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1. BEVEZETÉS 
 

 

Alattyán Község örökségvédelmi hatástanulmánya a településrendezési terv munkarésze a 

kulturális örökség védelméről szóló hatályos jogszabályok alapján készül. 

A hatástanulmány a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet szerint készült. 

Alattyánra 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. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány fejlesztési elképzeléseit, céljait, a fejlesztés fő irányait a 

képviselőtestületi határozattal elfogadott településfejlesztési koncepció tartalmazza. 

 

 

2. VIZSGÁLAT 
 

A település épített és természeti értékeivel külön helyi értékvédelmi vizsgálat foglalkozik,  

amelyben feltérképezésre került a településen található védelemre érdemes helyi érték. 

 

a.) Történeti leírás 
 
1212 -ben Uogoluptiuan néven említik először. 1391 -ben Alattyan, 1731-ben Alattyán. 

Személynév eredetű földrajzi név, amely a település birtokosának nevéből keletkezett. török 

eredetű Árpád-kori személyneveink közé tartozik. Jelentése: hős, sólyom. Ez a névadási mód 

a XIII. század végéig jellemezte a magyar földrajzi neveket.  

 

A község határából bronzkori edénytöredékek kerültek elő. A megye egyik legnagyobb avar 

temetőjét (706 sír) itt tárták fel. Kertes település, amely a XIX. század folyamán nem vált a 

jászsági településekhez hasonlóan tanyás településsé. Belterületét a tornác nélküli 

vályogházak jellemzik.  

A török alatt adózóképes lakossága igen lecsökken, mégsem pusztult el és átvészelte a török 

hódoltság időszakát. Megmaradását minden bizonnyal annak köszönheti, hogy a Jászság 

számára is védelmet biztosított. 1700 -tól 1703 -ig Alattyán népe állítólag 

Jászalsószentgyörgyre költözött át. Földjeit innen művelte. Végleg 1704 -ben települt vissza 

teljes lakossága.  

1212 -ben a Váradi Regestrum említi először. A XIV. században többen is igényt tartanak rá. 

1399 -ben a Kun családé volt, s ekkor Kun Gergely fia László magtalanul elhalván, Zsigmond 

király a falut Chyrke (Csirke) Andrásnak, Péternek és Jánosnak adta, akiknek több jász 

településen is volt már részbirtokuk.  

 

 

 

A Csirke család Abaúj vármegyében volt birtokos, de birtokaink ezüst és más ércbányákat 

találtak, s ezért Zsigmond király Abaúj megyei birtokukat visszavette, s helyette Alattyán, 

Jánoshida, Kér, Szentjakab, Bödönkút, Szentgyörgy és Ladány községekben adományoz 

nekik birtokot. E birtokba 1401 -ben iktatják be őket. 1444 -ben a Semsey, 1465 -ben a 

Bolyoki család szerez itt birtokot, a Csirke családon kívül. 1552 -ben Alattyán és az ekkor 

még faluként meglévő Mizse kuriális nemesek birtokaként szerepel. 1550 -ben a hatvani 
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szandzsák összeírásában szerepel, s a török uralom végéig a Jászsággal együtt Hatvanhoz és 

Egerhez tartozik. A XVII. század első felében a Recsky család volt a falu birtokosa.  

A Kalapáti és Ivanics nevű helybeli családok nemességet szereznek 1656 -ban.  

A községben birtokos Simon István kisnemes is, aki 1626 -ban kapta nemeslevelét.  

 

Közigazgatásilag mindig Heves megyéhez tartozott. 1876 -tól Jász – Nagykun – Szolnok 

vármegye része, s a Felső – Jászsági (Jászberényi) járás települése. Egyházilag mindig 

Egerhez tartozott, ám a török időben több ízben a váci egyházmegye részeként tartják nyilván.  

 

A XVIII. század végén földjeit termékenynek mondják. Rétjei gazdagok. 1730 -ban a Zagyva 

nagy áradását jegyzik fel. Egyébként az árvizek földjeinek csak kisebb részét veszélyeztették. 

Így határa földművelésre igen alkalmas. A rét és a legelő rovására növekedik a szántóföld. 

1796 -ban száraz malmait és egy vízimalmát említik, 1837 -ben pedig a Zagyván lévő 

vízimalmát. Céhei nem alakultak. 1879 -ben és 1925 -ben is kevés iparosa van. 1930 körül 

szövő, kosárfonó és seprűkészítő háziiparát emelik ki, és megemlítik egy igen 

kisteljesítményű malmát is. 1960 -ig KTSZ sem alakult, mindössze 14 magán kisiparos 

szolgálta a lakosság igényeit. Iparának jelentéktelensége összefügg azzal is, hogy a 

premontrei birtokok iparosai a szomszédos Jánoshidán voltak uradalmi alkalmazottak.  

1872 -ben hetipiacot és vásárjogot kap. 1925 -ben 2 hetipiaca és 2 országos kirakodó és 

állatvására van.  

 

1550-ben, a népes községben 1 diákot is említenek.  

Az oktatás jellegéről azonban csak a XVIII. századból vannak adataink.  

1746-ban egy Berkó Pál nevű katolikus felekezeti iskolamester megfelelő tanítólakásban 

oktatta a növendékeket, de egyben jegyző is lévén, hivatalos elfoglaltsága miatt a sekrestyés 

tanított. 1814-ben nyerstéglából kétszobás, nádfedelű új iskolát építenek, ennek egyik szobája 

volt a tanterem. 1852 -ben a kántortanító egy tanteremben, egy osztályban, heti 22 órában 

írást, olvasást, éneklést, a hittan és erkölcstan elemeit tanította. A gyermekek nagy részét a 

munka és a szolgálat elvonta az iskolától. A mintegy 320 6-12 éves gyermek közül télen 150, 

nyáron 100 növendék szokott iskolába járni. 1879-ben két képesített tanító 2 tanteremben 345 

gyermeket tanít. 1925-ben 1 négytantermes római katolikus elemi népiskola 5 tanítóval 

működik, s 1 községi óvoda 1 tanteremben 1 tanerővel. 1930-ig még 2 iskola épül, a Szent 

Imre telepi iskolához tanítói lakást is építenek. 1948. júniusában az MDP és a FÉKOSZ, majd 

ezt követően a képviselőtestület egyhangúlag állást foglal az iskolák államosításáról. 1951-

ben kibővítik az óvodát, 1960-ban, 6 osztályteremben 14 tanerő, 374 gyermeket tanít, 

külterületi iskola nincs. Az oktatásügy fejlődését az iskolázottság mértékének alakulása 

tükrözi.  
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b.) Természet, táj, tájhasználat- településhálózat és településszerkezeti 
összefüggések 

 

Alattyán község Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Szolnoktól észak-nyugatra 35 km-re, míg 

Jászberénytől dél-keletre 15 km-re, a Zagyva bal partján található. 

 

A település a 32. számú közúton közelíthető meg Szolnok és Jászberény felől. Közvetlen 

vasúti kapcsolata nincs.  

 

A település igazgatási területének szomszédai: 

 

 

 - Északon, észak - nyugaton: Jásztelek 

 - Keleten:   Jásztelek és  Jászalsószentgyörgy 

 - Délen, dél- nyugaton:  Jánoshida 

 

 

 

 

A településnek Jánoshidával, Jászapátival szorosabb az együttműködése. Több kistérségi 

társulás tagja. A községben az alapfokú ellátás biztosított. A közép- és felsőfokú ellátás a 

környező városok Jászberény, Jászapáti, Szolnok intézményeivel biztosított.  

 

 

Elhelyezkedése térkép 

 

 

 
 

Forrás: Google Maps 

 

 

Alattyán Jász-Nagykun-Szolnok megye nyugati részén található. Igazgatási területén folyik a 

Zagyva folyó.  
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A település igazgatási területe:   3.242 ha 6501 m2. A település a Jászság kistáj területén 

helyezkedik el. A Jászság kistáj Pest és Jász-Nagykun-Szolnk megye területén található, 

területe 700 km2, Magyarország kistáj kataszterében azonosító száma: 1.7.15. 

 

 

 

 

 

Domborzati adatok: 

 

A kistáj 85 és 105 km közötti tengerszint feletti magasságú, enyhén D felé lejtő, 

túlnyomórészt folyóvizek által feltöltött síkság. A kistáj középső része az alacsony, ártéri 

szintű síkság orográfiai domborzattípusába sorolható, a vízrendezés előtt sekély tavakkal, 

mocsarakkal, apró szigetekkel volt borítva. 

Jelenleg is erősen belvízveszélyes. A felszíni formákat az alsószakasz jellegű folyóvizek 

feltöltő tevékenysége szabta meg. A felszínt a kanyargós sekély holtmedrek, s a hozzájuk 

csatlakozó árterek uralják.  

 

 

Földtani adottságok: 

 

A Jászság az Alföldnek a pannontól napjainkig a legerősebben és a legtartósabban süllyedő 

fiókmedencéje. Az Északról érkező folyók (Zagyva, Tarna) a területre már finomabb 

üledékeket, túlnyomóan agyagot telepítettek.  

 

 

Éghajlat: 

 

A mérsékelten meleg-száraz és a meleg-száraz övezet határán elterülő kistáj. Évente kevéssel 

több, mint 2000 óra napsütést élvez. Ebből nyáron 800-820 óra, télen kevesebb mint 190 óra 

napsütés valószínű. 

A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átlaga 10,2-10,3 oC, illetve 17,2 oC. Az évi abszolút 

hőmérsékleti maximumok átlaga 34,4 – 34,6 oC, a minimumoké – 17,0 oC. 

 

Az évi csapadék 520 – 550 mm. 

Az uralkodó szélirány az ÉNY-i, az átlagos sebesség 2,5 – 3,0 m/s. 

 

Vízrajz: 

 

A Zagyva Jászberény alatti 90 km-es szakaszának a medencéje. ezen szakaszon csak két 

mellékvize van: balról a Tarna, jobbról a Tápió. Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos 

terület. 

 

 Lf = 0,5 l/s x km2; Lt = 3 %; Vh = 150 mm/év 

 

A Zagyván és a Tápión a kora tavaszi, a Tarnán a kora nyári árvizek a gyakoriak. A kisvizek 

mindkettőn ősszel uralkodnak. A vízminőség II. osztályú. A vízfolyásokat védgátak kísérik. A 

belvizeket mintegy 300 km-es csatornahálózat vezeti le. Két kis természetes tava jelentéktelen 

(7 ha), de öt mesterséges tározója és halastava eléri a 100 ha-t. Legnagyobb a Jánoshida 

melletti (55 ha).  
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A talajvíz mélysége 2-4 m, mennyisége jelentéktelen. A kémiai jelleg túlnyomóan nátrium-

kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nko közötti, ami a települések 

körzetében még a 45 nko-ot is meghaladja. A szulfáttartalom általában nagyobb 300 mg/l-nél.  

 

Az ártézi kutak mélysége kevéssel haladja meg általában a 100 m-t, míg vízhozamuk nem éri 

el a 100 l/p-et, de vannak bő hozamú kutak is.  

 

Hévizű kutak vannak: Alattyánban (45 oC), Jánoshidán (54 oC), Jászberényben (45 oC), 

Jászboldogházán (42 oC), Jászjákóhalmán (40 oC), Jászladányban (50 oC feletti, több is), 

Szászbereken (48 oC), Újszászon (44 oC) és Zagyvarékason (48 oC). 

 

 

Növényzet: 

 

A Tiszántúli flórajárásban (Crisicum) sorolandó kistáj fontosabb potenciális erdőtársulásai a 

fűzligetek, a tölgy-kőris-szil ligeterdők, a pusztai tölgyesek és a gyöngyvirágos tölgyesek. 

Napjainkban a nyílt társulások a jellemzőek, mint a sziki rétek, a szikes puszták, stb. 

Jellegzetesebb lágyszárú fajok az ágas sóballa, a seprőparéj, a homoki vértő, stb.  

Az erdőművelésbe vont területeken keménylombos, zömében fiatalkorú erdők díszlenek. Az 

erdők átlagos évi folyónövekedése, a kedvezőtlen adottságok következtében 2,1 – 3,0 m3/ha 

között alakul.  

 

A mezőgazdaságilag hasznosított területek elterjedtebb kultúrái a búza (20-35 q/ha), az őszi 

árpa (20-30 q/ha), a kukorica (25-50 q/ha) és a cukorrépa (200-500 q/ha). 

 

 

Talajok: 

 

A talajtakaró 97 %-a löszös üledékeken képződött. A futó-, humuszos-, és csernozjom jellegű 

homoktalajok összesen 3 %-nyi területet borítanak.  

A kistáj legnagyobb kiterjedésű talajtípusa a löszös üledéken képződött anyagos vályog 

mechanikai összetételű, nagy (4 %) szervesanyag tartalmú réti talaj. Termékenysége kedvező, 

az V. talajminőségi kategóriába tartozik. A szikes talajok megjelenése ellenére is, a táj 

mezőgazdaságilag értékes terület.  

 

Sajátos táji adottságok: 

 

A kistáj és települései, amelyek többnyire csak alacsonyabb rendű közútról érhetők el, 

természeti, kultúrtörténeti és infrastrukturális adottságaik révén csak helyi üdülés fogadására 

alkalmasak.  

 

 

Tájtipológiai összegzés: 

 

Mérsékelten meleg, igen száraz, erősen vízhiányos terület. A DK-i nagyobb fele 

alacsonyártéri síkság jellegű, holdmedrekkel és sűrű lecsapódó csatornahálózattal tagolt 

mentesített ártér. Uralkodó talaptípusa a réti talaj, amelyet terjedelmes szikes talajú foltok 

tarkítanak.  
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A táj É-i és DNY-i, Zagyva melletti része homokos, illetve löszös felszínű, 

hordalékkúpsíkság. A kötött homokos felszíneken humuszos homoktalajokon a szántóföldi 

művelés mellett kevés szőlőt, kertet találunk homoki tölgyes ligetek és főleg akácosok 

társaságában. A löszös felszínek csernozjom talajain a szántóföldi hasznosítás csaknem 

kizárólagos, ami a kultúrsztyep jelleg felerősödését jelenti. A geometrikus viszonyok 

kedveztek számos hévizű fúrás létesítésének.  

 

 

A tájhasználatot jelentősen megváltozató, befolyásoló tervezett beruházások a település 

külterületén a következők: 

   

- Országos kerékpáros törzshálózat részeként kerékpárút tervezett a Zagyva töltésén. 

 

 

A község délnyugati határát a Zagyva folyó és ártere szeli ketté. A település külterületét 

összefüggő, nagy szántóföldi művelésű területek, patkó alakú leválasztott holtágak, szabályos 

elrendeződésű mezőgazdasági utak és belvízelvezető csatornák, ezekhez kapcsolódó 

erdősávok, kisebb kiterjedésű erdők jellemzik. 

A Túláti részen tanyák is létrejöttek ugyan, de a község külterületen nem váltak általánossá, 

ezért a jászsági településeket körülvevő tanyás határszerkezet nem jellemző Alattyán 

igazgatási területére. A település szerkezetét meghatározta a folyóparttal párhuzamosan 

húzódó hosszúkás központi tér és a köré szerveződött kisebb lakótelkes „belsőség”. A 

történelmi faluközpontot a vízfolyásokon túli mezőgazdasági hasznosítású „kertség” vette 

körül. A jelenlegi települési szerkezet kialakulásában jelentős szerepe volt a Szolnokot 

Jászberénnyel összekötő 32 számú főközlekedési út kialakításának és az új úthoz kapcsolódó 

szabályos elrendezésű utcák, lakótelkek létesítésének. 

A település táji látványát elsősorban a Zagyva folyó és ártere, a védművek határozott vonala, 

a levágott holtágak erdősült növényzete és a hullámos felszínen lévő mezőgazdasági és az 

elvadult kertgazdasági tájat jellemző telepített növényzet, valamint a kisebb vízfolyások 

meandereit követő természetes és természet-közeli növénytársulás határozza meg. (Hajdani 

zártkertek a Zagyva bal parti töltésének mentett oldalán, Berki erdő, stb.)  

A települést közvetlenül körbeölelő táj jellegzetessége a nagyfelületű szikes puszta a Legelő 

(Kútlapos széle, Gólya-lapos és Sárszeg).         

 

 

c.) Településkép és utcakép 
 

A településkarakterre jellemző, hogy a különböző településszerkezeti egységek más-más 

képet mutatnak. A település központi részén a templom - általános iskola, vele szemben  

plébánia alkotta területtől kezdődik a településközpont, amely a községháza épületéig tart. 

Ezen a szakaszon található az intézmények többsége. 

 

 



 12 

                      
 

 

 

                        
 

 

A település aprótelkes, halmazos részein, kis telekméreteken, kisebb méretű egyrészt utcával 

párhuzamos gerincű, alacsonyabb épületmagasságú, másrészt utcára merőleges nyeregtetős, 

alacsonyabb épületmagasságú épületek alkotnak utcaképet. 

 

Az utcaképek általában vegyesek a jellemző előkert nélküli beépítés között általában az utca 

átlag épületkoránál újabb épületek esetén az épület elhelyezés előkertes. 

A település aprótelkes régi részén még fellelni jellemzően tornác nélküli, vagy beépített 

tornácú utcára merőleges gerincű régi lakóházakat, melyek mellett a kockaházak is 

megjelentek.  

A település egészére jellemző a változatos utcakép, a különböző épülettípusok és beépítések 

egymásmellettisége. 
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Utcafásítás:  

A településen átvezető fő közlekedési utak mentén a lehetőséghez képest kevés fasor látható.   

Az utcákon a lakóházak előtt többnyire gyümölcsfák és akácfák fordulnak elő leggyakrabban. 

Szélesebb utcákon helyenként juharfák, vadgesztenyefák, csörgőfák, nyírfák, oszlopos 

örökzöldek kísérik az utakat (keleti és nyugati tuja fajták, helyenként lucfenyők).  

A Szent István utca hiányos jegenyefa sora helyett napjainkra a településképet előnyösen 

befolyásoló fiatal fák  kerültek.  A Polgármesteri Hivatal  szomszédságában található vízügyi 

területen lévő vadgesztenye sor és a sportpálya előtt nemrég ültetetett fasoron kívül csak 

gyümölcsfák találhatók az utak kísérőiként. 

 

 

 d.) Településszerkezet és területhasználat 
 

 

A település kialakulásában és fejlődésében jelentős szerepet játszott az a tény, hogy a 

település a Zagyva kanyarulata mentén lévő magasabb részen helyezkedik el. Régóta lakott 

hely és a település szerkezeti fejlődése a településalaprajzot tekintve megállapítható.  

 

 
 

I. Katonai felmérés(1763 - 1787) térképe Alattyán településről 
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II. Katonai felmérés (1806 - 1887) térképe Alattyán településről 

 

 
 

III. Katonai felmérés(1869 - 1887) térképe Alattyán településről 
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Magyar Királyság térképe(1869 - 1887) Alattyán településről 

 

 

 

 e.) Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és 
     épülettípusok 

 

A település történetével összefüggő, kis területen lévő halmazos településszerkezet jellemzője 

a szabálytalan alakú, és szabálytalan telekkapcsolatú tömbök. Fenti területeken intenzívebb a 

beépítés. 

 

Alattyánon lakóterületein a jellemző beépítési mód az oldalhatáron álló családiházas beépítés. 

A beépítés mértéke a telekterülettől függő, az elaprózódott kisebb telkeken a 40-50%-ot is 

eléri, a nagytelkes területeken a 15-20%-ot sem mindig éri el, de az átlagos 800-1000m2-es 

telkeken a beépítés 30% alatt van. Az oldalhatárra épült családiházas területek előkert 

tekintetében változatos képet mutatnak, a településen belül előfordul az  előkert nélküli a 

beépítés, máshol 3-5 méteres előkertek vannak.  

A település központi részén  lévő intézmények jellemzően szabadon állóak, de méreteik miatt 

a telek szélességének hangsúlyos elemei.. Az intézményi terület sűrűsége és beépítési 

százaléka magasabb a családi házas területeknél, átlagosan 50 % körüli érték. 

A családiházas lakóingatlanokon egylakásos épületek vannak, többlakásos, vagy tömbszerű 

beépítés nem alakult ki. 

 

Alattyán lakóterületein a jellemző szintszám a földszintes családiház. A település régebbi 

részein jellemzően utcára merőleges gerincű nyeregtetős épületek találhatók, sok esetben 

tornáccal. Az 1960-70-es években jellemzően sátortetős kockaházak épültek, míg az újabb 

részeken földszint+tetőtér beépítéses épületekkel találkozhatunk. 

Épületmagasság tekintetében megfigyelhető, hogy a legrégebbi utcára merőleges 

hagyományos háztipus belmagassága kicsi, padlóvonala alacsony, így az épületmagasság 

ezeknél az épületeknél a legkisebb. A sátortetős kockaházak jellemzően pince és alagsor 

nélküliek, azonban itt a lábazatmagasság, így a földszinti padlóvonal is magasabb, 

belmagasság tekintetében pedig kb. 3,00 méteres belmagasságúak. A tetőtérbeépítéses házak 
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padlóvonala az előző tipuséval közel azonos, azonban az épületmagasság a tetőtér beépítés, 

így a térdfal magasság miatt nagyobb. 

A település fontosabb intézményei jellemzően nagyobb épületmagasságúak, a községháza 

tetőtérbeépítéses, míg az iskola épülete és a művelődési ház is emeletes.  

 

 

 

 f.) Védettségek: régészeti és műemléki, területi és egyedi 
 

Régészeti lelőhelyekkel és régészeti érdekű területekkel, a régészeti örökséggel jelen 

hatástanulmány régészeti örökség fejezete részletesen foglalkozik. 

 

 

Alattyánon országos védelem alatt álló művi érték nincs.  

 

A településen  ex – lege védelem alatt álló értékek a következők: 

 

➢ Fekete - halom  

 

 

 

Alattyánon a 3/2018. (III.28.) Önkormányzati rendelet a településkép védelméről védelem alá 

helyezte a következő értékeket: 

 

 



 17 

 
 



 18 

 



 19 
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Alattyánon a következő természeti értékek állnak védelem alatt: 
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Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek a Natura 2000 

területek .  

Az európai közösségi jelentőségű, természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 

(X. 8.) Korm. rendelet alapján az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartozó, 

(kihirdetett, illetőleg a korábban kijelölt területeken előforduló), valamint kiemelt jelentőségű 

közösségi élőhely típusok, és az ott élő állatok és növények élőhelyének megóvása, a 

biológiai sokféleség fenntartásához, a biodiverzitás megőrzéséhez szükséges szabályok 

megállapítása, betartatása a település közigazgatási területén. (45/2006 XII. 8. KvVM 

Rendelet megerősítette a kijelölt területek védelmét.)  

 

Alattyán külterületén a Különleges madárvédelmi területek Jászság (HUHN10005), számon 

nyilvántartottak. Ezek az alábbi helyrajzi számú területek:  

 

010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 02, 020, 021, 022, 03, 038/10, 038/11, 

038/12, 038/13, 038/14, 038/15, 038/17, 038/18, 038/19, 038/2, 038/20, 038/21, 038/3, 038/5, 

038/6, 038/7, 038/8, 038/9, 039, 04/1, 04/10, 04/11, 04/12, 04/13, 04/14, 04/16, 04/17, 

04/18, 04/19, 04/2, 04/21, 04/22, 04/23, 04/24, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7, 04/8, 04/9, 

040/10, 040/11, 040/12, 040/13, 040/14, 040/15, 040/16, 040/17, 040/18, 040/19, 040/2, 

040/20, 040/21, 040/22, 040/23, 040/24, 040/25, 040/26, 040/27, 040/28, 040/29, 040/3, 

040/30, 040/31, 040/32, 040/33, 040/34, 040/35, 040/36, 040/37, 040/38, 040/39, 040/4, 

040/40, 040/5, 040/6, 040/7, 040/8, 040/9, 041, 042/10, 042/11, 042/12, 042/13, 042/14, 

042/15, 042/16, 042/17, 042/18, 042/19, 042/20, 042/21, 042/6, 042/7, 042/8, 042/9, 043, 

044/11, 044/12, 044/13, 044/14, 044/15, 044/16, 044/17, 044/18, 044/19, 044/2, 044/20, 

044/21, 044/22, 044/23, 044/24, 044/25, 044/26, 044/27, 044/28, 044/29, 044/30, 044/31, 

044/33, 044/34, 044/35, 044/36, 044/37, 044/38, 044/39, 044/4, 044/40, 044/41, 044/42, 

044/5, 044/6, 044/7, 044/8, 044/9, 045, 047, 048/2, 049/10, 049/11, 049/7, 049/8, 

049/9, 050, 051/1, 051/2, 051/3, 051/4, 051/5, 053/10, 053/11, 053/12, 053/13, 053/2, 053/4, 

053/5, 053/6, 053/8, 054, 055/10, 055/11, 055/12, 055/13, 055/15, 055/16, 055/5, 055/6, 

055/8, 056, 057, 058, 059, 06, 060, 061, 062, 063/1, 063/2, 064, 065, 066/1, 066/2, 067/1, 

067/2, 068/1, 068/2, 07/1, 07/2, 07/3, 07/4, 070, 072/4, 072/5, 072/6, 072/7, 074/1, 074/2, 

075/1, 075/2, 077/2, 077/3, 077/4, 077/5, 077/6, 077/7, 077/8, 078, 079, 08, 080/1, 080/2, 

081, 082, 083/1, 083/10, 083/2, 083/3, 083/4, 083/5, 083/6, 083/8, 083/9, 084, 085/1, 085/10, 

085/11, 085/12, 085/13, 085/2, 085/3, 085/4, 085/5, 085/6, 085/7, 085/8, 085/9, 087, 091/13, 

092, 094/10,094/4, 094/5, 094/6, 094/7, 094/8, 094/9 

 

 

 

Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság illetékességi területén az Alattyáni Berki erdő (HUHN20074) számon 

nyilvántartottak. Ezek az alábbi helyrajzi számú területek: 

 

0109, 0110, 0111, 0112/1, 0112/2  
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Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti terület 

A településen külön jogszabállyal védett, országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt 

álló terület a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzethez tartózó Zagyva-folyó és ártere, valamint a 

Jászsági Tájvédelmi Körzet részeként a Jászalsószentgyörgyi és jászteleki határrészek egyes 

területei. 

A  Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet, tájvédelmi körzet a 2/1978. OKTH határozattal jött létre. 

A védettség fenntartásáról az 59/2007. (X.18.) KvVM rendelet rendelkezik. 

A tájvédelmi körzet kiterjedése 9338 ha. A természetvédelmi területen a vízjárástól, 

vízállástól, keletkezésüktől függően több egymástól eltérő növénytársulású és faunájú 

területeket különböztethetünk meg. (A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának 

kiadványában, és a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet honlapján ismertetettek alapján). 

 

Ide vonatkozó jogszabály még a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett 

növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai 

Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről, és 

az 1996, évi LIII. Törvény a természet védelméről. 

 

 
 

 
Zagyva és árterületének táji látványa 

 

Ex-lege (a tövény erejénél fogva) védett területek 

Kunhalmok 

A kunhalom gyűjtőfogalomba tartoznak a sírhalmok (kurgánok), tellek (lakódombok), 

őrhalmok és határhalmok a Természetvédelmi Törvény 23§ hatályba lépése -1997. január 1.- 

óta védettek, a kunhalom fogalom meghatározása csak a törvény 2003-ban történt 

módosításával : „a kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág 

védelmi szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó 

eleme lehet a tájnak”. A kunhalmok tájképi- és élővilág védelmi értékkel rendelkeznek. A 

terület természetes állapotára jellemző növénytársulások (pl.: löszpusztagyep), vagy azok 

különböző mértékben degradált maradványai, valamint az ezekhez kötődő állatvilág 

maradhattak fenn a területükön. A kunhalmok természetesen kultúrtörténeti, régészeti, 

néprajzi stb. jelentőséggel is rendelkeznek, amelyek feltárásával, megőrzésével a kulturális 

örökségvédelem szakterülete foglalkozik (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Kulturális 

Örökségvédelmi Szakszolgálat). 

 

Alattyán igazgatási területén található kunhalmok: 

 Fekete - halom 

http://www.koh.hu/
http://kosz.gov.hu/
http://kosz.gov.hu/
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Alattyán északi határában a Jászteleki hulladéklerakó felé vezető útról látható 

kunhalom.  

 
 

g.) Az örökségi értékek elemzése 
 

Alattyán község Önkormányzata 2017-ben elkészítette és jóváhagyta a településképi arculati 

kézikönyvet, majd azzal összhangban megalkotta a településképi rendeletet. 

Alattyán településen országos védelem alatt álló műemlék nincs, azonban a településképi 

arculati kézikönyvben bemutatottak alapján számos, helyi szempontból jelentős épített érték 

található. 

Az épített értékek közül a településképi rendeletben védetté nyilvánított értékek a 

legjelentősebbek.  

A jászsági településekre jellemző orsó alakú téren áll a településkép szempontjából 

meghatározó római katolikus templom. Az örökségi értékek legnagyobb számban a főút (orsó 

tér melletti útszakasz) mentén találhatók, melyek között egykori kúria épület (ma Gecse 

Árpád emlékház) is található, valamint a római katolikus plébánia alatti pince és a népi 

építészet emlékei (helytörténeti gyűjtemény épülete és tájház épülete). 

Alattyánon számos, jellemzően egyházi témájú, szobor kőkereszt található, melyek a 

településképi rendelet alapján védett műalkotások. A feszületek és szobrok közül a legtöbb a 

római katolikus templom mellett található. Jellemzőek a színes szobrok, melyek ugyancsak a 

Jászság építészeti értékei. 

 

 

 

h.) Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében 
 

A belterületen a területhasználat jellemzően lakó, illetve kis kiterjedésben gazdasági jellegű. 

A védelemre tervezett művi alkotások elsősorban lakó, illetve intézményi funkciójú 

környezetben találhatók. A településrendezési terv olyan beavatkozást nem irányoz elő, 

amelyek a helyi védelemre tervezett épületeket, illetve azok környezetét kedvezőtlenül 

befolyásolná, a kialakult települési arculatot megváltoztatná.  
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Azon helyi védelem alatt álló művi alkotások, melyek jelentős kiterjedésű zöldfelületen 

helyezkednek el a településrendezési terv a zöldfelületek további fenntartását, és védelmét 

tartalmazza. 

 

 

 

 

3. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY  RÉGÉSZETI 
MUNKARÉSZ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ 

 

ALATTYÁN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 
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Jelen örökségvédelmi hatástanulmány a Kiszelovics és Társa településtervező Kft. 

megbízásából készült. Az örökségvédelmi hatástanulmány készítését a településrendezési 

eljárás során a 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) írja elő. 

A hatástanulmány a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet szerint készült. 

.  
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I. MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK, HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK 

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, beruházások, tekintettel a lelőhelyek ex lege védettségére, 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 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 Alattyánban előforduló két főformája, a nyilvántartott régészeti lelőhely  

(Kötv. 2001. évi LXIV. törvény Értelmező rendelkezések, „7. § 35. Régészeti lelőhely: 

földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti 

összefüggéseikben találhatók.”) és a régészeti érdekű terület (Kötv. 2001. évi LXIV. törvény 

Értelmező rendelkezések, 7. § 29.Régészeti érdekű terület: valamennyi terület, természetes 

vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti 

lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető.) a beruházóra nézve más-más jogi 

kötelezettséggel jár, ezért hangsúlyozott megkülönböztetésük indokolt. Számozásuk azonban 

mindezek ellenére folyamatos, mivel a tervlapokon egyébként is nagyon sok jel ill. számjegy 

szerepel, s csak zavart okozna, ha a régészeti örökség védelmével kapcsolatban, mely 

mégiscsak egyazon témakör, újra kezdődne a számsor. 1 

Tekintve azonban, hogy a településfejlesztés állandó és soha le nem záruló folyamat, 

szükséges a fejlesztésekkel egyelőre nem érintett területeken is az adott településre 

 
1 A megkülönböztetésre ezért azt a módszert követtem, hogy a számsor elejét a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyek kapták meg, a másik felét a régészeti érdekű területek. Így a folyamatos számozás ellenére egy–egy 

elkülöníthető tömbben található a védettség e két formája (így tanulmányozható a táblázatban is). Alattyán 

esetében ez azt jelenti, hogy I – IV és 1-9. sorszámon a régészeti lelőhelyek, 10-24. sorszámon a régészeti 

érdekű területek szerepelnek. A különbséget formálisan is igyekeztem kifejezni. A régészeti érdekű területek 

mellé írott számot a munkatérképen, négyszögletes keretbe foglaltam, a szöveges részben és a táblázatban 

zárójelben szerepelnek.. A munkatérképen a lelőhelyeket a Forster Központ poligonjai jelzik, ill. régészeti 

érdekű területek egyszerűen körberejzolva. (L később a mellékletek magyarázatánál!) 
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vonatkozóan valamennyi, a múzeumi adattárakban, esetleg helytörténeti gyűjteményekben, 

szakirodalomban, levéltárakban fellelhető vagy helyi lakosok közléseiből nyert információk 

alapján megismert és valamilyen módon nyilvántartott régészeti lelőhelyek számba vétele.  

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 régészeti védettség fenti két, törvényben definiált főformájába tartozó területek Alattyánban 

a beruházóra háruló kötelezettségek szempontjából három kategóriába sorolhatók.  

Nyilvántartott lelőhelyek: 

1. A feltétlenül kikerülendő lelőhelyek: a halmok (településdombok és/vagy temetkezési 

helyek) (A természet védelméről szóló 1996. évi LIII.. törvény alapján 

természetvédelem alatt is állnak), esetleg a középkori templomhelyek és más kiemelt 

jelentőségű, védett lelőhelyek.  

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. 

Régészeti érdekű területek (3. kategória) 

Földmunkával járó beruházások esetén a régészeti érintettség megállapítására az 

alábbiak értelmében célszerű lelőhely-felderítést végezni. 

 

(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, 
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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) bekezdésa)-d) pontjában meghatározott régészeti feladatokat a lelőhely 

különböző részei vonatkozásában eltérően is meghatározhatja. 

 

Tájékoztató adatok:  

A beruházással kapcsolatos régészeti feladatok tekintetében az örökségvédelmi szakhatóság 

állásfoglalása a mérvadó. (393/2012. (XII. 20.) Korm. Rendelet a régészeti örökség és a 

műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 2. § (1)1 A Kormány Kötv.-ben, e 

rendeletben, valamint más jogszabályokban meghatározott, a régészeti örökség és a műemléki 

érték védelmével (a továbbiakban: örökségvédelem) kapcsolatos hatósági feladatok ellátására 

 a) első fokú örökségvédelmi hatóságként az 1. mellékletben felsorolt illetékes járási (fővárosi 

kerületi) hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát (a továbbiakban: járási építésügyi és 

örökségvédelmi hivatal) az 1. mellékletben meghatározott illetékességi területtel… jelöli ki.” 

Alattyán esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei illetékességi területtel) 

Külön jogszabály vonatkozik a nagyberuházásokra. 

A tervezett beruházások tekintetében a beruházónak nyilatkoznia kell arról, hogy azok 

nagyberuházásnak minősülnek-e.  

Idézett törvény: „7.§ 20. Nagyberuházás:az alábbi, földmunkával járó beruházás: 

a) a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű 

beruházás, 

b) a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánított beruházás, 

c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás, 

d) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztótározó-építés, 

vagy 

e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról 

szóló törvény szerint kisajátítást végeztek.” 

 

Idézett törvény: „23/C. § 3(1) Nagyberuházás esetén előzetes régészeti dokumentációt 

kell készíteni. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200393.KOR#lbj1param
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(2) Előzetes régészeti dokumentációnak minősül az öt évnél nem régebbi 

örökségvédelmi hatástanulmány, ha a tartalmát és az elkészítéséhez alkalmazott 

módszereket tekintve megfelel az előzetes régészeti dokumentáció fogalmi feltételeinek, és 

alkalmas az elvégzendő régészeti feladatellátás módjának, valamint idő- és 

költségvonzatának meghatározására. 

(3) Az előzetes régészeti dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján 

a Hivatal készíti el. 

(4) Az előzetes régészeti dokumentáció adattartalmának meghatározásához a Hivatal 

megkeresésére a gyűjtőterületén érintett múzeum köteles a szakmai adatbázisában szereplő 

adatot ingyenesen, teljességi nyilatkozattal nyolc napon belül a Hivatal rendelkezésére 

bocsátani. 

(5) Az előzetes régészeti dokumentáció készítése során - a jogszabályban meghatározott 

kivételekkel - próbafeltárást kell végezni, amely nem a megelőző feltárás része. 

(6) A Hivatal az előzetes régészeti dokumentáció keretében végzett régészeti 

feladatellátás jogszabályban meghatározottak szerinti elvégzésébe más feltárásra jogosult 

intézményt, és - kizárólag alvállalkozóként - akkreditált szervezetet vonhat be.” 

Egyéb esetekben előzetes régészeti dokumentáció készíthető különösen a földterület-

kiválasztás során, a hatósági engedélyezési eljárásokat megelőzően. Kormányrendelet 

előzetes régészeti dokumentáció készítését kötelezővé teheti. 2) Az előzetes régészeti 

dokumentáció - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - nem pótolja a 22. § (2) 

bekezdése szerinti próbafeltárást. (3) Az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez 

szükséges régészeti feltárások költségei - nemzetgazdasági szempontból indokolt esetekben - 

a központi költségvetésből fedezhetőek.”) 

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 Forster Központ adatbázisa alapján vesszük sorra. Ez a 

lista a 2016. júniusi állapotot tükrözi. Eszerint jelenleg, Alattyán közigazgatási területén belül 

9 pontosan, koordinátákkal meghatározható lelőhelyet ismerünk. A 4 közelebbről nem, vagy 

csak bizonytalanul lokalizálható lelőhely közül a IV, a Szőlődomb nem szerepel a Forster-

központ adatbázisában, ezzel csak jelen tanulmányban egészítettem ki a listát. 
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II. ÁLTALÁNOS GEOGRÁFIAI-RÉGÉSZETI ÉRTÉKELÉS 

(VIZSGÁLAT 1-A,B )2,  

 II.1. Földrajzi bevezetés és településrégészeti jellemzők 

 

Alattyán Jász–Nagykun–Szolnok megye északnyugati negyedében, a Jászság területén, 

nagyrészt a Zagyva folyó bal partján fekszik, kis félszigetszerű nyúlványa esik csupán a folyó 

jobb partjára. Közigazgatási határa 3429 hektár, tengerszint feletti magassága területének 

nagy részén 90 m, maga a falu is ilyen magasságú térszínen található. Természetföldrajzi 

képét a Zagyva határozza meg.3 A Zagyva jobb parti, a falu nézőpontjából Túlátnak nevezett 

területet, valamint az északra, északkeletre fekvő határrészeket a Zagyva egykori 

kanyarjainak, ágainak mára már kiszáradt medre ill. azok magas partjai tagolják. Ezeken a 

folyó menti magas partokon számtalan letelepedésre alkalmas helyet találhattak őseink. Nem 

véletlen, hogy a településnek éppen ezen a határrészén ismerünk régi ásatások, vagy újabb, 

konkrét beruházásokhoz fűződő lelőhelyfelderítő terepbejárások révén több nevezetes 

lelőhelyet: települést, temetőt (avar temető, újkőkori település), melyek egy részét sajnos, a 

régi adatok óhatatlan pontatlansága miatt  közelebbről lokalizálni nem tudunk.  

A falutól délkeletre eső terület kevésbé tagolt, arra vonatkozóan nem létezik olyan szabály, 

mely alapján régészeti érdekű területet jelölhetnénk a térképen. Eleink azonban mit sem 

tudtak az általunk megállapított törvényszerűségekről, ezért régészeti lelőhelyek előkerülése 

bárhol várható. 

Módszeres régészeti kutatások, azaz dűlőről dűlőre végzett, a lelőhelyek felderítését célzó 

terepbejárások Alattyánban nem folytak. Híres–neves ásatás volt az 1930–as években a 706 

síros avar temető feltárása (a fent említett Túláton), melyre máig emlékeznek az idősebbek.4 

A néhány ismert lelőhely egy–egy konkrét, beruházáshoz kötődő kutatásnak vagy földmunka 

nyomán végzett leletmentésnek köszönhető. Mindezen adatok alapján tudjuk, hogy Alattyán 

határát, mint az alföldi települések mindegyikét, már az újkőkor folyamán birtokba vette az 

ember. Nem tudjuk, hogy az Alföld déli részén megjelenő legkorábbi földművelő közösség, a 

Körös kultúra népe, Alattyánban is megtelepedett–e, de az eddig megtalált legkorábbi leletek 

tanúsága szerint az újkőkori vonaldíszes kerámia kultúrájának képviselői már biztosan 

birtokba vették a vidéket. A kutatás hiányosságai ellenére biztosra vehetjük, hogy azután az 

újkőkortól kezdődően magyar őseink betelepüléséig valamennyi régészeti korszakban 

felfedezték ezt a csodálatos vidéket. 

Maga a falu, valószínűleg ugyanezen a „szent helyen”, az Árpád–korban keletkezett. Erre a 

korai eredetre utal az első okleveles adat 1212–ből.5 

 

 

 

 
2 12. melléklet a hatályos Korm. rendelethez 
3Adatok Szolnok megye történetéből, I. kötet. Szolnok Megyei Levéltár,  Szolnok, 1980. Szerk. Tóth Tibor, 93.  
4 Csallány, D.: Archäologische Denkmäler der Awarenzeitin Mitteleuropa. Bp. 1956.78. 
5 Adatok Szolnok megye történetéből, I. kötet. Szolnok Megyei Levéltár,  Szolnok, 1980. Szerk. Tóth Tibor, 93.  
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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 

Alattyán 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 lelőhelymentes vagy régészetileg ritkán 

lakott övezetnek. A valóságban azonban a belterületen minden “kapavágásnál” számítani kell 

leletek előkerülésére, ezért itt fokozott figyelem szükséges. Jó példa erre a falu déléi peremén 

fekvő Kiskert nevű terület, melyen 1975-ben, leletmentés során újkőkori és bronzkori 

objektumok láttak napvilágot.6 

 

 

III. A RÉGÉSZETI VÉDETTSÉG RÉSZLETEZÉSE (VIZSGÁLAT 1 

- F7) 

 

III.1. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

 

III.1.1. Azonosítatlan régészeti lelőhelyek 

I.  Premontrei rend birtoka: avar sírok kerültek elő az 1930–as években.8 Azonos lehet a II. 

lelőhellyel, ahol a 706 síros avar temetőt feltárták. 

II. Túlát: 706 síros avar temető.9 

III. Kiskert: Újkőkori és kora bronzkori telep–objektumok kerültek feltárásra 1976–ban10. Bár 

közelebbről nem azonosítható, de azt tudjuk, hogy a falu déli peremén, közel a Zagyvához 

helyezkedik el az a terület, melynek Kiskert a földrajzi neve. Azt pedig Raczky Pál szóbeli 

közléséből tudjuk, hogy ezen a területen végezte a feltárást. Csupán azért került az 

 
6 Raczky Pál leletmentése 1976-ban. Az újkőkori leletanyag közlése: Oravecz Hargita: Az alföldi vonaldíszes 

kerámia leletei Alattyán-Kiskert lelőhelyen. ArchÉrt 1985/1. 
7 12. melléklet a hatályos Korm. rendelethez. 

8 MNM Adattár 40. A.I.; ltsz.: 33.; KÖH azonosító: 42212 
9 MNM Adattár II.12/1976. ltsz.: 10818.; KÖH azonosító: 42222 
10 MNM Adattár XV. 163/1977.; ltsz: 11.213.; Raczky Pál leletmentése 1976-ban. Az újkőkori leletanyag 

közlése: Oravecz Hargita: Az alföldi vonaldíszes kerámia leletei Alattyán-Kiskert lelőhelyen. ArchÉrt 1985/1.; 

KÖh azonosító: 42217. 



 35 

azonosítatlan lelőhelyek, közé, mert ezen a kb. 800x250 m-es területen belül nem lehet a 

helyszínt pontosan azonosítani. 

IV. Szőlődomb: Az 1980-as évek első felében tereprendezéshez kapcsolódó leletmentést 

végeztem, melynek eredményeként három hamvasztásos vaskori, kelta sír került elő. A 

dokumentáció elveszett, az azonosítás - közel 40 év távlatából - bizonytalan. A helyszín talán 

a térképen lévő Szőlő-dűlővel azonos. A Szőlő-domb nevet a helybeliektől vettem át.11 

 

III.1.2. Feltétlenül kikerülendő, földmunkával nem bolygatható lelőhelyek 

(1. kategória) 

 

2. lelőhely, Fekete–halom 

A falutól északkeletre, a Bíró–dűlő nevű határrészen magasodó halom ismeretlen korú 

mesterséges halom, temetkezési hely, ezen kívül környezetében késő bronzkori (halomsíros 

kultúra) megtelepedésére utaló leletek.12 

 

III.1.3. Megelőző feltárást igénylő régészeti lelőhelyek (2. kategória) 

III. lelőhely, Kiskert 

Az azonosítatlan lelőhelyeknél leírtakat kell megismételnünk. Újkőkori és kora bronzkori 

telep–objektumok kerültek feltárásra 1976–ban13. Bár közelebbről nem azonosítható, de azt 

tudjuk, hogy a falu déli peremén, közel a Zagyvához helyezkedik el az a terület, melynek 

Kiskert a földrajzi neve. Azt pedig Raczky Pál szóbeli közléséből tudjuk, hogy ezen a 

területen végezte a feltárást. Csupán azért került az azonosítatlan lelőhelyek, közé, mert ezen 

a kb. 800x250 m-es területen belül nem lehet a helyszínt pontosan azonosítani.14. 

1. lelőhely, Vörös Csillag Tsz–központ 

A falu K–i szélén, nagyrészt a külterületbe nyúlóan késő bronzkori (halomsíros kultúra) urnás 

temetkezés került elő az 1960–as és az 1970–es években. Első alkalommal silógödör 

ásásakor, a második alkalommal trágyagödör szélén.15  

3. lelőhely, Bíró–dűlő 

A falutól északkeletre, messze a nevezett határrészen bronzkori és késő középkori telepre 

utaló leletek.16 

4. lelőhely, Álomszög, Páskom 

Alattyán belterületétől ÉNY-ra, a 32-es számú úttól Ny-ra, egy hosszan elnyúló magasparton 

helyezkedik el a római kori szarmata lelőhely.17 

 
11  A sírok anyaga a DJM régészeti gyűjteményében megtalálható. Egyelőre nincs benne a Forster-adatbázisban. 
12 DJM RégAd 741–2001. Helyszíni szemle 2001–ben.; Tóth Albert a Jászság kunhalmai. Zounuk 4 (1984)419-

438.; Stanczik Ilona: Hild Viktor jegyzeteiből. 1975.; KÖH azonosító: 28224 
13 MNM Adattár XV. 163/1977.; ltsz: 11.213.; Raczky Pál leletmentése 1976-ban. Az újkőkori leletanyag 

közlése: Oravecz Hargita: Az alföldi vonaldíszes kerámia leletei Alattyán-Kiskert lelőhelyen. ArchÉrt 1985/1.; 

KÖh azonosító: 42217. 
14 A térképen ezért az egész területet bejelöltem. 
15 DJM RégAd 26–68.; KÖH azonosító: 25481 
16 Alattyán terepbejárási jegyzőkönyve: DJM RégAd 741-2001.; KÖH azonosító 28225. 
17 Kelemen Angéla: Jelentés helyszíni szemléről: KÖH 600/2647/2011.; KÖh azonosító:78347. 
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5. lelőhely, Nagyállás-dűlő I. 

A 32. sz. műút mindkét oldalára kiterjedő kis kiemelkedés, mely egy kiszáradt Zagyva-meder 

északi partja. A területen igen szórványos mennyiségben római kori szarmata cserepek.18 

6. lelőhely, Nagyállás-dűlő II. 

A 32. számú műút nyugati oldalán, egy kiszáradt Zagyva-meder déli partján találták a 

lelőhelyet. Szórványos mennyiségben őskori, intenzív mennyiségben szarmata cserepeket 

gyűjtöttek. A lelőhely nem ér el az útig, illetve egészen kis részén érintkezik azzal.19 

7. lelőhely, Kondás-alja I.. 

Közvetlenül a 32. számú műút mellett, Alattyán szélső házaitól kiindulva egy Zagyva-meder 

húzódik dél felé. Ezen a megközelítőleg É-D irányú parton gyakorlatilag Alattyán és 

Jánoshida között folyamatosan húzódik egy óriási kiterjedésű lelőhely, melyet igyekeztek 

tagolni. A lelőhely a térképen a Tolbuchin Tsz telephelyénél nevezett épületegyüttesnél 

kezdődik és folyamatosan tart egy kisebb mélyedésig, az út mindkét oldalán. Intenzív 

mennyiségben gyűjtöttek késő bronzkori, szkíta és avar leleteket. A leletanyag apróraösszetört 

állapotban került elő, ezért a kormeghatározás bizonytalan.20 

8. lelőhely, Kondás-alja II.. 

Közvetlenül a 32. számú műút mellett, Alattyán szélső házaitól kiindulva egy Zagyva-meder 

húzódik dél felé. Ezen megközelítőleg É-D irányú parton gyakorlatilag Alattyán és Jánoshida 

között folyamatosan húzódik egy óriási kiterjedésű lelőhely, melyet igyekeztek tagolni. 

A műút mindkét oldalára kiterjed, és egészen egy ÉK-DNy irányú nyúlgátig illetve 

mélyebben fekvő területig tart. Intenzív mennyiségben gyűjtöttek szkíta és szarmata leleteket. 

A leletanyag apróra összetört állapotban került elő, ezért a kormeghatározás bizonytalan, 

főként a szíkta a bizonytalan.21 

9. lelőhely, Kondás-alja III.. 

Közvetlenül a 32. számú műút mellett, Alattyán szélső házaitól kiindulva egy Zagyva-meder 

húzódik dél felé. Itt találták a lelőhelyet, ahol intenzív mennyiségben gyűjtöttek valószínűleg 

szkíta cserepeket. A leletanyag apróra összetört állapotban került elő, ezért bizonytalan a 

kormeghatározás. Ezen a megközelítőleg É-D irányú parton gyakorlatilag Alattyán és 

Jánoshida között folyamatosan húzódik egy óriási kiterjedésű lelőhely, melyet igyekeztek 

tagolni.22 

 
18 Tárnoki Judit: Előzetes régészeti dokumentáció, 32. sz. főút 0+000-79+817 km.-szakasz, 2012., KÖH 

600/2352/2012., KÖH azonosító: 81381. 
19 Tárnoki Judit: Előzetes régészeti dokumentáció, 32. sz. főút 0+000-79+817; KÖH 600/2352/2012 

kmsz. közötti szakasz, 2012.; KÖH azonosító: 81383 
20 Tárnoki Judit: Előzetes régészeti dokumentáció, 32. sz. főút 0+000-79+817; KÖH 600/2352/2012 

kmsz. közötti szakasz, 2012.; KÖH azonosító: 81385. 
21 Tárnoki Judit: Előzetes régészeti dokumentáció, 32. sz. főút 0+000-79+817; KÖH 600/2352/2012 

kmsz. közötti szakasz, 2012.; KÖH azonosító: 81387. 
22 Tárnoki Judit: Előzetes régészeti dokumentáció, 32. sz. főút 0+000-79+817; KÖH 600/2352/2012 

kmsz. közötti szakasz, 2012.; KÖH azonosító: 81419. 
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III.1.4. Régészeti érdekű területek (3. kategória) 

 

(10) Határrész (külterület/belterület) 

(11) Szilvásszeg–dűlő I. 

(12) Járás–dűlő I. 

(13) Vízköz I. 

(14) Vízköz II. 

(15) Szilvásszeg–dűlő II. 

(16) Járás–dűlő II. 

(17) Járás–dűlő III. 

(18).Falu széle  

(19) Páskom I. 

(20) Páskom II. 

(21) Szőlő–dűlő23 

(22) Iskola–dűlő 

(23) Bíró–dűlő 

(24) Patkó–ér–dűlő 

 

IV. HATÁSELEMZÉS: A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVBEN 

SZEREPLŐ MÓDOSÍTÁSOK ÉS A RÉGÉSZETI VÉDETTSÉG 

VISZONYA 

 

A település fekvése okán a belterület teljes területe kiemelt figyelmet igényel a II.2. pont alatt 

kifejtett okokból. 

1. Tervezett gazdasági terület 

A gazdasági terület, bár a belterületen belül található, földrajzi környezete miatt, két egykori 

magaspart közti feltöltött meder, régészeti érintettsége valószínűtlen. A végleges beruházás 

során zajló talajbolygatás mértékétől függően régészeti megfigyelés javasolt. 

 
23 E terület nagy valószínűséggel azonos, a IV. sz. azonosítatlan lelőhellyel. 
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E kérdésben azonban örökségvédelmi az szakhatóság dönt. A szakhatóság 

Alattyán esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-

Nagykun-Szolnok megyei illetékességi területtel. 

 

2. Tervezett Zagyva Ökopark területe 

A tervezett Ökopark az ismert Kiskert (III.) lelőhely területén található egy egykori vízfolyás 

magaspartján. Régészeti érintettsége bizonyos. A beruházás megvalósítása előtt Előzetes 

Régészeti Dokumentáció elkészítése javasolt. Ennek eredményének a függvényében 

megelőző feltárás is szükséges lehet. 

E kérdésben azonban örökségvédelmi az szakhatóság dönt. A szakhatóság 

Alattyán esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-

Nagykun-Szolnok megyei illetékességi területtel. 

 

3. Tervezett parkoló 

A tervezett parkoló esetében a beruházás típusa miatt régészeti rétegek bolygatása 

valószínűtlen. A beruházás területe az ismert Kiskert  (III.) lelőhely területén található, így 

régészeti felügyelet javasolt, a végleges tervek ismeretében Előzetes Régészeti Dokumentáció 

elkészítése szükséges. 

E kérdésben azonban örökségvédelmi az szakhatóság dönt. A szakhatóság 

Alattyán esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-

Nagykun-Szolnok megyei illetékességi területtel. 

 

4. Tervezett ökoturisztikai fejlesztés 

A tervezett beruházás területe az ismert Kiskert (III.) lelőhely területén található. A terület egy 

egykori vízfolyás medrében van, így régészeti érintettsége valószínűtlen. Az ismert régészeti 

lelőhely miatt a földbolygatással kapcsolatos munkák esetében régészeti felügyelet javasolt.  

E kérdésben azonban örökségvédelmi az szakhatóság dönt. A szakhatóság 

Alattyán esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-

Nagykun-Szolnok megyei illetékességi területtel. 

 

5. Tervezett csapadékvíz befogadó tározó 

A tervezett beruházás területe az ismert Kiskert (III.) lelőhely területén található. A terület egy 

egykori vízfolyás medrében van, így régészeti érintettsége valószínűtlen. Az ismert régészeti 

lelőhely miatt a földbolygatással kapcsolatos munkák esetében régészeti felügyelet és a 

beruházás típusa miatt Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítése javasolt.  

E kérdésben azonban örökségvédelmi az szakhatóság dönt. A szakhatóság 

Alattyán esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-

Nagykun-Szolnok megyei illetékességi területtel. 

 

6. Tervezett zöldterület rehabilitáció 
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A település központjában tervezett zöldterület rehabilitáció során a beruházás minősége miatt 

régészeti örökség bolygatás valószínűtlen, hiába található a belterület központjában. Régészeti 

feladat ellátás nem indokolt, de az esetleges földmunkák során kiemelt figyelem javasolt. 

E kérdésben azonban örökségvédelmi az szakhatóság dönt. A szakhatóság 

Besenyszög esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei illetékességi területtel. 

 

7. Tervezett óvoda felújítás, bővítés 

A belterület központjában található óvoda felújítása és bővítése során régészeti leletek 

előkerülésének esélye magas, amennyiben a bővítés során új épületek kerülnek felépítésre. A 

végleges tervek birtokában Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítése javasolt.  

E kérdésben azonban örökségvédelmi az szakhatóság dönt. A szakhatóság 

Alattyán esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-

Nagykun-Szolnok megyei illetékességi területtel. 

 

8. Tervezett megújuló energiahasznosítási terület 

A beruházás területe a történeti térképek alapján egykori meder területén hátramaradt 

mélyedésben található. Ezért bár a belterületen található régészeti érintettsége valószínűtlen. 

A földmunkák során régészeti megfigyelés javasolt a belterüelti elhelyezkedése okán. 

E kérdésben azonban örökségvédelmi az szakhatóság dönt. A szakhatóság 

Alattyán esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-

Nagykun-Szolnok megyei illetékességi területtel. 

 

9. Tervezett szabadidős terület 

A beruházás területe a Zagyva magaspartjának peremén található, így régészeti érintettsége 

feltételezhető a Határrész Régészeti Érdekű Terület részeként. A beruházás jellege miatt 

régészeti jelenségek bolygatása nem valószínű, de amennyiben a végső tervekben régészeti 

rétegeket érintő földmunka szerepel, úgy Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítése 

javasolt.  

E kérdésben azonban örökségvédelmi az szakhatóság dönt. A szakhatóság 

Alattyán esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-

Nagykun-Szolnok megyei illetékességi területtel. 

 

10. Tervezett szabadtéri kondipark 

A beruházás területe a Zagyva magaspartjának peremén található, így régészeti érintettsége 

feltételezhető a Határrész Régészeti Érdekű Terület részeként. A beruházás jellege miatt 

régészeti jelenségek bolygatása nem valószínű, de amennyiben a végső tervekben régészeti 

rétegeket érintő földmunka szerepel, úgy Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítése 

javasolt.  

E kérdésben azonban örökségvédelmi az szakhatóság dönt. A szakhatóság 

Alattyán esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-

Nagykun-Szolnok megyei illetékességi területtel. 
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11. tervezett tájház és játékmúzeum 

A tervezett beruházás a belterület központjában található. Ismert lelőhely itt nincsen, de a 

belterület sajátossága miatt régészeti jelenségek előkerülése valószínű. A végső tervekben 

szereplő földmunkák mértékének függvényében régészeti megfigyelés javasolt. 

E kérdésben azonban örökségvédelmi az szakhatóság dönt. A szakhatóság 

Alattyán esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-

Nagykun-Szolnok megyei illetékességi területtel. 

 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználatnak megfelelő területfelhasználásba sorolás 

miatti változó területhasználat: 

 

 
 

A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek külterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 

 

1. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, horgásztó 

terület 

 

 127 508 m2 

(12,75 ha) 

 

2. 

 

Különleges sporthorgászati terület 

 

 

Általános mezőgazdasági terület 

77 103 m2  

(7,71 ha) 

 

3. 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, horgásztó terület 

 

 13 109 m2  

(1,31 ha) 

 

 

4. 

 

Általános mezőgazdasági terület  

 

Különleges, beépítésre nem szánt, lezárt 

hulladéklerakó terület 

 15 238 m2  

(1,52 ha) 

 

 

5. 

 

Gazdasági, mezőgazdasági ipari terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

202 916m2 

(20,29 ha) 
 

 

6. 

 

 

Általános mezőgazdasági terület 

 

Különleges, mezőgazdasági üzemi terület 

 

29 829m2 

(2,98 ha) 

 

 

7. 

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 

 

Általános mezőgazdasági terület 

62 128m2 

(6,21 ha) 
 

 

 
Ténylegesen a jelenlegi, az örökségvédelmi hatástanulmány készítésekor figyelembe vett 

területhasználat nem változik, így régészeti vonatkozása – amennyiben ezen területeken új 

beruházás nem tervezett – nincs.  
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A jogharmonizáció, a tényleges területhasználat miatti változással érintett tervezési területek belterületen 

 

Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 

1. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 

 

 17 927 m2  

(1,79 ha) 

 

2. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

 

 

Ipari gazdasági terület 

28 809 m2  

(2,88 ha) 

 

3. 

 

Falusias lakóterület  

 

 

Kertvárosias lakóterület 

 505 921 m2  

(50,59 ha) 

 

 

4. 

 

Zöldterület 

 

Természetközeli terület 

 10 758 m2  

(1,08 ha) 

 

 

5. 

 

Különleges sportolási terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt, sportolási 

terület 

 21 513 m2 

(2,15 ha) 

 

6. 

 

Különleges temető terület 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt temető 

terület 

 30 928 m2 

(3,09 ha) 

 

7. 

 

Településközpont vegyes terület 

 

kisvárosias lakóterület 

8 101 m2 

(0,81 ha) 

 

 

8. 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

 

Településközpont vegyes terület 

18 413 m2 

(1,84 ha) 

 

 

 

9. 

 

Falusias lakóterület 

 

Kisvárosias lakóterület 

 

7 823 m2 

(0,78 ha) 

 

   23 238 m2 
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10. Kisvárosias lakóterület 

 

Kertvárosias lakóterület 

 

(2,32 ha) 

 

 

11. 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

40 789 m2 

(4,78 ha) 

 

 

12. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Természetközeli terület 

8 678 m2 

(0,87 ha) 

 

 

13. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Vízgazdálkodási(gátőrház) terület 

3 589 m2 

(0,36 ha) 

 

 

14. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Természetközeli terület 

5 512 m2 

(0,55 ha) 

 

 

15. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Kertes mezőgazdasági terület 

26 478 m2 

(2,65 ha) 

 

 

16. 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből 

 

 

Különleges beépítésre nem szánt 

ökoturisztikai terület 

961 m2 

(0,96 ha) 

 

 

17. 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

2 518 m2 

(0,25 ha) 

 

 

 

18. 

 

Különleges sportolási  terület 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

478 m2 

(0,048 ha) 

 

 

 

19. 

 

Vízgazdálkodási terület 

 

 

Különleges vizmű terület 

 

2634 m2 

(0,26 ha) 

 

 

20. 

 

Különleges vizes élőhely terület 

 

 

Különleges szennyvíztisztító terület 

 

3609 m2 

(0,36 ha) 

 

 

21. 

 

 

Különleges kegyeleti park terület 

 

Különleges, beépítésre nem szánt temető 

kegyeleti park terület 

847 m2 

(0,08 ha) 
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Ténylegesen a jelenlegi, az örökségvédelmi hatástanulmány készítésekor figyelembe vett 

területhasználat nem változik, így régészeti vonatkozása – amennyiben ezen területeken új 

beruházás nem tervezett – nincs.  

 
 

 

 

 

V. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az Árpád–kor óta jegyzett településnek a közigazgatási határa kicsi, 3428 hektár; s bár ez a 

tény magyarázhatná a régészeti lelőhelyek csekély számát, valójában azonban a falu 

természetföldrajzi adottságaiban lényegesen több településrégészeti lehetőség rejlik. 

Módszeres lelőhelyfelderítés azonban a 2006-ban készült örökségvédelmi hatástanulmány  

óta sem folyt. Csupán néhány, beruházáshoz köthető terepbejárás, ill. előzetes régészeti 

dokumentáció eredményeképpen nőtt 9-re a lelőhelyek száma.  

A kedvező földrajzi környezet bátorított fel arra, hogy további területeket is bejelöljünk, mint 

régészeti érdekű területet. (L. Módszertani kérdések, hatályos jogszabályok c. fejezet!) Így a 9 

nyilvántartott régészeti lelőhely mellett további 15 helyen valószínűsítettünk régészeti érdekű 

területet. Az azonosítatlan lelőhelyek  közép pedig bekerült a Szőlő-dűlő, mely feltehetőleg 

azonos azzal a területtel, ahol az 1980-as években leletmentés során három kelta sír előkerült. 

Fontos tudnivaló, hogy soha nem tudhatjuk, mi rejlik 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 Jász–Nagykun–

Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságánál. 

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. 

 

Dr. Csányi Marietta 

régész 

Rövidítések: 

KÖH = Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

MNM = Magyar Nemzeti Múzeum 

DJM= Damjanich János Múzeum 

RégAd: Régészeti Adattár 

 

 

 

 



 44 

 

VI. MELLÉKLETEK 

(NKÖM Melléklet: 1.a), f), g), h); 3.d) pontjához) 

 

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 KÖH azonosítási száma – amennyiben szerepel az 

adatbázisban. 

VI.1.2. Térkép  

—  1 db 1:10 000 méretarányú földhivatali térkép, fénymásolatban, rajta nyomtatva a 

Forster Központtól átvett poligonok, a lelőhely központi azonosító számával.  

—  Kiegészítésképpen a településen belüli nyilvántartási száma is bekerült a lelőhely 

üres mezőjébe, kék tollal, piros színessel bekarikázva. 

—  A térképen kék tollal berajzolva a régészeti érdekű területek, mellette 

négyszögletes keretben a hatástanulmányban szereplő sorszám 
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a.) Településhálózati és tájhasználati változás 

 

A tervezett változások sem a településhálózatban, sem Alattyán településhálózati szerepében, 

sem a már kialakult, hagyományos tájhasználatban nem okoznak káros változást.  
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A tervezett kerékpárutak, országos utak mellett vagy a Zagyva töltésén tervezettek így a 

tájhasználatban változást nem okoznak. 

A településképi védelem álló épületek, alkotások környezetében a terv olyan változtatást nem 

irányoz elő, amely fenti objektumok létét, funkcióját veszélyeztetné. 

A terv előtérbe helyezte a természetvédelem érdekeit, a külterületen olyan beavatkozás nincs, 

amely a Natura 2000 kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési területeket és a 

Natura 2000 különleges madárvédelmi területeket érintené. A településrendezési terv a helyi 

természeti értékeket is számba vette, azok megőrzését és érintetlenül hagyását az 

önkormányzat fő szempontnak tekintette a  településképi rendelet megalkotásakor. 

 

 

b.) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 
 

A településszerkezeti terv a tervezési akcióterületeken olyan módosítást nem tartalmaz, amely 

a település szerkezetében lényegi változást okoznának, figyelembe veszi a környező, már 

meglévő területhasználatokat, új területfelhasználási változást tömbön belül tartalmaz, a 

meglévő területhasználat védelmét szem előtt tartja, és azokhoz illeszkedik.  

A terv készítése során a kialakult beépítettség, a jellemző beépítési forma figyelembe lett 

véve, és be lett építve a helyi építési szabályzatba és a szabályozási tervbe. 

A lakóterületek fejlesztésénél mind a meglévő és kialakításra kerülő úthálózat, mind az 

infrastrukturális ellátási lehetőség figyelembe lett véve. 

 

c.) Infrastrukturális változás 
 

Infrastruktúra területén a településen a 32. sz. főút belterülete elkerülő út építésén és a 

kerékpárutak megvalósításán kívül nagyobb változások nem várhatók. 

 

A tervezett kerékpárút nyomvonalak egyrészt elősegíti a települések közötti kerékpáros 

közlekedést, másrészt a turizmusra nézve kedvező hatással bírnak. 

 

 

d.) Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 
 

A településrendezési tervben szereplő változtatási szándékok nem irányulnak fenti tényezők 

megváltoztatására, inkább kedvezően hatnak e folyamatokra.  

 

 

 

 

 

4. HATÁSELEMZÉS 
 

a.) Történeti településhálózati következmények 
 

A kijelölt fejlesztések és a megvalósuló elkerülő út a történeti településhálózatra kiemelt 

hatással nincs. 
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b.) Természeti, táji hatások 
 

A településrendezési tervnek a külterületre vonatkozóan káros természeti – táji hatása nincs. 

Tervezett természetmegőrzési terület, továbbá a külterület nem természetvédelmi területein a 

termőföld védelme, és a termőfölddel való takarékos gazdálkodás elve betartásával készült a 

településrendezési terv. 

 

 c.) Településkép feltárulásának változásai 
 

A közúti hálózat nyomvonalában a belterületet elkerülő út jelent változás, mely által a 

feltáruló településsziluett kismértékben módosul.  

A településszerkezeti terv olyan beavatkozást nem irányoz elő, mely a településképet 

gyökeresen megváltoztatná. 

 

 d.) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának  
   vagy pusztulásának lehetőségei 

 

A településrendezési tervben jelölt változások, közlekedési infrastrukturális fejlesztések a 

régészeti emlékek létét nem veszélyeztetik, feltárhatóságukat, illetve bemutathatóságukat 

kedvezőtlenül nem befolyásolják. 

 

 

 e.) Történeti térbeli rendszerek alakulása 
 

A településrendezési terv által tervezett változások nem érik el azt a léptéket, amely a 

történeti, térbeli rendszerek alakulását veszélyeztetné, azokra hatna. 

 

f.) Műemléki együttesek, műemlékek jelentőségének alakulása 
 

A településen műemlék épület / építmény nem található.  

 

 g.) Műemlékek fenntarthatóságának, megújulásának gazdasági esélyei 
 

Nem releváns.  

 

 

 h.) Településkarakter változásainak hatásai 
 

A tervezett változások nyomán a településkarakter nem fog lényegesen változni, és a tervnek 

nem is ez a célja, hanem a jellemző települési karakter megőrzése, és megakadályozása a 

település negatív irányú átalakulásának. 

 

i.) Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései 
 

A településen áthaladó forgalmi  terhelés a 32. sz. főút szakaszán jelentősnek mondható, mely 

a megvalósuló belterületet elkerülő úttal megváltozik, ezáltal tehermentesíti a belterületet. 

A potenciálisan veszélyesnek tekinthető vállalkozások, működő gazdasági területek 

belterületen nincsenek, és így nem gyakorolnak észrevehető mértékben káros hatást a művi 
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értékek állapotára. A kijelölt gazdasági területek esetében a környezetük terhelhetőségére, a 

környezetük védelmére figyelemmel kell lenni. 

 

 j.) Folyamatok iránya, visszafordíthatósága 
 

Az eddig leírtakra hivatkozva a településszerkezeti változások eredményei nem gyakorolnak 

olyan káros hatást a környezetre, amelyekkel kapcsolatban reálisan lehetne számolni a 

visszafordítás igényével. 

 

 

 k.) Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei 
 

Negatív hatások hiánya miatt ilyen károkkal, illetve ellentételezésükkel nem kell számolni. 

 

 

5. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Alattyán község településrendezési terve olyan tervezett beavatkozást nem tartalmaz, nem 

irányoz elő, amely a helyi védelem (településképi védelem) alatt álló létesítményeket károsan 

befolyásolná. 

A terv – az Önkormányzattal egyeztetve- a településkép védelmi rendeletre alapozva 

figyelembe veszi a helyi értékeket, azok helyére vagy közvetlen környezetére építési 

tevékenységet nem enged. 

A terv és a tervi beavatkozások a természetvédelem érdekeit figyelembe veszik, azok 

elsődlegességét biztosítják. 

 

 

 

6. NYILATKOZAT 
 

A településrendezési tervben foglaltak megfelelnek az örökségvédelmi jogszabályi 

előírásoknak. 

 

 

 

Szolnok, 2019. Augusztus hó 

Kiszelovics Ildikó 

       Vezető településtervező 
       Tervezői névjegyzékszám: TT/1 16-0238 

       Építész kamarai tagszám: 16-0238 

      

 


