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A tanulmány tárgya:
Mosonszentmiklós község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően
hosszútávra szóló településrendezési tervet készíttet, amelyhez a 2001. évi LXIV. törvényben
(és a 395/2012. (XII. 20.) Kormányrendeletben) előírtak szerint örökségvédelmi
hatástanulmányt is mellékelni kell. Jelen tanulmány az örökségvédelmi hatástanulmány
régészeti szakterületi részét képezi.
Jelen tanulmányt a “szerzői jogról” szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi
védelem illeti meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, régészeti
lelőhelyre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy továbbadása csak a szerző
engedélyével, a 17/2002 (VI. 21.) NKÖM rendelet 7. §, valamint a 47/2001 (III. 27.)
Kormányrendelet szabályai szerint történhet.

Törvényi környezet:
A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb
jogszabályok:
1997. évi CXL. törvény – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről
2012. évi II. törvény - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről
149/2000. (VIII. 31.) Kormányrendelet – a régészeti örökség védelméről szóló Európai
Egyezmény kihirdetéséről
2001. évi LXIV. törvény – a kulturális örökség védelméről
191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – az örökségvédelmi bírságról
57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet -a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes
szabályairól
3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet – egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról
45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet - a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra
vonatkozó szabályokról

2

Mosonszentmiklós településfejlesztési koncepció
Örökségvédelmi Hatástanulmány

266/2012. (IX. 18.) Korm. rendelet - a kulturális örökségvédelmi hatóságok kijelöléséről és
eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról
19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet – a kulturális szakértői tevékenység folytatásának
feltételeiről
80/2012. (XII. 28.) BM rendelet - a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté
nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól

14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet – a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről
2012. évi CLII. törvény - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
2012. évi CXCI. törvény - a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények
módosításáról
45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet - a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra
vonatkozó szabályokról
393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet - a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével
kapcsolatos szabályokról
395/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet – az örökségvédelmi hatástanulmányról

A 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján a régészeti területeket három
kategóriába lehet besorolni:
1. fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek
2. nyilvántartott régészeti lelőhelyek
3. régészeti érdekű területek.

1. Védett régészeti lelőhelyek esetében:
A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett régészeti
lelőhely kategóriába kell sorolni. Kiemelten védett az a lelőhely, mely kivételes tudományos
jelentőséggel, és nemzetközi vagy országos szempontból kiemelkedő fontossággal bír.
Fokozottan védett az a régészeti lelőhely, melynek tudományos jelentősége megállapítható,
és egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bír. A védetté nyilvánított
régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár
részleges állapotromlását eredményezheti. (2001. évi LXIV. tv. 13. §)

2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében:
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak (2001. évi LXIV. tv. 11. §).
A régészeti lelőhelyeket - a fenntartható használat elvének figyelembevételével - csak olyan
mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve
eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak (2001. évi LXIV. tv. 9. §).
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A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban és eredeti
összefüggéseikben kell megőrizni. A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a
régészeti lelőhelyeket kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon el kell
kerülni. A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében
mozdíthatók el. A régészeti feltárások költségeit - a mentő feltárás, valamint az előzetes
régészeti dokumentáció elkészítéséhez szükséges feltárások kivételével - annak kell
fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált. (2001. évi LXIV. tv. 10. és 19. §)
Régészeti megfigyelést kell előírni, ha a régészeti örökségi elemek előfordulása szórványos,
vagy ha a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi
elemek jelentkezési szintjét, vagy a régészeti lelőhely korábbi bolygatása esetén.
Próbafeltárást kell előírni, ha előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy
annak készítéséhez nem végeztek próbafeltárást. Teljes felületű feltárást kell előírni, ha a
beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának nagyjelentőségű, egyedi
vagy pótolhatatlan forrása. (2001. évi LXIV. tv. 22. § (2) bekezdés)
Régészeti feltárás feltárási engedély alapján végezhető. Az engedélyt a fővárosi és a megyei
kormányhivatalok (a továbbiakban: hatóság) adják ki. A régészeti feltárásra vonatkozó
szerződést a beruházónak az illetékes múzeummal kell megkötnie. (2001. évi LXIV. tv. 20. §
(1) és (2) bek.; 1997. évi CXL. tv. 45/A §; 266/2012 Kormányrendelet 7. §).
Az engedélyezési eljárás miatt célszerű már a tervezés előtt a hatóság előzetes nyilatkozatát
kérni, hogy az adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása,
halastó kialakítása, stb.) hozzá fognak-e járulni, s ha igen, akkor milyen feltételekkel. Így a
később megvalósíthatatlannak minősülő fölösleges tervezés, illetve a feltárás miatt történő
nem várt időbeli csúszás és költségnövekedés kiküszöbölhető vagy előre kalkulálható lesz.
(2001. évi LXIV. tv. 65. § (1) bekezdés)
A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése
büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását
eredményezi (2001. évi LXIV. tv. 82-85. §).

3. Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan észlelt
régészeti lelőhely előkerülése esetében.
Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely
előkerülése várható vagy feltételezhető. E területekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak,
mint a beruházás során nem várt módon előkerülő régészeti leletekkel és objektumokkal
fedett területekre. (2001. évi LXIV. tv. 7. § 17. pont)
Amennyiben régészeti feltáráson kívül régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a
munka felelős vezetője), az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az
általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni és a feltárásra jogosult szervnek azt
haladéktalanul bejelenteni. A hatóság intézkedéséig köteles a korábban ott végzett
tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről gondoskodni. (2001. évi
LXIV. tv. 24. és 25. §)
A korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhely, illetve
lelet feltáráson kívüli felfedezője vagy bejelentője anyagi elismerésben részesíthető. (2001.
évi LXIV. tv. 26. §)
Az örökségvédelmi hatástanulmányról
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Kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a település fejlesztési koncepciójának
kidolgozása során. Amennyiben a fejlesztési 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 (2001. évi LXIV. tv. 66. § (1)
bek.).
A készítendő hatástanulmányok tartalmi követelményeit részletesen tartalmazza a 395/2012.
(XII. 20.) Kormányrendelet melléklete. Ugyanezen rendelet 3. §-a értelmében a
hatástanulmány elkészítésére jogosult:
a) a régészeti szakterületi munkarész vonatkozásában kizárólag a kulturális szakértői
tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről
szóló miniszteri rendelet szerint régészeti részszakterületen kulturális szakértői
tevékenység végzésére jogosult szakértő;
b) az, aki a hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta elkészítésére egyébként
jogosultsággal bír;
c) az a jogi személy, amely az a) és/vagy b) pontban előírtak szerinti munkatársak
részvételét biztosítja.
A hatástanulmányban szereplő műemléki szakterületi részeket csak az adott szakterületen
felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személyek készíthetik.
A hatástanulmány készítőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a tervezett megoldás megfelel az
örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy a hatástanulmány
elkészítésére jogosultsággal rendelkezik.
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1) Vizsgálat:
a) Történeti leírás, régészeti örökség:
1. 1. Topográfiai leírás
Mosonszentmiklós község a Rábca és a Mosoni-Duna közötti területen az ún. Rábcaközben
helyezkedik el. A község területének egy része a Rábca hajdani széles árterületén, illetve az
árterület peremén helyezkedik el. Határának nagyobb része magasabb fekvésű szárazulat,
melyet azonban vizenyős mélyedések, egykori Duna-ágak tagolnak.
1. 2. Történeti források
Mosonszentmiklós Árpád-kori eredetű település. A korai századokban a községet még
Szilasnak hívták, később a plébániatemplom védőszentje után nyerte el a Szentmiklós nevet. A
templom a 12. században már biztosan állt, alapítási ideje nem ismert. A középkori templom
minden valószínűség szerint a mai, 18. században emelt templomépület helyén állt.
A helyi hagyomány úgy tartja, hogy a község kezdetben nem a mai helyén, hanem attól
délkeletre a Szilas nevű dűlőben helyezkedett el. A szájhagyománynak valószínűleg van némi
alapja, hiszen a Szilas-dűlőben – mely név minden bizonnyal összefügg a falu eredeti nevével
- valóban kerültek elő Árpád-kori telepnyomok, a szomszédos földtáblán pedig késő
középkori településre utaló régészeti leletek (lásd a régészeti résznél leírtakat). Mindehhez
tudni kell, hogy a korai századokban a falvak még vándoroltak egyik helyről a másikra, illetve
egy településhez tartozó területen gyakran több településgóc is létezett egy időben. Valóban
számolni kell tehát azzal, hogy a település van egy része a középkor bizonyos időszakában,
időszakaiban a Szilas-dűlőben állt.
Az írott forrásokban azt olvashatjuk, hogy a lébényi bencés monostor alapításakor, 1208-ban
Győr nembeli Pat, Csépán és Mór fia István a kolostornak adják Szentmiklóst és határát
Lébényével együtt írják le (villa Sancti Nicolai). A testvérek a faluban tizenkét háznép
jobbágyot adtak az apátságnak. Ezt követően a tatárjárás után, 1267 körül hallunk a
településről, ekkor a szomszédos Vitéz falu lakói templomot akartak építeni maguknak,
melyhez a győri püspök hozzájárult, kikötötte azonban, hogy az új templomnak továbbra is a
lébényi Szent Margit és szilasi Szentmiklós anyaegyházakhoz kell tartozni. A vitézi
Mindenszentek egyház plébánosa a neki járó jövedelmeknek csupán a harmadrészét élvezheti,
a tizedből a neki járó negyedrészt (quarta) az anyaegyházak plébánosai kapják, továbbá a
vitézieknek ezt követően is a lébényi és a szilasi egyház melletti temetőkbe kell temetkezniük.
A település a 15. századi forrásokban már következetesen Szentmiklós néven bukkan fel. A
század végén több esetben Lébényszentmiklós néven említik (Lybenyzenthmyklos). A falu
birtokosa a lébényi apátság, a Szentgyörgyi grófok, valamint számos köznemes. A 16.
században az Amadé család birtokába került, tőlük 1564-ben a bécsi udvari kamara
fennhatósága alá helyezték.
II. Ferdinánd 1634-ben a Zichyeknek adományozza, akik kastélyt (castellum) emeltek a
birtokon. A török időkben többször felégették a falut, utoljára 1683-ban. Ezt követően több
évig lakatlan volt, míg a század legvégén gróf Zichy Pál újra nem telepítette. Ugyanő a
kastélyt is felújította és kibővítette. 1704-ben a kastély épületében folytak a tárgyalások a
császár és Rákóczi megbízottai között. A szabadságharc folyamán többször vált
hadiesemények színterévé a település, illetve a Zichyek kastélya. Az 1820-as, 30-as években
gróf Zichy Károly vendégeként gyakran vendégeskedik itt Széchenyi István, aki 1836-ban
feleségül vette korábbi vendéglátója özvegyét. A kastély az uradalommal együtt a Zichyektől
először a Sina majd a Wenckheim család tulajdonába került. 1939-ben az uradalom gazdasági
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romlása miatt a kastélyt bontásra eladták és köveit, tégláit lakásépítésre hordták szét. A park
fáit kivágták és a kastély helyét lakótelkeknek osztották ki.
Mosonszentmiklós barokk plébániatemploma 1770 és 1775 között épült. A templom a
település kiemelkedő részén helyezkedik el, két oldalán két kis kápolna található. A jobb
oldali Szent Kereszt Kápolna a 16. században épült. A bal oldali kápolnát, a Hősök
Kápolnáját 1929-ben építették a község lakóinak adományaiból.
A templom elhelyezkedése alapján a középkori Szentmiklós falu központi településgócát a
község mai belterületén kell keresnünk.
A község mai közigazgatási területén feküdt a középkori, fentebb már említett Vitéz falu. A
falu a mai Mosonszentmiklós-Gyártelep területén, illetve attól déli és keleti irányban
helyezkedett el. Régészeti maradványai ismertek (lásd alább).
Irodalom: Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. IV. Budapest,
1998. 180-184.; Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában III.
Bp., 1894 686.; Tanulmányok Mosonmagyaróvár és vidéke történetéhez. Szerk.: Gecsényi
Lajos. Győr, 1979.; Haller János: Moson vármegye történelmi földrajza (1941). Szerk.: Tuba
László, Mosonmagyaróvár, 1998. 199-202; Ivánffy Ede: Moson vármegye múltja és jelene.
Magyaróvár, é.n. (Kézirat); Major Pál: Mosonymegye monographiája I-II. Magyaróvár,
1878-1886.; Győr-Moson-Sopron megye települései. Szerk.: Tuba László. Győr, 1994. 134135.; A mosonszentmiklósi iskola története 1659-1970. Összeállította: Bertalanné Fenyvesi
Irén. Mosonszentmiklós, 1997.; Sárosi Lajos: A mosonszentmiklósi templomegyüttesről. Győr,
1990.
Kiadott források: Hans Wagner - Irmtraut Lindeck-Pozza: Urkundenbuch des Burgen-landes
und der angrenzenden Gebiete der Comitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg I-IV.
Graz-Köln-Wien 1955-1985.; Hazai Ománytár (Codex diplomaticus patrius) I-VIII. GyőrBudapest 1865-1891.; Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac
civilis I-XI. Budae 1829-1844.; Wenzel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár I-XII. PestBudapest 1860-1874.; Zsigmond-kori oklevéltár I-II. Összeállította: Mályusz Elemér.
Budapest. 1951-1958. III-IV. Mályusz Elemér kéziratát kieg. és szerk.: Borsa Iván (A Magyar
Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok). Budapest 1993-1994.; Karácson Imre:
Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664. (TMTE II.o. IV-V.); Bél
Mátyás: Az újabbkori Magyarország földrajzi-történelmi ismertetése. Moson vármegye.
Mosonmagyaróvár, 1985.; Vályi András: Magyarországnak leírása. Budae, 1796. III.; Fényes
Elek: Magyarországnak és a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai és
geographiai tekintetben. I. Pest, 1841.
2. Régészeti források
1. lelőhely. Gyepföldek-dűlő (30766)
Régészeti jelenségek: Telep: neolitikum, kora bronzkor, késő bronzkor, késő vaskor.
Település: késő Árpád-kor. Sír: középkor.
Leírás: A lelőhely Mosonszentmiklós-Gyártelep déli, délkeleti részén, egy kiszáradt Dunameder mellett emelkedő dombon helyezkedik el. A településrészeket összekötő országút
kettészeli ezt a felszínből kb. 2 méterre kiemelkedő ÉNy-DK-i irányú kiemelkedést, melynek
ÉK-i része beépített. 2000-ben szerelőcsarnok építésekor újra bolygatták a lelőhelyet. A
régészeti leletmentés során a domb tetején neolit, bronzkori, vaskori és késő Árpád-kori
objektumok, kerültek elő. A lelőhelyet terepbejárások és régészeti feltárás révén ismerjük.
Forrás: Hansági Múzeum Régészeti Adattára (a továbbiakban: HM RA) 884-98, 985-2000,
998-2001, 1033-2001, 1034-2001, 1035-2001, 1036-2001, 1037-2001, 1038-2001.; Xántus
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János Múzeum Régészeti Adattára (továbbiakban: XJM RA) 48-2001, 44-2001, 50-2001, 262000; Aszt Ágnes: Mosonszentmiklós: Gyepföldek-dűlő. In: Régészeti kutatások
Magyarországon 2000. Bp., 2003.; Aszt Ágnes: Előzetes beszámoló a MosonszentmiklósGyepföldek dűlő területén végzett régészeti kutatásokról. Arrabona 2001.
Helyrajzi számok: 1315/1, 1315/2, 1315/3, 1315/4, 1315/5, 1328, 1316, 1325, 1326, 1327,
1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334/1, 1335, 1312, 1313, 1314, 1336/1, 1311/2, 1366,
1338/1, 1338/2, 1339, 1340, 1302/3, 1303, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311/1, 0197/7.
2. lelőhely. Remenc-dűlő (28564)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor (neolit vagy rézkor), középső bronzkor, késő
bronzkor, késő vaskor, római kor. Bizonytalan jellegű lelet: bronzkor. Szórványlelet:
bronzkor, késő vaskor.
Leírás: A községtől közvetlenül délkeletre levő táblában, a régi Rábca árterének a peremén húzódó
K-Ny-i irányú, 2-2,5 m magas dombvonulaton bő leletanyagú lelőhely található. A domb legmagasabb
pontján foltokban jelentkeztek a töredékek, több helyen terméskő is előkerült. A leletek alapján
(bronztőr-, bronzkés-töredék) elképzelhető, hogy egy temetőt is megbolygattak. A lelőhelyet
terepbejárások alapján ismerjük.

Forrás: Figler András: Mosonszentmiklós határa. In: Régészeti kutatások Magyarországon
2000. Bp., 2003. 256; HM RA 1205-2003, 1356-2006, 1357-2006.; Jelentés a Győr-MosonSopron megyében 1992-98-ban végzett terepbejárásokról (3918-072-394/2000. KÖI); Jelentés
a Mosonszentmiklós terepbejárásról (NyTI-2849/2003).
Helyrajzi számok: 018/1, 0139/3, 0139/5, 0139/4.
3. lelőhely. Gyepföldek II. (53876)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor.
Leírás: A lelőhely a Gyártelep délnyugati szélén emelkedő Gyepföldek lelőhelytől
délnyugatra egy enyhe mélyedéssel elválasztott háromszögletű dombon található, nem messze
a vasúti őrháztól. A lelőhelyet terepbejárás alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.
Helyrajzi számok: 0197/8, 0197/7, 0197/9, 0197/10, 0197/11, 0197/12.
4. lelőhely. Akasztódomb (31088)
Régészeti jelenségek: Telep: középső bronzkor (mészbetétes kultúra). Urnasír: középső
bronzkor (mészbetétes kultúra). Felszíni telepnyom: vaskor, római kor, Árpád-kor.
Bizonytalan jellegű lelet: késő bronzkor.
Leírás: A lelőhely a mosonszentmiklósi vasútállomás mellett, attól keletre található, a
környezetéből markánsan kiemelkedő ún. Akasztódombon. A lelőhely hossza kb. 200 m,
szélessége 60-70 m. A domb a Mosoni-Duna egykori mederkanyarulatának külső, nyugati
oldalán fekszik. A domb egy részén homokot bányásztak a 19. század végétől kezdve. A II.
világháború folyamán futóárkokkal, bunkerásással erősen bolygatták. A lelőhelyről Mithay
Sándor, Szőke Béla, Uzsoki András, Takács Károly és Aszt Ágnes gyűjtött adatokat, illetve
végzett helyszíni szemlét. 1957-ben földhordás közben bronzkori telepnyomok kerültek elő,
ekkor a veszélyeztetett rész feltárásra került (Uzsoki András ásatása). A bronzkori telep
temetője nagy valószínűséggel a Római-dombi temetővel azonosítható, amely a lelőhelytől
északra kb. 1,5 km-re fekszik. A lelőhelyen a kibányászott, illetve bolygatott részt erdő fedi.
Forrás: XJM RA 582-71, 9-2001.; HM RA 588-82, 567-92, 569-92, 55-72. Uzsoki András:
Mosonszentmiklós - Akasztódomb. RégFüz I/10 (1958) 5.; Uzsoki András: Előzetes jelentés a
Mosonszentmiklós-jánosházapusztai bronzkori temető ásatásának eredményéről. Arrabona 1.
(1959) 53.
Helyrajzi számok: 0212/4, 0212/5, 0210/1, 0211/1, 0209/3.
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5. lelőhely. Dinnyés-domb (31089)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor, neolitikum (DVK), Árpád-kor. Sír: bronzkor.
Leírás: A lelőhely a községtől délre, a Holt-Rábca által közrezárt szigeten, a folyó főágától
mintegy 50 méterre, a környezetéből alig kiemelkedő kis dombocskán található. A lelőhelyet
terepbejárások alapján ismerjük.
Forrás: XJM RA 9-2001.; HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.; NyTI-186/2002.; KÖH
600/578/2006.
Helyrajzi számok: 035/2, 035/1, 035/3.
6. lelőhely. Csepetei szőlők (31090)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: késő középkor. Bizonytalan jellegű lelet: római kor.
Leírás: A lelőhely egy a környezetéből jelentékenyen kiemelkedő nagy kiterjedésű, DNy-ÉKi irányú homokvonulat DNy-i részén található. A területen emberemlékezet óta szőlőművelés
folyik, amely nyilvánvalóan negatívan hatott a régészeti jelenségekre. A lelőhelyet
terepbejárás alapján ismerjük.
Forrás: XJM RA 9-2001.
Helyrajzi számok: 5293, 5296, 5294, 5288, 5292, 5283, 5284, 5282, 5281/1, 713, 714, 715,
716, 717, 712, 718, 5290, 5295/3, 5295/4, 5285, 5277/2, 5279/3, 5281/2, 5289, 708, 690, 691,
692, 693, 694, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 5271, 5272, 5273,
5274, 5276, 5275, 5291, 5279/2, 5279/1, 5278/1, 5277/1, 5295/2, 5286.

7. lelőhely. Római-domb (31123)
Régészeti jelenségek: Hamvasztásos (szórthamvas és urna) temető: Középső bronzkor
(mészbetétes kultúra). Vegyes rítusú (hamvasztásos és csontvázas) temető: késő római kor.
Sírépítmény: késő római kor. Temető (3 db zsugorított csontvázas sír): őskor.
Leírás: A lelőhely Mosonújhelytől nyugatra a környezetéből észrevehetően kiemelkedő ovális
alakú dombon található. A II. világháború idején lövészárkok ásásával a sírok egy részét
elpusztították. Az 1940-es években dögtemetőnek is használták a területet. Az 1940-es
évektől kezdődően homokbányászás közben bronzkori és római kori sírok kerültek elő. A
lelőhelynek egy része fel lett tárva, összesen tíz alkalommal folyt itt leletmentő ásatás 1958 és
1975 között, a homokkitermelés dél felé való bővítésével párhuzamosan (Uzsoki András és
Gabler Dénes ásatásai). A római és a bronzkori temető az egész dombra kiterjed; a sírok
elhelyezkedése ugyanakkor egyenetlen.
Forrás: XJM RA 1002-71, 584-71, 618-71, 614-71, 616-71, 31-74, 23-76. HM RA 588-92,
569-92, 343-74, 344-74, 348-75, 353-75, 54-72, 55-72, 56-72, 57-72, 58-72.; Előzetes jelentés
a Mosonszentmiklós-jánosházapusztai bronzkori temető ásatásának eredményéről. Arrabona 1
(1959) 53-71.; Megfigyelések a mészbetétes kerámia kultúrája temetkezési szokásairól és
társadalmáról. in: M M III. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely 2004, 243-266.;
Régészeti Füzetek I/10, 11, 13, 17-24.
Helyrajzi számok: 0235/9, 0235/10, 0235/12, 0235/6, 0235/7, 0235/8.
8. lelőhely. Magtermeltető Vállalat (Malom u., CABEX-csarnok) (31125)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: római kor. Telep: Árpád-kor. Kút: római kor,
Árpád-kor. Erődítés: Árpád-kor. Éremlelet: késő Árpád-kor (13. század vége).
Leírás: A lelőhely Mosonszentmiklós-Gyártelep területén, egy hosszú, ÉNy-DK-i irányú
kiemelkedés ÉNy-i részén található. A terület ma szinte teljesen be van építve. A
vasútállomás mögötti területen a Magtermeltető Vállalat új raktári épületének alapozási
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munkálatai során két cserépedényben régi pénzek kerültek elő. Az egyikben 480, a másikban
120 db-ot találtak. A pénzeket a 13. század végén rejthették el. A hajdani Magtermeltető
telephelye mellett 2006-ban és 2007-ben a CABEX-csarnok építése kapcsán Aszt Ágnes
régészeti feltárást és szakfelügyeletet végzett, melynek során római kori és Árpád-kori
településjelenségek kerültek elő.
Forrás: XJM RA 612-71. Pusztai Rezső: Mosonszentmiklós. RégFüz I/17 (1964) 79.;
Jelentés régészeti felügyeletről. Mosonszentmiklós Gyártelep, Malom u. (CABEX csatorna,
1336/3 hrsz. KÖH 600/548/23/2007.; Ásatási dokumentáció a Mosonszentmiklós, Malom u.
lh-en végzett feltárásról, 2006. KÖH 600/2397/2007.
Helyrajzi számok: 1336/3, 1350, 1351, 1352, 1347, 1366, 1367, 1369, 1368, 1370/1, 1370/2,
1370/3, 1370/4, 1371, 1373, 1372/1.
9. lelőhely. Zichy-kastély.
Régészeti jelenségek: Kastély: törökkor (17. század).
Leírás: A késő reneszánsz kastélyt (castellum) a Zichyek építik 1634 után. A törökök 1683ban felégetik, ezt követően a század legvégén gróf Zichy Pál felújította és kibővítette. A
Rákóczi-szabadságharc folyamán többször vált hadiesemények színterévé. A kastély az
uradalommal együtt a 19. század végén a Zichyektől a Wenckheim család tulajdonába került.
1939-ben az uradalom gazdasági romlása miatt a kastélyt bontásra eladták és köveit, tégláit
lakásépítésre hordták szét. A kastély helyén lakótelkeket alakítottak ki. 18-19. századi
ábrázolásai és későbbi fotók alapján a kastély eredetileg téglalap alaprajzú, négy sarokbástyás,
zárt belső udvaros épület volt. A templom előtti téren felállított díszkút eredetileg a kastély
kertjében állt.
Forrás:Haller János: Moson vármegye történelmi földrajza (1941). Szerk.: Tuba László,
Mosonmagyaróvár, 1998. 199-202; MOL S 12 Div. IX. No. 36. (1779) ; MOL S 78 Kataszteri
térképek. Moson vármegye (1855).; Győr-Moson-Sopron megye települései. Szerk.: Tuba
László. Győr, 1994. 134-135.; http://www.wenckheim.hu/mosonszentmiklos.htm
Helyrajzi számok: 108, 109/1, 109/2, 110/1, 110/2, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 116,
117, 118/1, 118/2, 61/1, 121.
10. lelőhely. Horgas-dűlő (Országhatár-Győr gázvezeték 11/1. lelőhely) (31127)
Régészeti jelenségek: Telep: neolitikum (DVK).
Leírás: A lelőhely a Mosonszentmiklósról Öttevény felé vezető út déli oldalán, az M1
autópálya felüljárója előtt egy a környezetéből markánsan kiemelkedő dombon helyezkedik
el. A lelőhelyen mind az Országhatár-Győr, mind pedig a Mosonszentmiklós-Kapuvár
gázvezeték nyomvonala keresztezi. Az egyik gázvezeték a lelőhely északkeleti, a másik a
délnyugati oldalát érinti. A csővezeték lefektetését megelőzően a lelőhely nyomvonalba eső
része fel lett tárva. A domb legmagasabb részén kisebb villanyoszlop áll. A lelőhelyet
megelőző feltárás és terepbejárás alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1081-2002, 1082-2002, 1083-2002, 1084-2002, 1085-2002.; XJM RA 41-98,
12-97.
Helyrajzi számok: 0143/10-11.
11. lelőhely. Horgas-dűlő II. (Országhatár-Győr gázvezeték 11/2. lelőhely) (31128)
Régészeti jelenségek: Telep: neolitikum (DVK), középső bronzkor (mészbetétes kultúra).
Leírás: A lelőhely az Öttevény felé vezető országúttól délre, az M1 autópálya nyugati oldalán
a sík szántóföldön helyezkedik el. A lelőhely 1996-ban, az Országhatár-Győr gázvezeték
építése során került elő. A gázvezeték-fektetést megelőzően a lelőhely nyomvonalba eső része
feltárásra került (Figler András ásatása). A lelőhelyet megelőző feltárás és terepbejárás
alapján ismerjük.
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Forrás: HM RA 1081-2002, 1082-2002, 1083-2002.; XJM RA 41-98, 12-97.
Helyrajzi számok: 0137, 0140, 0143/11, 0135/9, 0136/1.
12. lelőhely. Gergelyhoma (31129)
Régészeti jelenségek: Település: késő neolitikum, középső rézkor, római kor.
Leírás: A lelőhely az Öttevény felé vezető országút északi oldalán, az M1 autópálya és a
gázelosztó állomás környékén található. A lelőhelyet mind az M1 autópálya, mind pedig a
gázelosztó építése érintette. Az építkezéseket megelőzően az érintett területrészeken több
alkalommal (1992, 1993, 1994, 1997) folyt régészeti feltárás (Figler András, Gabrieli
Gabriella, M. Egry Ildikó ásatása).
Forrás: XJM RA 60-93, 22-95, 582-71?.; HM RA 694-95, 656-93, 1070-2002. T. Szőnyi
Eszter: Mosonszentmiklós-Gergelyhoma. Régészeti Füzetek I/47 (1996) 40.; Figler András:
Mosonszentmiklós-Gergelyhoma. Régészeti Füzetek I/48 (1997) 43.
Helyrajzi számok: 0151/8, 15, 16; 0144/3. 0144/1, 0144/4, 0144/2, 0151/5, 0154/1.
13. lelőhely. Lednice-domb (31130)
Régészeti jelenségek: Telep: őskor. Csontvázas temető: késő bronzkor, közép avar kor, kora
Árpád-kor. Körárkos sír: neolitikum.
Leírás: A lelőhely Mosonszentmiklós és Börcs határán, a Horgas-ér mellett, egy kisebb
dombon található. Az M1 autópálya építésekor potenciális anyagnyerőhelyként kijelölt
területen a bányászást megelőzően Figler András vezetésével folyt régészeti feltárás 1992ben. A feltárás a domb legmagasabb részén folyt. A lelőhely pontos kiterjedése ismeretlen.
Forrás: HM RA 694-95, 1072-2002, 1077-2002, 1078-2002, 1079-2002, 1080-2002.; XJM
RA 21-95, 64-93.; Figler András: Mosonszentmiklós-Lednice-domb. Régészeti Füzetek I/46
(1994) 20-21.; Figler András: Mosonszentmiklós-Lednice-domb. Régészeti Füzetek I/48
(1997) 19.; Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa I. VariaArchHung
13/1-2. Budapest, 2002.
Helyrajzi számok: 0119/17, 0119/18, 0119/15, 0119/16, 0117/4.
14. lelőhely. Hosszútopa-dűlő (31131)
Régészeti jelenségek: Épület (villa): római kor. Felszíni telepnyom: római kor. Bizonytalan
jellegű lelet: római kor.
Leírás: A lelőhely a község határának Öttevénnyel szomszédos részén a Topa-érnek nevezett
hajdani Duna-ág nyugati partján található. A megfigyelt felszíni leletanyag római kori
épület(ek) (talán villa) maradványaira utal. A felszíni leletek mintegy 200X100 méteres
területen szóródnak. A mezőgazdasági művelés erősen károsítja a régészeti jelenségeket. A
lelőhelyet Pusztai Rezső és T. Szőnyi Eszter terepbejárása és adatgyűjtése alapján ismerjük.
Forrás: XJM RA 6-95, 612-71.; HM RA 1106-2002.; Pusztai Rezső: Mosonszentmiklós.
RégFüz I/17 (1964) 35.
Helyrajzi számok: 0135/14, 0131/3, 0135/15, 0135/18, 0135/19, 0134/9, 0134/10, 0134/11.
15. lelőhely. Egyéni-földek (31134)
Régészeti jelenségek: Telep: neolitikum (DVK), neolitikum (lengyeli kultúra), középső
rézkor, késő rézkor, Árpád-kor. Csontvázas sír: neolitikum (DVK). Halomsír: késő bronzkor.
Szórványlelet: bronzkor. Felszíni telepnyom: római kor.
Leírás: A lelőhely a Gyártelep felé vezető út két oldalán található. Az M1 autópálya vonala
mentén északnyugat-délkeleti irányban közel 1 km hosszan elnyúlik és kiterjed a
Mosonszentmiklós-Gyártelep közötti út két oldalára. 1993-94-ben autópálya-építéshez
kapcsolódó leletmentéskor a lelőhely jelentős része – mintegy 6 hektár - fel lett tárva.
Kiterjedése terepbejárások során tisztázódott.
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Forrás: M. Egry Ildikó-Pintér László: Mosonszentmiklós-Egyéni földek. RégFüz I/47 (1996)
17-18.; M. Egry Ildikó: Mosonszentmiklós-Egyéni földek. RégFüz I/48 (1997) 19.;
Terepbejárási dokumentáció, NABUCCO gázvezeték, Dunántúli szakasz, 2009-2010. KÖH
600/2167/2010.; NyTI-186/2002.
Helyrajzi számok: 0193/3, 0178/2, 0144/3, 0173/28, 0173/27, 0173/26, 0173/25, 0173/24,
0173/34, 0174/1, 0175/36, 0175/35, 0175/33, 0175/32, 0175/31, 0175/30, 0175/29, 0175/24,
0175/25, 0175/28, 0174/2, 0173/23, 0173/18, 0173/20, 0173/19, 0173/22, 0173/21, 0175/23,
0175/22, 0175/21, 0175/20, 0175/19, 0175/18, 0175/17, 0175/16, 0175/15, 0175/34, 0176/1,
0144/8, 0178/1, 0177/52, 0177/50, 0177/48, 0177/46, 0177/21, 0144/9, 0177/23, 0177/49,
0176/2, 0177/39, 0177/37, 0177/35, 0177/33, 0177/31, 0177/19, 0177/30, 0177/32, 0177/34,
0177/36, 0175/13, 0175/14, 0177/60, 0177/58, 0177/56, 0177/54, 0177/44, 0177/42, 0177/40,
0177/38, 0177/53, 0177/51, 0177/47, 0177/45, 0177/43, 0177/41, 0175/7, 0175/8, 0175/9,
0175/10, 0175/11, 0175/12, 5034, 5036, 5037, 5035, 5033, 5032, 5031, 5030, 5012/2, 5029,
5039, 5038, 5028, 5027, 5026, 5025, 5024, 5023, 5022, 5021, 5015, 5012/1, 5013, 5009,
5011, 5010, 5014.
16. lelőhely. Halomrét (31087)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: késő bronzkor, római kor, Árpád-kor, középkor.
Leírás: A lelőhely Mosonszentmiklós-Gyártelep településrésztől keleti irányban található, a
Mosoni-Duna egyik nagy lefűződött kanyarulata által körbe vett területen. A lelőhely a
kiszáradt meder északi részétől mintegy 50 m-re a környezetéből észrevehetően kiemelkedő
hosszúkás dombon található. A mélyszántás erősen megbolygatta a régészeti jelenségeket. A
lelőhelyet terepbejárások alapján ismerjük.
Forrás: XJM RA 9-2001.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 0206/12, 0206/8, 0206/11, 0206/7, 0206/13, 0206/14.
17. lelőhely. Pál-major (31139)
Régészeti jelenségek: Telepek, települések az őskor több időszakából (középső és késő
neolitikum, középső és késő rézkor, kora bronzkor, késő vaskor), ezen kívül a római korból
(II. század), népvándorláskorból (késő avar kor), Árpád-korból és a késő középkorból.
Temetők és sírok a római korból, az őskor több időszakából (középső rézkor, kora bronzkor),
és a népvándorláskorból (V. század és avar kor).
Leírás: A kiemelt védettséget élvező lelőhely a Rábca hajdani árterületének peremén, egy a
környezetéből néhány méternyire kiemelkedő lapos felszínű dombvonulaton és annak
környékén fekszik. A dombvonulatot a nedvesebb időszakokban víz (mocsár) vett körül. A
dombot az M1 autópálya építése során anyagnyerő-helynek jelölték ki. 1993-94-ben,
kibányászást megelőzően a lelőhely jelentős része feltárásra került (Figler András ásatásai). A
feltárt területrészt ezt követően kitermelték, jelenleg itt bányató található. A lelőhely valós
kiterjedésének tisztázására régészeti terepbejárásokat végeztek (Figler András, JankovichBésán Dénes, Takács Károly, Losonczi Máté) A szomszédos parcellákon álltak az újkori Pálmajor épületei. A területen hosszú ideig folyó építkezések és egyéb földmunkák (pl:
silógödrök ásása) nagymértékben bolygathatták a régészeti örökség elemeit. A lelőhely többi
része jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll, kisebb része erdő. A talajművelés károsítja a
régészeti értékeket.
Forrás: XJM RA 19-93, 20-95, 6-95, 612-71.; HM RA (1054-1069)-2002, 694-95, 13542006.; Figler András: Mosonszentmiklós-Pál-major. Régészeti Füzetek I/47 (1996) 18-19;
Figler András: Mosonszentmiklós-Pál-major. Régészeti Füzetek I/48 (1997) 19-20.;
Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa I. VariaArchHung 13/1-2.
Budapest, 2002.; Régészeti hatástanulmány Győr-Szombathely 400 kV-os távvezeték Győr-
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Moson-Sopron megyei szakaszán. KÖH 600/192/2005.;
szélerőműpark területének kijelöléséhez. KÖH 600/2690/2006.
Helyrajzi számok: 0121/5, 0121/6, 0123/1, 0124, 0126/9, 0128/1.

Jelentés

terepbejárásról

18. lelőhely. Szilas-dűlő (28563)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor (neolit vagy rézkor), bronzkor, római kor,
Árpád-kor, késő középkor.
Leírás: A lelőhely a községtől délkeletre, a Remenc-, és a Szilas-dűlőt elválasztó dűlőút keleti
oldalán, ovális alakú kiemelkedésen helyezkedik el. A mezőgazdasági művelés erősen
károsítja a régészeti értékeket. A lelőhelyet Figler András, Takács Károly és Aszt Ágnes
terepbejárásai alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1071-2002, 1205-2003, 1355-2006.; XJM RA 41-98. NyTI 2849/2003.;
3561-072-356/2000. KÖI.; KÖH 600/241/2008.
Helyrajzi számok: 0139/7, 0139/6, 0139/5, 0139/3, 0139/4.
19. lelőhely. Szilas-dűlő II. (Mosonszentmiklós-Kapuvár gázvezeték 13. lelőhely) (53899)
Régészeti jelenségek: Telep: neolitikum, középső rézkor, késő vaskor, Karoling-kor (9.
század),. Csontvázas temető: neolitikum.
Leírás: A lelőhely a község határának délkeleti részén, a Rábca hajdani árterületének peremén
húzódó magasabb teraszon található. A telepnyom déli irányban az itt lévő dűlőúton túl
egészen az alacsony ártér széléig kiterjed. A felszíni telepnyom keleti irányú kiterjedését nem
sikerült megállapítani. Mosonszentmiklós-Kapuvár gázvezeték építésekor a lelőhely
nyomvonalba eső része feltárásra került. A lelőhely kelet felé érintkezik, s minden bizonnyal
összefügg a 32. lelőhellyel. A lelőhelyet terepbejárások és Figler András ásatása alapján
ismerjük.
Forrás: HM RA 1086-2002, 1087-2002, 1088-2002, 1089-2002, 1365-2006.; Terepbejárási
dokumentáció, NABUCCO gázvezeték, Dunántúli szakasz, 2009-2010. KÖH 600/2167/2010.
Helyrajzi számok: 0139/7, 0139/8, 0139/6, 0139/5, 0137, 0140, 087, 085/1, 085/5, 085/4,
0139/2, 085/2, 0139/3, 0138, 085/3.
20. lelőhely. Mosonújhely-domb (38463)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor, római kor, Árpád-kor, kora újkor.
Leírás: A lelőhely Mosonújhely belterülettől délre, a Kis-dunai-tőzegcsatorna és a lébényi
bekötőút közötti területen, egy kisebb dombháton található. A lelőhelyet terepbejárás alapján
ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 0219/4, 0219/5, 0219/6, 0219/7, 0219/8, 0219/9, 0219/10, 0219/11,
0219/12, 0219/13, 0219/14, 1573, 1574, 1575, 0219/22, 0220, 1565, 1567, 1568, 1569, 1572,
1564, 1576, 0217/9, 0219/19, 0219/20, 0221, 0219/15.

21. lelőhely. Mosonújhely (38464)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: római kor, középkor. Temető?: római kor.
Leírás: A lelőhely Mosonújhely déli szélén, egy kisebb szántott parcellán helyezkedik el. A
lelőhelyet terepbejárás alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.
Helyrajzi számok: 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 0225/6, 0225/7, 1553, 1546, 1547, 1559,
0225/5.
22. lelőhely. Vasúton túli földláb (38465)
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Régészeti jelenségek: Temető (halomsírok): bronzkor. Település: Árpád-kor. Szórványlelet:
kora újkor.
Leírás: A lelőhely Öttevény és Mosonszentmiklós határán, egy hajdani Duna-meder déli
oldalán, a mederrel párhuzamosan futó dombháton helyezkedik el. A lelőhelyet terepbejárás
alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 0201/2, 0163/15, 0163/13, 0163/12, 0163/16, 0202, 0163/17, 0209/1,
0209/2.
23. lelőhely. Vasúton túli földláb II. (38466)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor, Árpád-kor. Temető: bronzkor
Leírás: A lelőhely Öttevény és Mosonszentmiklós határán, a vasútvonal keleti oldalán, egy
hosszan elnyúló, lapos földháton helyezkedik el. A lelőhelyet terepbejárás alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 0163/10, 0163/15, 0163/8, 0163/9, 0161/2, 0160/1, 0160/2, 0156/2, 0164/1,
0164/2, 0147/9.
24. lelőhely. Vasúton túli földláb III. (38467)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor.
Leírás: A lelőhely Öttevény és Mosonszentmiklós határán, a vasútvonal keleti oldalán, egy
kisebb háromszög-alakú dombon található. A lelőhelyet terepbejárás alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 0163/7, 0163/8.
25. lelőhely. Vasúton túli földláb IV. (38468)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: római kor.
Leírás: A lelőhely Öttevény és Mosonszentmiklós határán, a vasútvonal keleti oldalán, egy
alig érzékelhető földháton helyezkedik el. A lelőhelyet terepbejárás alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 0163/5, 0163/6, 0163/3, 0163/4, 0162/6, 0163/7.
26. lelőhely. Vasúton túli földláb V. (38469)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: római kor, Árpád-kor.
Leírás: A lelőhely Öttevény és Mosonszentmiklós határán, a vasútvonal keleti oldalán, egy
hajdani folyómeder nyugati, emelkedő partoldalán helyezkedik el. A telepnyom hosszan
követi a meder kanyarodását. Említést érdemel, hogy felszíni leletanyag a kiszáradt meder
fenekéről is került elő. A mezőgazdasági művelés károsítja a régészeti értékeket. A lelőhelyet
terepbejárások alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.; KÖH 600/241/2008.
Helyrajzi számok: 0162/5, 0162/6, 0162/2, 0161/2, 0162/7, 0147/14, 0145.
27. lelőhely. Vasúton túli földláb VI. (38470)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: római kor, Árpád-kor.
Leírás: A lelőhely Öttevény és Mosonszentmiklós határán, a vasút keleti oldalán, a sík
szántóföldön található. A telepnyom északnyugat-délkeleti irányban hosszan elnyúlik. A
lelőhelyet terepbejárások alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.; KÖH 600/241/2008.
Helyrajzi számok: 0163/3, 0163/4, 0163/5, 0163/6, 0162/6, 0161/2, 0162/2.
28. lelőhely. Vasúton inneni földláb (38471)
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Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor, római kor, Árpád-kor.
Leírás: A lelőhely Öttevény és Mosonszentmiklós határán, a vasút nyugati oldalán, szántott
parcellán helyezkedik el. A lelőhely déli részén egy ősi folyómeder (Topa-ér) vonala
figyelhető meg. A lelőhelyet terepbejárás alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 0148/1, 0148/2, 0148/3, 0148/4, 0148/6, 0148/7, 0151/1, 0151/14, 0161/2,
0148/13, 0148/14, 0151/12, 0147.
29. lelőhely. Kis Topa-Hármas-dűlő határa (38473)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: középső bronzkor, késő vaskor, római kor, Árpádkor.
Leírás: A lelőhely az Öttevény felé vezető műút északi oldalán a Topa-ér mellett, egy kisebb,
de markáns kiemelkedésen található. A lelőhelyet terepbejárás révén ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 0151/13.
30. lelőhely. Kis Topa (38474)
Régészeti jelenségek: Épület: római kor.
Leírás: A lelőhely a község határának Öttevénnyel szomszédos részén a Topa-érnek nevezett
hajdani Duna-ág nyugati partján található. A megfigyelt felszíni leletanyag római kori
épület(ek) (talán villa) maradványaira utal. A mezőgazdasági művelés erősen károsítja a
régészeti jelenségeket. A lelőhelyet terepbejárás alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.; KÖH 600/241/2008.; KÖH 600/3258/2009.
Helyrajzi számok: 0135/14.
31. lelőhely. Horgas (38475)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor, római kor, késő középkor.
Leírás: A lelőhely az M1 autópályától nyugatra a sík szántóföldön helyezkedik el. A több
régészeti korszakot magában foglaló telepnyom kelet-nyugati irányú kiterjedése mintegy 500
méter, észak-déli kiterjedése mintegy 400 méter. A területtől délre mélyenfekvő, vizenyős
térség kezdődik, amely a Rábca hajdani árterülete. A talajművelés károsan hat a régészeti
értékekre. A lelőhelyet terepbejárás alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.; KÖH 600/241/2008.
Helyrajzi számok: 0137.
32. lelőhely. Horgas déli része (38476)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor, római kor, késő középkor.
Leírás: A lelőhely 31. lelőhelytől délnyugatra a magasabb térszín peremén helyezkedik el. A
területtől délre mélyenfekvő, vizenyős térség kezdődik, amely a Rábca hajdani árterülete. A
telepnyom érintkezik (s talán összefügg) a 19. lelőhellyel. A talajművelés károsan hat a
régészeti értékekre. A lelőhelyet terepbejárások alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.; KÖH 600/241/2008.
Helyrajzi számok: 0137, 0138.
33. lelőhely. Remenc (38477)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor, római kor.
Leírás: A községtől közvetlenül délkeletre levő táblában, a régi Rábca árterületének a
peremén húzódó magasabb teraszon található. A lelőhelyet terepbejárás révén ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 018/1.
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34. lelőhely. Miklósi legelő (38479)
Régészeti jelenségek: Halomsír: bronzkor.
Leírás: A lelőhely a községtől délre, az Öreg-Rábca árterületén, egy alig észrevehető
kiemelkedésen található. A lelőhelyet terepbejárás révén ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 037/2, 037/1.
35. lelőhely. Csepete déli része (38481)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor, római kor, Árpád-kor.
Leírás: A község belterületének déli, délnyugati szélén, a régi Rábca árterületének a peremén
húzódó magasabb teraszon található. A lelőhelyet terepbejárás révén ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 06/17, 06/18, 06/19, 06/20, 06/21, 06/22, 06/33, 027, 06/24, 06/23, 06/15,
06/28, 06/27, 06/26, 06/25, 06/30, 06/29.
36. lelőhely. Réti földek, Új-osztály (38483)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: késő Árpád-kor.
Leírás: A lelőhely a község határának déli részén, a Holt-Rábca két ága közötti
szántóterületen helyezkedik el. A lelőhelyet terepbejárás révén ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 071/7.

37. lelőhely. Réti földek (38484)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: római kor, Árpád-kor.
Leírás: A lelőhely a község határának déli részén, a Rábca egykori árterületén található. A
lelőhelyet terepbejárás révén ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 080/7, 081, 073, 075/7, 023/10, 074, 075/6, 075/5.
38. lelőhely. Réti földek, Öreg-Nyármező (38485)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor, római kor, Árpád-kor.
Leírás: A lelőhely a község határának legdélebbi részén, a Holt-Rábca Rábcába torkollásánál
egy alig észrevehető kiemelkedésen található. Intenzív, többrétegű lelőhely. A lelőhelyet
terepbejárás révén ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 075/1, 074, 071/10, 075/2.
39. lelőhely. Réti földek, Öreg-Nyármező északi része (38486)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: római kor, Árpád-kor.
Leírás: A lelőhely a község határának déli részén, a Rábca egykori árterületén található egy
kisebb kiemelkedésen. A lelőhelyet terepbejárás révén ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 080/7, 075/7, 073, 075/6, 076/10, 080/3, 080/2, 080/4.
40. lelőhely. Réti földek, Pótlék (38487)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: római kor.
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Leírás: A lelőhely Pálmajortól délre, a Holt-Rábca medre közelében, egy kisebb
kiemelkedésen helyezkedik el. A területet részben erdő fedi. A lelőhelyet terepbejárás révén
ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 080/7, 082, 096/4, 098/1, 097.
41. lelőhely. Réti földek déli része (38488)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: római kor.
Leírás: A lelőhely Pálmajortól délre, a Holt-Rábca medre által közrefogott szántóterületen
helyezkedik el. A lelőhelyet terepbejárás révén ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 080/7, 063, 079/2, 082.
42. lelőhely. Egyéni földek, Tagok (38490)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: római kor, Árpád-kor.
Leírás: A lelőhely a falutól északra lévő szántóterületen, a Tagok dűlőben helyezkedik el. A
lelőhelyet terepbejárás révén ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 0144/3, 0166/11, 0166/12, 0170/26, 0170/28, 0170/27, 0170/24, 0166/14,
0166/13, 0170/25, 0167/2, 0170/31, 0170/30, 0170/29, 0167/1, 0170/23, 0166/15, 0170/36,
0170/33, 0166/10, 0170/35, 0170/34, 0166/3.

43. lelőhely. Egyéni földek, Tagok II. (38491)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: római kor, Árpád-kor.
Leírás: A lelőhely a községtől észak-északkeletre, az M1 autópálya és a vasútvonal között egy
enyhe kiemelkedésen helyezkedik el. A lelőhelyet terepbejárás révén ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 0166/19, 0170/7, 0170/6, 0170/4, 0170/5, 0167/2, 0170/8, 0170/9, 0170/10,
0170/11, 0170/43.
44. lelőhely. Egyéni földek, Tagok III. (38492)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: római kor, Árpád-kor.
Leírás: A lelőhely a községtől északra, az M1 autópálya déli oldalán lévő sík szántóföldön
található. A lelőhelyet terepbejárás révén ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 0173/1, 0173/2, 0173/3, 0173/4, 0173/5, 0170/15, 0170/16, 0170/17,
0170/18, 0170/19, 0170/20, 0172/2, 0175/7, 0175/8, 0175/9, 0175/6, 0175/3, 0175/4, 0175/5,
0173/26, 0173/25, 0173/24, 0174/2, 0173/17, 0173/23, 0171/2, 0170/23, 0170/24, 0173/18,
0173/16, 0173/20, 0173/19, 0173/22, 0173/21, 0175/13, 0175/14, 0175/10, 0175/11, 0175/12,
0173/14, 0173/13, 0173/15, 0173/7, 0173/6, 0173/8, 0173/9, 0173/10, 0173/11, 0173/12,
0170/12, 0170/13, 0170/14, 0170/21, 0170/22.
45. lelőhely. Gyepföldek-Egyéni földek határán (38493)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor, római kor, Árpád-kor.
Leírás: A lelőhely a falutól északra egy nagyjából háromszög-alakú, nagy felületű
kiemelkedésen található. A területen hajdani vízfolyás nyomai figyelhetők meg. A lelőhelyet
terepbejárás révén ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 0197/11, 0197/12, 0197/13, 0197/14, 0177/49, 0172/2, 0177/65, 0177/63,
0177/61, 0177/59, 0177/57, 0177/55, 0177/53, 0177/51, 0177/47, 0177/45, 0177/43, 0175/7,
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0175/8, 0175/6, 0175/3, 0175/4, 0175/2, 0175/5, 0175/1, 0197/18, 0197/17, 0197/16,
0197/15, 0176/2.
46. lelőhely. Gyártelep, Béke u. 45. (40461)
Régészeti jelenségek: Telep: kora bronzkor, Árpád-kor.
Leírás: A lelőhely Mosonszentmiklós-Gyártelep településrész déli szélén található. A Béke
utca 45. szám alatti telken 2002-ben közműárkok építését megelőzően régészeti feltárásra,
majd 2007-ben alapárkok kiásása során régészeti megfigyelésre került sor. Ennek kapcsán
kora bronzkori és Árpád-kori telepjelenségek kerültek elő. A lelőhely érintkezik és szervesen
összefügg az 1. lelőhellyel.
Forrás: HM RA 1106-2002, 1187-2003.; NyTI-3550/2003, KÖH 600/2212/2007.
Helyrajzi számok: 1326, 1327, 1328, 1329.
47. lelőhely. Római katolikus templom (53877)
Régészeti jelenségek: Temető: középkor. Templom: középkor.
Leírás: A község középkori, Szent Miklós tiszteletére szentelt temploma minden valószínűség
szerint a mai, 18. században emelt barokk templomépület helyén állt. 1908-ban a templommal
szomszédos általános iskola udvarán új WC alapjainak ásásakor a templom szentélye
közelében sírokat találtak. 1954-ben ugyanennek a WC-nek a kibővítésekor újabb sír került
elő. A sírok a középkori templom körüli temetőhöz tartozhatnak. A templom két oldalán két
kis kápolna található. Kellően nem adatolt feltevés szerint a jobb oldali Szent Kereszt kápolna
a 16. században épült. Egyes feltételezések szerint a Szent Kereszt kápolna a középkori
templom maradványaira épült. A templomegyüttes országos műemléki védelem alatt áll
(műemléki törzsszáma: 3751).
Forrás: HM RA 569-92, 595-92.; Sárosi Lajos: A mosonszentmiklósi templomegyüttesről.
Győr, 1990.
Helyrajzi számok: 1, 2, 3, 4, 5, 61/7, 61/8, 94/1, 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 183/1, 184, 189,
188, 187, 186/1, 190, 191, 520/1.
48. lelőhely. Halomrét-dűlő II. (53902)
Régészeti jelenségek: Szórványlelet: Árpád-kor.
Leírás: A lelőhely Mosonszentmiklós-Gyártelep településrésztől keleti irányban, a MosoniDuna egyik nagy lefűződött kanyarulata által körbe vett területen, az 1. sz. főút közelében
található. A lelőhelyet terepbejárás alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.
Helyrajzi számok: 0206/12, 0206/16, 0206/15, 0206/14.
49. lelőhely. Halomrét-dűlő III. (53904)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor, római kor, Árpád-kor.
Leírás: A lelőhely Mosonújhelytől délkeletre, az 1. sz. főút és a lébényi bekötőút
találkozásánál, egy markáns homokdombon található. A felszíni leletanyag intenzíven
jelentkezik az egész területen. A lelőhelyet terepbejárás alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.
Helyrajzi számok: 0204, 0225/1, 0206/12, 0215/1, 0216/1, 0224/4, 0208, 0207/1, 0206/3,
0209/1, 0223, 0224/3, 0224/2, 0209/2.
50. lelőhely. Négyes-dűlő (57495)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor, késő vaskor, római kor, Árpád-kor.
Leírás: A lelőhely a községtől keletre, a Hármas-, és a Négyes-dűlő területén található.
Északnyugat-délkeleti irányban több mint másfél kilométer hosszan elnyúlik, szélessége

18

Mosonszentmiklós településfejlesztési koncepció
Örökségvédelmi Hatástanulmány

átlagosan 2-300 méter. A lelőhely délkeleti vége az Öttevény felé vezető műút déli oldalán
van, míg az északnyugati része megközelíti a belterület szélét. A lelőhelyet terepbejárások
alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1389-2006.; KÖH 600/2167/2010.; KÖH 600/241/2008
Helyrajzi számok: 0155/4, 0151/15, 0151/16, 0143/10, 0143/11, 0144/5, 0143/3, 0143/9,
0143/8, 0143/7, 0142, 0141, 0154/1, 0143/6, 0143/5, 0155/3
51. lelőhely. Topa összevont lelőhely (70701)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor, római kor. Épület (villa): római kor.
Bizonytalan jellegű lelet: római kor.
Leírás: A lelőhely a község határának Öttevénnyel szomszédos részén, a Topa-érnek nevezett
hajdani Duna-ág nyugati partján található, a Kis-Topa nevű dűlőben. A lelőhely magában
foglalja a 14. és a 30. lelőhelyet. A lelőhelyet terepbejárások és adatgyűjtés alapján ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.; KÖH 600/241/2008.; KÖH 600/3258/2009.;
XJM RA 6-95, 612-71.; HM RA 1106-2002.; Pusztai Rezső: Mosonszentmiklós. RégFüz I/17
(1964) 35.
Helyrajzi számok: 0131/3, 0135/15, 0135/18, 0135/19, 0134/8, 0135/14, 0134/24, 0135/13.
52. lelőhely. Csepete összevont lelőhely (70707)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor, római kor, középkor.
Leírás: A lelőhely egy a környezetéből jelentékenyen kiemelkedő nagy kiterjedésű, DNy-ÉKi irányú homokvonulat DNy-i részén található. A területen hosszú ideje szőlőművelés folyik,
amely nyilvánvalóan negatívan hatott a régészeti jelenségekre. A lelőhely magában foglalja a
6. és a 35. lelőhelyet. A lelőhelyet terepbejárások alapján ismerjük.
Forrás: XJM RA 9-2001.; HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.; KÖH 600/2339/2009.
Helyrajzi számok: 0574/12, 0574/13, 0574/14, 708, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690,
691, 692, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 5302/2, 5293, 5302/1, 5318, 5319, 5317,
5316, 5315, 5314, 5313, 5312, 5311, 5309, 5308, 5307, 5296, 5294, 5288, 5292, 5283, 5284,
5282, 5281/1, 5276, 5275, 5271, 5272, 5273, 5274, 5291, 5279/2, 5279/1, 5278/1, 5277/1,
5295/2, 5286, 713, 714, 715, 716, 717, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703,
712, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 711, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 5306, 5305, 5304, 5303,
5300, 5301, 5310, 5299/2, 5290, 5295/3, 5295/4, 5285, 5277/2, 5279/3, 5281/2, 5289.
53. lelőhely. Tagok IV. (74373)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: Árpád-kor.
Leírás: A település belterületének északi szélén kisebb foltban Árpád-kori felszíni leletanyag
jelentkezett. A lelőhelyet terepbejárás alapján ismerjük.
Forrás: Terepbejárási dokumentáció, NABUCCO gázvezeték, Dunántúli szakasz, 2009-2010.
KÖH 600/2167/2010.
Helyrajzi számok: 0169/13, 0169/12, 0169/11.
54. lelőhely. Tagok V. (74375)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor, Árpád-kor.
Leírás: A település belterületének északi szélén kisebb területen őskori és Árpád-kori felszíni
leletanyag jelentkezett. A lelőhelyet terepbejárás alapján ismerjük.
Forrás: Terepbejárási dokumentáció, NABUCCO gázvezeték, Dunántúli szakasz, 2009-2010.
KÖH 600/2167/2010.
Helyrajzi számok: 0170/38, 0170/39, 0168, 0166/3, 0169/9, 0169/7, 0167/1, 0170/42,
0170/41, 0170/40, 0169/8, 0169/6.
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55. lelőhely. Tagok VI. (74377)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: késő bronzkor, késő vaskor, római kor, Árpád-kor.
Leírás: A lelőhely a település belterületének északi szélén, a Gyártelep felé haladó út keleti
oldalán kisebb kiemelkedésen található. A lelőhelyet terepbejárás alapján ismerjük.
Forrás: Terepbejárási dokumentáció, NABUCCO gázvezeték, Dunántúli szakasz, 2009-2010.
KÖH 600/2167/2010.
Helyrajzi számok: 0173/50, 0173/49, 0173/48, 0173/46, 0173/45, 0173/44, 0173/40, 0173/39,
0173/38, 0173/43, 0173/42, 0173/41, 0173/37, 0173/36, 0174/1, 0175/48, 0175/47, 0175/65,
0175/64, 0175/45, 0175/44, 0175/43, 0175/42, 0175/41, 0175/40, 0175/39, 0175/38, 0175/37,
0175/36, 0175/49, 0176/1, 0144/8, 0175/51, 0175/50, 0173/52, 0173/51, 0173/55, 0173/54,
0173/53.
56. lelőhely. Soós-domb. (84473)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor, középkor.
Leírás: A lelőhely a település belterületének északi szélén, a Gyártelep felé haladó út keleti
oldalán lévő markáns homokdombon található. A lelőhelyet terepbejárás alapján ismerjük.
Forrás: LLTK/343/2013.
Helyrajzi számok: 962, 963, 961, 912, 960, 959, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 971, 970, 969,
968, 967, 966, 965, 964, 973, 974, 849, 835, 836, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846,
847, 848.
57. lelőhely. Csepete nyugati része (38482)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor, római kor, Árpád-kor.
Leírás: A lelőhely egy a környezetéből jelentékenyen kiemelkedő nagy kiterjedésű, DNy-ÉKi irányú homokvonulat DNy-i részén található. A területen emberemlékezet óta szőlőművelés
folyik, amely nyilvánvalóan negatívan hatott a régészeti jelenségekre. A lelőhelyet
terepbejárás révén ismerjük.
Forrás: HM RA 1106-2002.; NyTI-2849/2003.
Helyrajzi számok: 5302/2, 708, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 724, 725,
5302/1, 5318, 5319, 5317, 5316, 5315, 5314, 5313, 5312, 5311, 5309, 5308, 5307, 714, 715,
716, 717, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 718, 719, 720, 721, 722, 723,
704, 705, 5306, 5305, 5304, 5303, 5300, 5301, 5310, 713, 712, 711, 706, 707, 709, 710,
5299/1, 5299/2, 0574/12, 0574/13, 0574/14.

Fontos megemlíteni, hogy a Lébény-barátföldpusztai római kori erőd (Quadrata limestábor)
közvetlenül Mosonszentmiklós közigazgatási határa mellett helyezkedik el. A katonai tábort
délről és nyugatról övező polgári település (vicus) egy része átnyúlik Mosonszentmiklós
területére is. (Figler András: Jelentés limes menti római lelőhelyek szemléjéről. KÖI 3057072-220/2001.)
A lelőhely neve: Barátföld-puszta vicus (Azonosító: 31124).
A lelőhelyet - a katonai táborral együtt - 2005-ben kiemelten védett lelőhellyé nyilvánították.
Alapvetően fontos, hogy a „A római limes magyarországi szakasza – A Ripa Pannonica
Magyarországon” elnevezésű világörökség egyik várományos helyszíne is (RPH 115 sz.
részhelyszín).
A lelőhely által érintett mosonszentmiklósi ingatlanok helyrajzi száma: 0231/3, 0239.
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Azonosítatlan lelőhelyek:
Régebbi szakanyagokban több olyan lelőhelyet említenek, amelyeket a rendelkezésre álló
információk alapján ma már megközelítő pontossággal sem lehet lokalizálni. Ezeket a leletelőfordulásokat azonosítatlan lelőhelyként tartjuk számon, és mivel érdemben nem szólhatnak
bele a településfejlesztési koncepció kialakításába, ezért külön nem tárgyaljuk őket.
Régészeti érdekű területek:
A község területén régészeti érdekű területnek számítanak a környezetükből kiemelkedő
kisebb-nagyobb dombok és dombvonulatok. Régészeti érdekű területnek minősül a község
belterülete is, mivel a mai település helyén kereshetjük a középkori Szentmiklós (Szilas) falu
régészeti maradványait. Mivel a régészeti lelőhelyek kiterjedése általában nem állapítható
meg pontosan, ezért ugyanebbe a kategóriába tartozik a már ismert lelőhelyek közvetlen
környéke is.
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b) Természet, táj, tájhasználat - településhálózat és településszerkezeti összefüggések
A település zöldfelületi rendszerét elsősorban a táji és a településszerkezeti adottságok
befolyásolták. A megfelelő minőségű zöldfelületek szerepköre kondicionáló, rekreáló és
esztétikai egyszerre
Mosonszentmiklós belterületén a zöldfelületi rendszer szinte mindegyik összetevője
megtalálható.
I. Korlátlan közhasználatra szánt zöldfelületek közül Mosonszentmiklós belterületén a
következők találhatók: közpark, lakópark, játszótér, sportpálya, utcai fasorok, védőfásítások,
belterületi erdő.
II. Korlátozott közhasználatra szánt zöldfelületek közül: temető, focipálya
III. Közhasználat elől elzárt zöldfelületek: ezek a kiterjedt zöldfelülettel rendelkező
magánkertek: közintézmények kertjei, családi házak kertjei mezőgazdasági zártkertek
I. Korlátlan közhasználatra szánt zöldfelületek
E területek esztétikai jelentősége kiemelkedő, kondicionáló, rekreáló, pszichikai hatásukat a
település minden lakója élvezheti.
A településen több közpark jellegű terület található. Szakszerű kialakítással, elhelyezkedésük
és nagyságuk függvényében a település meghatározó színfoltjaivá válhatnak. Jó példa erre a
barokk templom előtti Zichy tér. Térkialakítása kedvező, hagyja uralni a templomot,
látványában a park minden szegletéből gyönyörködhet az oda látogató. Összhatását
nagymértékben fokozná egy pár koros fa elhelyezése, valamint a díszkivilágítás kiépítése.

A többi közterületen is követni kéne ezt a példát, főként a helyes növényválasztás
tekintetében. A tájbaillesztés és esztétikus téralakítás miatt kerülni kell a tű- és pikkelylevelű
örökzöldek alkalmazását. Megjelenésük idegen hatást kelt, kis területeket átláthatatlanná tesz,
jellegtelenséget eredményez.(Vasút utcai zöldterület).

A közlekedési terület legmeghatározóbb alkotóelemei az utcai fasorok.
Közlekedési területek zöldfelületein belül elsősorban az utcai fasorok hiányosságát szükséges
pótolni. A növények csökkentik a zajt és a páratartalmat, valamint javítják a település
klímáját. Esztétikusabbá teszik az utcaképet. A cserje és a gyepsávok elválasztják az úttestet a
járdától, terelik a forgalmat és a felsorolt klímajavító tényezők mellett védik a gyalogosok
testi épségét. Itt is kerülni kell a tű- és pikkelylevelű örökzöldek alkalmazását, nem csak
idegen voltuk miatt, hanem nagy helyigényük, átláthatatlanságuk és forgalombiztonság
csökkentő hatásuk miatt is.
Jó példa a pótlásra:
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A zöldsávok, véderdők ökológiai, elválasztó, valamint kondicionáló szerepük miatt fontos
alkotó részei a földfelületi rendszernek. Ezek a területek különböző hasznosításuk ellenére
védelmi szerepet látnak el, de ugyan ilyen fontos az összekötő szerepük is. A külterület nagy
összefüggő zöldfelületeit (ártéri erdők, gazdasági erdők) zöldfolyosóként köti össze a
belterület zöldfelületeivel.
Ennek érdekében nagyobb figyelmet kéne szentelni a még foszlányokban fellelhető mezővédő
erdősávok pótlására. A természetes vízfolyásokat, csatornákat övező növénytársulások
védelmére és pótlására, valamint a védőfásítások kiépítésére a szántók és a szomszédságában
lévő lakóterületek közé.
Kondicionáló hatásukat mindenki élvezheti, esztétikai, rekreáló, pszichikai hatásukat csak a
település bizonyos lakói.
II. Korlátozott közhasználatra szánt zöldfelületek
A temető a különleges terület-felhasználás kategóriában szerepel. Belterülete meglévő nagy
lombtömegű, árnyékoló funkciót is betöltő lombos növényzettel nem eléggé ellátott, ezért
ennek területét fásítani szükséges. Egy jól fásított, árnyékos temető remek zöldfelülete lehet a
településnek. kondicionáló hatása közismert.
E célra hárs javasolt nemesebb fafajok vegyítésében. A temető határa és a meglévő lakóterület
közé egy többszintes biológiailag aktív, fás - cserjés - védősáv telepítése szükséges, mivel ez
különböző területhasználat előbb – utóbb konfliktusokhoz vezethet.
(funkcionális
tájhasznosítási konfliktus) A növénytelepítésnek ez esetben a szűrő és szélsebesség mérséklő
hatásán túl esztétikai, kegyeleti okai is van.

Kondicionáló hatásuk az egész településen érvényesül
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III. Közhasználat elől elzárt zöldfelületek
A zöldfelületi rendszer egyik legfontosabb eleme ez a kategória, mert területük a korlátlan
használatú
zöldfelületek
nagyságának
többszöröse.
Kiváltképp
jellemző
ez
Mosonszentmiklóson ahol a települést zömében falusias jellegű beépítési mód jellemzi. A
településen egy, kettő és három zónás kertek egyaránt előfordulnak. Az egyzónás
kerthasználat (csak díszkert) egyre gyakoribbá válik, a kétzónás a leggyakoribb (díszkert –
haszonkert), a három zónás pedig általában olyan ingatlanok jellemzője, ahol állattartás, vagy
más gazdálkodási tevékenység folyik és ennek kiszolgáló épületei találhatók a köztes
zónában. Még mindig dominál a magánkertek haszonkerti jellege. Főleg az idősebb,
nyugdíjas korú lakosság csupán az elő- és oldalkertet használja díszkertként, a nagyobb
felületű hátsó kertben pedig saját felhasználásra zöldségeket és gyümölcsöket termeszt. A
családi házak kertjei nagyrészt rendezettek, a parlagon hagyott területeken viszont a kaszálás
és a parlagfű irtása szükséges. (vizuális- esztétikai, ökológiai tájhasznosítási konfliktus)
Sajnos Mosonszentmiklóson is megfigyelhető az, az egész országra jellemző új tendencia,
melyben a hagyományosan ültetett fafajták visszaszorulnak. A magyar tájtól idegen
divatnövények váltják őket ki, főként a hegyvidéki hatású tű- és örökzöldek fajai és
fajtái.(boróka, tuja, álciprus)
Kultúrtörténeti és zöldfelületi szempontból is fontos lenne a hagyományosan ültetett fajok és
fajták preferálása.
Az intézmények kertjei zömében rendezettek. Jó példa erre az iskola környezete, bár az
udvarában még elférne egy két lombos fa.
Játszóterek tekintetében is történtek előrelépések. A gyártelepi játszótér kifejezetten jó
irányvonal.
A bővítésre szánt lakóterületek zöldfelületi ellátását a terv tartalmazza.

Tájhasznosítás
A táj egyidejűleg sokféle szükségletet elégít ki. A tájhasználat ezért igen változatos. A
prioritást élvező használatok az esetek többségében korlátozóan hatnak más fejlesztésekre.
Egyszerre több tájhasználati mód halmozódása előbb-utóbb konfliktusokhoz vezet. Az
ágazati, a közösségi, érdekek mindig egyoldalúak és a tájpotenciál előnyös kihasználására
irányulnak. A pillanatnyi és a látszat előnyök, az ökológiai és a tájképi alázatot nélkülöző
beavatkozások idővel súlyos konfliktusok forrásává válnak válhatnak, ezért minden
hasznosításnál törekedni kell a meglévő tájszerkezet megóvására.
A térség tájszerkezetének és tájhasználatának meghatározó eleme a Rábca, amely egyben
fontos ökológiai folyosó. A Rábca menti területeken nagyrészt természetes társulások
találhatók. A holtágai partján biztosítani kell a természetes növény- és állattársulások
védelmét.
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Szintén védendő és "erdősítendő" táji elem a Herceg csatorna menti nedves élőhelyek.

Erdőterület
Mosonszentmiklós közigazgatási területén belül nem nagy arányban találhatók erdőterületek,
de a település képét mégis alapvetően befolyásolja a települést délről Győrsövényháza és
Rábapatona felől határoló erdők, valamint a Lébény felőli összefüggő erdő. Az erdőterületek
a táj legfontosabb elemeit alkotják, mivel esztétikai, ökológiai és termelési potenciáljuk
általában a legmagasabb, és az emberi egészségre is jótékony hatással vannak. Az erdő
magasan szervezett életközösség, amely hosszú fejlődés eredménye. A tájfejlődés során a
legmagasabb produktumot biztosítják, a növénytársulások klimax (záró) társulásai. Számos
növény és állatfaj élőhelyet, táplálkozó-, rejtőzködő- és szaporodóhelyét biztosítják. Az
erdőnek emiatt kiemelkedő szerepe van az élővilág megőrzésében, a biodiverzitás
fenntartásában. Erdők nélkül az élet hazánkban elképzelhetetlen. A tájfejlesztés feladata a
hiányzó helyeken a fásítás pótlása, a védőerdősávok kialakítása, amelyek a széleróziós,
deflációs hatásokat csökkentik.
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Tájhasználati, ökológiai és esztétikai szempontból egyaránt szükséges a meglévő erdők
megtartása, helyenként bővítése.
Különösen fontos ez a kijelölt szabadidős-területek mentén, a település belterületét körülvevő,
és az utakat kísérő erdők esetében.

A mezőgazdasági területeken
A gazdálkodás jellege, természeti- táji értékek megtartása és táji érzékenységük három fajta
tájhasználat határozható meg:
− üzemi méretű gazdálkodás területei,
− változó tájhasználatú mezőgazdasági területek,
− kiskert területek.
Mosonszentmiklós külterületének zömén szántóföldi művelés folyik, a belvíztől
veszélyeztetett területeken a gyepgazdálkodás a jellemző. A herceg csatorna partja mellett
olyan növénytelepítést kell végezni, amely kellő árnyékolást ad a víznek, s kihangsúlyozza a
tájban.
A szántóföldeket és földutakat kísérő fás, cserjés állományok ökológiai szerepe a megegyezik
a csatorna menti növénytársuláséval. Ezek a területek fontos búvó-, illetve táplálkozóhelyet
nyújtanak a rovaroknak, lepkéknek, gyíkoknak, énekesmadárfajoknak. Megfelelő hálózat
esetén lehetővé teszik az apró énekesmadarak, vagy a lepkék vándorlását, amelyek takarást,
vagy különleges klímahatást igényelnek vándorlásuk során.
Vízgazdálkodási terület
Tájvédelmi szempontból a meglévő vízfelületek, vízfolyások és az azokat kísérő
zöldterületek, fasorok, kisebb ligetes erdők döntő fontosságúak a táj karakterisztikájának
megőrzése szempontjából.
c) Településkép és utcaképek
A település több utcájára jellemző az előkert nélküli fésűs beépítés, mely nagyon hangulatossá
teszi az utcaképet.

Fő utca lakóház sora
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Fő utca lakóház sora

Zichy tér északi lakóház sora

Zichy tér
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Fő utca

Egyedi területi védelemben részesített utcakép
Zichy tér

Az újabb kialakítású utáckra a „kerítés-előkert-ház” kialakítás jellemző.

Festő utca
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d) Településszerkezet és területhasználat
Mosonszentmiklós közigazgatási területén szerkezetileg 3 elkülönülő településrész található
napjainkban, Mosonszentmiklós, Gyártelep és Mosonújhely.
Az 1782-es első katonai térképen még csak Szentmiklós látható. A település ősi magja a mai
Fő utca, Zrínyi Miklós utca. Ekkor még látható a kastély, amit később a Wenckheim grófok
adósságaik fejében a bontásra, a szép parkot parcellázásra adtak el.

I. katonai felmérés 1782
A második katonai térképen már látható a vasút és Gyártelep is.
A térképen már látható az 1858-ban felépített nagy cukorgyár, amelyet hansági tőzeggel
akartak fűteni. A vállalkozás hamar csődbe jutott, a gyár épületeit viszont ma is hasznosítják.
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II. katonai felmérés 1819-1869,

Az 1931-es térképen látható, hogy a 20. század elején a településszerkezetében jelentős
változás nem történt. A Fő utcai utca sor tovább folytatódott Lébény irányába. És kialakították
a Toldi Miklós utcát.
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1931

Az 1980-as településszerkezethez képest jelentős változás nem történt napjainkig. A Festő
utca kétoldalú beépítésűvé vált, és csökkent a foghíjtelkek száma a községben az elmúlt 45
évben.

1980-as katonai felmérés
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e) Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok
Mosonszentmiklós ősi magján változatos telekszerkezet figyelhető meg. Az évszázadok
során a telkek egy részének elaprózódása figyelhető meg. Az apró 10 m széles 20-30 m mély
telkek mellett a 25-30 m széles 100 m körüli hosszúságú telkek egyaránt megtalálhatók az ősi
településmag utcáiban. A múlt században kialakított utcákban (Petőfi utca, Hársfa utca,
Akácos utca) 100 m hosszúságú 18 m széles telek a jellemzők. A közelmúltban alakított
telkekre már csak az 45-50 m telekhossz jellemző.
Mosonújhely és Gyártelep telekszerkezete jelentősen nem változott a kialakulásához képest.
A nagyon apró, 600-700 m2 körüli telkek előfordulnak itt is, de nem jellemzőek. Inkább a 2025 m széles, 60-100 m hosszúságú telkek a gyakoriak.
A telkeket mindhárom falurészben jellemzően egy lakásos lakóházzal építették be. A
beépítési mód jellemzően oldalhatáron álló, a kicsi előkertes, több utcában előkert nélküli
beépítés a jellemző.

f) Védettségek
Régészeti védettségek:
A település területén található nyilvántartott régészeti lelőhelyek egy kivétellel ex lege
általános védelem alatt állnak. A kivételt a 17. lelőhely jelenti, amely kiemelten védett
lelőhelynek minősül (Védés száma: MKM 117556/94. XXVII-524.).
Külön rendeletben kiemelten védett lelőhellyé nyilvánították a Lébény, Barátföld-puszta vicus
lelőhelyet is (30/2005. [XII. 7.] NKÖM rendelet). A lelőhely által érintett mosonszentmiklósi
ingatlanok: 0231/3, 0239 hrsz.
Műemléki védettségek:
Országos műemléki védelem alatt áll:
•
•

Római katolikus templom és kiskápolnái, 1 hrsz.
Népi lakóház: 1021 hrsz.
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Sorszám:
M1
Védelem típusa

Római katolikus templom és kiskápolnái
országos műemlék, Törzsszám: 3751
Zichy tér,
1 hrsz

Elhelyezkedés
Helyszínrajz

15

1

13

26
26

11

9
7

5

Fotó:

A barokk stílusú római katolikus templomot 1775-ben adták át. Jobb oldalán a szent Kereszt Kápolnája,
amely a 16. században épült, bal oldalán a Hősök kápolnája áll, amely 1929-ben készült el részben a
falu lakosságának adományából. A templom 47 m magas tornyával lenyűgöző látványt nyúlt.
A templom bútorzata, oltárai, szószéke a győri püspökség műhelyében készültek művészi kivitelben. A
padsorok akantusz levelekkel, és csigás díszítéssel ellátott barokk faragások. A mai toronysisak 1856ban készült el báró Sina János támogatásával és sok hívő adományából. A torony tetején álló kereszt
gömbjében üzenetet helyeztek el néhány korabeli pénz kíséretében. A templom épületének formája
téglatest, amelynek tömegét a torony tagolja. Az oldalfalak 1 méter vastagok, amelyet mindkét oldalon
3-3 hatalmas ablak tör meg. A torony párkányokkal osztott, 4 oldalán óralap található. Az óralapok
alatt 4 ablak helyezkedik el, amely a harangzengés továbbítását, illetve a harangtér megvilágítását
szolgálja.
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Sorszám:
M2
Védelem típusa

Népi lakóház
országos műemlék, Törzsszám: 3752
Rózsavölgyi u.
1021 hrsz

Elhelyezkedés

22

Helyszínrajz:

19

21

5

4

5

A

17

B

3

7

8

15

17
/b

Fotó:

Életveszélyes állapota miatt 2011-ben lebontásra került!
Javasolt az országos műemléki listáról való levétele!

Műemléki környezethez tartozó területek helyrajzi számai:
Templom műemléki környezete: 100/1, 101/1, 102/1, 184, 186/1, 187, 188, 189, 2, 520/1,
61/7, 61/8, 99/1
1021 hrsz-ú lakóház műemléki környezete:1020, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028,
1029, 231/2

Területi vagy egyedi védelem:
Területi helyi védelemben részesített karakteres, értékes utcakép, amely egységes beépítésből és a
karakteradó épületek csoportos előfordulásából adódóan jelentős történeti üzenetet, esztétikai és
hangulati értéket, mondanivalót képvisel

• Zrínyi utca lakóházsora a Fő utca és Vasút utcák között, 182-193/1 hrsz
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Egyedi helyi védelemben részesített épületek, emlékművek, amelyek építészeti, építészettörténeti,
esztétikai értéke az országos védelemre javaslást nem indokolja, de jellegük kifejezi a község
múltjának sajátosságait, egyéni kultúráját, hagyományait, a község számára megőrizendő, védendő
értéket képviselnek:

1. Zichy téren álló emlékmű, díszkút 61/8 hrsz.
2. Zichy téren álló millenniumi kereszt, 61/8 hrsz.
3. Zichy téren álló Szent Miklós püspök szobor, 61/8 hrsz.
4. Zichy téren álló Mária szobor, 61/8 hrsz.
5. Fő u. 58. népi lakóház, 67 hrsz.
6. Fő u. 62. népi lakóház, 64/2 hrsz.
7. Fő u. 12. plébánia, lakóház, 103 hrsz.
8. Patkó u. népi lakóház, 305 hrsz.
9. Zrínyi Miklós u. 64. népi lakóház, 59 hrsz.
10. Zrínyi Miklós u. népi lakóház, 31 hrsz
11. Zrínyi Miklós u. népi lakóház, 22 hrsz.
12. Rábca u. 17. népi lakóház, 565 hrsz.
13. Festő u. 22. népi lakóház, 98 hrsz.
14. Mária kép, Szent Miklós kép a 8501 sz. (Öttevényi) út mentén
15. Szabadság tér, emlékmű 165 hrsz.
16. Kőkereszt, Fő utca 51. ház előtt, 61/7 hrsz
17. Gyártelep, Kállai Éva utca Gyártelep, Régi cukorgyár épülete, 1370/1 hrsz.
18. Gyártelep, Malom út kőkereszt, 1336/1 hrsz.
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Területi helyi védelem

Sorszám:
HT1
Védelem
típusa
Elhelyezkedés

Zrínyi utca lakóházsora a Fő utca és Vasút utcák között
Területi helyi védelem
Zrínyi utca lakóházsora a Fő utca és Vasút utcák között, 182-193/1 hrsz
Helyszínrajz

Leírás
Karakteres, értékes utcakép, amely egységes beépítésből és a karakteradó épületek csoportos
előfordulásából adódóan jelentős történeti üzenetet, esztétikai és hangulati értéket, mondanivalót
képvisel
Fotó
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Egyedi helyi védelem
Sorszám:
HE1
Védelem típusa

Egyedi helyi védelem

Elhelyezkedés

Zichy tér, 61/8 hrsz.

Zichy tér emlékmű

Helyszínrajz

Fotó

Leírás
Az emlékművet helyi védelemre javasoljuk kegyeleti okból.

Sorszám:
HE2
Védelem típusa

Egyedi helyi védelem

Elhelyezkedés

Zichy tér, 61/8 hrsz.

Millenniumi kereszt

Helyszínrajz

Fotó

Leírás
A kettős keresztet helyi védelemre javasoljuk kegyeleti okból.

38

Mosonszentmiklós településfejlesztési koncepció
Örökségvédelmi Hatástanulmány

Sorszám:
HE3
Védelem típusa

Egyedi helyi védelem

Elhelyezkedés

Zichy tér, 61/8 hrsz.

Szent Miklós püspök szobra

Fotó

Helyszínrajz

Leírás
Szent Miklós püspök szobra készült 2008-ban.
A süttői mészkőből készült alkotás Bujtás László, lébényi földrajz-rajz szakos tanár munkája, a
település 800. évfordulójára állították.
Magyarországon egyetlen egész alakos szobor készült Szent Miklósról, a myrai püspökről, a település
névadójáról, mely itt található.
Bár a sok legenda közül jól ismert a Mikulás legendája, a szobrász igyekezett kerülni a Mikulásként
történő ábrázolást.
A posztamens az alábbiakat tartalmazza.
Elöl: 'SZENT MIKLÓS PÜSPÖK 245-326 PATARA-MYRA!'
Baloldalt: 'MOSONSZENTMIKLÓS 800 ÉVES 1208-2008'
Hátul: a település címere.
Jobboldalt: 'EMBERSÉGBŐL PÉLDÁT Ő ADOTT, KÖVETIK ŐT, KIK IGAZÁN NAGYOK'

Sorszám:
HE4
Védelem típusa

Egyedi helyi védelem

Elhelyezkedés

Zichy tér, 61/8 hrsz.

Mária szobor

Helyszínrajz

Fotó

Leírás
1859-ben állították a templom előtt a Mária szobrot.
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Sorszám:
HE5
Védelem típusa

Egyedi helyi védelem

Elhelyezkedés

Fő utca 58., 67 hrsz.

Népi lakóház

Helyszínrajz

Fotó

216

2
4

Leírás
Parasztbarokk stílusú nép lakóház.

Sorszám:
HE6
Védelem típusa

Népi lakóház
Egyedi helyi védelem
Fő u. 62., 64/2 hrsz.

Elhelyezkedés
Helyszínrajz

Fotó

216

27

Leírás
Parasztbarokk stílusú nép lakóház.
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Sorszám:
HE7
Védelem típusa

Plébánia
Egyedi helyi védelem
Fő u. 12.,
103 hrsz.

Elhelyezkedés
Helyszínrajz

Fotó

15

1

13

26

11

9
7

5

Leírás

Sorszám:
HE8
Védelem típusa

Lakóház
Egyedi helyi védelem
Patkó u.,
305 hrsz.

Elhelyezkedés

Helyszínrajz

Fotó

1

2

4

Leírás
Parasztbarokk népi lakóház.
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Sorszám:
HE9
Védelem típusa

Lakóház
Egyedi helyi védelem
Zrínyi Miklós u. 64.,
59 hrsz.

Elhelyezkedés
Helyszínrajz

Fotó

12

6

10

68

Leírás

Sorszám:
HE10
Védelem típusa

Lakóház
Egyedi helyi védelem
Zrínyi Miklós u. ,
31 hrsz.

Elhelyezkedés
Helyszínrajz

Fotó

55/A

Leírás
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Sorszám:
HE11
Védelem típusa

Lakóház
Egyedi helyi védelem
Zrínyi Miklós u.,
22 hrsz.

Elhelyezkedés
Helyszínrajz

Fotó

55/A

Leírás

Sorszám:
HE12
Védelem típusa

Egyedi helyi védelem

Elhelyezkedés

Rábca u. 17.
565 hrsz.

Lakóház

Helyszínrajz

Fotó

2
4

8
10
12
16

Leírás
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Sorszám:
HE13
Védelem típusa

Lakóház
Egyedi helyi védelem
Festő u. 22.
98 hrsz.

Elhelyezkedés
Helyszínrajz

Fotó

33
35

29

32
34

26

16
14

Sorszám:
HE14

Mária kép, Szent Miklós kép

Védelem típusa

Egyedi helyi védelem
Öttevény irányából a 8501.számú állami út
mellett
0155/13 hrsz
Fotó

Elhelyezkedés

16

Helyszínrajz

6

4

2

19
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Sorszám:
HE15

Kőkereszt

Védelem típusa

Egyedi helyi védelem

Elhelyezkedés

Fő utca 51. ház előtt
61/7 hrsz
Helyszínrajz

Fotó

68

74

216

Sorszám:
HE16

Emlékmű

Védelem típusa

Egyedi helyi védelem

Elhelyezkedés

Szabadság tér,
165 hrsz.
Helyszínrajz

Fotó

6

4

2
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Sorszám:
HE17

Régi cukorgyár épülete

Védelem típusa

Egyedi helyi védelem

Elhelyezkedés

Nikisch Artúr utca
1370/1, 1369 hrsz.
Helyszínrajz

Fotó

A

Sorszám:
HE18

Kőkereszt

Védelem típusa

Egyedi helyi védelem

Elhelyezkedés

Malom utca, 1336/1
Fotó

9/a

Helyszínrajz
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g) Az örökségi értékek elemzése
A Mosonszentmiklós területén található régészeti lelőhelyeken minden nagyobb régészeti
korszak emlékanyaga képviselve van. A lelőhelyeken egyaránt került elő hajdani telepekre,
településekre, illetve szilárd falazatú épületekre utaló leletanyag, valamint temetkezési emlék.
A 36 darab őskori lelőhely jól jelzi a környék korabeli betelepültségét. A Hanság és a Rábca
mente környékének magasabb szárazulatai kedvező életfeltételeket nyújtottak, így ezekről a
területekről viszonylag gazdag őskori emlékanyaggal rendelkezünk. Ki kell emelni a
fokozottan védett 17. lelőhelyet, ahol az őskor szinte minden korszakából kerültek elő
régészeti leleteket, elsősorban telepek, településmaradványok. Kiemelkedő tudományos és
kultúrtörténeti értéket képvisel az itt előkerült teljesen ép rézkori agyagkürt (rhyton), mely
rituális célokat szolgálhatott. Ugyancsak kivételes tudományos jelentősége van a 15.
lelőhelynek, ahol a vonaldíszes kerámia kultúrájának a Dunántúlon ez idáig a legnagyobb
felületű, leletanyagában leggazdagabb települése került elő. Mintegy húsz egykori építményt
(nagyméretű gerendavázas lakóházakat) és számos más települési objektumot tártak fel.
Egymásra rétegződő őskori telepek és temetők kerültek elő az 1, 4, 7. lelőhelyeken is.
A római kor szintén egészen kivételes gazdagságban képviselteti magát: 37 lelőhelyen
kerültek elő a kor régészeti emlékei. A lelőhelyek közül ki kell emelni a 12., 14., 30. és a 7.
lelőhelyet. A 12. lelőhelyen a római kor több periódusából származó településrészleteket
tártak fel, míg a 14. és a 30. lelőhely vidéki birtokközpontok, villaépületek maradványait őrzi.
Mosonszentmiklós közigazgatási területét is érintette a Római Birodalom megerősített
határvonala a limes vagy ripa (Pannonica). A birodalom határát katonai erődök
(limestáborok) és kisebb őrtornyok védték, melyeket a limesút kötött össze egymással. A 7.
lelőhelyen birituális késő római temető és hozzá tartozó sírépítmény maradványai kerültek
elő. A temető a közelben - Lébény területén - található római katonai táborhoz (Quadrata,
Barátföld-puszta), illetve a tábor melletti polgári településhez (vicus) tartozhatott. A 2. század
elején épült határvédő erődítmény nevét négyzetes alakjáról kapta. Az először fából, majd a
markomann háborúk után, a 2. század végén kőből épített castrumot egy hajdani - a római
korban még élő - Duna-ág partjára építették. A katonai tábort délről és nyugatról övezte a
polgári település (vicus). Ez utóbbi lelőhely is Lébény közigazgatási területén található
(Barátföld-puszta vicus lelőhelynéven), de egy kis része átnyúlik Mosonszentmiklós területére
is.
A 7. lelőhely közelében, Mosonújhely környékén húzódott a római limesút, mely Quadrata
erődjét kötötte össze Arrabonával (Győr), illetve a másik irányban Ad Flexummal
(Mosonmagyaróvár). A limesút itteni szakasza egyelőre nem ismert, csak annyi tudható
biztosan, hogy nyomvonala a mai 1. sz. főúttal párhuzamos volt.
Fontos megemlíteni ehelyütt, hogy Mosonszentmiklós közigazgatási területe a világörökségi
és világörökségi várományos terület övezetébe tartozik. A község területét is érinti a „A római
limes magyarországi szakasza – A Ripa Pannonica Magyarországon” elnevezésű világörökség
egyik várományos helyszíne, a RPH 115 sz. részhelyszín, amely Lébény, Barátföld-puszta
castrum és Lébény, Barátföld-puszta vicus kiemelten védett régészeti lelőhelyekkel azonos. A
projekt által érintett mosonszentmiklósi ingatlanok: 0231/3, 0239 hrsz.
A népvándorláskori leletek három lelőhelyen kerültek elő (13, 17, 19. lelőhely). A közép avar
kori település, az 5. és 8. századi temetők, valamint a karoling-kori 9. századi település a
terület korabeli lakottságáról tanúskodik.
A középkor időszakát kereken 40 db lelőhely képviseli. A középkori lelőhelyek többségén
településekhez köthető leletanyag került elő. A középkori emlékek közül kiemelkedik a
község középkori templomának és temetőjének a helye (47. lelőhely). A Szent Miklós
tiszteletére szentelt templom a 12. században már biztosan állt, alapítási ideje nem ismert. A
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középkori templom minden valószínűség szerint a mai, 18. században emelt templomépület
helyén állt. A templom körül kereshetjük a középkori temető maradványait. A ma látható
templom-együttes országos műemléki védelem alatt áll (műemléki törzsszáma: 3751).
A 6, 15, 18, 31, 32, 35, 46, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57. lelőhelyen minden valószínűség szerint
a középkori Szentmiklós-Szilas falu régészeti emlékeit rejti a föld (lásd a történeti résznél
leírtakat). Kiemelendő a 15. lelőhely területén feltárt Árpád-kori településrészlet. Az
egymástól viszonylag távoli leletcsoportosulások a település korabeli szórt szerkezetére (vö.
tanyaszerű települések), vagy/és helyváltoztatására, azaz a meglévő faluhatárokon belüli
vándorlására utalnak.
Az 1, 4, 8, 16, 20, 21, 22, 48. lelőhelyen a középkori Vitéz falu egyes településrészeinek a
régészeti emlékeit kereshetjük. Említést érdemel az 1. lelőhely területén feltárt Árpád-kori
településrészlet, ahol 6 db félig földbemélyített lakóház és más települési objektumok mellett
gazdag leletanyag (pl: osztrák importkerámia) került elő.
A 42, 43, 44, 45. lelőhelyen megfigyelt Árpád-kori települési jelenségek elhelyezkedésük
alapján egyaránt lehetnek Szentmiklós és Vitéz falu maradványai. A többi középkori telep,
illetve felszíni telepnyom írott forrásokból ismert településhez kötése egyelőre nem
lehetséges.
A lelőhelyek között külön kategóriát képez a hajdani Zichy-kastély helye (9. lelőhely). A 20.
század közepén sajnálatosan lebontott késő reneszánsz kastély a magyar történelem
kiemelkedő eseményeinek a helyszíne. Elsősorban a Rákóczi-szabadságharc folyamán, majd
később a reformkorban (Széchenyi István révén) került fel a történetírás lapjaira. A 17.
századi főúri rezidencia eredetileg téglalap alaprajzú, négy sarokbástyás, zárt belső udvaros
épület volt. A templom előtti téren felállított díszkút eredetileg a kastély kertjében állt.

h) Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggés-rendszerében
A 4, 8, 9, 46, 47. lelőhely kivételével az összes lelőhely területe (részben vagy egészben)
mezőgazdasági művelés alatt áll. Az intenzív talajművelésnek (elsősorban a mélyszántásnak)
a lelőhelyeken negatív hatásai vannak. Amennyiben ezeken a területeken fennmarad az
intenzív talajforgatásos művelés, akkor jelentős károk keletkezhetnek a kulturális örökség
elemeiben.
A 6, 56. és az 57. lelőhely területén szőlőművelés folyik. A szőlőművelés különféle
munkafolyamatai (szőlő alá forgatás, kordonok építése) során jelentős kárt szenvedhetnek a
régészeti örökség elemei.
A 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17. és a 19. lelőhely területének egy része az elmúlt években
különféle építkezések és beruházások során feltárásra került. A feltárások a 12, 13, 15. és a
17. lelőhely területének jelentős részét érintették.
A 17. lelőhely egy részén a korábbi évtizedekben majorsági épületek és egyéb kiszolgáló
létesítmények (pl: silógödrök) álltak. Az itt folyt építkezések, és különféle földmunkák a
földben rejtőző, az átlagosnál gazdagabb régészeti értékek jelentős károsodását okozhatták.
A 10. és a 45. lelőhelyen álló villanyoszlopok felállításakor régészeti jelenségek sérülhettek.
A 4. lelőhely egy részén korábban homokot bányásztak. A II. világháború folyamán
futóárkokkal, bunkerásással erősen bolygatták. A lelőhelyen a kibányászott, illetve bolygatott
részt jelenleg erdő fedi.
A 7. lelőhely területén a II. világháború idején lövészárkokat ástak és az itt lévő sírok egy
részét elpusztították. Az 1940-es években dögtemetőnek is használták a területet. Az 1940-es
évektől kezdődően homokbányászás során további sírokat bolygattak meg, illetve pusztítottak
el. A kibányászott, illetve bolygatott részt jelenleg erdő fedi.
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Az 1. sz. főút, a Lébény Mecsér közötti közút, valamint a vasútvonal érinti a 23, 28. és a 49.
lelőhely területét. Az említett utak és a vasút építésekor régészeti értékek sérülhettek,
ugyanakkor egyes régészeti jelenségeket az építkezésekkor el is fedhettek.
A 8, 9, 46, 47. lelőhely, valamint az 1. lelőhely területének egy része a település belterületén
helyezkedik el. Ezeken a lelőhelyeken a különféle építkezések és infrastrukturális
beruházások miatt a régészeti jelenségek bolygatottsága nagymértékű, és a jövőben további
veszélynek vannak kitéve.
Fontos megjegyezni, hogy a település teljes beépített területén várható régészeti leletek,
elsősorban középkori településmaradványok előkerülése. Amennyiben feltételezésünk
helytálló, akkor ezek a régészeti értékek úgyszintén jelentős mértékben károsodtak az elmúlt
évszázadok alatt, és veszélyeztetettségük a jövőben is fennáll.
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2. Változtatási szándékok
a) Településhálózati és tájhasználati változás
A település tervezett fejlesztési koncepciójában a település nem határoz el az kulturális
örökségre jelentős hatást gyakorló településhálózati változást.
Az érvényes szerkezeti tervhez képest településhálózati változás:
- A Vasút utca meghosszabbítása a Fő utca irányába kikerül a tervből.
- Az 8417-es állami útról Lébény területén induló Gyártelepi új gazdasági terület
irányába tervezett út nyomvonala északi irányba tolódik 1326, 1327 hrsz-ú telkeken
köt ki a Béke utcára.
b) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás
1. Tervezett lakóterületek (4 tömbben), és tervezett tömbfeltárás a Rábca utca mentén.
2. Tervezett gazdasági területek Gyártelep mellett a vasút két oldalán, valamint a 0141/1
hrsz-ú ingatlanon.
c) Infrastrukturális változás
A falu jövőbeni fejlődése, a vidéki életmód helyi és a városi lakosság, és a turizmus számára
való felértékelődése (környezet, rekreációs lehetőségek) megkívánják az infrastruktúra, és a
település által nyújtott szolgáltatások az új, megváltozott követelményekhez való igazítását. A
környezet fokozott védelme, valamint a városias életmódhoz való közelítés érdekében
szükséges a hulladékkezelés megoldása, a kiépülő szennyvízhálózatra való teljes körű
rácsatlakozás, és a szelektív szemétgyűjtés megvalósítása.
Hasonló követelményt jelent a település „épített környezetének” (épületek, közterületek)
igényes karbantartása és kialakítása.

d) Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása
A fejlesztési koncepció elhatározásainak hatására a település népesség-összetételében,
életmódjában jelentős változás nem várható.
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3. Hatáselemzés a különböző hatásterületek kijelölésével (hatásvizsgálat és
javaslatok)
a) Történeti településhálózati következmények
Az elkészítendő rendezési terv biztosítja a fejlesztési célkitűzések, a jogszabályok által
megszabott keretek közötti, megvalósíthatóságát, az épített és természeti környezet védelmét,
valamint a helyi építési tevékenység szabályozását.
A településrendezési terv által javasolt beépítések, illetve szabályozás jelentős
településhálózati és tájhasználati változást nem eredményeznek.
b) Természeti, táji hatások.
Napjaink és a jövő egyre erősödő tendenciája az emberi környezet erőteljes felértékelődése,
annak a felismerése jegyében, hogy az emberi tevékenység a környezetet károsan
befolyásolja, amely károsodás viszont az emberi életfeltételeket rontja. Alapvető fontosságúvá
vált az úgynevezett fenntartható fejlődés elve, amely a fejlesztés környezettel harmonizáló
megoldását jelenti.
c) Településkép feltárulásának változásai
A településkép feltárulása a fejlesztési koncepcióban elhatározottak megvalósulása után sem
változik jelentősen. Lébény irányából és Öttevény irányából jelenleg is lakóterületekkel tárul
fel a településkép, ez továbbra is így marad. Mosonszentmiklósról Gyártelep irányába
Gyártelep településképének feltárulása a nagykiterjedésű gazdasági terület beépülése után
változik majd, jelenleg lakóépületek látványával tárul fel a településkép.
d) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy
pusztulásának lehetőségei
Mosonszentmiklós közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelőhelyek száma
jelenleg: ötvenhét. A tárgyalt régészeti lelőhelyek többnyire jól hozzáférhetőek a kutatás
számára, régészeti feltárásukat - eltekintve a beruházásokat megelőző feltárástól - jelenleg
semmi nem indokolja.
A község területén helyben megőrzendő és bemutatásra érdemes régészeti emléket a 7, 14. és
a 30. lelőhelyen találunk. Amennyiben az itt lévő római kori épületek, építmények
maradványai még nem károsodtak jelentős mértékben, akkor javasolható azok tudományos
projekt keretében történő feltárása, helyreállítása, konzerválása, és a nagyközönségnek történő
bemutatása. A helyreállító munkák révén jelentős történelmi emlékekkel gazdagodna a
település és környéke.
Hasonló lehetőség kínálkozik a Lébény, Barátföld-puszta vicus lelőhely Mosonszentmiklós
területére átnyúló részén is, amelynek a jelentőségét fokozza, hogy a jövőben világörökségi
helyszínné válhat.
A 4, 8, 9, 46, 47. lelőhely kivételével az összes lelőhely területe (részben vagy egészben)
mezőgazdasági művelés alatt áll. Az intenzív talajművelésnek a lelőhelyeken negatív hatásai
vannak. Az említett régészeti lelőhelyek megmaradása nagyban függ attól, hogy a jelenlegi
veszélyeztetés (szántás, mélyebb talajlazítás) folytatódik-e, vagy pedig az érintett területeken
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más, bolygatással nem járó hasznosításra (például rét-legelőgazdálkodásra) térnek át. Hozzá
kell tenni, hogy nincs szükség feltétlenül a művelési forma megváltoztatására, hiszen az egyes
talajművelési módok és módszerek között is jelentős különbségek vannak a tekintetben, hogy
milyen mélységben és mennyire drasztikusan mozgatják meg a talajt. A lelőhelyek területén
előnyben kellene részesíteni a kis mélységű és minimális talajforgatással járó művelési
módokat.
Az 1, 8, 9, 46, 47. lelőhelyen a különféle építkezések és infrastrukturális beruházások miatt a
régészeti jelenségek bolygatottsága nagymértékű, és a jövőben további veszélynek vannak
kitéve. Fontos megjegyezni, hogy a község teljes beépített területén várható régészeti leletek,
elsősorban középkori településmaradványok előkerülése. Amennyiben feltételezésünk
helytálló, akkor ezek a régészeti értékek úgyszintén jelentős mértékben károsodtak az elmúlt
évszázadok alatt, és veszélyeztetettségük a jövőben is fennáll.
A településrendezési tervben szereplő változtatások öt régészeti lelőhelyet érintenek:
•
•

A gazdasági területek kijelölése érinti az 1, 3, 4. és az 50. lelőhelyet
Az Akácos utca keleti oldalán kijelölt új lakóterület érinti az 50. lelőhelyet

Javasolom az említett fejlesztési területek más helyen való kijelölését vagy a területek
határainak oly módon történő megváltoztatását, hogy régészeti lelőhelyeket ne érintsenek. Ez
utóbbira különösen a vasút északi oldalán kijelölt gazdasági terület, a 0141/1 hrsz-ú területen
kijelölt gazdasági terület, valamint az Akácos utca keleti oldalán kijelölt új lakóterület
esetében van lehetőség, hiszen a régészeti lelőhelyek az említett fejlesztési területeknek csak
kis százalékát érintik.
Amennyiben az említett változtatásokra nincs lehetőség, akkor a hatóság különféle
szempontok figyelembe vételével mérlegelni fogja a tervezett beruházások által a régészeti
örökségben keletkező visszafordíthatatlan folyamatok arányát, viszonyát, majd ezek alapján
döntést hoz arról, hogy engedélyezi-e az egyes fejlesztéseket, s ha igen, milyen feltételekkel
járul hozzá az engedély megadásához (pl: a beruházó költségére történő régészeti
szakfelügyelet, próbafeltárás vagy teljes felületű feltárás elrendelésével).
Régészeti érdekű területek a településen:
- A község belterületének egésze.
- A már ismert régészeti lelőhelyek közvetlen környezete.
- Külterületen a környezetükből kiemelkedő helyek: dombok és dombvonulatok.
Alapvetően fontos, hogy a fejlesztésre kijelölt területek mindegyike régészeti érdekű
területnek minősül. A régészeti lelőhelyeken kívül tervezett beruházások esetében felhívom a
tulajdonosok, a beruházók és a kivitelezők figyelmét, hogy ha földmunkák közben régészeti
emlék vagy lelet kerül elő, a munka felelős vezetője köteles a tevékenységet azonnal
abbahagyni és a leletek előkerülését az illetékes múzeumnak haladéktalanul bejelenteni. A
hatóság intézkedéséig köteles a korábban ott végzett tevékenységet szüneteltetni, továbbá a
helyszín és a lelet őrzéséről gondoskodni.
e) Történeti térbeli rendszerek alakulása
A hagyományos térbeli rendszerek nem változnak, a fejlesztés ezeket jelentősen nem érinti.
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f) Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének
alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében
A templom és a kápolnák ma is fontos szerepet töltenek be a falu életében, a faluképben

betöltött szerepük meghatározó. Érdemes a műemléki együttest kiemelten kezelni, egységét
megőrizni.
A falu megújítása, az infrastruktúra fejlesztése, a helyi társadalom, a közösségi és kulturális
élet fejlesztésével és az épített környezet védelmével és fejlesztésével és a falu által nyújtott
szolgáltatások színvonalának emelésével egy nívós környezet érhető el. Sajnos az országos
tendencia azt mutatja, hogy az emberek értékítélete a jelenre és jövőre nézve általában a
gyökeres elfordulás a múlttól (településképbe nem illő beépítések). Mindez
Mosonszentmiklóson még csak részletekben látható, de e folyamat beindulásának
megakadályozása szükségszerű. A települési, népi értékek megőrzése, bemutatása a
településen élők identitástudatát kedvező irányba formálhatja át.
g) Műemlékek megújításának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei
A templomépület és a kápolnák műszaki állapota jó, fenntartásuk a katolikus egyház feladata.
h) Településkarakter változásának hatásai
A hagyományos településkarakter nem változik, tekintve, hogy a fejlesztési területek az eddig
is fejlesztett területek részei. A történeti településkarakter megőrzése érdekében a
szabályzatban olyan követelmények kerültek rögzítésre, amelyek biztosítják az új építések
utcaképbe illesztését, a környezethez illeszkedő tömeg kialakítását a templom műemléki
környezetében, a településközpont vegyes területeken.
i) Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései
A községben jelentős átmenő gépkocsi és teherforgalom az 1-es út mentén és az autópályán
van, melyek műemlék vagy helyi védett épített érték nincs
A műemléki templom melletti úton a teherforgalom nem jelentős, ezért annak műszaki
állapotát nem befolyásolja negatívan.

j) Folyamatok iránya, visszafordíthatósága
Jelenleg károsan ható folyamat az intenzív talajművelés, elsősorban a mélyszántás
következtében állandósult eltérő mértékű bolygatás, amely a 4, 8, 9, 46, 47. lelőhely
kivételével az összes lelőhelyet érinti. Amennyiben az említett területeken fennmarad az
eddig folytatott művelési gyakorlat, akkor mindez a régészeti jelenségek lassú pusztulásához
vezet. A művelési mód megváltoztatásával a folyamat megállítható lenne.

k) Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei
A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra az esetre,
ha egy terület tulajdonosát vagy bérlőjét az előírások vagy a jogszabályból eredő
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kötelezettségei miatt hátrányok érik. Ugyanakkor semmi nem zárja ki a kárpótlás lehetőségét,
ez minden esetben az érintett felek megegyezésétől függ.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az esetleges megelőző vagy próbafeltárások folyamán a
beruházók számára költségcsökkentő tényező lehet a gépi, illetve gyalog munkaerő
biztosítása.
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4. Összefoglaló
A település közigazgatási határai között a nyilvántartott régészeti lelőhelyek száma jelenleg:
ötvenhét. A lelőhelyek túlnyomó része általános védelem alatt áll. Kiemelten védett
lelőhelynek minősül a 17. lelőhely, valamint a Mosonszentmiklós területét is érintő Lébény,
Barátföld-puszta vicus lelőhely.
A lelőhelyeken minden nagyobb régészeti korszak emlékanyaga képviselve van.
A lelőhelyek területén jelenleg folyó intenzív talajművelésnek negatív hatásai vannak.
Különösen nagyfokú az ilyen jellegű bolygatás a 4, 8, 9, 46, 47. lelőhelyen. Amennyiben
ezeken a területeken fennmarad az eddigi művelési gyakorlat, akkor mindez a régészeti
jelenségek lassú pusztulásához vezet. A művelési mód megváltoztatásával a káros folyamatok
megállíthatók lennének.
Az 1, 8, 9, 46, 47. lelőhelyen a különféle építkezések és infrastrukturális beruházások miatt a
régészeti jelenségek bolygatottsága nagymértékű, és a jövőben további veszélynek vannak
kitéve.
A településrendezési tervben szereplő változtatások közül a gazdasági területek kijelölése,
valamint az Akácos utca keleti oldalán kijelölt új lakóterület érint régészeti lelőhelyet (1, 3, 4.
50. lelőhely).
Javasolom az említett fejlesztési területek más helyen való kijelölését vagy a területek
határainak oly módon történő korrigálását, hogy régészeti lelőhelyeket ne érintsenek.
Amennyiben az elmondottakra nincs lehetőség, akkor a hatóság különféle szempontok
mérlegelése után döntést hoz arról, hogy engedélyezi-e az egyes fejlesztéseket, s ha igen,
milyen feltételekkel járul hozzá az engedély megadásához.
A község területén régészeti érdekű területnek számít a már ismert lelőhelyek közvetlen
környéke, a község belterülete, továbbá a környezetükből kiemelkedő kisebb-nagyobb
dombok és dombvonulatok. Alapvetően fontos, hogy a fejlesztésre kijelölt területek
mindegyike régészeti érdekű területnek minősül.
A község területén helyben megőrzendő és bemutatásra érdemes régészeti emléket a 7, 14. és
a 30.. lelőhelyen, valamint a Lébény, Barátföld-puszta vicus lelőhely Mosonszentmiklós
területére átnyúló részén találunk.
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5. Nyilatkozat

Alulírott, Takács Károly, régész, nyilatkozom, hogy a 395/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet
3. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti előírásnak megfelelően szerepelek az adott
örökségvédelmi szakterületre vonatkozó szakértői névjegyzékben.

Régész diploma száma: 1510/2000 (ELTE-BTK).
Szakértői engedély regisztrációs száma: R4XH98
Nyilvántartásba vétel sorszáma: 17/2011

Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi jogszabályokkal
és a hatósági előírásokkal összhangban készült, a tanulmányban szereplő tervezett
megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek.

Győr, 2014. december 15.

/Takács Károly/

Alulírott Németh Gyula, építész vezető tervező nyilatkozom, hogy a 395/2012. (XII. 20.)
Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti előírásnak megfelelően
rendelkezem az adott örökségvédelmi szakterületre vonatkozó jogosultsággal.

Építész vezető tervezői jogosultság száma: É/1 08-0066

Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi jogszabályokkal
és a hatósági előírásokkal összhangban készült, a tanulmányban szereplő tervezett
megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek.

Győr, 2015. január 22.

Németh Gyula
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