröző adatai a Forster Központ által vezetett, a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 71.§ (1) bekezdése szerinti központi, 
közhiteles nyilvántartás, valamint a Forster Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 5.§ (1) 
bekezdésének megfelelő tudományos adatbázis alapján készültek. 

A helyi művi értékek besorolásánál az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 
66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 2.§ előírásait követtük.  
Javaslatunk helyi területi védelem (utcaszerkezet, látvány, útvonal) és helyi egyedi védelem (épület, 
szobor, kopjafa, emléktábla, feszület) alá tartozó elemeket tartalmaz.  

A Forster Központ 600/56-2/2016. iktatószámú levelében megállapította, hogy „a települést 
világörökségi és világörökség várományos helyszín nem érinti.” 
 
 
B) AZ ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPELTETETT LÉTESÍTMÉNYEK ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSÉT 

ELŐSEGÍTŐ SZEMPONTOKAT ÉS KONKRÉT KÖVETELMÉNYEKET 
A Forster Központ általános javaslatai a következők 

• A zip formátumban elektronikusan átadott tudományos adatszolgáltatás információi a 
javaslatban tájékoztató adatként szerepeljenek, tekintve, hogy a védettségről miniszteri 
rendelet intézkedik.  

 [A településrendezési eszközökben készítésénél gondoskodunk a kérés teljesítéséről.] 
• A védett ingatlanok térképi megjelenítését, a területi lehatárolás módját az illetékes 

Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályával 
egyeztetni célszerű. 

• A fejlesztésre, változtatásra vonatkozó javaslatok, és a szabályozás egyaránt vegye 
figyelembe a Kötv., valamint az Övr. előírásait, különös tekintettel ez utóbbi 28.§ (1) 
bekezdésében foglaltakra, amely szerint a földmunkával járó beruházásokkal a régészeti 
lelőhelyeket el kell kerülni. Amennyiben az elkerülés nem lehetséges, az Övr. 30. § (4) a) 
értelmében teljes felületű feltárást írható elő, ami mind a beruházás bekerülési költségeit, 
mind a kivitelezés időtartamát megnöveli. A Kötv. 13. § (1) értelmében védetté 
nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a 
lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti. Az Övr. 3. § (2) bekezdése 
értelmében a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen örökségvédelmi engedély 
szükséges 
a/ az 50 cm mélységet meghaladó gépi földmunkához, valamint 
b/ a régészeti emlékek megóvási, konzerválási munkálataihoz. 

• A település kulturális öröksége sérülékeny, meg nem újuló erőforrás, amelynek minden 
egyes eleme feltétlenül megóvandó, ezért azok elhelyezkedését, védelmét a vonatkozó 
javaslatban prioritásként szükséges figyelembe venni. 

 
 
C) HELYI SZABÁLYOZÁSI ELEMEKRE, ÖVEZETI ELŐÍRÁSOKRA, HELYI ÉRTÉKVÉDELMI RENDELETRE 

VONATKOZÓ JAVASLATOT 
A Településfejlesztési Koncepció kidolgozását követően sor kerülhet a Településrendezési eszközök 
felülvizsgálatára. Az adatszolgáltatásként kapott poligonok feltűntetésén túl, szerepeltetni célszerű a 
tervlapokon a helyi művi értékek elhelyezkedését.  
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A 2016. évi LXXIV. törvény - a településkép védelméről – szerint : 
2.§ (2) A települési önkormányzat, a főváros esetében a kerületi önkormányzat, a fővárosi önkormányzat 
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat (a továbbiakban együtt: 
önkormányzat) a településkép védelmét önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: településképi 
rendelet) 
a) településképi követelmények meghatározásával, 
b) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával, 
c) önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával 
biztosítja. 
… 
4. § (1) A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv (a 
továbbiakban: kézikönyv) készül. 
… 
14.§ (2) A helyi építési szabályzat – a főváros esetében a kerületi építési szabályzat, illetve a fővárosi 
önkormányzat által megállapított építési szabályzat – településképi követelményeit, valamint az 
építészeti örökség helyi védelméről szóló, a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, 
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló, és a településképi véleményezési, 
illetve a településképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati rendeletet – 
az (1) bekezdésben foglaltak kivételével – 2017. december 31-ig lehet alkalmazni. 
(3) E törvény hatálybalépésétől új településképi követelményt csak a településképi rendeletben lehet 
meghatározni. 

 
 
D) AZ ÉRTÉK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ EGYEDI VAGY SAJÁTOS SZABÁLYOKAT 
A régészeti lelőhelyek, valamint a műemlékek szabályozásáról a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény gondoskodik. 

A helyi értékek védelmével kapcsolatos részletes szabályozásra önkormányzati rendelet keretében 
születhetnek majd javaslatok. 
 
 
E) AZ ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPELTETETT LÉTESÍTMÉNYEK ÉRTÉKEIT ÉRINTŐ FEJLESZTÉSI, 

RENDEZÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI TÍPUSÚ FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁT 
A Koncepció célrendszere, amely a jövőkép elérését szolgáló intézkedéseket veszi számba, rögzítette, 
hogy milyen részcélok elérése szükségesek az alapvető cél teljesítéséhez. A hatályos 
településrendezési eszközök által kijelölt lakóterületi fejlesztési területek ütközést mutatnak régészeti 
lelőhelyek területi elhelyezkedésével. Az érintett régészeti lelőhelyek esetében kármentést szolgáló 
feltárások elvégzésével kell számolni. 

A helyi értékek beazonosítása, a fejlesztésekkel ütközést nem mutat. Védelmük éppen 
fennmaradásukat szolgálja, ezért a fejlesztési elképzelések között helyi művi értékeket veszélyeztető 
javaslat nem szerepel. 
 
 
F) AZ ÉRTÉKVÉDELEMRE IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉGEK PRIORITÁSAINAK MEGHATÁROZÁSÁT, 

ÜTEMEZÉSÉT, FELELŐSEINEK MEGNEVEZÉSÉT 
A Koncepció prioritásai között szerepel a művi értékvédelem 

Az értékvédelemre irányuló tevékenységek ütemezésük sorrendjében: 
- helyi művi értékek beazonosítása, 
- helyi művi érték-megőrzés támogatási formáinak számbavétele, 
- helyi értékvédelmi rendelet, illetve HÉSZ felülvizsgálata, 
- védelmi intézkedések kidolgozása, karbantartása, valamint 
- önkormányzati feladatkör helyi művi értékvédelemmel való kibővítése. 
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