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Jászszentandrás Község örökségvédelmi hatástanulmánya a településrendezési terv 
munkarésze a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet szerint készült. 
Jászszentandrásra vonatkozóan valamennyi, múzeumi adattárakban, szakirodalomban, 
levéltárakban fellelhető kiadvány és dokumentum, valamint helytörténeti kiadvány 
felhasználásra került, továbbá figyelembe lett véve a Polgármesteri Hivatal, és a helyi lakosok 
tájékoztatása, adatközlése. 
 
Jelen örökségvédelmi hatástanulmány a Kiszelovics Ildikó EV. megbízásából készült. Az 
örökségvédelmi hatástanulmány készítését a településrendezési eljárás során a Kulturális 
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A.§ (1-3) bekezdése írja elő. 
(továbbiakban: Kötv.) 
Jelen örökségvédelmi tanulmány a Kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
szóló hatályos Korm. rendeletben megfogalmazott tartalmi előírások figyelembe vételével 
készült.  
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Településtörténet 

 

 
(Forrás: Jászszentandrás község helyi értékvédelmi vizsgálat) 
 
A XIV. században a község pusztaként szerepel. Tulajdonjogilag nem tartozott a Jászsághoz, de 
évszázadokon keresztül a jászok használták. A puszta az Egri Káptalan birtoka volt. Véglegesen 
1750-ben került a jászok tulajdonába, a „Jászmegváltás” (Re-demptió) során, amikor 
Jászárokszállás felajánlotta érte cserébe Matkó pusztát. Felosztása után megkezdődött a 
kiköltözés Jászárokszállásról. 
Mindenki épített a telkén gazdasági épületet az álla-tok elhelyezésére, valamint egy lakrészt a 
család részére. Így a puszta területe sok apró parcellára tagolódott, értelemszerűen nagybirtok 
nem alakulhatott ki. A gyors népességfejlődés az 1880-as évek közepére felvetette az 
önállósulás aktualitását. A puszta 1886. január 1-vel önálló községgé alakult. Ekkor 2437 lakosa 
volt. 
Az önállóvá válással megindult a település centralizálása is. A kápolna jelentette 
községközpontot. 1888-ban megépült a községháza, majd a régi kápolna helyére 1903-ra  
neogót stílusú templomot építtetett a lakosság. 
 
A századforduló után gyors fejlődésnek indult a község. Az állattartás mellett egyre nagyobb 
szerepet kapott a belterjes földművelés és a mezőgazdasági termények feldolgozása. Malom, 
olajütő, szeszfőzde, cséplőgép jóval nagyobb számban volt található Jászszent-andráson, mint 
a környező községekben. 
 

A település természeti adottságai 

 

 
 
(Forrás: Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere, 2010) 
 
Jászszentandrás a Mátra alján, a Jászság keleti határán található község. A Jászapátit Hevessel 
összekötő 31. számú főközlekedési útról és Jászapátin keresztül a 3228. számú bekötőútról közelíthető 
meg a laza szerkezetű, tanyás település. Jászszentandrás igazgatási területe határos északon Heves 
megyei Tarnamérával, Erkkel, nyugatról Tarnaörssel, kelet felől Hevessel.  Délről és nyugatról a 
Jásznagykun-Szolnok megyei Jászivánnyal, Jászapátival szomszédos.  
 
A település igazgatási területe 44,33 km² (4433 ha): külterülete 4227  ha, belterülete  206 ha, 
lakosainak száma 2383 fő. (2017. január) 
 

A település természeti adottságai  
Jászszentandrás igazgatási területe a Hevesi-sík kistájhoz tartozik, annak a délkeleti részén helyezkedik 
el. Hordalékkúp síkság, melyet löszös iszap borít. Jellemzően mérsékelten meleg, száraz éghajlatú, gyér 
lefolyású vízhiányos terület. 
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Domborzata, földrajza, talajai 
A Hevesi sík kistáj 86 és 202 m (Bf.) magasságú ármentes részekkel tagolt, magasártéri síkság, mely a 
Laskó patak és az Eger patak hordalék-kúpjain alakult ki. A Jászszentandrás környezetének domborzata 
egyhangú, ármentes, enyhén hullámos felületű. Tengerszint feletti átlagos magassága 102 m.  Földtani 
jellemzője, hogy a középső miocéntól a holocénig szakaszosan süllyedő terület, amire a pleisztocén 
földtörténeti korban öntésképződményekkel tarkított üledéksor települt.  
Jászszentandrás külterületén leggyakrabban előforduló talajtípusok: a magasabb térszíneken löszös 
üledékek a jellemzőek: kedvező termékenységű löszhátsági mezőségi csernozjom, réti csernozjom, 
mészlepedékes csernozjom talajok találhatók. A szárazabb területeken kedvezőtlen termőképességű 
talajok sztyeppesedő réti szolonyec talajok, szikesedésre hajlamos talajok, homoktalajok fordulnak elő. 
A külterületen a mélyfekvésű laposokhoz agyagos, illetve szikes területek kapcsolódnak. 
 

Éghajlata,  
Jászszentandrás közigazgatási területe meleg-száraz éghajlattal jellemezhető. A napsütés évi összege 
1950-2000 óra, a hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átlaga 10,0-10,2 °C. A fagymentes időszak 
április 10-től október 20-ig tart, s átlagban 190 nap. Az évi csapadékösszeg 540-550 mm (vegetációs 
időszakban 330-350 mm). Télen átlagosan 36 napig borítja hó a földet. A téli csapadék vastagsága 16-
18 centiméter körüli. A leggyakoribb szélirány az K-i, ÉK-i, Ny-i, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s alatt 
van. 
 

Vízrajza 
A Hevesi kistáj Jászszentandrási területrészén alig van természetes vízfolyás. Élő folyóvize nincs, de a 
20. század második felében is jelentősebb vízállások voltak még a település külterületén. Napjainkban 
száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület, melynek csak mesterséges vízfolyások találhatók 
(Jászkiséri csatorna, Csátés főcsatorna). A község igazgatási területét érintő csatornák a Jászsági öntöző 
főcsatorna rendszeréhez kapcsolódnak.  A talajvíz mennyisége jelentéktelen, mélysége a hátakon 2-4 
méter között van. 
 

Növényzet 
Jászszentandrás igazgatási területe az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) Tiszántúli flórajárásba 
(Crisicum) tartozó kistáj. Potenciális erdőtársulásai közül az alföldi gyöngyvirágos tölgyes (Convallario-
Quercetum tibiscence), valamint a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum hungaricum) és a 
mélyebb, nedvesebb termőhelyeken a fűz-nyár-éger ligetek ( Salicetum albae fragilis, Saliceto-
Populetum) a meghatározóak.  
Lágyszárú növény együttesek, lösztársulások már nincsenek és a zárt homoki tölgyeseknek 
(Convallario-Quercetum tibiscence) már csak nyomai lelhetők fel. A lágyszárú fajok közül, nehézszagú 
gólyaorr (Geranium robertianum), borzas orbáncfű (Hypericum hirsutum), harangvirág fajok 
(Campanula trachelium, C. cervicaria, C. pesicifolia), eper gyöngyike (Muscari botryoides) fordulnak 
elő. Az évszazadokon át végzett emberi tevékenység (a termőföld növelése céljából történt 
erdőirtások) sajátos élővilágot - ma már védendő – növénytársulásokat hozott létre: a szikes pusztákat. 
A fentebb felsorolt eredeti potenciális növénytársulások napjainkban csak helyenként és 
zárványszerűen láthatók. Helyettük a mezőgazdálkodás, erdőgazdálkodás során egységesített 
megjelenésű, mesterséges társulásai határozzák meg a település flóráját. (szántóföldek, ültetvények, 
telepített puhafás, keményfás erdők és erdősávok). 
 

Élővilág 
Jászszentandrás természetes környezetének állatvilága változatos, mivel a puszták és az erdők a 
madaraknak, emlősöknek fontos táplálkozó- és pihenő- és élőhelye. A rovarvilág is igen gazdag. 
Teljesség nélkül a nappali lepkék, imádkozó sáska és szöcske fajok, futóbogarak, futrinka fajok, 
fémfutók, a pókok közül a farkas pók, és a kövi pók is megfigyelhető.  
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A csatornák partjai mentén és a mély fekvésű, nedves területeken találkozhatunk kétéltűekkel 
békákkal: vörös hasú unka, barna varangy, zöld varangy, levelibéka, tavi béka, kecskebéka, erdei béka, 
leveli béka, barna ásóbéka, zöld varangy.  Hüllők közül nedvesebb részeken a vízisikló, erdei sikló, a 
gyíkok közül leggyakrabban a fürge gyík fordul elő a szárazabb területeken. Jászszentandrási határ 
madárvilága is fajokban gazdag. Itt fészkel fehér gólya (Ciconia ciconia) szürke gém is. Madárvonuláskor 
megjelenő vendégfajok vadrécék, vadludak, nagylilik, nyári lúd és a darvak. Ragadozó madarak közül a 
parlagi sas, kerecsen sólyom, hamvas rétihéja is megtalálható itt. A pusztai madárközösségek, a gyepek 
madarai: cigány csuk, őrgébics, mezei pacsirta, sárga billegető, haris.  
Gyümölcsösök mentén, erdőkben különböző fajú harkályok, zöldküllők (Pilus vizidis) és kakukk 
(Cucentus canorus) is előfordul. Leggyakrabban látható madarak: széncinke, kékcinke, szürke légykapó, 
tövisszúró gébics, a citromsármány, a tengelic, a barátposzáta (Sylvia atricapilla), a kisposzáta (Sylvia 
curruca), a bíbor- (Galerida cristata) és mezei pacsirta (Alauda arrensis). A ragadozó madarak közül 
leggyakoribb itt fészkelő a vörös vércse (Falco tinnunculus), az egerészölyv (Buteo buteo), a kék vércse 
és a barna rétihéja (Circus aeruginosus). A baglyok közül a kuvik (Athene noctua), a macskabagoly (Strix 
aluco) és a fülesbagoly (Asio flammeus) fordul elő. Emlősök közül egerek, sün (Erinaceus europacus), 
róka, nyest, hermelin, menyét és görény (Mustella eversmanni), vadmacska (Felis sylvestris) említhető. 
Vadgazdálkodás szempontjából értékes az őz (Capreolus capreolus), a vaddisznó (Sus scrofa) és az 
apróvadállomány (nyúl, fácán).  

 
 
Tájtörténeti vizsgálat 
 
(Megalapozó vizsgálat tájrendezési munkarész, Szűcs Gábor, Kollányiné Földi Hajnalka) 
 
A település igazgatási területe nem bizonyíthatóan, de valószínűleg már bronzkortól lakott terület volt. 
A vízjárta alföldi tájon a magaslatok voltak megtelepedésre alkalmasak, így község határában is 
különböző korok emléknyomai (kelta harcosok fegyverei, római kori pénz, szarmata eredetű tárgyak, 
honfoglalás-kori leletanyag) kerültek elő. (Kaposvári Gyula régész Járási-tanyai kutatásai nyomán) 
Árpádkori település-maradványok (Felső tanyai részen, Telek tanya, Endrefalva és Meszli néven 
említették az írások.) 
 
A község, a nevét a templom védőszentjéről, Szent Andrásról kapta. Jelenlegi elnevezését 
Jászszentandrást 1910-től használják. 
 Első írásos említése 1423-ből származik Zent András telke alakban (Zsigmond király levele), de az 
írások szerint a pusztaként már 1399-ben az egri káptalan birtoka a későbbi település határa. A 
tatárjárás során elpusztult a terület, majd a török hódoltság alatt a jászok használják. Véglegesen 1750-
ben került a jászok tulajdonába. Jászárokszállás kizárólagos birtokába kerül Mária Terézia 
jóváhagyásával Szentandrás-puszta. Ekkor (1750-59)  épül a puszta első maradandó épülete, a Szent 
Kereszt Felmagasztalására szentelt kápolna, amely 1901-ig állt. 
A törökök idők után megindult a település határának birtoklásáért a pereskedés a környező települések 
között, amit Árokszállás, Matkó pusztájának átengedésével oldott meg. Szentandrás eredetileg a 
közbirtokosság legelője, de a község részéről kijelölt hivatalos személyek saját szükségletükre 
termelhettek gabonát is. Később a földhasználat mellett a tilalom ellenére többen állandó tanyát 
építenek, és a puszta lakossága gyarapodott. (1786-ban épül a Vesszős, vagy Vesszős-halmi csárda). A 
kiköltözők az állatok számára gazdasági épületet és a család számára lakrészt épített, így a puszta 
területe felaprózódott és nem alakultak ki nagybirtokok. (A földművelés szempontjából kedvező volt, 
hogy a gazda a termőföld, és az állatainak közelében élt.) A település tájhasználatára a legeltető 
állattartás, gabonatermesztés és a lankás, homokos talajokon szőlőművelés volt a jellemző. 
A korábban tanyaszállásokra osztott Jászszentandrás 1886-ban Jászárokszállás tanyai településrésze 
helyett önálló községgé vált. Kialakult a községközpont a kápolna, majd a templom körül. A huszadik 
század fordulóján a legeltető állattartás, a belterjes mezőgazdasági művelés, az ebből eredő termények 
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feldolgozásával (malom, olajütő, szeszfőzde) fejlődésnek indult a település. Legnagyobb mértékű 
fejlődését az 1920-as években érte el a település: négy, tanítói lakással kibővített iskola épült, 
kialakították a Hősök ligetét, világháborús emlék művet állítottak, elkészült a községi csárda, a 
segédjegyzői és az orvosi lakás, kibővítették a községházát. A templom elrekvirált harangjait 
újraöntették, három új utcát létesítettek, stb. 
1945 után az átalakult mezőgazdasági viszonyok miatt a település szerkezete is változott. A 
magántulajdonú, egyedi, tanyás gazdálkodás helyett a szövetkezesítés és a nagyüzemi művelés 
következtében a lakosok a település központjába költöztek, a tanyasorok elnéptelenedtek. 
Folytatódott a falu építése: házhelyeket, utakat, utcákat jelöltek ki, járdákat építettek, biztosították a 
villany- és vízellátást. Az 1962-ben a földgázkutatások eredményeként a feltárt termálvíz újabb 
fejlődési irányt jelentett a községnek. A rendszerváltozást követően ismét változott a település 
tájhasználata. Újra élettel teltek meg a tanyás településrészek. A magántulajdonba került 
földterületeket, tanyákat kertészeti növények termesztésére, dísznövények termesztésére, és 
állattartásra, majd a strandfürdő fejlesztését követően különböző szintű tanyasi szállások, kempingek 
létesítésével hasznosítják. 
Napjainkban Jászszentandrás közigazgatásilag a Jászapáti Járáshoz és Jászszentandrás-Jászivány Közös 
Önkormányzatának hatáskörébe tartozik.  
A XX. század második felére jellemző (a tulajdonviszonyokban is bekövetkezett) változások: a 
mezőgazdaság többszörös átalakulása, fejlesztése, a közlekedés, szállítás megnövekedése, úthálózat 
(31. számú közlekedési út) fejlesztése, (bár a község jelenleg is un. zsákfalu), mind nyomon követhető 
a települést környező táj jelenlegi szerkezetében, tájhasználatában, táji látványában.  
Napjainkban a fentieken kívül a település mai életét meghatározza a természetvédelemhez is kötődő 
változatos, természeti értékekben gazdag táji környezet és szomszédos települések jelentős turisztikai 
fejlesztései (Jászapáti, Tarnaméra gyógyfürdői) is. 
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I. Jogszabályok és módszertani kérdések 
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2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) írja elő. „Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a 
település településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési 
koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi 
hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el 
kell készíteni.” Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) 
bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye 
szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.  

(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell 
meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és 
településrendezési eszközöket.  

(3) A hatóság örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő jogszabályban 
meghatározott esetekben.”  

Ha a fenti törvényt, a törvény szellemének megfelelően, a régészeti örökség védelmében 
értelmezzük, akkor a legfontosabbnak azt tarthatjuk, ha a tervezett települési módosítások, 
építkezések lehetőleg nem érintik a régészeti lelőhelyeket (Kötv. 2001. évi LXIV. törvény „19. 
§ (1) A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal - beleértve az ásványi vagyon 
kitermelését is - (a továbbiakban: fejlesztések, beruházások) a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyeket kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 

(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében 
mozdíthatók el. Amennyiben a feltáráson előkerülő régészeti leletek a helyszínen nem 
őrizhetők meg, azokat kormányrendeletben meghatározottak szerint kell elhelyezni.”)  

A régészeti védettség Tiszagyendán előforduló főformája a nyilvántartott régészeti lelőhely (1-
2. kategória) (Kötv. 2001. évi LXIV. törvény Értelmező rendelkezések, „7. § 35. Régészeti 
lelőhely: földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti 
összefüggéseikben találhatók.”)  

Régészeti érdekű terület (3. kategória) (Kötv. 2001. évi LXIV. törvény Értelmező rendelkezések, 
Régészeti érdekű terület: valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a 
vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy 
feltételezhető.). A természetföldrajzilag valószínűsíthető, vízmentes kiemelkedések 
potenciális régészeti érdekű területként kezelendőek.  

A minél teljesebb településrégészeti rekonstrukció azért kulcsfontosságú, mert az 
örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetének éppúgy célja a leletek - lelőhelyek 
megmentése, védelme, mint a beruházások elősegítése azzal, hogy felhívja a figyelmet a 
lelőhelyekre, a feltárásukkal járó költségekre (melyek A kulturális örökség védelméről  szóló 
2001. évi LXIV. Törvény értelmében a beruházót terhelik), a feltárások időtartamára, a 
feltétlenül kikerülendő, szigorúan védett helyekre, hogy — lehetőség szerint — csak elvétve 
fordulhasson elő, hogy a már folyó kivitelezési munkálatokat kelljen hosszú hónapokra 
felfüggeszteni a nem várt leletek előkerülése miatt.  

A nyilvántartott lelőhelyek Tiszagyendán a beruházóra háruló kötelezettségek 
szempontjából két kategóriába sorolhatók.  

1. A feltétlenül kikerülendő lelőhelyek: a halmok (településdombok és/vagy temetkezési 
helyek) (A természet védelméől szóló 1996. évi LIII.. törvény alapján természetvédelem 
alatt is állnak), esetleg a középkori templomhelyek és más kiemelt jelentőségű, védett 
lelőhelyek.  
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A halmokkal kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy nem csupán magának a halomnak a 
bolygatása tilos, hanem 30 méteres körzetén belül minden talajmozgatással járó munka. 

2. Megelőző feltárásra kötelezett régészeti lelőhelyek. A többi nyilvántartott lelőhely, 
amennyiben a beruházást másutt nem lehet megvalósítani. 

 

(Idézett törvény 22. § (2) A földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes 
régészeti dokumentáció készíthető, különösen a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-
kijelöléshez. Nem nagyberuházás esetén a beruházó az előzetes régészeti dokumentáció 
készítésével feltárásra jogosult intézményt bízhat meg. 

(2a) A földmunkával járó, nagyberuházásnak nem minősülő, új nyomvonalú, külterületi 
közútépítések előkészítése során a beruházó a régészeti érintettség felderítése érdekében a 
feltárásra jogosult intézménnyel előzetes régészeti dokumentációt köteles készíttetni a 
kerékpárút kivételével. 

(2b) A nagyberuházásnak nem minősülő, földmunkával járó beruházások előkészítése során 
az előzetes régészeti dokumentáció tartalmi elemeire a 23/C. § (2) és (5) bekezdésében, 
valamint a 23/D. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

(3) A nyilvántartási adatok és - ha rendelkezésre áll - az előzetes régészeti dokumentáció 
adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat 
figyelembevételével a hatóság - jogszabályban meghatározottak szerint - a megelőző feltárás 
keretében 
a) régészeti megfigyelést ír elő, ha 
aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit, 
ab)  a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos, 
ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek 
jelentkezési szintjét, 
ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával 
bolygatták, vagy 
ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el, 
b) próbafeltárást ír elő - jogszabályban meghatározott kivételekkel -, ha 
ba) előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez 
jogszabályban meghatározottak szerint nem végeztek próbafeltárást, 
bb) földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg, 
bc)a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora 
nem ismert, 
c) teljes felületű feltárást ír elő, ha 
ca) a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő fontosságú 
forrása, 
cb) a beruházás történeti városmag területén valósul meg, 
d) teljes felületű feltárást írhat elő, ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős 
új eredményekkel gazdagítja. 
(4) A hatóság a (3) bekezdés a-d) pontjában meghatározott régészeti feladatokat a lelőhely 
különböző részei vonatkozásában eltérően is meghatározhatja. 

 

Tájékoztató adatok:  
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A beruházással kapcsolatos régészeti feladatok tekintetében az örökségvédelmi szakhatóság 
állásfoglalása a mérvadó. (68/2018. (IV. 9.) Korm. Rendelet a régészeti örökség és a műemléki 
érték védelmével kapcsolatos szabályokról. E rendeletben, valamint más jogszabályokban 
meghatározott, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével (a továbbiakban: 
örökségvédelem) kapcsolatos hatósági feladatok ellátására 

„a) örökségvédelmi hatóságként (a továbbiakban: hatóság) a c) és d) pontban 
meghatározott feladatok kivételével az 1. mellékletben felsorolt járási (fővárosi kerületi) 
hivatalt (a továbbiakban: járási hivatal) az 1. mellékletben meghatározott illetékességi 
területtel, ... jelöli ki.”  

Jászszentandrás esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Jász-Nagykun-
Szolnok megyei illetékességi területtel) 

Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetének célja a lelőhelyek részletes 
ismertetése abból a célból, hogy a településrendezési koncepcióban ill. tervekben szereplő 
módosításoknak, fejlesztéseknek a hatása a régészeti örökség egyes elemeire nézve 
felmérhető legyen, s ezáltal a beruházó számára tájékoztatásul szolgáljon a rá váró 
kötelezettségekről. 

Fontos tudnivaló: A terepbejárással, próbaásatással vagy szakfelügyelettel ill. az előzetes 
régészeti dokumentáció elkészítésével nem zárulnak le okvetlenül a régészeti tennivalók. E 
munkák a felderítést célozzák, azok eredményétől függően további régészeti kutatásokra, 
azaz megelőző feltárásra is szükség lehet. 

 

 

*** 

 

 

Kiegészítő megjegyzések 

A nyilvántartott lelőhelyek listáját a Miniszterelnökség központi adatbázisa alapján veszem 
sorra. Ez a lista a 2019. májusi állapotot tükrözi. Eszerint jelenleg, Jászszentandrás 
közigazgatási területén belül a lista 1-32. számjegyig veszi sorba az nyilvántartásban rögzített 
helyszínű régészeti lelőhelyeket. Egy további itt nyilvántartott lelőhely közigazgatásilag másik 
településhez tartozik (33.). A geomorfológiai jellegzetességek által feltételezett régészeti 
érdekű területek listája jelen összeállításban már nem szerepel a megváltozott törvényi 
szabályozások miatt, de a vízmentes magaslatokon bármikor előfordulhat régészeti jelenség 
előkerülése.  
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II. Örökségvédelmi vizsgálat 
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II.1. Földrajzi bevezetés és településrégészeti jellemzők 

 
 Jászszentandrás Jász-Nagykun-Szolnok megye területén, Jászapáti várostól északra, 
Heves városától délnyugatra fekszik. Magának a településnek élővize nincs, de az északi 
határától nem messze – egyben megyehatár közelében – kimutatható egy egykori Tarna 
meder. Talaja nagyobbrészt homokos, szélfútta dombos, melyek esetenként 3-4 méterre 
emelkednek ki a térszínből. Ezek mellett a legutóbbi időkig is jelentősebb vízállások voltak. A 
nagy homokhátak mellett több halmot is megfigyelhetünk, melyek közül kiemelkedik a község 
északnyugati negyedében levő Katona-halom (111,6 m). Jászszentandrás északi felének 
átlagos tengerszint feletti magassága 100 és 111 méter, míg déli fele 92 és 100 méter közé 
tehető.  Okleveles adatok alapján Jászszentandrást először egy 1399-ben kelt 
oklevélben említik Szentandrás néven, ám egy korábbi okiratban szerepel egy Endrefalva 
település, mely a mai községtől kissé nyugatra helyezkedett el. Az említett 1399-es említésben 
Jászszentandrás területén már két falu helyezkedik el: Szentandrás és Mezly. A 15. századtól 
pusztaként ismeretes birtoktestre nagyobb arányú kiköltözés a 18. századtól ismeretes 
Jászárokszállásról. Önálló községi rangra 1886-ban emelkedett.   
 Régészeti ásatás Jászszentandrás területén ez idáig egyszer történt, 1955-ben egy 
honfoglalás kori temetőrészletet tárt fel Kaposvári Gyula a Szolnok megyei múzeum régésze. 
Ezen kívül néhány szórványleletet ismertünk csak, majd Dávid Áron 2006-ban elkészült 
szakdolgozata egyik részeként Jászszentandrás régészeti topográfiájának elkészítését 
választotta, így a módszeres terepbejárással több lelőhely is ismeretessá vált.  A terepbejárás 
során lokalizálni lehetett a korabeli oklevelekből is ismert Endrefalva települést. A 
feltérképezett lelőhelyek leletanyagait értékelve már nagyon sokat megtudtunk 
Jászszentandrás régészeti múltjáról. Amit eddig csak néhány szórványleletből ill. a közvetett 
adatokból valószínűsítettük, arról e munka révén bizonyosságot szerezhettünk, nevezetesen 
azt, hogy ez a térség is más alföldi településekhez hasonlóan az újkőkor kezdetétől a 
középkorig folyamatosan lakott volt.  
 

II.2. A belterület különleges földrajzi-régészeti értékelhetősége 

 

E tanulmányok célkitűzését figyelembe véve, a belterület, azaz jelen esetben maga a falu, 
speciális vagy még inkább, ellentmondásos területnek tekinthető. Minden település, így 
Jászszentandrás is, előreláthatólag a legtöbb fejlesztést, beruházást a belterületen kívánja 
megvalósítani: Itt épülnek a házak, üzletek, létesülnek parkok, szabadidő központok, falusi 
turizmust szolgáló változtatások stb.— minden, mely a lakosság érdekeit szolgálja. A település 
központja, majd a köré csoportosuló épületek sora, az alapító ősök bölcsességének 
köszönhetően, az esetek többségében, a földrajzilag legoptimálisabb területet foglalja el. 
Feltételezhetjük tehát, hogy a mai településen, az álló házak alatt-között őskori, ókori, 
népvándorlás kori, középkori lelőhelyek bújnak meg, melyeket éppen a beépítettség miatt 
nem tudunk feltérképezni, s csak földmunka során véletlenül kerülhetnek felszínre. Mindezek 
folytán az a furcsa helyzet áll elő, hogy a múzeumi nyilvántartások alapján éppen a 
letelepedésre mindenkor legalkalmasabb terület tűnik régészetileg ritkán lakott övezetnek. A 
valóságban azonban a belterületen minden “kapavágásnál” számítani kell leletek 
előkerülésére, ezért itt fokozott figyelem szükséges.   
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1. A település általános geográfiai-régészeti bemutatása1 

  

                                                 
1 Hatályos Korm. rendelet szerint 
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2. A régészeti védettség részletezése2 

 

III.1. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

 
III.1.1. Feltétlenül kikerülendő, földmunkával nem bolygatható lelőhelyek (1. kategória) 

Az ebbe a kategóriába tartozó lelőhelyek (földvárak, kunhalmok) a természetvédelmi törvény 
értelmében is védelem alatt állnak.  

Az 1996. évi LIII. számú, a természet védelméről szóló törvény ab ovo kimondja védettségüket: 
23 § (2) bekezdés: „(2) E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, 
barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti 
területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek..” 

[f) a kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi 
szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme 
lehet a tájnak; 

g) a földvár olyan védelmi céllal létesített vonalas vagy zárt alakzatú földmű, amely 
azonosíthatóan fennmaradt domborzati elemként történeti, kulturális örökségi, 
felszínalaktani, illetve tájképi értéket képvisel.] 

A halmok az ásatási eredmények alapján a rézkorban Kelet-Európa sztyepp-vidékéről 
területünkre érkezett (Kr. e. 3500 – 3000 táján) népesség síremlékei, melyeket a későbbi 
korokban, elsősorban a középkorban előszeretettel használtak megtelepedésre, 
templomépítésre, utólagos temetkezésre – akár a kunok idejében is. (Innen származik népi 
elnevezésük, a kunhalom is.) Az Alföld síkságából látványosan kiemelkedő, rendszerint kör 
alapú, meredek lejtőjű, különböző magasságú, jelentős régészeti és tájképi értéket képviselő 
halmok bolygatása, elhordása, alakjuk megváltoztatása törvényileg tilos és feltétlenül 
elkerülendő. 

1. lelőhely: Katona-halom  

 A település külterületének északnyugati negyedében, a Csordajárás III-as dűlőjébe 
eső halom, mely jelenleg erdővel fedett.3 

14. lelőhely: Felső-tanya, Nemoda part, Nemoda domb, Novák-tanya  

 A Tarnaörsre vezető Felsőtanyai úton, az iskola előtt közvetlen a jobb oldalon. Már 
régóta ismert a helybeliek számára, hogy ott régen egy templom állt. Mára már beültetett, 
erdősített domb. Néhány terméskő és pár darab árpád-kori apró kavicszúzalékokkal 
soványított edénydarab került elő. A templomhoz tartozó árpád-kori település a korábban 
már említett Endree (Endrefalva) volt. Ez a lelőhelytől délre az út másik oldalán egy lankán 
helyezkedik el igen nagy kiterjedésben. Rengeteg árpád-kori edénytöredék került elő. Az egész 
lelőhelyet jelenleg egy fakertészet fedi.4 

                                                 
2 Hatályos Korm. rendelet szerint. 
3 A Jászság kunhalmai [Zounuk 4 (1984) 419-438.] Lelőhely Nyilvántartási Szám (LNySz): 32974 
4 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62988 
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III.1.2. Megelőző feltárást igénylő régészeti lelőhelyek (2. kategória) 
 

2. lelőhely, Meggyes, Kovács-tanya:  

 A 31-es számú úton Jászapáti felé haladva, az utat keresztező Meggyes úttól a 
meggyesi részen mintegy 50 méterre, északkelet-délnyugati irányban elnyúló, mintegy 
150x350 méteres területen szarmata kori lelőhely.5 

3. lelőhely, Meggyes, 31-es út:  

 A 31-es számú műúton jászapáti felé haladva, az Első sor betorkolásánál az meggyesi 
részen közvetlenül az út mellett egy 250x150 métere területen az előkerült leletanyag: 
kisméretű, nagyobb számú őskori, feltehetően vaskori kerámia töredékek mellett jellegtelen, 
apró kavicszúzalékkal soványított árpád-kori kerámia töredékek.6 

4. lelőhely, Nagyállás, Jászapáti út, Egri út, Tüzép:  

 A falu belterületétől, Jászapátira haladó műút bal oldalán közvetlenül, a Tüzépet 
elhagyva, mintegy 20 méterre, egy árpád-kori lelőhely helyezkedik el egy kisebb földháton.7 

5. lelőhely, Alsó-tanya, Nagyállás:  

 A 31-es számú műúton Jászapáti felé haladva, az utat keresztező Meggyesi úton 
befordulva a község irányába, az út jobb oldalán a műúttól 500 méterre, a földúttól északra 
egy hosszanti földhát déli részén helyezkedik a lelőhely.8 
6. lelőhely, Nagyállás:  

 A 31-es számú kövesúton Jászapáti felé haladva, a határtól vissza 800 méterre, az út 
északnyugati oldalától körülbelül 100 méterre egy kisebb dombon található ez a kis lelőhely.9 

7. lelőhely, Méneslapos, Sós-tanya:  

 Erdő által részben fedett kisméretű árpád-kori lelőhely.10 

8. lelőhely, Méneslapos, Első-sor:  

 A jászapáti, jászszentandrási és tarnaörsi hármashatártól körülbelül 700 méterre a 
Jászapátira vezető műút felé nagy mennyiségű őskori (elképzelhető, hogy vaskori), valamint 
szarmata kerámia töredékek kerültek elő.11 

9. lelőhely, Méneslapos, Jászapáti-Jászszentandrás-Tarnaörs hármashatár:  

 Közvetlen a hármas határtól a falu központja felé mintegy 300x400 méteres területen, 
a határral párhuzamosan futó kanálisig terjed a lelőhely.12 

10. lelőhely, Méneslapos, Felső-tanyák, Juhász-tanya:  

                                                 
5 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62800 
6 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62802 
7 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62804 
8 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62806 
9 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62808 
10 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62810 
11 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62812 
12 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62814 
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 A Jászapáti-Jászszentandrás-Tarnaörs hármashatártól a határ úton haladva Tarnaörs 
irányába 650 méterre, az úttól keletre a Juhásztanyától délre fél úton van a részben fedett, kis 
méretű lelőhely.13 

11. lelőhely, Méneslapos, Kóczián-tanya:  

 A felső-tanyai részen a volt TSZ teleptől délre, a Kóczián-tanya déli végéhez közel egy 
kisebb homokhát mellett a földmunkák során embercsontok kerültek a felszínre. A homokhát 
legalább felét már elhordták, a temetkezés kora egyéb leletek előkerülése hiánya miatt nem 
meghatározható.14 

12. lelőhely, Méneslapos, Kis sor:  

 A Kis sor és az Első sor között, Jászszentandrás külterületének délnyugati negyedében 
fekvő nagy méretű lelőhelyen – mely a domborzat magasabb íveit követi – főleg szarmata kori 
leletek kerültek elő.15 

13. lelőhely, Meggyes:  

 Bronzkori lelőhely, mely a település külterületének meggyesi részén, a Kossuth út 
földútként való folytatása és a településhatár között terül el.16 

15. lelőhely, Felső-tanya, Gyephár-tanya:  

 A Tarnaörsre vezető úton a volt Gyephár kéményseprő tanyája körül, illetve az út északi 
oldalán a Rózsa útig, mintegy 150x300 méteres területen nagyobb mennyiségű, többféle korú 
– vaskortól Árpád-korig – kerámia töredék került elő. Ez utóbbi korból származó leletek között 
a többi lelőhelyhez képest nagyon sok bogrács töredék került elő.17 

16. lelőhely: Rózsa út 8., Sztasunkó Mihály kertje 

 A település belterületéről előkerült szórvány római kori lelet, feltehetően szarmata 
településhez tartozik.18 

17. lelőhely, Nagyállás, Terjék-tanya, Terjék-tó:  

 Nagy kiterjedésű lelőhely, a Meggyes út és a 31-es számú út találkozásától nyugatra 
kb. 250-300 méterre, illetve a Meggyes úttól délre 300 méterre egy körülbelül 350x700 
méteres területen. A lelőhelyen több nagyobb felszíni leletkoncentráció volt megfigyelhető, a 
bronzkori és a szkíta kori kerámia töredékek a lelőhely északi részén, az árpád-kori leletek 
pedig kis csoportokban, elszórva helyezkedtek el. A szarmata koriak pedig az egész lelőhelyen 
általános szórtságban jelentkeztek.19 

18. lelőhely, Rózsa út, Csordajárás IV-es dűlő:  

 A falutól nyugati irányba, a Felső-tanyai iskolától keletre mintegy 450 méterre, az út 
északi oldalától kb. 50 méterre egy parton, fakitermelés során egy egyértelmű ház foltja került 

                                                 
13 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62980 
14 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62982 
15 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62984 
16 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62986 
17 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62990 
18 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62992 
19 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62994 
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elő. Leletanyaga középkori fazéktöredékekből áll. A lelőhely kiterjedése az erdővel való 
fedettsége miatt bizonytalan.20 

19. lelőhely, Meggyes, Jászapáti-Jászivány-Jászszentandrás hármashatár:  

 A jászapáti, jásziványi és jászszentandrási hármashatár közelében, a 31-es sz. műúttól 
délkeletre, a határkereszttől délkeleti irányba tartó határúttól északra 50 m-rel, a műúttól 100 
m-re, egy kisebb domb északnyugati aljában szarmata kori lelőhely került elő.21  

20. lelőhely, Járás-tanya, Romantik Park, Romantik Kemping:  

 A Járási-iskolaút és a Petőfi út között, a Romantik kemping mögött épült csónakázó tó 
földmunkálatai során a lelőhely nagy részét elbontották. Itt olyan mértékű építkezések és 
földmunkák voltak ott azóta is, hogy a  lelőhelyet szinte teljesen megsemmisítették.22 

21. lelőhely, Első sor, Jászapáti határ, Szeméttelep, Nagy-lapos:  

 A Jászapáti-Jászszentandrás határ Nagyállás dűlőjében a Jászapátira vezető úttól DK-
re, a felhagyott szeméttelep bal oldalán, a szeméttelep által részben fedett szarmata telep. A 
lelőhely viszonylag sík terület, tőle északra elhagyott meander vehető ki. A lelőhelyen 
szarmata kori leleteken kívül kelta és árpád-kori leletek is előkerültek.23 

22. lelőhely, Csordajárás, Kertész út, Farkas tanya:  

 A Kertész út és az Arany János út találkozásánál, a Kertész út két oldalán, nyugat-keleti 
kiterjedésű, nagyobb szarmata kori lelőhely, melynek déli fele a lakóingatlanok építésére 
kiparcellázott területre esik.24 

23. lelőhely, Alsó-tanya, Kossuth út:  

 A község központjától a hevesi bekötőúton, az azt keresztező kanálisnál, illetve attól 
vissza 100 méterre, és onnan déli irányban 300 méterre. A szabálytalan kiterjedésű lelőhely 
legnyugatibb részén árpád-kori kerámia töredékek, majd kelet felé szarmata, míg legkeletibb 
és legdélibb részén kelta kerámia töredékek voltak a dominánsak. Ezen a lelőhelyen került elő 
legnagyobb számban kelta grafitos kerámia, és néhány tál peremtöredéke 
Jászszentandrásról.25 

24. lelőhely, Alsó-tanya:  

 A Gépállomástól a Meggyesi úton haladva a 31-es számú műút felé, körülbelül félúton, 
az utat keresztező kanális két oldalán, egy nagy kiterjedésű lelőhely. A lelőhely északi felében 
szinte csak szarmata kerámia töredékeket, a többi részén főleg árpádkori kerámia töredékeket 
találtunk. Az északi része a lelőhelynek egy mély, vízállásos területet jelöl, míg ahol az árpád-
kori kerámia töredékek domináltak, két nagyobb nyugat-keleti földhát található.26 

25. lelőhely, Járás-tanya, André József tanyája:  

 A falu külterületének északkeleti negyedében, a Dózsa György út és a Kisvesszőshalmi 
út kereszteződésétől délnyugatra mintegy 50-100 mre található a lelőhely. Jelenleg telepített 

                                                 
20 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62996 
21 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 62998 
22 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 63000 
23 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 63002 
24 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 63058 
25 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 63062 
26 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 63086 
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erdő található rajta. Teljesen pontos lokalizálása az ásatásnak csak egy hitelesítő ásatás során 
történhet. A lelőhelyen 1955-ben végzett Kaposvári Gyula régész leletmentő ásatást, a 
helyszínen honfoglaláskori temető részletét tárta fel.27 

26. lelőhely, Alsó tanya II.:  

 A Gépállomástól a Meggyesi úton délkelet felé haladva a 31-es számú műút irányában 
körülbelül egy kilométerre, az út északi oldala felé 100 méterre fekszik a lelőhely. Viszonylag 
kevés számú jellegtelen apró kavicszúzalékkal soványított kerámia töredékek kerültek elő.28 

27. lelőhely, Nagyállás, André-tanya:  

 Az Első sor és a Meggyesi út között, a község felé haladva fekszik a nagy kiterjedésű 
lelőhely. Ennek északi harmadán árpád-kori, délebbi kétharmadán szarmata kerámia dominál. 
A lelőhelyet egy régi patakmeder keresztezi, a leletek a két nagyobb földhátak déli oldalán 
sűrűsödnek.29 

28. lelőhely, Nagyállás, Első sor:  

 A község külterületének délkeleti részén, a 31-es számú műúton Jászapáti felé, az azt 
keresztező Első soron északnyugat felé fordulva a műúttól körülbelül 150 méterre található a 
lelőhely, egy kisebb földháton. Az egész lelőhelyen egy darab szürke szarmata kerámia 
oldaltöredékén kívül kizárólag őskori, feltehetően késő bronzkori kerámia töredékek kerültek 
elő.30 

29. lelőhely, Nagyállás, Móricz tanya:  

 A községtől Jászapátira haladó műút bal oldalán, a Kis soron haladva, attól balra, 
mintegy 500 méterre, egy telepített erdő déli és keleti oldalán. Az erdő részben fedi a 
lelőhelyet. Leletanyaga nagyobb számú szarmata kerámia töredékek illetve néhány őskori és 
árpád-kori jellegtelen kerámia töredéke került elő.31 

30. lelőhely: Nagy-lapos 

 Római kori szarmata település felszíni nyoma a belterülettől délre a Jászapáti határ 
közelében.32 

31. lelőhely: Bordás-tanya 

 A település délkeleti határán a jászapáti és jásziváni hármas határ mellett található 
bronzkori település.33 

32. lelőhely: 31. út, Jászszentandrási bekötő 

 A település keleti határán a hevesi és jásziváni határban található bronzkori település.34 

                                                 
27 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 63092 
28 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 63130 
29 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 63132 
30 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 63134 
31 Lelőhelybejelentő adatlapok Jászszentandrás 2-29. lelőhelyek 2007. [KÖH 600/1023/2009] LNySz: 63162 
32 Örökségvédelmi hatástanulmány, Heves és Szolnok megyék hulladéklerakóinak területén, 2009. [KÖH 

600/4195/2009] LNySz: 71189 
33 Előzetes régészeti dokumentáció, 31. sz. főút Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megye, 2014 

[LLTK/1379/2014] LNySz: 86209 
34 Előzetes régészeti dokumentáció, 31. sz. főút Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megye, 2014 [LLTK/1379/2014] 

LNySz: 86211 
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33. lelőhely: Vesszős-halom 

 A településtől északkeletre található halom.35 Közigazgatásilag Heves területéhez 
tartozik. 

  

                                                 
35 A Jászság kunhalmai [Zounuk 4 (1984) 419-438.] LNySz: 32975 
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III. Hatáselemzés 
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A településtervezési koncepcióban szereplő módosítások és a régészeti 
védettség viszonya 
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IV. Összefoglalás 
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A község közigazgatási határa 4433 hektár. A település területén módszeres terepbejárási 
kutatás szakdolgozat keretében, illetve a 31. út bővítés előkészítő munkái során történt. Az 
országos nyilvántartásban és a szakirodalomban 32 régészeti lelőhely érinti a település 
területét.    

A nyilvántartott lelőhelyeken – amennyiben valamilyen fejlesztést kívánnak megvalósítani – a 
törvény megelőző régészeti feltárást ír elő. A jelenlegi, felsorolt fejlesztéseknek a régészeti 
örökségre gyakorolt hatását az előző fejezetben ismertettem. 

Az örökségvédelemmel kapcsolatos kérdésekben azonban mindenkor a Járási Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hatóság állásfoglalása a mérvadó. 

Régészeti érdekű területet külön nem tüntettem fel, de az alacsony kutatottság miatt a 
természetföldrajzilag indokolt vízmentes kiemelkedések régészeti érdekű területként 
kezelendőek. Továbbá a belterületet teljes egészében régészeti érdekű területnek kell 
tartanunk. 
Fontos tudnivaló, hogy soha nem tudhatjuk, mi rejlik a földben — nemcsak a felsorolt 
helyeken, hanem bárhol a felszín alatt megbújhatnak leletek. Ezért a földmunkával járó 
beruházásoknál mindenkor figyeljenek a földből kiforduló tárgyakra, apró cseréptöredékekre, 
kövekre, csontokra, s jelentsék előkerülésüket a helyi jegyzőnél vagy a megyei hatókörű 
szolnoki Damjanich János Múzeumban. 

Végezetül felhívjuk a figyelmet arra, hogy – a régészeti lelőhelyekre vonatkozóan – a régészeti 
örökségvédelmi hatástanulmány a címlapon ill. az alul feltűntetett időpontban érvényes 
állapotot tükrözi. A régészeti kutatások a megye területén továbbra sem állnak meg, a fenti 
településrégészeti kép ezért módosulhat. 
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V. Melléklet 
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VI.1. Magyarázat a mellékletekhez  

 

VI.1.1.Összesítő táblázat: 

— Az első oszlopban a lelőhelyek sorszáma szerepel 

—  A második oszlopban a dűlőnév 

—  A harmadik oszlopban a lelőhely jellege (Pl.: telep, temető, régészeti érdekű hely stb.)  

—  A negyedik oszlopban a szükséges ill. javasolt intézkedés 

—  Az ötödik oszlopban az EOV (Egységes Országos Vetület) térképlap száma 

—  A hatodik oszlopban a lelőhely középponti EOV koordinátái 

—  A hetedik oszlopban a lelőhely tengerszint feletti magassága 

—  A nyolcadik oszlopban a lelőhely állapota, ha van rá adat. 

—  A kilencedik oszlopban a Nyilvántartási azonosítási száma – amennyiben szerepel az 

adatbázisban. 
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Összesítő táblázat Zagyvarékas régészeti lelőhelyeiről és régészeti érdekű területeiről 

 

Feltétlenül kikerülendő, földmunkával nem bolygatható lelőhelyek (1. kategória) 

Szám Dűlőnév 
Lelőhely 
jellege 

Intézkedés 
EOV 

térkép-lap 
Koordi-náták 

(x; y) 
Tszf.          

m 
A lelőhely 
állapota 

KÖH   
azonosító 

1 Katona-halom halom Elkerülendő 57-222 
732522; 
250539 

110 
bolygatat-

lan 
32974 

14 
Felső-tanya, Nemoda-part, 

Nemoda-domb, Novák-tanya 
telep és 

templom 
Elkerülendő 67-123 

732280; 
249546 

100   62988 

33 Vesszős-halom halom Elkerülendő 67-123 
737525; 
251828 

108 
  

32975 

 

Megelőző feltárást igénylő nyilvántartott lelőhelyek (2. kategória) 

Szám Dűlőnév 
Lelőhely 
jellege 

Intézkedés 
EOV 

térkép-lap 
Koordi-náták 

(x; y) 
Tszf.          

m 
A lelőhely 
állapota 

Lelőhely 
Nyilvántartási 

Szám 

2 Meggyes, Kovács-tanya                                                                                                                                                                                                                                      telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

737730; 
246444 

95,5   
62800 

3 Meggyes, 31-es út                                                                                                                                                                                                                                          telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

736786; 
245663 

95   
62802 

4 Nagyállás, Jászapáti út, Egri út, Tüzép                                                                                                                                                                                                                    telep 
Megelőző 

feltárás 67-123               

734478; 
248210 

99,5   
62804 

5 Alsó-tanya, Nagyállás                                                                                                                                                                                                                                      telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

737273; 
246845 

97,5   
62806 

6 Nagyállás                                                                                                                                                                                                                                                  telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

736237; 
245594 

95   
62808 

7 Méneslapos, Sós-tanya                                                                                                                                                                                                                                      telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

7333022; 
247285 

97,5   
62810 
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Megelőző feltárást igénylő nyilvántartott lelőhelyek (2. kategória) 

Szám Dűlőnév 
Lelőhely 
jellege 

Intézkedés 
EOV 

térkép-lap 
Koordi-náták 

(x; y) 
Tszf.          

m 
A lelőhely 
állapota 

Lelőhely 
Nyilvántartási 

Szám 

8 Méneslapos, Első-sor                                                                                                                                                                                                                                       telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

732322; 
247137 

97   
62812 

9 
Méneslapos, Jászapáti-

Jászszentandrás-Tarnaörs 
hármashatár                                                                                                                                                                                                 

telep 
Megelőző 

feltárás 
67-132               

731940; 
247488 

96,5   

62814 

10 
Méneslapos, Felső-tanyák, Juhász-

tanya                                                                                                                                                                                                                     
telep 

Megelőző 
feltárás 67-132               

731360; 
247834 

97,5   
62980 

11 Méneslapos, Kóczián-tanya                                                                                                                                                                                                                                  temető 
Megelőző 

feltárás 67-114               

731882; 
248414 

101   
62982 

12 Méneslapos, Kis sor                                                                                                                                                                                                                                        telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

733045; 
247829 

98,5   
62984 

13 Meggyes                                                                                                                                                                                                                                                    telep 
Megelőző 

feltárás 67-142               

738642; 
246429 

94,5   
62986 

15 Felső tanya, Gyephár tanya                                                                                                                                                                                                                                 telep 
Megelőző 

feltárás 67-123               

732975; 
249601 

102,5   
62990 

16 Rózsa út 8., Sztasunkó Mihály kertje                                                                                                                                                                                                                       szórvány 
Megelőző 

feltárás 67-123               

734543; 
249788 

103,5   
62992 

17 Nagyállás, Terjék-tó, Terjék-tanya                                                                                                                                                                                                                         telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

737043; 
246243 

97   
62994 

18 Rózsa út, Csordajárás IV-es dűlő                                                                                                                                                                                                                           telep 
Megelőző 

feltárás 67-123               

732642; 
249930 

102   
62996 

19 
Meggyes, Jászapáti-Jászivány-
Jászszentandrás hármashatár                                                                                                                                                                                                   

telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

736291; 
244872 

95,6   
62998 

20 
Járás-tanya, Romantik Park, Romantik 

Kemping                                                                                                                                                                                                               
szórvány 

Megelőző 
feltárás 67-123               

735640; 
249645 

102   
63000 
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Megelőző feltárást igénylő nyilvántartott lelőhelyek (2. kategória) 

Szám Dűlőnév 
Lelőhely 
jellege 

Intézkedés 
EOV 

térkép-lap 
Koordi-náták 

(x; y) 
Tszf.          

m 
A lelőhely 
állapota 

Lelőhely 
Nyilvántartási 

Szám 

21 Első sor, Jászapáti határ, Szeméttelep                                                                                                                                                                                                                     telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

733465; 
246550 

97   
63002 

22 Csordajárás, Kertész út, Farkas tanya                                                                                                                                                                                                                      telep 
Megelőző 

feltárás 67-123               

734004; 
250328 

101 
  63058 

23 Alsó-tanya, Kossuth út                                                                                                                                                                                                                                     telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

736859; 
247386 

95,5 
  63062 

24 Alsó-tanya                                                                                                                                                                                                                                                 telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

736166; 
248312 

98 
  63086 

25 Járás-tanya, André József tanyája                                                                                                                                                                                                                          temető 
Megelőző 

feltárás 67-123               

736337; 
251525 

105 
  63092 

26 Alsó-tanya II.                                                                                                                                                                                                                                             telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

735316; 
247927 

99,5 
  63130 

27 Nagyállás, André-tanya                                                                                                                                                                                                                                     telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

736257; 
246529 

98 
  63132 

28 Nagyállás, Első sor                                                                                                                                                                                                                                        telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

736554; 
245782 

95 
  63134 

29 Nagyállás, Móricz tanya                                                                                                                                                                                                                                    telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

734051; 
247239 

97 
  63162 

30 Nagy-lapos telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

733475; 
246836 

97,5 
  71189 

31 Bordás-tanya telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

736891; 
245874 

95,5 
  86209 

32 31. út, Jászszentandrási bekötő telep 
Megelőző 

feltárás 67-141               

738568;  
247335 

95,5 
  86211 
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c.) Védett műemléki értékek értékleltára 
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ca) a világörökségi és a világörökség várományos helyszínek és területek 

 
Jászszentandráson világörökségi és világörökség várományos helyszín és terület nem 
található. 
 
 

cb) az országos építészeti örökség elemei 

 
A településen az alábbi műemlékek található a Lechner Lajos Tudásközpont adatközlése alapján: 
Nyílvántartott műemléki védelem alatt álló épület: 
1. Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templom  

Jászszentandrás, Rákóczi út 77. 
Hrsz: 1, Törzsszám: 10072, azonosító: 5990 

2. Fakereszt pléh Krisztussal  
Jászszentandrás, Rákóczi út 77. 
Hrsz: 1, Törzsszám: 10072, azonosító: 15792 

3. Kőkereszt   
Jászszentandrás, Rákóczi út 77. 
Hrsz: 1, Törzsszám: 10072, azonosító: 15794 

 
 

cc) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyek 

 
 

A Lechner Lajos Tudásközpont adatszolgáltatása alapján Jászszentandráson az alábbi lelőhelyek 
találhatók (2017. évi adatszolgáltatás): 
 

Régészeti lelőhelyek 

Azonosító Lelőhelyszám Név hrsz 
32974 1 Katona – halom 016/49 

62800 2 Meggyes, Kovács – tanya 
080/33, 080/35, 080/36, 080/37, 
080/39, 080/40, 080/3, 081, 082/12, 
076/74, 077 

62802 3 Meggyes, 31-es út 

082/53, 082/54, 082/55, 082/56, 
082/57, 082/58, 082/59, 082/60, 
082/61, 086/2, 086/3, 082/71, 
089/20, 089/22, 089/21, 082/52, 088, 
099/131, 099/130 

62804 4 
Nagyállás, Jászapáti út, Egri út, 

Tüzép 
095/74, 095/75, 095/2 

62806 5 Alsó -tanya, Nagyállás 076/68, 076/69, 076/70, 076/71 

62808 6 Nagyállás 
099/121, 099/122, 099/123, 099/124, 
099/125 

62810 7 Méneslapos, Sós – tanya 0102/23, 0102/21, 0102/17 

62812 8 Méneslapos, Első – sor 
0218/6, 0102/30, 0102/31, 0102/32, 
0102/33 
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Azonosító Lelőhelyszám Név hrsz 

62814 9 
Méneslapos, Jászapáti-

Jászszentandrás-Tarnaörs 
hármashatár 

0104/10 

62980 10 
Méneslapos, Felső-tanyák, 

Juhász-tanya 

0104/21, 0104/22, 0104/23, 0104/24, 
0104/25, 0104/26, 0104/50, 0109/12, 
0109/11, 0109/8 

62982 11 Méneslapos, Kóczián-tanya 
0108/128, 0108/129, 0108/130, 
0108/134 

62984 12 Méneslapos, Kis sor 

0108/173, 0108/174, 0108/175, 
0108/176, 0108/177, 0108/178, 
0108/179, 0108/180, 0108/181, 
0108/184 

62986 13 Meggyes 

080/42, 080/26, 080/25, 080/11, 
080/12, 080/13, 080/9, 080/18, 
080/19, 080/20, 080/21, 080/22, 
080/23, 080/24 

62988 14 
Felső-tanya, Nemoda part, 

Nemoda domb, Novák tanya 
0116/77, 0116/85, 02 

62990 15 Felső – tanya, Gyephár tanya 
05/74, 05/75, 05/76, 05/77, 05/78, 
05/79 

62992 16 
Rózsa út 8., Sztasunkó Mihály 

kertje 

929, 930, 805, 806, 807/1, 807/2, 808, 
809, 810, 973, 786, 787, 788, 789, 
790, 791, 773, 774, 775, 776, 796 

62994 17 
Nagyállás, Terjék-tó, Terjék-

tanya 

089/18, 089/19, 089/20, 089/21, 
089/22, 089/23, 089/24, 088, 082/17, 
082/18, 082/19, 082/20, 082/21, 
082/22, 082/23, 082/24, 082/25, 
082/26, 082/27, 082/28, 082/29, 
082/30, 082/31, 082/32, 082/33, 
082/34, 082/35, 082/43, 082/42, 
082/41, 082/40, 082/39, 082/38, 
082/37, 082/36, 082/16, 082/15, 
082/14 

62996 18 Rózsa út, Csordajárás IV-es dűlő 07/79, 07/28, 07/29, 07/30 

62998 19 
Meggyes, Jászapáti-Jászivány-
Jászszentandrás hármashatár 

082/80 

63000 20 
Járás-tanya, Romantik Park, 

Romantik Kemping 
044/20, 044/21, 044/22, 044/23, 
044/24, 044/25 

63002 21 
Első sor, Jászapáti határ, 

Szeméttelep 
0252/5, 0252/7, 0252/8, 099/135, 
099/49, 099/50, 099/51, 0100 

63058 22 
Csordajárás, Kertész út, Farkas 

tanya 

016/58, 016/46, 016/11, 016/12, 
016/13, 016/62, 016/63, 015, 854/5, 
854/6, 854/7, 854/8 

63062 23 Alsó-tanya, Kossuth út 074/52, 074/53, 074/54, 076/42 

63086 24 Alsó – tanya 

074/91, 074/92, 074/99, 074/100, 
074/101, 074/106, 076/42, 076/58, 
076/59, 092/2, 089/46, 089/47, 
089/48, 091/26, 091/29, 091/30, 
091/31, 091/32, 092/1 

63092 25 
Járás-tanya, André József 

tanyája 

030/20, 030/52, 030/18, 030/17, 
030/16, 030/53, 030/54, 030/55, 
029/2, 025/38 

63130 26 Alsó – tanya II. 
072/19, 072/20, 070, 074/62, 074/63, 
074/65 
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Azonosító Lelőhelyszám Név hrsz 

63132 27 Nagyállás, André-tanya 
089/32, 089/33, 089/34, 089/35, 
089/36, 089/37, 089/38, 089/39, 
089/40, 089/41, 089/42, 089/43 

63134 28 Nagyállás, Első sor 
089/23, 098/1, 099/126, 099/127, 
099/128 

63162 29 Nagyállás, Móricz tanya 095/118, 095/116, 096/1 

71189 30 Nagy – lapos 099/54, 099/53, 099/52, 099/51 

86209 31 Bordás – tanya 
089/20, 088, 082/46, 082/47, 082/48, 
082/49 

86211 32 31. út, Jászszentandrási bekötő 
077, 061/20, 061/21, 061/22, 061/10, 
078/34, 078/19 

Forrás: Lechner Lajos Tudásközpont 
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Régészeti lelőhelyek 

 
Forrás: Lechner Lajos Tudásközpont 
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d) A helyi építészeti örökség települési értékleltára 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Védendő érték sorszáma: 

 

1. 

Megnevezése: 

 

Szent Vendel szobor 
 

Védelem típusa: 

 
Helyi védelemre tervezett 
 

Védelmi kategória 

É-5 

 

 

 

A védendő érték leírása: 
A Vendel-kultusz első jászsági emlékei a XVIII. század második 
feléből származnak. A XIX. században a Jászságban egyre 
nagyobb méreteket öltött a juhtenyésztés. Az állattartó gazdák 
körében pedig egyre szélesebb körben terjedt Szent Vendel 
kultusza. Jászszentandráson a Rákóczi út 52. sz. ház előtt áll 
Szent Vendel bocskoros, köpenyes szobra, lábánál egy bárány és 
egy kutya. A talapzatán ezt olvashatjuk: „Szent Vendel / 
Tiszteletére / fogadalomból állíttatta / 1930.” A lakóház lakója 
emlékezett, hogy Kaszab Gábor azért állíttatta a szobrot, mert a 
betegség elkerülte állatait. A szobor készítője Majdajk M., 
tarnaszentmáriai mester. [Gulyás Éva: A Vendel kultusz emlékei a 
Jászságban, 1980] 
A szobrot majdajk Márton faragta 
 

 

 

A védendő érték helyszínrajza:                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Védendő érték címe: 

 

Jászszentandrás, Rákóczi út 52.   

 

Helyrajzi száma: 

 

 

Vizsgálat ideje: 

 

2017. június hó 
 

Felvevő személy: 

Kiszelovics Ildikó 
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Védendő érték sorszáma: 

 

2. 

Megnevezése: 

 

Szent József elemi népiskola 
 

Védelem típusa: 

 
Helyi védelemre tervezett 
 

Védelmi kategória 

 

É-6 
 

 

A védendő érték leírása: 

 

A Szent József elemi népiskola épületében ma tájház 

működik, ahol néprajzi gyűjtemény kapott helyet. Az 

egykori iskola tipikus XX század elejében épült 

népiskola, hosszú tornácos folyosóról nyíló 

tantermekkel. A tornác falazott oszlopai mutatják a 

tipikus Jászsági lakó és középület tornác tipusát. 

A deszkaoromzatot 2007-ben kicserélték, az eredetihez 

hasonlóra. Jellegzetessége a cserépfedésű vértelek. 

A védendő érték helyszínrajza:                         
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Védendő érték címe: 

 

Jászszentandrás, Szent István 
Park  
Helyrajzi száma: 

450 

 

Vizsgálat ideje: 

 

2017. június hó 
 

Felvevő személy: 

 
Kiszelovics Ildikó 
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Védendő érték sorszáma: 

 

3. 

Megnevezése: 

 

I világháborús emlékmű 
 

Védelem típusa: 

 
Helyi védelemre tervezett 
 

Védelmi kategória 

 

É-6 
 

 

A védendő érték leírása: 

 

Az első világháborúban elesettek emlékére állított 

emlékmű. 

A szobrot Kisfaludy Stróbl Zsigmond készítette 1925-

ben. Újra szentelve, a hősi halottak névsorának 

kiegészítése 2015-ben volt. 

 

 

A védendő érték helyszínrajza:                        (forrás: Google Earth) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Védendő érték címe: 

 

Jászszentandrás, Mártírok útja 
Helyrajzi száma: 

 

 

Vizsgálat ideje: 

 

2017. június hó 
 

Felvevő személy: 

 
Kiszelovics Ildikó 
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Védendő érték sorszáma: 

 

4. 

Megnevezése: 

 

II. világháborús emlékmű 
 

Védelem típusa: 

 
Helyi védelemre tervezett 
 

Védelmi kategória 

 

É-6 
 

 

A védendő érték leírása: 

 

A II. világháborúban elesettek emlékére állított 

emlékmű. 

A szobrot Csíkszentmihályi Róbert készítette 1992-ben. 

 

 

 

A védendő érték helyszínrajza:                        (forrás: Google Earth) 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Védendő érték címe: 

 

Jászszentandrás, Mártírok útja  
Helyrajzi száma: 

 

 

Vizsgálat ideje: 

 

2017. június hó 
 

Felvevő személy: 

 
Kiszelovics Ildikó 
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da) településszerkezet 

 
Településszerkezeti fejlődés 
Az I. katonai felmérés térképén még csak Szentandrás és Puszta Szentanadrás nevéből 
következtethetünk a későbbiekben kialakuló településre. Néhány tanya, utak, vízfolyások a 
meghatározók. 
 

I. Katonai felmérés (1763 – 1787) 

 
Forrás: www. mapire.eu 

 
Mintegy 50 évvel később a második katonai felmérés idején a két fő út találkozásánál kialakuló 
településmag első épületei láthatók, valamint a főbb utak mentén mintegy utcát alkotva megjelentek 
a tanyasorok, melyek máig meghatározzák a  külterület szerkezetét. 
 

II. Katonai felmérés (1806 – 1869) 

 
Forrás: www. mapire.eu 
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III. Katonai felmérés (1869 – 1887) 

 
Forrás: www. mapire.eu 

 
A harmadik katonai felmérés már mintegy besűrűsödést mutat és itt is a főbb jellegzetesség a 
megyében szinte egyedülálló tanyás térség megjelenik. Itt nem elszórtan a tájban vannak a tanyák, 
hanem jellemzően az utak mentén egymáshoz közel. 
 
A település korábban az árokszállásiak tanyás településrészeként működött, önálló községgé 1855-től 
vált. 1945 után a mezőgazdaság átszervezéséből adódóan a településszerkezet részben átalakult. A 
termelőszövetkezetek kialakításával a tanyák elvesztették munkahely funkciójukat, így sokat 
lebontottak, azonban ma is Jász – Nagykun – Szolnok megye egyik olyan települése ahol 
meghatározóak a külterületi tanyák, melyek itt jellemzően egymáshoz közel, tanyatelekként 
körbekerített udvarral, utcát alkotva állnak. 
A tanyarendszert az ésszerű munkavégzés igénye keltette életre annak idején, mivel nem voltak 
nagybirtokok, előnyös volt, hogy a gazda a megművelendő földje közelében élt.  A központtól sokszor 
igen nagy térbeli távolság azonban nem jelentett hátrányt számukra, létrejöttek ugyanis azok az 
úgynevezett utcatanyák, melyek a központon kívül bírtak iskolával, bolttal és egyéb közösségi életre 
alkalmas épületekkel. Ezek voltak a Járás-, Felső-, Telek-, és Alsó – tanyák. A téeszesítés következtében 
felgyorsult a tanyák pusztulása, a lakosság a központba költözött, de az egykori élő utcatanyás 
tanyavilág nyomait mai napig felfedezhetjük Jászszentandráson.   
 

 
A településen védett településszerkezet nem kerül kijelölésre. 
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db) telekstruktúra, utcavonalvezetés 

 

A település belső szerkezetét kétféle megközelítésben lehet vizsgálni. 
A klasszikus morfológia elsősorban a települési utcahálózat vizsgálata alapján különíti el az 
alaprajzi típusokat, míg a funkcionális morfológia elsősorban a települési szerepkörök térbeli 
rendjét vizsgálja. 
A klasszikus morfológia alapján általában a városok összetettebb típust képviselnek, vagyis 
többféle morfológiai, alaprajzi alaptípus keverékéből tevődik össze. Valamely település 
morfológiája a kialakulásához, az alapításához kötődik. Alapvetően meghatározó, hogy 
létrejötte fokozatos, hosszú történeti folyamat eredménye, vagy meghatározott alapításhoz 
kötődik. Jászszentandrás településtörténetéből adódóan nem túl régi telepítésű, mérnöki 
tervek szerint kialakított telekstruktúrájú, útvonalvezetésű település. 
 
 

dc) utcakép, utcakép részlet 

 
 

A településkarakterre jellemző, az utcaképekre jellemző, hogy az előkertes családiházas 
beépítésű utcákon az előkert és a közlekedési felület és a telekhatár közötti zöldsáv 
növényzettel beültetett, fásított, így egy zöldbe ágyazott kertvárosias utcakép fogadja az arra 
járót. Az  utcaképek jellemzően harmonikusak, az épülettipusok, magasságok megegyeznek, a 
beépítési mód és előkert azonos, az épületelhelyezések telkenként  megegyeznek. 
 
 

Utcakép 1. 

 
Forrás: saját fénykép 

 

Utcakép 2. 

 
Forrás: saját fénykép 
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Utcakép 3. 

 
Forrás: saját fénykép 

 
 

Utcakép 4. 

 
Forrás: saját fénykép  

 
 
 

 
Forrás: saját fénykép 

 

Oldalhatáron álló beépítés, utcán belül azonos előkert 
mérettel. 

 
Forrás: saját fénykép 

 
Oldalhatáron álló épületelhelyezés, jellemző 

manzardtetős házakkal, 3,00 méteres előkerttel. 

 
Forrás: saját fénykép 

 
Oldalhatáron álló épületelhelyezés, jellemző 

manzardtetős házakkal, 3,00 méteres előkerttel. 
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Utcakép 5. 

 
Forrás: saját fénykép 

 

 
A településen védett, védendő utcakép nem található. 
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de) építményrészlet vagy alkalmazott anyaghasználat, tömegformálás, 
homlokzati kialakítás 

 

 
Zagyvarékas régebbi, polgári jellegű középületei és lakóházai jellemzően utcával párhuzamos 
nyeregtetővel épületek, tégla falazattal, cserép fedéssel. Egyedi homlokzati díszítések a 
nyíláskeretezések, a padlásszellőzők, homlokzati díszítőelemek alkalmazása. 

 
 

df) táj- és kertépítészeti alkotást, egyedi tájértéket, növényzetet 

 

 
 

Közhasználatú,település szintű közparkok, közkertek  
 

 Közpark (3/1 hrsz.)   
A település kertépítészetileg is értékes, II. Világháborús emlékművet is magába foglaló a közpark 
igényesen kialakított zöldfelületi elem.  
Jászszentandrás igazgatási központjához közel, a településen áthaladó közutak kereszteződése mellett, 
a létesítés korának megfelelően, kertészetileg kialakított, gondozott felületű terebélyes fákban gazdag, 
különböző zöldfelületi részelemek egymásmellettiségéből összetevődő többcélú központi zöldfelület. 
Az emlékmű környezetében színes virágágyak, elfekvő örökzöldek, cserjék találhatók. A park Aba 
Novák úti részén koros vadgesztenye és cukorjuhar fák alatt 2012-ben újjáépített, korszerű 
játszószerekkel berendezett, az Európai Uniós előírásoknak megfelelő minőségben kivitelezett és 
fenntartott játszótér van. Játszóvár, homokozó, favonat, libikóka, pihenőpad is helyet kapott, valamint 
egy kisgyerekhez méretezett kreszpark. A határoló út mentén cserjesövény keretezi a zöldfelületet. 
   

A község központi zöldfelülete, játszótere 

 
Forrás: Saját fénykép 

 
 András Apostol tér (45 hrsz.) 
Az említett közparkhoz szervesen kapcsolódik az Kossuth út másik oldalán lévő háromszög alakú park. 
A dombon, kiemelt helyen a község névadója, András Apostol szobra áll. a dombocska talajtakaró 
cserjékkel, örökzöldekkel és virágos növényekkel hangsúlyozott. Körülötte a gyepes területen a 
határoló közlekedési utak mellett fákkal vegyes növénycsoportok (örökzöldek, virágos cserjék) és a 
téren, több helyen egynyári virágokkal beültetett virágládák, növénytartók kaptak helyet. 
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Az András Apostol tér és a ki dombon elhelyezett apostol szobor, valamint az I. Világháborús emlékmű környezete 

 
Forrás: Saját fénykép 

 
 Közpark (451/2 hrsz.) 
A I. Világháborús emlékmű környezete egyszerűen, de dekoratívan kialakított teresedés a Rákóczi út-
Mártírok útja kereszteződésénél. A Kisfaludy Stróbl Zsigmond által készített szobrot hangsúlyozzák a 
körülötte ültetett virágágyak, és a mögötte lévő cserjék és fák is. 
 
 Szent István park (450 hrsz.) 
A község egyik legdekoratívabb közparkja a Mártírok útjáról nyílik. A szomszédos ingatlanoktól 
(parkolóhelytől) magas oszlopos tuja-sor határolja el a település helyi építészeti értékvédelem alatt 
álló Tájháza körül-mellett létesített közparkot. Több, egymástól növényekkel (virágzó fákkal, 
cserjefoltokkal, örökzöldekkel) elválasztott emlékhely és pihenőhely szolgálja az ide érkezőket. A 
különbözőrendeltetésű igényesen kialakított teresedéseket burkolt gyalogút és a színes, kör-alakú 
virágágyak növénycsoportok és a gyepfelület kötik össze.  
 

   

Szent István park a Szent Istvánt ábrázoló mellszoborral és a háttérben a kopjafa emlékművel 

      

Forrás: Saját fénykép 
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Tájház belső kertje, az országzászlót, Trianon emlékművet körbevevő növényzet a közparkban 

        

Forrás: Saját fénykép 

 
 
 Milleneum park (251/1 hrsz.) 
A településközponthoz kapcsolódó zöldfelület nehezen belátható a közlekedési útról a zöldterület 
határán ültetett magas tujasortól. A pihenőparkot uralja a középen található idős, helyi természeti 
értéket jelentő hatalmas zöldjuhar fa. A tágas, gyepes felület határán, körül pihenőpadok és árnyat 
adó magas fák láthatók (kőrisfa, szilfák, nyírfák, kocsányos tölgy, eperfák, vadgesztenye, stb.), valamint 
rózsalonc, jezsámen, madárbirs, tamariska cserjék. Az utcai részen, a fedett buszmegállónál a járda 
mellett egynyári virágládák, virágedények, padok találhatók. 
 

Milleneum-park 

   

Forrás: Saját fénykép 

 
Korlátozottan közhasználatú, település szintű zöldfelületek 
 
 Jászszentandrás fürdő és a táborhely (kemping) zöldfelülete (350, 266/3 hrsz.).  
A Mártírok útja felől koros vadgesztenye fasor, a strand területén belül platánfa fasor borul az épületek 
a széles, betonelem gyalogút és az utcai parkolóhelyek fölé. A különböző rendeltetésű, eltérő 
használatú területeket (úszómedence, gyerekmedence, csúszdás medence, kempingterület, 
játszóhely, pihenőkert, öltöző- és büfésor), karbantartott, nyírt sövénnyel, gazdag fafaj használatú 
fasorokkal választják el egymástól (platán, törökmogyoró, gömbkőris, ezüsthárs, nyírfa korai juhar, 
stb.). A zöldfelületen nagyobb, összefüggő gyepes-füves terület szolgálja a napozást, pihenést is. 
Változatosan, igényesen kialakított virágos felületek tarkítják (rózsaágyások, évelőkertek, egynyári 
kiültetések) a rendszeresen karbantartott, parkszerűen kialakított zöldfelületet. 
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Játszóhely és a csúszdás medence mögött, a kemping bejáratánál lévő évelőkert 

         
Forrás: Saját fénykép 

 
 

Díszmedence, mögötte kiszolgáló épület, a gyógymedence mellet lévő évelőkert 

          
Forrás: Saját fénykép 

 
Gyermekmedence és az úszómedence körül kialakított kertrészletek 

                   
Forrás: Saját fénykép 
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A kempingben lakókocsik számára is használható, sövénnyel elhatárolt táborozó-helyek, és a park egy részlete 

                
Forrás: Saját fénykép 

 
Korlátozott közhasználatú, de jelentős zöldfelülettel bíró intézményi zöldfelületek  
 
 Katolikus Templom és Parókia kertje (94 hrsz.)  
A település központjában található a község temploma, parókiája és a körülöttük lévő zöldfelület. A 
Katolikus templom kertjét termetesebb lombos fák (vadgesztenye, juharfák, új ültetésű szilfák), 
lucfenyők, ezüstfenyők ligete és rendezett, fenntartott gyepfelület alkotja. A település főutcájától 
örökzöldsövény és virágos cserjék határolják el. Személyes elmélyülésre alkalmat adó padok is 
találhatók itt. 
 

A község templomának kertje 

     
Forrás: Saját fénykép 

 
 Piac területe (94 hrsz.)  
A település központjában található a templomkert és a közpark folytatásaként. Az egyszerűen 
kialakított betonburkolatú vásárló-tér fölé termetesebb lombos fák (cukorjuhar fák) borulnak.  
 

A község templomának kertje a vadgesztenye fákkal fenyő-ligettel és a Mária kegyhellyel 

         
Forrás: Saját fénykép 

 
 Iskolák és az óvoda kertje 
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A Mártírok útjáról megközelíthető a strandfürdővel szemben lévő Waldolf-féle tanítási rendszerű 
Kanráth Sándor általános iskola.  Az iskola területén, kényelmes, felszerelt sportudvar, korszerű 
játékokkal berendezett játszóhely, zsibongó és kerékpártároló szolgálja a diákokat.  Hiányoznak az 
árnyat adó fák, de ennek pótlására a közelmúltban ültettek már facsemetéket. 
 

Sportkert, játszóhely és az iskola bejárata 

   
Forrás: Saját fénykép 

 
A Rákóczi út mellett lévő óvoda kertjében a játszóhely csúszda, mászóka, kisház, hinták, trambulin, 
homokozó és padok találhatók. A kert gondozott. Pihenő-, játszóhely, és a gyepes terület az igényeknek 
megfelelő nagyságú és rendszeresen karbantartott. 
 

Óvoda kertje 

   
Forrás: Saját fénykép 

 
 Sportpálya (15 hrsz.)  
A település sportpályája a Bata F. utca és a Bartók B. utca sarkánál található. A szabályos 
labdarúgópályát, gyakorlópályát szilfa fasor, nyírt cserjesáv határolja az utcák felől. Öltözőépület 
mellett, a szurkolók helye mögött új telepítésű fasor egészíti ki a meglévő árnyékot adó hiányos 
vérszilva fasort. Az utcán kényelmes, tágas parkoló fogadja a vendégcsapatot és a nézőket. 
 

Sportpálya parkolója és határoló fasora, sövénye, valamint a játéktér gyepfelülete 

     
Forrás: Saját fénykép 
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Sportpálya és az öltözőépület 

  
Forrás: Saját fénykép 

 
 Temetőkert (389 hrsz.) 
A település gondozott sírkertje a Mártírok útjáról nyílik. A ravatalozó felé vezető út két oldalát vérszilva 
fasor kíséri. A sírokon lévő elfekvő örökzöldek, virágok teszik barátságosabbá a kissé zsúfolt hatású, 
fátlan temetőkertet. A sírkertet körben lombos fák, magas cserjék és a strandfürdőhöz kapcsolódó 
apró üdülőházak kertjei határolják. A temető előtt parkolási lehetőség van. (A jelenleg hatályban lévő 
rendezési terv új temető megnyitására tesz javaslatot a település északi részén a Rákóczi út mentén 
kijelölt területen.) 
 

A temető bevezető útja és a kőkereszt, a haranglábbal 

        
Forrás: Saját fénykép 

 

Egyéb zöldterületek  
Az egyéb zöldterületek közé a ligetes, fás területeket, valamint a biológiai aktivitással bíró, de esztétikai 
élményt, vagy zöldfelületi használati értéket a település közössége számára nem nyújtó nagyméretű 
belterületi zöldterületeket, széles, utcákat kísérő zöldsávokat soroltuk. Ide tartozik a posta előtti 
gondozott kis parkrészlet, a József A. utcáról megközelíthető, többnyire a strandra érkezők által 
parkolásra használt, magas fákkal árnyékolt beépítetlen terület az Apartman-ház mögött, Rákóczi út 
Lenin utca sarkán lévő buszforduló-zöldfelület, a Posta utca és a Lenin utca széles zöldsávja és a 
belterületet határoló fás ültetvények. 
 

A Rákóczi úti buszforduló, a Haladás utca végén lévő fenyőfás fásított terület 

       
Forrás: Saját fénykép 
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dg) szobrot, képzőművészeti alkotást, utcabútort 

 
 I. Világháborús szobor-emlékmű 
A Mártírok útja kereszteződésében álló szobrot Kisfaludy Strobl Zsigmond készítette 1925-ben. 
18/2017 (X.30.) Településképi rendeletben 3 törzsszámú helyi érték. 
 

Világháború elesettjeire emlékeztető emlékmű és az I. Világháborús szobor-emlékmű és a Trianon emlékmű 

   
Forrás: Saját fénykép 

 
 II. Világháború emlékmű 
A II.Világháború elesettjeire emlékeztető emlékművet Csíkszentmihályi Róbert készítette 1992-ben. 
Településképi rendeletben 4 a törzsszáma. 
 
 Szent Vendel szobor (Rákóczi út 52 számú ingatlan kertjében)  
A 18/2017 (X.30.) Településképi rendeletben helyi értékvédelem alatt áll (2 törzsszámmal). 
 
Egyedi táji értéket képviselnek 
 a község belterületén és a település határában a található kőkeresztek, és a 
 településközpont zöldfelületére elhelyezett Szent András apostol szobra, mely Kő Pál alkotása. 
 Trianon emlékmű melyet Tajti Gáspár és Dávid Áron állítattak 2008-ban a Szent István parkban. 
 

A templomkertben lévő kőfeszület, a 31-es közút jászszentandrási út elágazásánál található kőkereszt, és az IPA park 
kőtömbje és szoboralakja 

   
Forrás: Saját fénykép 

A község egyetlen nagyobb, igényesen létesített zöldfelülete a Szabadság-tér. Jelentős, 
történetileg kialakult zöldfelület a település központjában a hosszú, szabályos kialakítású 
főtér, melyet egészségügyi, kulturális, vallási intézmények vesznek körül. (művelődési ház, 
templom, egészségház, bölcsőde, orvosi rendelő, stb.)   
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3. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése 
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a) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns 
rövid és középtávon tervezett változások ismertetése 

 
A szerkezeti terv részeként kerül kidolgozásra. 
 

b) Az a) pontban szereplő változások hatásai 

 

ba) régészeti örökségre 

 

A szerkezeti terv részeként kerül kidolgozásra. 
 

bb) történeti településre, település- és tájszerkezetre 

 
A településen védett településrész, táj- és településszerkezet nem található. A 
településszerkezet  mérnökileg kialakított. A fejlesztési koncepció figyelembe veszi a kialakult 
településszerkezetet. 
 

bc) a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre 

 
A műemlék közelében fejlesztés nem tervezett. 
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4. Értékvédelmi terv 
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a) az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító 
szempontok és követelmények 

 

Jászszentandrás község 18/2017. (X.30.) számú, a településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendelettel védetté nyílvánította: 
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b) az önkormányzati feladatok meghatározása 

 
A település megalkotta a településképi rendeletet, melyben védelem alá helyezte  a tájházat, 
és emlékműveket. Amennyiben védelem alá helyezési kérelem, indítvány érkezik az 
önkormányzathoz, akkor  a rendeletben részletesen szabályozottak szerint kell a főépítész 
közreműködésével kell a helyi értékvédelmi kérelmet elbírálni, a döntésnek megfelelően  a 
településképi rendeletet módosítani a jogszabályok, elsősorban a 314/2012 (XI.8.) 
Kormányrendelet előírásai betartásával. 
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Jászszentandrás Község Önkormányzata a 18/2017. (X.30.) számú, a településkép védelméről 
szóló önkormányzati rendeletében a településkép érvényesítési eszközök közül a településkép 
- védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt kötelezővé tette, minden olyan építési 
tevékenység esetén, mely a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. 
(VI.13.) Korm. rendelet hatálya alá esik és helyi védett, vagy településképi szempontból 
meghatározó területen található, valamint helyi egyedi védelemmel érintett elemek esetén. 
A konzultáció megtartása a települési főépítész, annak hiányában a polgármester feladata. 
Településkép bejelentési eljárást kell lefolytani helyi védett ingatlanoknál a 18/2017. (X.30.) 
Önk. rendelet 17§ (1) bekezdésében felsorolt esetekben. A polgármesternek a településképi 
bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész készíti elő. Településképi kötelezés 
tekintetében előírásokat a 18/2017. (X.30.) Önk rendelet 18.§ -ában leírtak szerint kötelezést 
rendelhet el. 


