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  BEVEZETŐ 

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

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

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

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

‐  Magyarország  történeti  statisztikai  helységnévtára,  Jász‐Nagykun‐Szolnok  megye,  MTA 
Történeti Demográfiai Albizottsága – KSH Népszámlálási Főosztály, Bp., 1996. 44‐45. p. 

‐  Magyarország közigazgatási helynévkönyve, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2015.  
‐  Történeti statisztikai kötetek: Földterület Községsoros adatok 1895‐1984., Bp., 1988. 389. p. 
‐  CZAJLIK  Zoltán:  Légifényképezéses  régészeti  kutatások  Magyarországon  2004‐ben.  [KÖH 

600/2100/2007.] 
‐  CSÁNYI  Marietta:  A  Hanyi  Tiszasülyi  árapasztó  tározó  előzetes  környezeti  tanulmánya, 

Szolnok 2005. 
‐  CSÁNYI  Marietta:  Jelentés  terepbejárásról‐  Hanyi‐  Tiszasülyi  árvíztározó  területén,  2012 

[BPD/100/00129/2013] 
‐  FEKETE Lajos: A jászkunok története, Debrecen, 1861.  
  [Forrás:  http://www.karcagimuzeum.hu/index.php/gyujtemenyeink/konyvtar‐muzeum/60‐

fekete‐lajos‐a‐jaszkunok‐tortenete] 
‐  FÉNYES Elek: Magyarország geographiai szótára, Pesten, 1851. 
‐  DR. FODOR Ferenc: A Jászság életrajza, Budapest, Szent István‐társulat 1942. 
‐  HELLE Brigitta: Régi idők története – Interjú dédnagymamámmal, Kecskemét, 2015. 
‐  KUBINYI András: Központi helyek a középkor végi Abaúj, Borsod, Heves és Torna megyékben, 

In: A miskolci Herman Ottó Múzeum évkönyve, XXXVII. 499‐518. p. 
‐  LANGÓ  Péter:  Environment  and  settlement  in  the  Jászság  int  he  10th  to  14th  centuries 

„Swampy marchland”: The palaeoecological evaluation of the  Jázság  in historical research, 
In:  Varia  Archaeologica  Hungarica  XIX,  Envoronmental  Archaeology  in  North‐Eastern 
Hungary 2005. 365‐386. 

‐  NAGY Boglárka: Nép‐ és törzsnevek a magyar helynevekben, Debrecen, 2012.  
  [Forrás: http://mnytud.arts.unideb.hu/szakdolgozat/1726/nagy_b_1726.pdf f] 
‐  PÁLÓCZI HORVÁTH András: Keleti népek a középkori Magyarországon (Besenyők, úzok, kunok 

és  jászok művelődéstörténeti  emlékei)  In:  Studia  ad Archaeologiam  Pazmaniensiae  Vol.2. 
Budapest‐Piliscsaba 2014. 307.o. 

‐  PALUGYAY Imre: Jász‐Kún kerületek s Külső Szolnok vármegye leírása 1854. 
‐  SELMECZI  László: A  Jászság  betelepedése  és  kialakulása,  In:  Zounuk  26.  (A  Szolnok Megyei 

Levéltár Évkönyve. Szolnok 2011) 9‐108. 
‐  TÁRNOKI  2005  Tárnoki  Judit:  Örökségvédelmi  hatástanulmány,  Jászkisér  2005.  [KÖH 

600/2388/2006] 
‐  TÓTH  Albert:  A  Jászság  kunhalmai,  In:  Zounuk  4.    (A  Szolnok Megyei  Levéltár  Évkönyve. 

Szolnok, 1989) 419‐439. 
‐  VÁLYI András: Magyar Országnak leírása (1796.) 
‐  Jászkisér várossá nyilvánítási kérelméhez készült településtörténet, 2008. 

 
  JÁSZKISÉR NEVÉNEK VÁLTOZÁSA ÉS EREDETE: 
Jászkisér nevét funkcionális‐szemantikai elemzésnek vetettük alá.  

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

A névrész‐funkciók a következők lehetnek.  
A névrész 

1. megjelöli a hely fajtáját;  
2. megnevezi magát a helyet;  
3. kifejezi a hely valamely tulajdonságát;  
4. nem áll kapcsolatban a denotátummal.” 

 
Jászkisér nevében két funkcionális‐szemantikai jegyet kifejező névrész különíthető el.  
Jász:  Népnévi  eredetű  településnév.  Előtagként  szerepel.  Arra  utal,  hogy  a  település  lakossága  a 

népnévvel  jelölt etnikumhoz  tartozott. A népnév alapalakban  szerepel a  település neveként, 
azaz egyszerű típusba tartozik. 

Kisér: A kétrészes helynév utótagja földrajzi köznév. Víznévre utal. A víznevek  jelentősége a magyar 
helynévrendszerben  igen  nagy,  hiszen  maradandónak  és  stabilnak  tekinthetők.  Folyóvízi 
köznevet hordoz,  természetes vízfolyásra utal. A névadó közösségek egységes  tájszemléletét 
fejezi ki. 

 
Jászkisér névalakjai: 
Első említése 1391‐ben Kysir alakban történik. 
A település neve a történelem folyamán több névalakban fordult elő: 
1391.  Kysir (Adatok Szolnok megye történetéből, I. kötet, Szolnok, 1980‐1989.) 
1409.  Kyseer (uo.) 
1567.  Kysyr (uo.) 
1699.  Jász‐Kisir (uo.) 
1773.  Kissér;  (Lexicon universorum  regni Hungarie Locorum populosorum anno 1773. officiose 

confectum,  Budapestini,  1920.  Kézirat  [Magyarország  helységeinek  1773‐ban  készült 
hivatalos összeírása, Bp., 1920.]) 

1786, 1836.  Kis‐Ér  (Korabinszky,  Johan Mathias:  Geographisch‐Historisches  und  Prodeukten  Lexikon 
von Ungarn, Presburg, 1786.) 

1799.  Jász Kis Ér (Vályi András: Magyar országnak leírása I‐III., Pest, 1796.) 
1808, 1863.  Kisér  (Joannes  Linszky:  Repertorium  locorum  objectorumque  in  XII.  tabulis  mappae 

regnorum  Hungariae,  Slavoniae,  Croatiae,  et  confiniorum  militarium  magni  item 
principatus  Transylvaniae  occurrentium,  quas  aeri  incisas  vulgavit  Ioanes  Lipszky  de 
Szedlicsna, Budae, 1808.) 

  (Magyarország Helységnévtára a különféle ágak szerinti beosztás kimutatásával, amint az 
1863. év elején  fennállott,  Szerk.: Balajthy  Imre – Reviczky  Sándor – Aranyosi  Sándor – 
Peöcz Elek, Bp., 1863.) 

1828.  Kis Ér (Helységnévtár) 
1851.  Jász‐Kisér (Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, Pesten, 1851.) 
1873, 1882.  Kisér  (Jász‐)  (A  Magyar  Korona  Országainak  Helységnévtára,  Országos  Magyar  Királyi 

Statisztikai Hivatal, Bp., 1873.) 
  (A  Magyar  Korona  Országainak  Helységnévtára,  Szerk.:  Kollerfy  Mihály  –  Jekelfalussy 

József, Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal, Bp., 1882.) 
1895‐1900.  Jász‐Kis‐Ér (A Magyar Korona Országainak Helységnévtára: 1895., 1900.) 
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1901‐től  Jászkisér (A Magyar Korona Országainak Helységnévtára: 1902., 1907., 1913., 1922., 1926., 
1933., 1937., 1944., 1950., 1951., 1952., 1956., 1962., 1967., 1973., 1985., 1990., 1994., 
1995. és évente; Magyarország városainak és községeinek névváltozatai (1898‐1913.), Bp., 
1987., KSH Levéltár) 

 
Jászkisér településrészei: 
Alsóvirágos 1944; Arkai tanyák 1967, 1973 (Árkai tanyák 1952, Nagyárkai tanyák 1944); Bolhásmajor 
1913; Büthátdűlő 1944, 1952; Cseketói tanyák 1944, 1952; Dombai sziget 1944, 1952; Hajnalitanyák 
1952‐1985 (Hajnaltanya 1944); Hevesi‐út 1944‐1952; Illesmajor (Hegyeshatár) 1937 (Illésmajor 1913, 
Pusztakürt‐Hegyeshatár  1926);  Járás  1944;  Járási  tanyák  1944,  1952;  Hollóháti  tanyák  1973 
(Pusztakürt‐Hollóhát 1926); Kapitányrét 1944, 1952; Kettős 1944, 1952; Kőkúthát 1944, 1952; Kukália 
1913;  László‐major  tanyák  1967,  1973  (Lászlómajor  (Hollóhát)  1937,  Lászlómajor  1913); 
Magoshatáritanyák  1967,  1973  (Magashatár  1952, Magashatárdűlő  1944); Meggyesitanyák  1967‐
1995 (Meggyes 1952, Alsómeggyes 1944); Miklósmajor tanyák 1967, 1973 (Miklósmajor (Nagymajor) 
1937, Miklósmajor 1913, Pusztakürt‐Nagymajor 1926); Nagyfertői  tanyák 1952; Nagykéményesdűlő 
1944, 1952; Nagyszéklapos 1944, 1952; Nagyszigeti tanyák 1944, 1952; Ördögháti tanyák 1967, 1973 
(Ördöghát 1944, 1952); Pálos p. 1873, 1882; Pusztakürti ÁG Központ 1967‐1995; Pusztakürtitanyák 
1967‐1995 (Pusztakürt 1913‐1952, Puszta‐Kürt 1895, 1900); Pusztakürti‐Ispánka 1926 (Ispánka 1913, 
1937); Radicsdűlő 1985 (Radics 1944, 1952, Radicstanya 1967, 1973); Rassanghátitanyák 1967, 1973 
(Rassanghát  1944,  1952);  Sárgahátitanyák  1967;  Szarvasdűlő  1944,  1952;  Szederjesér  1944,  1952; 
Szellőhátitanyák  1967‐1985  (Szellőhát  1926‐1952);  Szőllődűlő  1944,  1952;  Szőlőhalom  1985,  1995 
Szőlőhalmi tanyák 1967, 1973); Téglagyár 1967‐1995; Temetődűlői tanyák 1967, 1973 (Temetőoldal 
1944,  1952);  Tiszasülyi  úti  tanyák  1952‐1995;  Vasúti  őrház  1967‐1995;  Virágositanyák  1967,  1985 
(Virágos 1944, 1952); Újkukália 1913. 
 
Jászkisér vallási felekezetei: 
1732‐1895.  ref. helyben 
1769‐1895.   rk. helyben 
1850‐1895.  izr. helyben 
 
Jászkisér közigazgatási besorolása: 
1773‐1808.  falu 
1828.  oppidum (mezőváros) 
1836, 1851.  megyei város 
1873.  rendezett tanácsú város 
1882‐1949.  nagyközség 
1950‐1972.  önálló tanácsú község 
1973‐2009.  nagyközség 
2009.07.01.‐től város 
 
  JÁSZKISÉR KORSZAKAI 
Az  alábbiakban  először  felsorolásszerűen  mutatjuk  be  a  település  fő  korszakait,  kiemelt  helyet 
biztosítva a  forrásmunkák bemutatására. Ezt követően  részletesen  ismertetjük a  régészeti emlékek 
által megismert múlt elemeit. 
 
XIII. sz. közepe  IV. Béla kiváltságokat biztosítva letelepíti a kunokat és a jászokat. 
1323.  Károly Róbert oklevele említi először a jászokat (jazonok) mint önálló népet. 
1391.  Jászkisér első írásos említése. 
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1536.  A török hadak által elpusztított Rassangháza lakói Jászkisérre menekülnek, így ennek 
területe is Jászkisérhez kerül. 

1600.  Megalakul a református egyház. Jászkisér a Jászság egyetlen református községe lesz. 
1657.  A református templom felépül. 
1702.  I. Lipót császár a Jászkunok területét eladja a Német Lovagrendnek. Ezzel megszűnteti 

a jászok (és kunok) örökös kiváltságát és jobbágysorba süllyeszti őket. 
1710.  Rákóczi Ferenc kíséretével együtt a községben tartózkodik. 
1712.  Az országgyűlés törvénytelennek nyilvánítja a Német Lovagrendnek történő eladást, 

és azt zálogba adásra változtatja. 
1731.  A Német Lovagrend eladja jogát a Pesti Invalidus Rendháznak. 
1745.  A Redemptió, azaz önmegváltás nyomán Mária Teréziai privilégiális levélben adózásra 

kötelezett,  szabad  földeknek  nyilvánítja  a  visszavásárolt  birtokokat.  A  jászok  (és 
kunok)  örökös  kiváltásága  közé  tartozik  a  szabad  tisztviselő‐  és  lelkészválasztás,  a 
pallosjog, a révtől, vámoktól és földesúri szolgáltatásoktól való mentesség. 

1758.  A  református  templom  –  az  áradási  sérülések  nyomán  –  késő  barokk  stílusban 
újjáépül. 

1760‐1770.  Redemptusok  (a megváltás összegének összegyűjtésében  részt vevők)  földterüleket 
kapnak az általuk megváltott összeg nagyságának arányában. 

1770.  A református templom tornya felépül. 
1773.  A Rk. templom felépül. 
1775.  Nepomuki Szent János szobor felállítása. 
1785.  A reformátusok egy része Bácskába települ, és megalapítja Ómoravicát. 
1796.  Vályi András az alábbi leírást adja: 
  „KIS ÉR.  Jász kis Ér. Szabad  Jász Helység a’  Jászságban, nap keleti óldalán  fekszik a’ 

Tiszából  ki  áradni  szokott  Kis  ér mellett, mellytől  vette  nevezetét  is,  Jász Apátitól, 
Ladánytól  1,  Jász  Berénytől  3  mértföldnyire,  lakosai  kevés  katolikusok,  nagyobb 
részben reformátusok, határbéli három nyomásra osztott  földgyei szép  tiszta búzát, 
árpát,  és  zabot  teremnek,  kerti  borai  jelesek,  legelőjök  hasznos,  a’  Tiszának  ki 
aradásokkor halászhatnak, és tsíkjok is jó van, erdejek nints, nádgyok bőven van.” 

1818.  Mezővárosi rangot kap, és négy országos vásár tartásának jogát nyeri el. 
1851.  Fényes Elek az alábbi megállapításokat teszi: 
  „Jász‐Kisér, magyar város, a Jász‐Kun megyében, az apáti járásban, ut. p. Jászberény. 

Van 5316 lakosa, kik közt 4503 ref., 797 róm. kath., 4 ágostai, 12 n. e. óhitü. Kath. és 
ref. anyatemplommal. Róna határa igen jó, szép tiszta buzát, s minden gabonát nagy 
haszonnal terem; van szőlőskertje, a Tisza mellékén nádas rétje, kis erdőcskéje. Sok 
és erős dohányt termeszt.” 

1854.  Ifj. Palugyay Imre leírása alapján: 
  Népessége 4691 fő, „főiparága a lakosoknak a földmivelés, marhatenyésztés, dohány 

termelés s csekély  iparüzlet”. A  település  területe kat. holdból átszámolva 9573 ha, 
ebből  szántó 3137 ha,  rét és kert 2748 ha,  szőlő 91 ha,  legelő 1829 ha, erdő 4 ha, 
nádas 8 ha. 

1873.  Több mint 300 dohánytermesztéssel foglalkozó család a Nyírségbe települ. 
1903.  Marokkói  sáska  tömeges  megjelenése.  Jablonowski  József,  a  Rovartani  Állomás 

igazgatója lóvontatású sáskairtó‐gépet szerkeszt, amellyel a veszélyt elhárították. 
1905‐1906.  A katolikus templomot lebontják. Helyére épül fel a mai neoromán stílusú templom. 
1951.  131 budapesti családot telepítenek be Jászkisérre. 
1983.  Makovecz Imre tervei alapján felépül a Művelődési ház. 
2009.  Jászkisér városi rangot kap. 
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A következőkben a régészeti emlékek által megismert múlt elemeit ismertetjük. 
 
aa)  régészeti örökség felmérése, régészeti értékleltár 
A  régészeti  örökség  felmérését  a  Forster  Gyula  Nemzeti  Örökségvédelmi  és  Vagyongazdálkodási 
Központ  (továbbiakban:  a  Forster  Központ)  adatbázisa,  a  Damjanich  János  Múzeum  régészeti 
adattára,  a  régészeti  leltárkönyvek  áttekintése,  és  a  múzeum  éves  kutatási  jelentései  alapján 
állítottuk össze.  
A Forster Központ adatszolgáltatása alapján, a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásban Jászkisér 
közigazgatási  területén 44 darab  azonosított  régészeti  lelőhely  szerepel, melyek  közül  kettő darab 
(49440,  49442)  Jásziványhoz  kapcsolódva  szerepel,  csak  területük  átnyúlik.  A  Forster  Központ 
adatszolgáltatásában 1 darab  lelőhely  (66961) esetében kettő  lehatárolás  is  szerepel a  lelőhelyhez 
kapcsolva, mert  a  2004‐ben  légifotó  alapján megfigyelt  kiterjedését  2014‐ben,  terepbejárás  során 
pontosították. 
 
JÁSZKISÉR RÉGÉSZETI EMLÉKEINEK BEMUTATÁSA 
Kutatás 
Jászkisér  régészeti  kutatása  és  a  mai  település  határában,  belterületén  előkerült  régészeti  és 
műemléki örökség megőrzésére folytatott törekvések már a 19. században elkezdődtek. A település 
északi részén lévő legelőről már 1877‐ben kerültek műtárgyak a Magyar Nemzeti Múzeumba. Később 
Hild Viktor kutatásai nyomán újabb lelőhelyek váltak ismerté. A 18. századi református templomban 
pedig kora újkori tárgyakról is tudósított a művészettörténész Ghenton István. Ezt követően Madaras 
László,  Pintér  László,  Polgár  Zoltán  1999‐ben  a  Százhalombatta‐Tiszaújváros  12"‐os  termékvezeték 
cseréje  kapcsán  végeztek  nyomvonalas  régészeti  terepbejárást.  Czajlik  Zoltán  2004‐ben  végzett 
régészeti célú  légifotózást a település területén. A korábbi településrendezési tervhez kapcsolódóan 
Tárnoki  Judit  2005‐ben  elkészített  hatástanulmánya  egy  jelentősebb  topográfiai  adatgyűjtésről  és 
terepbejárásról tanúskodik. Ezt követően a Hanyi‐Tiszasülyi tározó építése kapcsán 2007‐2009 között 
végzett terepbejárások és feltárások jelentős mértékben kiegészítették a területről rendelkezésre álló 
ismereteinket. A közelmúltban 2014‐ben Kovács Katalin az ívóvízhálózat fejlesztése kapcsán előzetes 
régészeti dokumentáció részeként végzett terepbejárásokat. 
 
Őskor 
Jászkisér  legkorábbi emlékei az őskorra tehetők, amint azt a Rókás  lelőhelyen talált településrész  is 
alátámasztja.  Már  a  neolit  időszakban  jelen  volt  a  területen  az  emberi  megtelepedés.  A  korai 
jelenlétre  a  Rassang  száláson,  vagy  a  Radics‐dűlőben  előkerült  őskori  emlékek,  a Hajmal‐oldalban 
talált  kőeszköz  maradvány  is  utal.  Számos  modern  feltárás  is  azt  mutatja,  hogy  az  emberi 
megtelepedés folyamatos volt ezen a területen.  
A mai  településtől délre  fekvő Parajospart mentén  rézkori  települések maradványai kerültek elő. A 
lelőhelyen a tiszapolgári időszakra keltezhető, objektumokban gazdag leletanyag volt, amely egyben 
az itt élők prosperitására is utal. Czajlik Zoltán kutatásai nyomán egy másik rézkori településnyom is 
ismerté vált a  területről; a MÁV  Járműjavító  területéről. A város külterületén  található kunhalmok 
területén eddig kutatás nem  történt. Feltételezhető, hogy ezek  többségét a kései  rézkor  folyamán, 
mint  halomsírt  emelhették.  Ugyanakkor  a  kunhalmok  esetében  a  középkori  és  újkori  különböző 
funkciójú  halom  emelések,  valamint  a  természetes  képződmények  lehetőségével  is  számolni  kell. 
Jászkisér vízjárta határáról a 18. század végén és a 19. század első felében készített térképekről Fodor 
Ferencnek az alábbi 13 darab halomnevet sikerült feljegyezni: Laposhalom, Virágosdomb, Kőhalom, 
Kettőshalom, Hathalom, Bibichalom, Virágoshalom, Őrhalom, Kenyérdomb, Kövesdomb, Paphalma, 
Magoshatárhalom, Láposhalom, Nyúzóhalom. Ennek ellenére Tóth Albertnek a Jászság kunhalmairól 
készített felmérésében csak a Szőlő‐halom szerepel, mely azonban a fenti térképeken nincs  jelezve. 
Ez  az  egyetlen  halom  szerepel  egyben  a  HNP  kunhalom‐adattárában  is.  Ezzel  szemben  a  Forster 
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Központ lelőhely nyilvántartásában Tárnoki Judit korábbi hatástanulmánya alapján 6 darab kunhalom 
ismert, beleértve a Szőlő‐halmot is.   
A bronzkori  időszak  lenyomatát elsősorban a Selmeczi László által a Radics‐dűlőben  feltárt középső 
bronzkori urnás  temetkezés  jelzi, míg  az  ezt megelőző  kora bronzkori  időszakra  a  Parajos‐part  IV. 
lelőhelyen feltárt Makó kultúrához köthető méhkas alakú gödrök, valamint aszaló (füstölő) helyek is 
utalnak.  A MÁV  Járműjavító  területén  pedig  Kovács  Katalin,  az  újabb  terepbejárások  alkalmával, 
bronzkori település nyomait regisztrálta.  
A vaskorban a területen előkerültek preszkíta, szkíta és kelta objektumok  is. A Nagy‐árka  lelőhelyen 
végzett  feltárás  kapcsán  az  ásatók  beszámoltak  arról,  hogy  az  egyik  legkiemelkedőbb  lelet  egy 
preszkíta csontból faragott szíjelosztó volt. A Ludas‐oldal  I.  lelőhelyen feltárt nagy kiterjedésű szkíta 
falu  objektumai  zömmel  hordó  alakú,  csúcsos  aljú  gödrök  voltak,  de  kutakat  és  kelet‐nyugati 
hossztengelyű házakat  is sikerült feltárni. A  leletanyagban egyaránt megtalálhatóak a kézzel formált 
egyszerű  kialakítású  edények maradványai  és  a  korongol  kerámiatöredékek.  A  feltárás  során  egy 
műhelymaradvány  is előkerült. A vaskor későbbi szakaszát  is egy  itt  talált objektum  jelzi, a  lelőhely 
47. objektumában egy késő vaskori kút került elő, ami időben jóval a szkíta megtelepedést követte és 
a késő kelta időszak emléke. További szkíta emlékek kerültek elő a már említett – preszkíta emléket is 
tartalmazó  –  Nagy‐árok  lelőhelyen,  ahol  a  szkíta  korra  sok  gödör  és  több  kültéri  kemence  is 
keltezhető.  
 
Római kor 
A  római  korban  a  szarmata  megtelepedést  ezen  a  területen  is  számos  emlék  jelzi.  A  Rassang 
területéről már  a  20.  század  elején  kerültek  Szabó  Béla  ügyvéd  ajándékaként  a Magyar  Nemzeti 
Múzeumba  olyan  római  érmek, melyek  közvetve  a  szarmata  jelenlétre  utaltak.  Rassang  területén 
ugyancsak a 19‐20. század  fordulóján nagy mennyiségben került elő szarmata kerámiatöredék, ami 
szintén  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum  Régiségtárába  került.  A  belterületről  is  származik  Nagy 
Konstantin  császár által vert érme, ami  szintén a  szarmaták és a provinciális  lakosság kapcsolatára 
utal.  A  Büt‐hát  területén  találtható  I.  és  II.  lelőhelyeken  szórvány  szarmata  emlékek  jelzik  a 
megtelepedés nyomait. A mai Jászkisér külterületén is sikerült megfigyelni az egykoron itt is húzódó 
szarmata erődítési rendszer emlékeit. A külterület északi szélén, a jásziványi határ mentén, az Ördög‐
hát dűlőben  és  a Csukás‐hát  területén megfigyelt  a Csörsz‐árok, más néven Ördög‐árka  (szarmata 
limes)  sánc  árokrendszeréhez  kapcsolódó maradványok  jól  kiegészítik  az  erre  a  régészeti  jelenség 
kapcsán korábban tett megfigyeléseket, melyek épp ezen a területen, a Jászapáti és a Jászivány közt 
húzódó sáncrendszer erősen lepusztult voltát, helyenként megszakadó vonulatát emelték ki.  
 
Népvándorlás kor 
A népvándorlás kora tekintetében a hunkor és a germán  időszak emlékei eddig nem kerültek elő a 
területről. Az avarok megjelenéséhez kapcsolódóan azonban már Hild Viktor beszámolt a  település 
délnyugati részén a jászladányi határban (Jászladány – XI. dűlő) található kora avar temetőről. Szintén 
avar temető maradványai voltak a Nagy‐árok területén, ahol 4 sírt sikerült a kutatóknak megmenteni. 
Az  avar  sírok mellett  az  új  népcsoport megtelepedésének  nyomai  kerültek  elő  a  Parajos‐part  III. 
lelőhelyről, ahol egy avar kori ciszternát tárt fel Tárnoki Judit. Az avar kor kései fázisára szintén egy 
temetőtöredék keltezhető  Jászkisér – Kossuth Tsz homokbánya  lelőhelyről, melynek  leletei ma  is a 
Jászkiséri Helytörténeti Gyűjteményt gyarapítják. 
 
Középkor 
A magyar megtelepedést követően számos településmaradvány jelzi, hogy már a jászok ideköltözése 
előtt  jelentős településmaradványok  ismertek a területről. Kiemelkedik ezek közül a Kőhalom (vagy 
Köves  domb),  ami  a mai  településtől  délre  a  Jászkisértől  Besenyszögön  át  vezető  út  jobb  oldala 
mellett  fekszik.  A  korábbi  feljegyzések  nagyszámú  kerámiamaradványt  és  sírokat  is  említenek. 



JÁSZKISÉR Város Településfejlesztési Koncepciójához készült  
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY  

 

 
 
  1085 Budapest, József krt. 29. ● telefon: 06‐1/413‐0958 ● fax: 06‐1/413‐0959   

  honlap: http://vatikft.hu/ ● e‐mail: vatikft@vatikft.hu  12 

Selmeczi  László  pedig  a  fennmaradt  források  alapján  úgy  véli,  hogy  ezen  a  lelőhelyen  lehetett 
Jászkisér  Árpád‐kori  előzménye.  Szintén  Árpád‐kori  maradványok  kerültek  elő  a  Ludas‐oldal  III. 
lelőhelyen, ahol 6 épületet és 13 gödröt  tártak  fel a kutatók, melyek korát a  jellegzetes Árpád‐kori 
kerámiatöredékek  jelezték.  A  Parajos‐part  II.  lelőhelyen  talált  következő  Árpád‐kori 
településmaradványban  a  fenékbélyeges  kerámiatöredékeken  kívül  földbe  vájt  kemence, 
négyszögletes  szájú  kemence  is  előkerült.  A  Parajos‐part  IV.  lelőhelyen  pedig  egy még  nagyobb 
falurészt sikerült feltárniuk a régészeknek, ahol az 52 megfigyelt objektum  jelentős része különböző 
épülettípusokhoz  kapcsolódott,  így  találtak  földbe  mélyített  kemencés  lakóházat,  és  csak 
cölöplyukakkal  jelzett  építményt  is  (feltehetőleg  gazdasági  épületek  maradványait).  Árpád‐kori 
emlékek  kerültek  elő  a már  Hild  Viktor  kutatásai  alapján  is  említett,  Rassang  területéről.  A  13. 
századtól  ismert  település  oklevélből  ismert  kapitánya  Andrea  de  Rassangh  volt.  Selmeczi  László 
véleménye szerint a település azonosítható lenne a szintén oklevelekből ismert Hegyesegyház faluval, 
ami később megkapta a Rassang nevet. Tény a település régészeti öröksége kiemelkedő, amit a Hild 
gyűjteménybe  bekerült  emlékek  is  jelzik.  Szintén  Árpád‐kori  az  1234‐ben  említett  Hajmal  (terra 
Holomy) településnek. Selmeczi László a Hat‐halom területén talált Árpád‐kori kerámiamaradványok 
alapján vélte azonosíthatónak a  települést, de az az újabb kutatások kapcsán esetleg azonosítható 
lehet  a Parajos‐part mentén  talált Árpád‐kori  emlékekkel  is.  Eredetileg nem  is  Jászkisér  része  volt 
Kürt puszta, amit csak 1872‐ben csatoltak a településhez. Ezen a területen a Templompart‐dűlőben 
11. századi kerámiamaradványokat gyűjtött össze Selmeczi László. Árpád‐kori emlékek kerültek elő a 
Felső vasúti megálló mellett területről is, ahol Kovács Katalin végzett terepbejárást.  
Jászkisér  korai  történetében  fontos  szerep  jutott  a  IV.  Béla  idején  beköltözött  kunoknak,  akik 
megtelepedtek  ezen  a  területen  is.  A  kunok  itteni  szerepe  (elsősorban  a  Köncsög‐klánhoz  való 
kapcsolatuk) azonban a 13. század végére visszaszorult, így a területen megtelepedő jászok családjai 
közt kunok  is megtalálhatóak voltak. A  területen birtokos Madaras család azért  is kiemelkedő volt, 
mert birtokaik részben a kun ág területére vezetnek, amint azt legutóbb Hatházi Gábor vizsgálta, vagy 
a  Temesvári  család,  akik  Újszász  és  Jász‐  Szarvas  területén  is  bírtak  birtokokkal.  A  kunok,  így  a 
jászokhoz hasonlóan Kisér korai történetének és a kiséri lakosság egyik fontos magjának tekinthetők. 
A jászok beköltözése és e területen való megtelepedése körül az elmúlt időszakban éles vita alakult ki 
a kutatásban. A szakemberek egy része 13. századi, míg többen a 14. századi megtelepedés mellett 
érveltek. Tény azonban, hogy akár a korábbi, akár a későbbi megtelepedéssel  számolunk  Jászkisér 
területén  folyamatos  volt  az  élet  ebben  az  időszakban.  A  jászok  beköltözésével  Kisér  település 
meglétét  számos  okleveles  adattal  is  kiegészíthetjük  az  1391‐es  legkorábbi  említésétől  fogva.  A 
megtelepedés  így  folyamatos  a  területen.  A már  említett  Rassangról  is  számos  írásos  feljegyzés 
tanúskodik,  a  már  említett  régészeti  emlékeken  kívül.  Mindezek  az  adatok  gazdagságáról 
tanúskodnak.  Pusztulása  1536  után  következett  be,  amikor  a  törökök  elől  a  rassangiak  Kisérre 
menekültek, s a település elnéptelenedett, majd mint puszta szerepelt a török defterekben, melynek 
területén a kaszálók, és a legeltetés kapcsán Kisérnek kellett adót fizetnie. Hajmal valószínűleg pedig 
már  az  Árpád‐korban  elnéptelenedett,  így  annak  későbbi  maradványait  egyenlőre  nem  sikerült 
megfigyelni,  igaz  a  Parajos‐part  mentén  a  III.  lelőhelyen  12  késő  középkori  objektumot  sikerült 
feltárni Tárnoki Juditnak.  
Kürt puszta  jelentősége a középkori  jász történetben közismert. A Bagi Gábor és Tóth Péter munkái 
kapcsán  kutatott  település  fontos  eleme  a  jász  kutatásnak,  mivel  a  település  birtoklásával 
kapcsolatban  kiadott oklevelek  fontos  elemei, mind  a  középkori  jász  társadalomtörténet  kérdéseit 
érintő problémáknak, mind az úgynevezett  jász expanzió  (jász terjeszkedés) problémakörének. Kürt 
nem  csak a  középkorban, hanem  később a  kora újkorban  is  fennmaradt,  s annak ellenére, hogy a 
település a 15 éves háború során elpusztult, s nem települt újjá, a puszta használatát többen is bírták 
a  későbbi  időszakokban.  Jászkisér  külterületén  a  már  említett  okleveles  emlékeken  és  régészeti 
leleteken  kívül  az  újabb  kutatások  is  további  késő  középkori  lelőhelyek  meglétét  feltételezik.  A 
Jászkisér‐Tiszasülyi út mentén Madaras László egy késő középkori településrészt regisztrált kutatásai 
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során, míg a Rókás határrészben szintén késő középkori emlékek kerültek elő. Kertész Róbert pedig a 
Magos‐határ‐dűlőben figyelt meg késő középkori településmaradványokat. 
 
Jászkisér nyilvántartott régészeti lelőhelyei 

NR  LELŐHELY NEVE  AZON  KORSZAK  JELENSÉG  HELYRAJZI SZÁM 

1. Jászivány ‐ Iványi‐
Ördöghát‐dűlő II. 

49440  római kor, szarmata erődítés, 
Csörsz árok 

054/20, 0221/27 

2. Jászivány ‐ Iványi‐
Ördöghát‐dűlő III. 

49442  római kor, szarmata erődítés, 
Csörsz árok 

054/6, 054/7, 0221/20, 0221/21, 
0221/22, 0221/23 

3. Szőlő‐halom  32971  ismeretlen kor halom 2388/2, 2234, 2235, 2236, 2237, 
2251, 2249, 2252, 2253, 2418, 
2225, 2224, 2223, 2222, 2417, 
2405, 2404, 2403, 2402, 2394, 
2393, 2250, 2392, 2395, 2406, 
2416, 2415, 2414, 2232, 2231, 
2230, 2229, 2228, 2227, 2233 

4. Rókás  34723  őskor  
középkor 

település
település 

0535/3, 0535/2, 0535/1, 0536

5. Névtelen  34722  késő középkor település 0650/6, 0650/5 

6. Ladányi út mente‐
dűlő 

57563  ismeretlen kor temető 038/17, 045/11, 045/12, 045/10, 
045/8, 045/9, 039 

7. Nagy‐árka  67677  vaskor 
népvándorlás kor, 
avar 

település
temető 

0902/4, 0902/5, 0904/13, 
0904/12, 0898, 0902/3, 0902/2, 
0904/9, 0904/4, 0904/3, 0904/2, 
0903, 0902/8, 0902/1, 0902/9, 
0902/7, 0902/6, 0904/10, 0904/8, 
0901/2, 0896/8, 0904/19 

8. Parajos‐part I.  67679  őskor; Árpád‐kor település 0557/2, 0558/1, 0951/3, 0951/4, 
0557/1, 0559/1, 0554/14, 
0554/10, 0554/13, 0558/3, 0247, 
0242 

9. Parajos‐part II/b.  67683  Árpád‐kor település 0950/4, 0952/2, 0953/4, 0953/5, 
0953/2, 0950/5, 0247, 0950/7, 
0950/8, 0950/2, 0950/6, 0952/1 

10. Parajos‐part III.  67687  rézkor  
Árpád‐kor  
késő középkor 
kora újkor 

település
település 
település 
település 

0953/4, 0953/2 

11. Ludas‐oldal I.  67689  kora vaskor
késő vaskor  

település
település 

0264/34, 0264/5, 0264/3, 0264/2, 
0264/36, 0264/57, 0264/55, 
0264/56, 0264/33, 0264/54, 
0264/10, 0264/9, 0264/11, 
0264/46, 0264/8, 0264/35, 
0264/39, 0264/45, 0264/58, 
0262, 0263, 0264/12, 0264/13 

12. Ludas‐oldal II.  67693  Árpád‐kor település 0264/31, 0264/30, 0262, 0263

13. Parajos‐part IV.  67697  bronzkor, 
népvándorlás kor, 
avar Árpád‐kor 

település
település 
település 

0554/14, 0554/10, 0554/13, 
0265/1, 0247, 0242 

14. Magos‐határ‐dűlő  66094  késő középkor település 0153/11, 0153/10, 2144/13, 
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2144/7

15. Ördög‐halom  65546  rézkor   halom 0221/4

16. Ördög‐hát dűlő II.  65550  római kor, szarmata erődítés, 
Csörsz árok 

0221/19, 0221/20, 0221/21, 
0221/22 

17. Ördög‐hát dűlő 
III. 

65552  római kor, szarmata erődítés, 
Csörsz árok 

0221/22, 0221/23, 0221/24

18. Csukás‐hát  65560  római kor, szarmata erődítés, 
Csörsz árok 

0221/24, 0221/26, 0221/27

19. Kőkút‐hát dűlő II. 
‐ Rassang 

65562  őskor  
középkor 

település
település 

0129/45, 0129/44, 0129/43, 
0129/42, 0129/46, 0129/48, 
0129/47, 0129/41, 0122/1, 0127, 
0129/50, 0129/49 

20. Nagy‐Kapitány‐rét 
I. ‐ Rassang 

65564  őskor 
középkor 

település
település 

0128, 0129/65, 0129/64, 
0129/63, 0129/62, 0129/61, 
0129/60, 0129/59, 0129/58, 
0129/57, 0129/56, 0129/55, 
0129/54, 0129/53, 0129/52, 
0129/51, 0129/50, 0130/13 

21. Szőlő‐dűlő II.  65566  rézkor  halom 2257, 2764, 2765, 2761, 2762, 
2763, 2497, 2495, 2757, 2756, 
2755, 2754, 2752, 2751, 2750, 
2745, 2753, 2758, 2759, 2760 

22. Homokos‐part III.  65570  népvándorlás kor, 
avar 

temető 0874/2, 0874/15 

23. Szárcsás‐part I.  65572  ismeretlen kor település 0904/17, 0904/16, 0887/3, 0891

24. Fövenyes  65574  ismeretlen kor település 0553, 0556/13, 0556/12, 
0556/19, 0556/7, 0556/6, 0556/5, 
0556/4, 0556/2, 0555, 0554/4 

25. Pusztakürt‐
Templompart I. 

65576  középkor
középkor 
kora újkor 
kora újkor 

település
templom 
település 
templom 

0810/10, 0810/12, 0810/11, 
0823, 0821/5 

26. Pusztakürt‐
Templomkert II. 

65578  középkor
középkor 
kora újkor 
kora újkor 

település
templom 
település 
templom 

0810/9, 0810/10, 0810/13, 
0810/12, 0810/11 

27. Pusztakürt‐
Templomkert III. 

65582  középkor
középkor 
kora újkor 
kora újkor 

település
templom 
település 
templom 

0810/9, 0810/15, 0810/7 

28. Tarna‐folyás part 
III. 

65588  rézkor  halom 0761

29. Pap‐halom  65590  rézkor  halom 0736/15

30. Miklós‐halom  65594  rézkor  halom 0749/16, 0746, 0747 

31. Ördög‐hát dűlő 
IV. 

65598  római kor, szarmata erődítés, 
Csörsz árok 

0221/7, 0221/8, 0221/9, 0221/10

32. Ördög‐hát dűlő V.  65600  római kor, szarmata erődítés, 
Csörsz árok 

0221/15, 0221/10, 0221/11, 
0221/12, 0221/13, 0221/14 

33. Varsa‐hely  65602  rézkor  halom 0244/10

34. Parajos‐part II/a.  65604  ismeretlen kor település 0950/4, 0952/2, 0950/8 



JÁSZKISÉR Város Településfejlesztési Koncepciójához készült  
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY  

 

 
 
  1085 Budapest, József krt. 29. ● telefon: 06‐1/413‐0958 ● fax: 06‐1/413‐0959   

  honlap: http://vatikft.hu/ ● e‐mail: vatikft@vatikft.hu  15 

35. Fövenyes I.  65608  ismeretlen kor település 0554/8, 0554/11, 0554/9, 
0554/12, 0554/13 

36. Járási‐dűlő I.  65614  ismeretlen kor település 0948/3, 0948/2, 0948/4, 0950/4, 
0949/2 

37. Járási‐dűlő II.  65616  ismeretlen kor település 0948/3, 0948/2, 0948/4 

38. Szárcsás‐part II.  65618  ismeretlen kor település 0643, 0628/10, 0887/3, 0887/4, 
0887/5 

39. Határ‐halom  65620  rézkor  halom 0115/12, 0220, 0221/2, 0189/9

40. MÁV Járműjavító  66961  rézkor, bronzkor, 
vaskor 

település
település 

038/17, 038/6, 038/14, 037

41. Járási‐ dűlő  82513  őskor  szórvány 
lelet 

0948/2, 0946, 0945/5 

42. Büt‐ hát I.  82515  római kor, szarmata szórvány 
lelet 

0443, 0542/11, 0542/10, 0542/9, 
0468/1, 0468/2 

43. Büt‐ hát II.  82517  római kor, szarmata szórvány 
lelet 

0443, 0542/5, 0542/7, 0542/6, 
0488/1 

44. Felső‐vasúti 
megálló 

87899  Árpád‐kor szarmata 038/23, 038/22, 038/21, 038/17, 
037, 038/13, 038/24 

Az alábbi térképen a felsorolt régészeti lelőhelyek elhelyezkedése látható. 

 
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek, kunhalmok és Csörsz‐árok Jászkisér határában. 
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ab)  műemléki értékek felmérése, települési értékleltár felvétele szemrevételezéssel, 
Jelen  Örökségvédelmi  Hatástanulmány  F)  fejezete  részletesen  tartalmazza  a műemléki  értékleltár 
elemeit. A 2014 májusi állapotot tükröző adatok a Forster Központ által vezetett, a kulturális örökség 
védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV.  törvény  (Kötv.)  71.§  (1)  bekezdése  szerinti  központi,  közhiteles 
nyilvántartás,  valamint  a  Forster  Központról  szóló  199/2014. (VIII. 1.)  Korm.  rendelet  5.§  (1) 
bekezdésének megfelelő tudományos adatbázis alapján készültek. 
A Forster Központ az alábbiak figyelembevételét javasolja: 

1.  A  zip  formátumban elektronikusan átadott  tudományos adatszolgáltatás  információi a 
javaslatban tájékoztató adatként szerepeljenek, tekintve, hogy a védettségről miniszteri 
rendelet  intézkedik.  A  szolgáltatás  a  település  teljes  közigazgatási  területére 
vonatkozóan tartalmazza a védett ingatlanok adatait, a régészeti örökség és a műemléki 
érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 29. § 
bekezdése alapján műemléki környezetnek tekintett területekkel együtt.  

2.  A védett ingatlanok térképi megjelenítésénél, valamint a területi lehatárolás módjánál a 
Jász‐Nagykun‐Szolnok  Megyei  Kormányhivatal,  Szolnoki  Járási  Hivatal  Építésügyi  és 
Örökségvédelmi Hivatal véleménye az irányadó. 

3.  A  javaslat  megalapozásához  elkészítendő  a  fejlesztéssel,  változtatással  érintett 
valamennyi  védett  területre és  azok  környezetére  vonatkozóan  az országos és  a helyi 
védettségeket egyaránt feltüntető értéktérkép. 

 
Az értékleltár további elemeit a helyi művi értékek alkotják, melyeket a következő kategóriák szerint 
mutatunk be: 

Helyi védelemre javasolt művi elemek: 
‐ városképi jelentőségű útvonalak, terek, 
‐ épületek, építmények, 
‐ szobrok, kopjafák, emléktáblák, feszületek. 

Helyi védelemre javasolt struktúrák: 
‐ utcaszerkezet, 
‐ látvány. 

Helytörténeti jelentőségű elemek: 
‐ objektumok, 
‐ elnevezések. 

 
HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT MŰVI ELEMEK 

VÁROSKÉPI JELENTŐSÉGŰ ÚTVONALAK, TEREK 

SZÁM  MEGNEVEZÉS 

1  Fő út 

2  Hevesi út = Császárok útja 

3  Kossuth Lajos út 

4  Petőfi út 

5  Vágóhíd út 

6  Hősök tere 

7  Jubileum tér 

8  Kossuth tér 

 

ÉPÜLETEK 

SZÁM  MEGNEVEZÉS  HRSZ.  CÍM 

1  Református templom (1758., 1770.) M  1/1  Fő út 7. 
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2  Református népiskola (1857.)  597/1  Hősök tere 

3  Városháza (1896.)  1/1  Fő út 7. 

4  Római katolikus templom (1906.) M  994  Kossuth tér 

5  Mozi (volt Kossuth Szálló) (1906.)  986  Fő út 6. 

6  volt Katolikus iskola (1929.)  978  Kossuth tér 

7  Fő úti Iskola (volt Takarékpénztár) 
(1929.) 

221  Fő út 3. 

8  Csete Balázs Tájház  1979/3  Bocskay u. 26. 

9a  Jászkiséri népi házak  ‐  ‐ 

9b  Népi ház  1905  Bercsényi u. 38. 

10a  Jászkiséri polgári házak  ‐  ‐ 

10b  Polgári ház  232  Ady Endre út 4. 

11  Teleház = vasbolt  986  Fő út 4. 

12  Szellőháti kúria  077/28  Külterület – Szellőhát 

13  Malom  2113/2  Ladányi út 71. 

14  Művelődési ház (1982.)  
/Tervező: Makovecz Imre/ 

978  Kossuth tér 

 

SZOBROK, KOPJAFÁK, EMLÉKTÁBLÁK, FESZÜLETEK 

SZÁM  MEGNEVEZÉS  HRSZ.  CÍM 

1  Nepomuki Szent János szobra (1775.) M  994  Kossuth tér 

2 
Telcs Ede, Andreotti Géza, Kotál Henrik: 
Hősi emlékmű – I. világháborús 
emlékmű (1930.) 

230/2  Hősök tere 

3 
Szanics Mihály, Bobály Attila: 
II. Rákóczi Ferenc mellszobra (2003. 
2007.) 

977/2  Jubileum tér 

4  Kossuth emlékmű (2002.)  1069/1  Kossuth tér 

5  1956‐os emlékmű (2002.)  977/2  Jubileum tér 

6 
Csák Attila: 
Trianoni emlékmű (2010.) 

2136/3  Fő út 75. 

7  Millenniumi kopjafa (2000.)  977/2  Jubileum tér 

8 
Silye Sámuel 56‐os mártír kopjafája 
(2008.) 

977/2  Jubileum tér 

9  Millenniumi emléktábla (1896.)  1/1  Fő út 7. 

10  Centenáriumi emléktábla (1948.)  1/1  Fő út 7. 

11 
A település fennállásának 600 éves 
évfordulójára elhelyezett emléktábla 
(1991.) 

594/9  Ady Endre út 1. 

12 
A honfoglalás 1100. évfordulójára 
elhelyezett emléktábla (1996.) 

1/1  Fő út 7. 

13  Redemptios emléktábla (2005.)  977/2  Jubileum tér 

14 
A Jászkiséri cigányzenészek emlékére 
(2005.) 

986  Kossuth tér 

15  Holokauszt emléktábla (2006.)  977/2  Jubileum tér 

16  Nemes Gerzson emléktáblája (2006.)  597/1  Hősök tere 

17  Csete Balázs emléktáblája  979/2  Petőfi Sándor út 1. 

18  Csurgói Máté Sándor, Bobály Attila,  1069/1  Kossuth tér 
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Gyulai Gábor: Aradi vértanúk 
emléktáblája (2008.) 

19  A várossá avatás emléktáblája (2009.)  1/1  Fő út 7. 

20 
Győrfi Sándor: 
Kitelepítettek emléktáblája (2011.) 

1979/3  Bocskay u. 26. 

21  Váltság feszülete (1839., 1842.)  994  Jubileum tér 

22  Kerepesi feszület (1904.)  0203/20  Vágóhíd utca 

23  Kálmán feszület (1929.)  0188  egykori Császárok útja 

24  Sülyi feszület (1939.)  0647 
3225 j. Szolnok – 
Jászkisér összekötő út 

25  Szűcs‐Dragucz feszület  083/3 
3227 j. Újszász – 
Jászapáti összekötő út 

 
 
HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT STRUKTÚRÁK 

UTCASZERKEZET 

SZÁM  MEGNEVEZÉS 

1 
Történelmi utcaszerkezet határa: 
Nagykör út – Kiskör út – Damjanich út – Rigó út 

2 
Történelmi településmag határa: 
Kossuth Lajos út – Rákóczi út – Rigó út – Szabadság út – Petőfi Sándor út – Vágóhíd út – 
Galamb út – Ady E. út – Attila út – Borostyán út – Bem út – Jókai út – Zalka M. út – Apáti út 

 

LÁTVÁNY 

SZÁM  MEGNEVEZÉS 

1  Jászkisér sziluettje 

2  Kunhalom 

3  Tározó 

4  Vízfelületek, vizes élőhelyek 

 
 
HELYTÖRTÉNETI JELENTŐSÉGŰ ELEMEK 

OBJEKTUMOK 

SZÁM  MEGNEVEZÉS  HELYE 

1  Rónai Kúria = Óvoda = Magyar királyi 
posta = Postahivatal 

Attila út 

2  Heves‐Szolnok Jászvidéki Tisza‐ és 
Belvízszabályozási Társulat 

Ady Endre út (új házak állnak a helyén) 

3  Dohánybeváltó  Fő út 69. (95/1 hrsz.) 

4  Hangya üzlet = Schwarz László fűszer és 
festékkereskedése = Treba Elemér 
kereskedése /Lebontották./ 

Ladányi út – Kossuth Lajos út kereszteződése 

5  Szélmalom /Lebontották./  Nagykör út – Hajtó u. – Jász u. tömbjében 

 

DŰLŐNEVEK, TELEPÜLÉSRÉSZ NEVEK, EGYKORI EGYESÜLETEK 

SZÁM  MEGNEVEZÉS 

1  Dűlőnevek: 
• Térképen ábrázolva. 
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2  Belterületi településrész‐nevek: 
• Ófalu 
• Alvég 
• Felvég 

3  Egykori egyesületek: 
• Casino (1869‐ben alakult meg. 1949‐ben a belügyminiszter rendeletében feloszlatta.) 
• Gazdakör 
• Ipartestület 
• Római Katolikus Olvasókör 
• Jász‐Kiséri Tiszaszabályozó Egylet (1852‐ben alakult) 

 
Jászkisér dűlőneveinek elhelyezkedése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  helyi  védelemre  javasolt  művi  elemek,  valamint  a  helyi  védelemre  javasolt  struktúrák 
elhelyezkedését bemutató ábrák a következő oldalakon találhatók. 
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JÁSZKISÉR VÁROS -Helyi védelemre javasolt struktúrák - utcaszerkezet
Jelmagyarázat

Történelmi településmag
Történelmi utcaszerkezet
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JÁSZKISÉR VÁROS - Helyi védelemre javasolt értékek
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B)  TERMÉSZET,  TÁJ,  TÁJHASZNÁLATI,  TELEPÜLÉSHÁLÓZATI  ÉS  TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
ÖSSZEFÜGGÉSEK, TÁJTÖRTÉNET 

 
  TERMÉSZET, TÁJ, TÁJHASZNÁLAT 
Jászkisér területén: 

‐1 Nagytáj (Alföld),  
‐2 Középtáj (Közép‐Tisza‐vidék, Észak‐Alföldi‐hordalékkúpsíkság) és  
‐4 Kistáj (Hevesi‐ártér, Szolnoki‐ártér, Jászság, Hevesi‐sík) osztozik. 

 
Hevesi‐ártér 

Jászság 

 
 
 

Szolnoki‐ártér 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.13. Hevesi‐ártér 
  1.7.14. Szolnoki‐ártér 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.15. Jászság  1.9.22. Hevesi‐sík 
Forrás: Magyarország kistájainak katasztere, MTA, Budapest, 2010. 



JÁSZKISÉR Város Településfejlesztési Koncepciójához készült  
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY  

 

 
 
  1085 Budapest, József krt. 29. ● telefon: 06‐1/413‐0958 ● fax: 06‐1/413‐0959   

  honlap: http://vatikft.hu/ ● e‐mail: vatikft@vatikft.hu  21 

Jászkisér területe nemzetközi és országos jelentőségű természeti értékekkel egyaránt érintett. Natura 
2000 területek, országos ökológiai hálózat elemei veszik körül a város lakott részeit. 

 
Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága adatszolgáltatása – 2015. február 
 
  TELEPÜLÉSHÁLÓZAT 
A  településhálózat  kialakulása  a  középkorra  nyúlik  vissza,  így  annak  megismerése  segíti  a  mai 
állapotok beazonosítását. Kubinyi András négy Észak‐magyarországi megye: Abaúj, Borsod, Heves és 
Torna megyék központi helyeit vizsgálta meg 1999‐ben a középkori írott források és régészeti adatok 
alapján.  A  vizsgálathoz  készült  térkép  Jászkisér  környezetét  is  ábrázolja,  ezért  hasznos  adatokkal 
szolgál a település hálózati helyzetének megítéléséhez.  
A központi helyek osztályozására Kubinyi ún. kritérium‐nyalábokat dolgozott ki. Megállapította, hogy 
a központi  funkciónak mennél  több kritériuma mutatható ki egy adott helységben, annál nagyobb 
szerepet játszik a település‐hierarchiában. 
Kubinyi az alábbi kritériumokat vette figyelembe: 

I. Uradalmi központ, rezidencia 
II. Bíráskodási központ, hiteleshely 
III. Pénzügyigazgatási központ 
IV. Egyházi igazgatás 
V. Egyházi intézmények 
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VI. A településről valamely külföldi egyetemre beiratkozottak száma 
VII. Kézműves‐ vagy kereskedőcéhek száma 
VIII. Úthálózati csomópont 
IX. Vásártartás 
X. Jogi helyzet 

E  kritériumok  alapján  felállított  pontrendszerben  a  maximális  pontszám  60  lehetett.  A  vizsgált 
településeket ez alapján az alábbi csoportokba rendezte: 

1. 50‐60 pont: főváros 
2. 41‐50 pont: nagy középváros 
3. 31‐40 pont: kis középváros 
4. 21‐30 pont: kisváros és jelentős városjellegű mezőváros 
5. 15‐20 pont: közepes városjellegű mezőváros 
6. 11‐15 pont: részleges városjellegű mezőváros 
7. 6‐10 pont: átlagos mezőváros és mezőváros jellegű falu 
8. 1‐5 pont: központi helyet betöltő falu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Központi helyek a középkori Észak‐Magyarországon (KUBINYI 1999) 
 
A magyar mezőváros szónak semmi köze nincs a mezőgazdasághoz, hanem a kulcsos, vagy kerített 
város ellentétpárja, azaz nem erődített város. A mezőváros lakói – szemben a valódi városok szabad 
polgáraival – jobbágyok voltak. A középkori – jogi értelemben vett – város kialakulása előtt is léteztek 
azonban olyan települések, amelyek környezetük számára gazdasági, társadalmi,  igazgatási, kultikus 
szempontból központi funkciókat láttak el. 
A mai  Jászkisér  település helyén  létező  középkori  falvak  a  kis,  vagy  közepes  nagyságú  falvak  közé 
sorolhatók,  nem  voltak  a  középkorban  központi  helyek.  Legközelebbi mezővárosok  a  térségben  a 
közepes  városjellegű Heves és  a  részleges  városjellegű  Jászberény  voltak.  Észak‐Magyarországon  a 
legközelebbi  szabad  királyi  város  Kassa  volt,  püspöki  székhely  pedig  Eger.  Kubinyi  András  fenti 
térképén  Jászkisér  és  környező  települései  nem  is  szerepelnek,  azaz még  központi  helyet  betöltő 
falunak sem minősültek a Középkorban. 
 
  TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
A környezet és a település kapcsolatát általában jól szemlélteti, amikor a közigazgatási területre eső 
összes ismert régészeti lelőhely elhelyezkedését megvizsgáljuk.  
Az  ember  ugyanis  minden  esetben  azokat  a  területeket  foglalja  el,  melyek  környezeti  feltételei 
(domborzat,  vízrajz,  növényzet,  állatvilág,  éghajlat,  később  utak,  szomszédos  települések  stb.) 
életmódjához,  biológiai  és  közösségi  igényeihez  a  leginkább  igazodnak.  A mai  ember  számára  is 
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érdemes figyelembe venni, melyek azok a területek, melyeket valamilyen szempont alapján az ember 
az elmúlt 6000 év során előnyben részesített, hiszen ezzel a természeti környezettől kevésbé függővé 
válik, egyes rendkívüli eseményekkel szemben védettebb.  
 
Jászkisér esetén a vizsgálat érdekes képet mutat. A nyilvántartott régészeti  lelőhelyek ugyanis teljes 
egészében külterületi, ma már nem  lakott  részekre esnek. A 19.  sz. első  felében készült 2. katonai 
felmérés  főként  réteket,  legelőket,  kisebb  részben  szőlő‐  és  szántóterületeket  jelöl  a  régészeti 
lelőhelyek  helyén.  A  jelenlegi  belterületen  ugyanakkor  nincs  lelőhely.  A  település  a  19.  századi 
folyószabályozások  előtt  a  Tisza  árteréhez  tartozott,  időszakosan,  vagy  állandóan  víz  alatt  állt. 
Feltételezhető, hogy a vízfolyások nyomvonalának változásai és az eltérő vízborítottság befolyásolta 
korábban a lakott területek megjelenését, eltűnését. 

 
Forrás: 2. katonai felmérés, adatszolgáltatás a régészeti lelőhelyekről, földhivatali alaptérkép 
 
E területekkel nemcsak oly módon kell számoljunk, hogy régészeti oldalról védendők, de oly módon 
is,  hogy  ezek  azok  a  megfelelő  referenciával  bíró  területek,  melyek  korábbi  korszak(ok)  adott 
közössége  számára,  különösebb  műszaki  létesítmények  nélkül  is  alkalmasak  voltak  tartós 
megtelepedésre. Mindezt azonban jelen esetben, a felszíni vízfolyások mindenkori elhelyezkedésével 
és árterületével összefüggésben kell kezelni. 
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  TÁJTÖRTÉNET 
Földterületre  vonatkozó  statisztikai  adatok  a  19.  sz.  vége  óta  állnak  rendelkezésre, melyeken  az 
elmúlt bő 100 év tájhasználati változásait követhetjük nyomon. 
 

1895  1913  1935  1962  1971  1984 

Szántó  8709  10576  10472  10125  10025  9469 

Kert, 
gyümölcsös 

87  138  139  167  259  280 

Szőlő  120  42  26  11  12 

Rét*  724  314  334  6  10  1324 

Legelő  2815  1333  1433  1344  1273 

Összes 
mezőgazdasági 
terület 

12455  12403  12404  11653  11579  11073 

Erdő  10  32  29  299  408  700 

Nádas  3  1 

Művelés  alól 
kivett terület 

547  574  571  1058  1023  1237 

Összes terület  13015  13009  13005  13010  13010  13010 

* Az 1984‐es adatsor a rét és legelő adatokat összesítve a legelő sorban közli. 
Forrás: Történeti statisztikai kötetek: Földterület községsoros adatok 1895‐1984. Budapest, 1988. 
 
Látható,  hogy  a  település  mezőgazdasági  területei  fokozatosan  csökkennek,  a  kivett  területek 
növekedésével  párhuzamosan.  A művelési  ágak  közül  a  legnagyobb mértékű  csökkenés  a  szántó 
területeknél mutatkozik, míg az erdők nagysága fokozatosan növekedett. 
A  földrészletek  adatai  is  sokat  elárulnak  egy  település  területének  használatáról.  Az  összesített 
értékek alapján megállapítható, hogy az előző idősoros adattábla 1984. évi állapotához képest: 

‐ növekedtek az erdők és a kivett területek,  
továbbá 
‐ csökkentek a szántók, rétek/legelők, a kert és gyümölcsös területek és a szőlő‐területek. 

Földrészlet statisztika művelési áganként

művelési ág 
földrészletek 

száma 
alrészletek 
száma 

összes 
alrészlet 

terület (m2) 

legkisebb 
alrészlet 

terület (m2) 

legnagyobb 
alrészlet 

terület (m2) 

átlagos alrészlet 
terület (m2) 

erdő  132  149 7546796 108 926642  50650

gyep (legelő)  187  232 12126008 384 537236  52267

gyep (rét)  21  21 278979 839 47797  13285

gyümölcsös  14  14 13512 72 5380  965

halastó  2  20 1564920 3227 325375  78246

kert  757  759 532138 11 2176  701

kivett  3777  3804 15843540 9 762075  4165

nádas  1  2 11059 5336 5723  5530

szántó  1717  3037 92194504 215 1274495  30357

Forrás: http://www.takarnet.hu/pls/tknet/hivatalok_p.kozseg_adat?kozsegkod=3294 
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Forrás: előző két adatsor összesítése 
 
 
C)  TELEPÜLÉSKÉP ÉS UTCAKÉPEK 
 
  TELEPÜLÉSKÉP 
Jászkisér  településképét  –  síkvidéki  elhelyezkedése miatt  –  elsősorban mesterséges  elemek,  azaz 
épületei határozzák meg. A domborzati viszonyokból adódik, hogy olyan magaslatok nem találhatók, 
amelyekről  a  település  felülnézetből, madártávlatból  látható  lenne.  Ugyanakkor  az  alacsony,  lágy 
szárú növényzet (gyep, szántó) oldalirányból nem takar, így a város sziluettje távolról is jól látható. 
A  többségében  egyszintes  lakóházak  tömegéből  Jászkisér  két  temploma  (neogót‐neoromán  stílusú 
római katolikus és késő barokk stílusú református templom) emelkedik ki. Az egykori szerves fejlődés 
eredménye  mára  is  megőrződött.  Morfológiája  megmaradt  egykori  állapotában.  A  város 
központjában álló Városháza épülete és környezete a további egyedi jelleget biztosít számára. 
Városképi jelentőségű útvonalai már a történeti térképeken is szereplő, földrajzi‐történeti adottságok 
alapján alakultak ki. Struktúráját megtartva máig képviseli egykori településtípusának karakterjegyeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jászkiséri településkép 
http://www.panorami
o.com/photo/1226980
9?source=wapi&referr
er=kh.google.com  
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http://www.panoramio.com/photo/12269146  
 
  UTCAKÉPEK 
Egy  település  utcaképében  a  lakóépületek  képviselik  a  legnagyobb  arányt,  ugyanakkor  arculatát 
mégsem kizárólag egyedi lakóépületeivel jellemezhetjük. Kiemelt épületei, épület‐együttesei, azonos 
karakterjegyeket viselő utcaszakaszai adnak egyediséget számára. 
Helyi  védett  struktúrák  kerültek  lehatárolásra,  városképi  jelentőségű  útvonalak  lettek  kijelölve, 
melyeknél  az  utcaképi  megjelenés  megőrzése  elsődleges  feladattá  válik.  Nem  feledkezhetünk 
azonban el a növényzet szerepéről sem. Ligetes jellege megtartásra méltó imázstényező. Fasorokkal 
beültetett  útvonalak,  gazdag  zöldfelületekkel  rendelkező  intézménykertek  válnak  meghatározó 
elemekké,  átvéve  a  mögöttük  megbújó  épületek  utcaképi  szerepét.  A  művi  elemek  elsődleges 
szerepe azonban  tagadhatatlan, növényzettel  finomított  látványuknál  is nagy hangsúly van egy‐egy 
kerítés, oszlop, szobor, homlokzatrészlet mívességén. 
 
 
D)  TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETHASZNÁLAT, 
Jászkisér morfológiájára a halmazos szerkezet jellemző. Alaprajza szabálytalan, házai rendszert alkotó 
kuszaságúak,  telkei  és  telektömbjei  szabálytalan  alakúak.  A  település  középső  része  épült  ki 
legkorábban, tehát itt a legerősebb a halmazos jelleg. Rendezett utcahálózat az 1890‐es évekig nem 
jellemezte  a  városmagot,  és  az  egyes  telkeket  sem  kerítették  körbe.  A  település  belterületének 
középső  részén  kisebb,  körülötte  nagyobb méretű  telkek  állnak, mely  a  19‐20.  századig  fennálló 
kétbeltelkes rendszer részei voltak. A kertek felé sugárirányban futottak utak.  
 
A magyar néprajzi lexikon a kétbeltelkes rendszerről az alábbiakat írja: 

„Kétbeltelkes  rendszer:  a  szálláskertes  városokra  és  falvakra  jellemző  települési  mód  (→ 
szálláskertes település), amelynek az a lényege, hogy egy helységen belül egy‐egy gazdának két 
beltelke van. Típusai a következők: 1. Az egyik  telek a  település középső részén ott  található, 
ahol  csak  lakóházak  álltak,  a másik  pedig  a  szálláskertek  övezetében,  vagy  csoportjában. A 
lakótelek  kicsi  volt  és  általában  kerítetlen.  Csak  lakóház  állt  rajta,  gazdasági  rendeltetésű 
épületek nélkül. A → szálláskertnek, akókertnek neveze  második telek volt a gazdasági udvar. 
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Itt teleltették az állatokat, itt nyomtatták a gabonát, itt tartották a gazdasági eszközöket. A két 
beltelek  a munkamegosztás  rendjének megfelelően  tulajdonképpen  térben  is megosztotta  a 
családokat. A férfiak a nap nagyobbik részében a szálláskertben tartózkodtak, sőt több helyen 
aludni  is  odajártak.  A  lakóház  valójában  csak  a  nők,  gyerekek  és  öregek  otthona  volt.  A 
kétbeltelkes rendszer különösen az alföldi településeket jellemezte, de változatai megtalálhatók 
voltak Mo. nagy  területén. A 18. sz. végétől a 20. sz. közepéig  terjedő  időben  legtöbb helyen 
megszűnt  a  kétbeltelkes  rendszer.  A  szálláskert  lakóhellyé  alakult,  a  lakótelkekre  viszont 
gazdasági  épületek  is  kerültek.  A  kétféle  övezetbe  eső  telkek  nagyságának  különbözősége 
azonban máig emlékeztet a régi formára.” (Forrás: Magyar néprajzi lexikon, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1977‐1982) 

Jászkisér  utcahálózata  a  20.  sz.  eleje  óta  változatlan,  ugyanakkor  a  lakóterületek  a  kertségek 
beépítésével megnőttek.  
 
A  következőkben  áttekintjük  a  XVIII.  századtól  fennálló  adottságokat  a  Habsburg  Birodalom 
történelmi  térképeit  segítségével.  A  térképek  alapján  az  előzőekben  leírt  megállapítások 
bebizonyosodnak. 
 
Forrás: http://mapire.eu/hu/ http://hungaricana.hu/hu/  
 

Mikoviny S. ‐ Districtus Iazigum et Philisteorum [B IX a 623] /1731./  M 1:120 000 
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I. Katonai felmérés /1783./  M 1:28 800 
 

II. Katonai felmérés /1861./  M 1:28 800 
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III. Katonai felmérés /1883./  M 1:75 000 
 

Magyar Királyság térképe /1883./  M 1:25 000 
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III. katonai felmérés felújítása (1944.)  M 1:50 000 

 

Topográfiai térkép (1976‐1999.)  M 1:10 000 

 
 
E)  TELEPÜLÉSKARAKTER:  TELEKSZERKEZET  ÉS  TELEKHASZNÁLAT,  BEÉPÍTÉSI  MÓD  ÉS 

ÉPÜLETTÍPUSOK, 
 
  TELEPÜLÉSKARAKTER 
Jászkisér légi fotón megjelenő rendszere maga is tagolt képet mutat. A kétbeltelkes szerkezeten túl az 
Ófalu,  Alvég  és  Felvég  karakterkülönbségei  is  jelentkeznek  a  belterületen.  A  külterületen  a 
tanyák / majorok szabdalják a táj képét. 
Egységes karakterről tehát nem tudunk beszélni. Városrészei térbeli és funkcionális tagolása magát a 
települést is tagolttá teszi. A városrészek ugyanakkor egységes központi magot hoztak létre, melyben 
minden városrészi egység középületei megtalálhatók. 
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A Koncepció által beazonosított településrészek és jellemzőik: 
‐ Északi városrész /Felvég/ 

A  település eredeti  történeti magját és környezetét  foglalja magába. A  református  templomnak ad 
helyet. Itt található a Városháza és további jó néhány középület. Itt volt az egykori dohánybeváltó 

‐ Délnyugati városrész 
Az Alvég falusias része. A római katolikus templom itt található. A vasútállomás, a temető és a malom 
városrésze.  

‐ Délkeleti városrész 
Az  Alvég  legkésőbb  beépült  részeit  foglalja  magában.  A  település  első  temetőjének,  jelenlegi 
piacának és horgásztavának helyszíne. 

‐ Külterület 
Termőföldek,  tanyák, majorok, gazdasági  telephelyek, vízfolyások, vizenyős  területek, anyaggödrök, 
utak  és  vasúti  pályák  váltakozásának  helyszíne,  ahol  a  víztározó  új magaslati  és  látványpontként 
került elhelyezésre.  
 
  TELEKSZERKEZET ÉS TELEKHASZNÁLAT 
A település telekszerkezete a történeti utcahálózatot követte. Tervezett utcanyomvonalak, egységes 
épület‐elhelyezésű  telkek  a  történelmi  településmagon  kívül  kerültek  kialakításra. A  telkek mérete 
változó. Belterületen  500 m2  alatti  és  3000 m2  feletti  telkek  egyaránt  előfordulnak. A  központtól 
távolodva  a  telkek  mérete  növekszik,  a  kétbeltelkes  rendszer  ma  is  kirajzolódik  a  telekméret 
vizsgálatakor. Külterületén a 10 ha fölötti telekméretek a meghatározók, miközben tömbszerűen sok 
helyen találhatók ennél kisebb méretű telkek is. Legkisebb átlagos telekméretet a lakóterületi telkek 
(Lf=1167,1 m2, Lke=1678,8 m2), illetve a településközpont vegyes területbe sorolt telkek (Vt=1446,6 
m2), míg  legnagyobb átlagos  telekméretet a gazdasági  területekbe  sorolt  telkek  (Gip=19400,7 m2, 
Gksz=14470,2 m2), illetve a majorok (53450,0 m2) telkei mutatnak. 
 

Hatályos  Településrendezési  Eszközei  alapján 
belterületi  telekhasználatát  lakóterületi  túlsúly 
jellemzi,  településközpont  vegyes  besorolás 
mellett.  Tömbszerű  foltokban  helyezkednek  el 
gazdasági  területei, míg  a  különleges  területek 
egymástól  elkülönülve  találhatók.  Külterületén 
jelentős az általános mezőgazdasági területek és 
az  erdőterületek  aránya,  gazdasági  területei 
mellett. 
Fejlesztési  területei  jelentős  telekméreteket 
lefednek,  melyek  hasznosítására  azonban  csak 
részben  került  sor,  melyet  a  mellékelt  térkép 
mutat be. 
A  település  fejlődését  a  hatályos  terv  délkeleti 
lakóterületi,  valamint  északnyugati  gazdasági 
terjeszkedés mentén képzelte el. 
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  BEÉPÍTÉSI MÓD 
A  katonai  felmérés  térképein megfigyelhető  a  közlekedési  vonalakat  kirajzoló,  ám  –  telekalakítás 
híján – beépítési módot nem tükröző épület elhelyezés.  
A mai telekállapotok változó mértékű előkerteket és oldalhatáron álló beépítési módot tükröznek. Az 
utólagos telekhatár meghatározásra az épületek változatos elhelyezkedése is utal. 
A  később  megvalósuló  helyszíneknél  –  lakóterületi  bővítésnél,  tömbfeltárásnál  –  ugyancsak 
oldalhatáron álló, előkertes épület‐elhelyezés  valósult meg. Az  intézmények,  telephelyek esetében 
döntően szabadon álló beépítési mód alakult ki. 
 

I. Katonai felmérés  II. Katonai felmérés 

III. Katonai felmérés  Magyar Királyság 

 
A  továbbiakban  példákon  mutatjuk  be,  hogy  az  utólagos  tömbfeltárásnál,  illetve  a  lakóterületi 
bővítésnél a halmazos jellegtől elütő, a rendelkezésre álló területhez azonban illeszkedő megoldások 
születtek. 
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Tömbfeltárás – Pl. Nagykör út – Széchenyi út – Ady E. út tömbjében a Kölcsey Ferenc út kialakítása. 

Magyar Királyság térképe  Földhivatali alaptérkép 

Lakóterületi bővítés – Pl. Vércse és Mező út kialakítása. 

Magyar Királyság térképe  Földhivatali alaptérkép 

 
  ÉPÜLETTÍPUSOK 
Az épülettípusok több szempont szerint tipizálhatók: 

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

A  fenti  szempontokat  azonban  felülírja  annak  ténye, hogy  az  adott  épület  képvisel‐e  értéket  akár 
saját  belső  és  külső  tulajdonságai  alapján,  akár  a  közösség  életében  betöltött  szerepe  szerint.  E 
szempontokat  követve  válogattuk  ki  a  helyi  védettségre  javasolt  elemeket, melyek  Értékkataszter 
formájában kerültek rögzítésre. 
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F)  VÉDETTSÉGEK: RÉGÉSZETI ÉS MŰEMLÉKI EGYEDI ÉS TERÜLETI, VILÁGÖRÖKSÉGI, 
 
  NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY 
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) 11. §‐a  alapján a Jászkisér 
közigazgatási területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános régészeti védelem alatt állnak.  
 
  TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET 
A település területén található kunhalmok (32971, 65566, 65588, 65590, 65594, 65602), valamint a 
Csörsz‐árok  szakaszai  (49440, 49442, 65546, 65550, 65552, 65560, 65598, 65600), mint  földvár az 
1996. évi LIII természetvédelméről szóló törvény alapján ex‐lege természetvédelmi hatálya alá esnek. 
A védelem célja, hogy a  természeti értékeket eredeti állapotukban  őrizzék meg. Azonban meg kell 
jegyezni, hogy a  természetvédelemért  felelős Hortobágyi Nemzeti Park  Igazgatóságának  kunhalom 
adatbázisában mindösszesen  csak  a  Szőlő‐halom  szerepel  (32971  Tóth Albert  1989‐ben  közzé  tett 
gyűjtése  alapján).  Emellett  azonban  figyelembe  kell  venni  a  Forster  Központ  régészeti  lelőhely 
nyilvántartásában szereplő többi, kunhalomként azonosított  lelőhelyet, valamint a fentieken kívül a 
történeti  térképek alapján beazonosítható, vélhetően kunhalmokat  is. A  római‐kori  szarmata  limes 
sánc‐árok erődítésének, többségében mára eltemetett maradványai jellegükből adódóan földvárnak 
tekintjük, ezért elviekben ezen emlékek is természetvédelmi terület hatálya alá esnek. 
 
Az  Örökségvédelmi  Hatástanulmány  régészeti  és  műemléki  adatait  a  Forster  Gyula  Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett hivatalos nyilvántartásra alapoztuk.  
A Forster Központ által vezetett, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 
71. § (1) bekezdése szerinti központi, közhiteles hatósági nyilvántartás, valamint a Forster Központról 
szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelő tudományos adatbázis 2016. 
januári állapota szerint: 
Jászkisér közigazgatási határain belül 

‐ 44 régészeti lelőhelyet, valamint 
‐ 3 műemléket ismer. 

A  régészeti  lelőhelyek,  a  műemlékek  és  a műemléki  környezetek  határait  a  kapcsolódó  digitális 
adatbázis poligonok útján  jelöli, míg a  táblázatos adatok helyrajzi  számos  formában  szerepelnek a 
következő oldalon dokumentáltak szerint. 



JÁSZKISÉR Város Településfejlesztési Koncepciójához készült  
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY  

 

 
 
  1085 Budapest, József krt. 29. ● telefon: 06‐1/413‐0958 ● fax: 06‐1/413‐0959   

  honlap: http://vatikft.hu/ ● e‐mail: vatikft@vatikft.hu  35 

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
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49440  9  Iványi‐Ördöghát‐
dűlő II. 

szakmai      054/20, 0221/27  742931  239404 

49442  10  Iványi‐Ördöghát‐
dűlő III. 

szakmai      054/6, 054/7, 0221/20, 0221/21, 0221/22, 0221/23  741892  239840 

32971  1  Szőlő‐halom  szakmai      2388/2, 2234, 2235, 2236, 2237, 2251, 2249, 2252, 
2253, 2418, 2225, 2224, 2223, 2222, 2417, 2405, 2404, 
2403, 2402, 2394, 2393, 2250, 2392, 2395, 2406, 2416, 
2415, 2414, 2232, 2231, 2230, 2229, 2228, 2227, 2233 

737614  234080 

34723  2  Rókás  szakmai      0535/3, 0535/2, 0535/1, 0536  744003  234562 

34722  3  Névtelen  szakmai      0650/6, 0650/5  742406  230030 

57563  4  Ladányi út 
mente‐dűlő 

szakmai      038/17, 045/11, 045/12, 045/10, 045/8, 045/9, 039  736818  234267 

67677  5  Nagy‐árka  szakmai      0902/4, 0902/5, 0904/13, 0904/12, 0898, 0902/3, 
0902/2, 0904/9, 0904/4, 0904/3, 0904/2, 0903, 
0902/8, 0902/1, 0902/9, 0902/7, 0902/6, 0904/10, 
0904/8, 0901/2, 0896/8, 0904/19 

740860  233183 

67679  6  Parajos‐part I.  szakmai      0557/2, 0558/1, 0951/3, 0951/4, 0557/1, 0559/1, 
0554/14, 0554/10, 0554/13, 0558/3, 0247, 0242 

742404  235718 

67683  7  Parajos‐part II/b.  szakmai      0950/4, 0952/2, 0953/4, 0953/5, 0953/2, 0950/5, 
0247, 0950/7, 0950/8, 0950/2, 0950/6, 0952/1 

741272  235463 

67687  8  Parajos‐part III.  szakmai      0953/4, 0953/2  740779  235308 

49440  9  Iványi‐Ördöghát‐
dűlő II. 

szakmai      054/20, 0221/27  742931  239404 
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67689  9  Ludas‐oldal I.  szakmai      0264/34, 0264/5, 0264/3, 0264/2, 0264/36, 0264/57, 
0264/55, 0264/56, 0264/33, 0264/54, 0264/10, 
0264/9, 0264/11, 0264/46, 0264/8, 0264/35, 0264/39, 
0264/45, 0264/58, 0262, 0263, 0264/12, 0264/13 

743909  235791 

49442  10  Iványi‐Ördöghát‐
dűlő III. 

szakmai      054/6, 054/7, 0221/20, 0221/21, 0221/22, 0221/23  741892  239840 

67693  10  Ludas‐oldal II.  szakmai      0264/31, 0264/30, 0262, 0263  743069  235829 

67697  11  Parajos‐part IV.  szakmai      0554/14, 0554/10, 0554/13, 0265/1, 0247, 0242  742812  235793 

66094  12  Magos‐határ‐
dűlő 

szakmai      0153/11, 0153/10, 2144/13, 2144/7  736724  236268 

65546  13  Ördög‐halom  szakmai      0221/4  739953  239826 

65550  14  Ördög‐hát dűlő 
II. 

szakmai      0221/19, 0221/20, 0221/21, 0221/22  741743  239608 

65552  15  Ördög‐hát dűlő 
III. 

szakmai      0221/22, 0221/23, 0221/24  741902  239260 

65560  16  Csukás‐hát  szakmai      0221/24, 0221/26, 0221/27  742367  239121 

65562  17  Kőkút‐hát dűlő II. 
‐ Rassang 

szakmai      0129/45, 0129/44, 0129/43, 0129/42, 0129/46, 
0129/48, 0129/47, 0129/41, 0122/1, 0127, 0129/50, 
0129/49 

732776  234735 

65564  18  Nagy‐Kapitány‐
rét I. ‐ Rassang 

szakmai      0128, 0129/65, 0129/64, 0129/63, 0129/62, 0129/61, 
0129/60, 0129/59, 0129/58, 0129/57, 0129/56, 
0129/55, 0129/54, 0129/53, 0129/52, 0129/51, 
0129/50, 0130/13 

733078  235312 

65566  19  Szőlő‐dűlő II.  szakmai      2257, 2764, 2765, 2761, 2762, 2763, 2497, 2495, 2757, 
2756, 2755, 2754, 2752, 2751, 2750, 2745, 2753, 2758, 
2759, 2760 

738129  233966 

65570  20  Homokos‐part III.  szakmai      0874/2, 0874/15  739882  233013 

65572  21  Szárcsás‐part I.  szakmai      0904/17, 0904/16, 0887/3, 0891  740810  232489 

65574  22  Fövenyes  szakmai      0553, 0556/13, 0556/12, 0556/19, 0556/7, 0556/6, 
0556/5, 0556/4, 0556/2, 0555, 0554/4 

742966  234694 
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65576  23  Pusztakürt‐
Templompart I. 

szakmai      0810/10, 0810/12, 0810/11, 0823, 0821/5  736901  230232 

65578  24  Pusztakürt‐
Templomkert II. 

szakmai      0810/9, 0810/10, 0810/13, 0810/12, 0810/11  737158  230314 

65582  25  Pusztakürt‐
Templomkert III. 

szakmai      0810/9, 0810/15, 0810/7  737179  230603 

65588  26  Tarna‐folyás part 
III. 

szakmai      0761  738661  231829 

65590  27  Pap‐halom  szakmai      0736/15  739639  231815 

65594  28  Miklós‐halom  szakmai      0749/16, 0746, 0747  739568  230616 

65598  29  Ördög‐hát dűlő 
IV. 

szakmai      0221/7, 0221/8, 0221/9, 0221/10  740753  239610 

65600  30  Ördög‐hát dűlő 
V. 

szakmai      0221/15, 0221/10, 0221/11, 0221/12, 0221/13, 
0221/14 

741085  239450 

65602  31  Varsa‐hely  szakmai      0244/10  741532  235811 

65604  32  Parajos‐part II/a.  szakmai      0950/4, 0952/2, 0950/8  741205  235230 

65608  33  Fövenyes I.  szakmai      0554/8, 0554/11, 0554/9, 0554/12, 0554/13  742710  235551 

65614  34  Járási‐dűlő I.  szakmai      0948/3, 0948/2, 0948/4, 0950/4, 0949/2  741388  234853 

65616  35  Járási‐dűlő II.  szakmai      0948/3, 0948/2, 0948/4  741294  234720 

65618  36  Szárcsás‐part II.  szakmai      0643, 0628/10, 0887/3, 0887/4, 0887/5  741032  231999 

65620  37  Határ‐halom  szakmai      0115/12, 0220, 0221/2, 0189/9  739888  240279 

66961  38  MÁV Járműjavító  szakmai      038/17, 038/6, 038/14, 037  737289  233938 

82513  39  Járási‐ dűlő  szakmai      0948/2, 0946, 0945/5  741352  234452 

82515  40  Büt‐ hát I.  szakmai      0443, 0542/11, 0542/10, 0542/9, 0468/1, 0468/2  743244  232942 

82517  41  Büt‐ hát II.  szakmai      0443, 0542/5, 0542/7, 0542/6, 0488/1  743525  233231 

87899  42  Felső‐vasúti 
megálló 

szakmai      038/23, 038/22, 038/21, 038/17, 037, 038/13, 038/24  737012  233219 

 
 



JÁSZKISÉR VÁROS - Nyilvántratott régészeti lelő helyek
Jelmagyarázat

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek
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10643  15790  Kossuth tér  Kőkereszt  Műemlék 
[tartozék] 

III.  3528/1991. 
OMF 

994  738082 235611 

4014  5984  Hősök tere 1.  Ref. templom  Műemlék  III.  22509/1958. 
ÉM 
120344/1958. 
MM 

594/9  738216 235803 

10643  5985  Jubileum tér  R.k. templom (Szent 
Kereszt feltalálása) 

Műemlék  III.  3528/1991. 
OMF 

994  738102 235598 
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G)  AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ELEMZÉSE, 
  A RÉGÉSZETI LELŐHELYEK OSZTÁLYBA SOROLÁSA A VÉDELEM FOKOZATAI SZERINT 
A régészeti lelőhelyek védelméről a 2001. évi LXVI. törvény rendelkezik az alábbi módon: 

„11. § A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.” 
Ez esetünkben azt jelenti, hogy a Jászkisér közigazgatási határain belül található valamennyi régészeti 
lelőhelyet  védettség  illeti meg.  Területüket  a  fenntartható  használat  elvének  figyelembevételével 
csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve 
eredeti  összefüggéseik  ne  károsodjanak.  Lehetőleg  eredeti  lelőhelyükön,  eredeti  állapotukban, 
eredeti összefüggéseikben kell megőrizni azokat.  
Ami a településrendezési tervek készítése tekintetében kezelésüket meghatározza, hogy a régészeti 
lelőhelyek  védelmére  irányuló  intézkedéseknek  elsősorban  megelőző,  szükség  esetén  mentő 
jellegűeknek kell  lenniük, azaz a hatástanulmány késztése során  lehetőségünk van olyan  javaslatok 
megtételére, melyek a régészeti lelőhelyek állapotmegőrzését szolgálják. 
A  Forster  Központ  adatszolgáltatása  alapján  védett,  kiemelten  védett,  illetve  fokozottan  védett 
régészeti lelőhelyeket Jászkiséren nem ismerünk. 
 
  A RÉGÉSZETI LELŐHELYEK ÁLLAPOTÁNAK ELEMZÉSE 
A Jászkisér területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek többsége felszín feletti maradványokkal nem 
rendelkezik,  leszámítva a kunhalmokat. A  lelőhelyek  legnagyobb részt mezőgazdasági művelés alatt 
állnak,  leszámítva az árvízi tárózó gátjai által beépített területeket. Fentiek folytán a mezőgazdasági 
szántó  és  kertművelés  befolyásolja  legnagyobb  mértékben  a  régészeti  örökség  állapotát.  Ez 
különösen  fontos  probléma  a  kunhalmok,  illetve  a  Csörsz‐árok  nyomvonalai  esetében,  ahol  a 
korábban a felszínről jelentős mértékben kiemelkedő jelenségek az intenzív gépi eszközökkel történt 
művelés  során  folyamatosan  lekoptak,  vagy  betöltődtek.  Ennek  is  tudható  be,  hogy  a  történeti 
térképekről  ismert  halmok  többsége ma már  csak  kevésbé  nyújt  feltűnő  jelenességet  a  tájban,  a 
Csörsz‐árok  nyomait,  pedig már  csak  légifotók,  terepmodellek,  geofizikai  felmérések  segítségével 
lehet lokalizálni. 
Javaslataink a régészeti lelőhelyek tekintetében: 
‐  A  Város  területén  található  régészeti  emlékek  teljes  körű  topográfiai  kutatása, 
állapotfelmérése nem  történt meg, ezért arra vonatkozóan  teljes képpel nem  rendelkezünk. Ennek 
pótlása,  illetve  a  korábbi  részleges  vizsgálatok  kiegészítése  jelenti  az  egyik  legnagyobb  feladatot  a 
régészeti lelőhelyek megfelelő kezelése szempontjából.  
‐  Fontos  feladat  lenne  a  kunhalmok  jelenlegi  fizikai  állapotának  rögzítése  mellett  azok 
geofizikai  felmérése, vagy esetleges  feltárása, amely alapján  lehetővé válna a halmok  funkciójának 
egyértelmű  tisztázása.  A  felmérés  lehetővé  tenné  a  halmok  állapot megőrzését  biztosító  kezelési 
terv, valamint a bemutatás lehetőségének előkészítését.  
‐  A  Csörsz‐árok  nyomvonalainak  pontos  meghatározásához  további  régészeti  légifotózás 
mellett  geofizikai  felmérés,  vagy  próbafeltárás  elvégzése  nyújtana  segítséget.  A  nyomvonalak 
tisztázása nélkülözhetetlen a megfelelő védelem megvalósításához.  
‐  Hasonló  módon  kellene  eljárni  a  többi  ismert,  jelentősebb,  feltáratlan  lelőhellyel, 
különösképpen a rézkori és a középkori települések esetében.  
‐  Fontos feladat a Kürt településrészen megfigyelt középkori településközpont, a feltételezett 
templom és temető helyeinek meghatározása, amely alapján lehetővé válhat egy későbbi kutatás, és 
az esetlegesen előkerülő épületmaradványok bemutatása. 
 
  A MŰEMLÉKI VÉDETTSÉG FOKOZATAI 
A műemléki védettségről a 2001. évi LXVI. törvény rendelkezik az alábbi módon: 

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

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

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

Jászkisér területén a műemlékek a III. bírság kategóriába tartoznak. 
 
 
H)  TERÜLETHASZNÁLAT  ÉS  TERÜLETI  ÁLLAPOT  A  KULTURÁLIS  ÖRÖKSÉG 

ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERÉBEN. 
A területhasználat vizsgálata során figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a megtelepedésre jelenleg 
is alkalmasnak tekintett helyeket már elődeink, az elmúlt évezredek során elfoglalták. Oly módon kell 
tehát  a  régészeti  lelőhelyek  kezelését megoldani, hogy ott ma  is  aktív emberi  tevékenységgel  kell 
számoljunk. A bal oldali lenti térképen Jászkisér nyilvántartott régészeti lelőhelyeinek elhelyezkedése 
látható a fekvéshatárok ábrázolásával. A jobb oldali térkép a művelési ágak elhelyezkedését mutatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Forster Központ adatszolgáltatása és Földhivatali alapadatok 
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A térképek alapján megállapítható, hogy Jászkisér városnak elsősorban a külterülete érintett  ismert 
régészeti  lelőhelyekkel.  Több  lelőhely  az  árapasztó  tározó  kivitelezésekor  került  rögzítésre, míg  a 
belterület közeli lelőhelyek regisztrációja építkezésekhez kötődik. 
A  régészeti  lelőhelyeket a  területhasználattal összevetve megállapíthatjuk, hogy  területük döntően 
szántó művelési ágban van nyilvántartva. Intenzíven szántott területeken pedig a régészeti lelőhelyek 
folyamatosan  és  visszafordíthatatlanul  pusztulnak.  E  helyen  csak  arra  törekedhetünk,  hogy  ne 
tervezzünk a szántóföldi műveléshez képest jelentősebb pusztítással járó tevékenységeket, művelési 
ág módosítást, például gazdasági használatot. Amennyiben erre sor kerül, úgy mindenképp szükséges 
a  terület  előzetes  feltárása,  hogy  az  ott  található  régészeti  lelőhelyen  megőrződött  régészeti 
információk ne vesszenek el.  
A fejlesztési területek konkrét ismeretében ott is érdemes lenne régészeti terepbejárásokkal tisztázni 
az  adott  helyszín  régészeti  érintettségét,  ahol  a  Hivatal  jelenlegi  ismeretei  alapján  nincsenek 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek. 
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2.  VÁLTOZTATÁSI  SZÁNDÉKOK:  A  TÉR‐  ÉS  IDŐBELI  FOLYAMATOK  SZÖVEGES  ÉS 
ÖSSZEHASONLÍTÓ TÉRKÉPI VAGY GRAFIKUS MEGJELENÍTÉSE 

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

GAZDASÁG STABILIZÁLÁSA 
→  Mezőgazdaság és ipar egyensúlyának megteremtése 

»  Termőhelyi adottságokra építő mezőgazdaság erősítése 
»  Állattenyésztés, halgazdálkodás támogatása 
»  Helyi őstermelői piac fejlesztése, helyi terményekre szakosodott élelmiszeripar 

erősítése 
»  Iparterületek fejlesztése és rekonstrukciója 

→  Helyi gazdaság erősítése 
»  Kínálati oldal megteremtése 
»  Helyi adottságokra települő turisztikai kínálat megteremtése 
»  Mikro‐ és kisvállalkozások, kisiparosok megtelepedésének támogatása 
»  Rövid ellátási lánc preferálása, helyi szolgáltatások fejlesztése 

→  Foglalkoztatás bővítése 
»  Munkahelyteremtés támogatása 
»  Helyben lakók helyben foglalkoztatásának preferálása 
»  Minden képzettségű szint számára munkaalkalom megteremtése 
»  Közfoglalkoztatás bevétel‐orientált tervezése 

→  Képzés piaci igényekhez igazítása 
»  Színvonalas nevelői, oktatói gárda alkalmazása 
»  Vállalkozásokkal egyeztetett képzési programok kialakítása 
»  Felnőttképzés erősítése, felzárkóztatást segítő tanfolyamok szervezése 
»  Képzett rétegek helyben maradásának támogatása 
 

ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA 
→  Demográfiai egyensúly megteremtése 

»  Népességszám stabilizálása 
»  Családbarát város kialakítása 
»  Idősek ellátásának fejlesztése 
»  Közösségteremtés ösztönzése 

→  A lakosság egészségügyi állapotának javítása 
»  Megelőzésre összpontosító ellátórendszer kiépítése 
»  Aktív és minőségi időskor megalapozása 
»  Sportolási lehetőségek bővítése 
»  Egészségügyi intézményrendszer fejlesztése 

→  Arculatfejlesztés 
»  Hagyományos arculati elemek megőrzése 
»  Városrekonstrukció erősítése 
»  Vízi elemek (élővízfolyások, tavak) hangsúlyos kezelése 
»  Értékes táji elemek megőrzése 
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→  Társadalmi befogadás, szociális biztonság erősítése 
»  Következetes elvárások érvényesítése 
»  Közmunkaprogram bővítése 
»  Szociális ellátás fejlesztése 
»  Közbiztonság erősítése, közszolgáltatások elérhetőségének javítása 
 

ÉPÍTETT KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE 
→  Városrészek kiegyensúlyozott fejlesztése 

»  Városrészközpont rekonstrukciója 
»  Közterületek arculati erősítése 
»  Külterületi beépített helyek fenntartó fejlesztése 
»  Szegregátumok szociális rehabilitációja 

→  Intézményi infrastruktúra fejlesztése partnerek bevonásával 
»  Oktatási, kulturális infrastruktúra fejlesztése 
»  Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 
»  Szociális, sport és szabadidős infrastruktúra fejlesztése 
»  Városüzemeltetés (pl. temető) fejlesztése 

→  Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
»  Tervezett gyorsforgalmi út település érdekét szolgáló nyomvonalának képviselése 
»  Úthálózati, csomóponti fejlesztések 
»  Kerékpárutak, gyalogjárdák építése 
»  Parkoló felületek kialakítása 

→  Közmű infrastruktúra fejlesztése 
»  Vízbázis védelme 
»  Felszíni víz, belvíz városi szintű rendezése 
»  Szennyvíztisztító‐telep fejlesztése 
»  Megújuló energia‐használat növelése 
 

KLÍMATUDATOS LÉPÉSEK MEGTÉTELE 
→  Kompakt város megteremtése 

»  Szétterülés mérséklése 
»  Településszerkezeti rendszer felülvizsgálata 
»  Környezetbarát közlekedési módok támogatása 
»  Átmenő forgalom tehermentesítő útra helyezése 

→  Zöldfelületek fejlesztése 
»  Mozaikos tájszerkezet megtartása, véderdősávok növelése 
»  Zöldfelületi rendszer minőségi javítása, fejlesztése 
»  Intézménykertek fásítási arányának emelése 
»  Közterületek fásítása és növényállományának megújítása 

→  Energiatudatos változtatások 
»  Energiahatékonyság, energiatudatosság növelése 
»  Hulladékhasznosítás arányának növelése 
»  Megújuló energia‐használat elterjesztése) 
»  Környezetbarát közlekedési módok támogatása 

→  Környezetterhelés csökkentése 
»  Katasztrófavédelmi, árvízvédelmi biztonság növelése 
»  Levegő‐, zaj‐, rezgés‐ talaj‐ és talajvízterhelés csökkentése 
»  Vízfolyások ökológiai állapotának javítása 
»  Környezettudatos elvek érvényesítése 
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A)  TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÉS TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁS 
Az Országgyűlés Nemzeti  Fejlesztés  2030  – Országos  Fejlesztési  és  Területfejlesztési  Koncepcióról 
szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozata szerint Jászkisér városhálózati pozíciója alapján a Budapest körüli 
40‐80  km‐es  ipari/logisztikai  gyűrűn  belül  elhelyezkedő,  ám  agglomerációs  térséghez  nem  tartozó 
város, amely számára Jászberény – mint a belső gyűrű városa – jelenti a legközelebbi kapcsolatot.  
 
Jász‐Nagykun‐Szolnok Megye 2014‐2020 közötti Területfejlesztési Programjában Jászkisér közlekedés 
tárgyú  fejlesztéseknél van nevesítve. A 3225  j. Szolnok –  Jászkisér összekötő út, valamint a 3227  j. 
Újszász – Jászapáti összekötő út fejlesztése szerepel az anyagban. 
 
Az  Országos  Területrendezési  Terv  673,4  ha  értékben  rögzítette  Jászkisér  települési  térségi 
kiterjedését.  Meghatározta  továbbá,  hogy  az  ezen  kívül  eső  területek  döntően  mezőgazdasági 
(409.602,2  ha),  kisebb  részben  vegyes  területfelhasználású  térségbe  (94.553,3  ha),  illetve 
vízgazdálkodási  térség  térségi  területfelhasználási  kategóriába  (19.981,7  ha)  legyenek.  Jászkisér 
esetében a vegyes  területfelhasználású  térségi besorolást az árapasztó  tározó mezőgazdasági, vagy 
erdőterületi besorolása közötti választás megadási lehetősége indokolta. 

Térségi területfelhasználás 

megnevezése  területe (ha) aránya

városias települési térség  673,4 0,13%

mezőgazdasági térség  409.602,2 78,05%

vegyes területfelhasználási térség  94.553,3 18,01%

vízgazdálkodási térség  19.981,7 3,81%

összesen  524.810,6 100,00%

(Adatok forrása: http://gis.teir.hu/rendezes_otrt_tr_2013/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: hatályos OTrT 
 
A tájhasználat jelenlegi megoszlásának lehetséges tehát az erdőtelepítés irányába való eltolódása. Ez 
ellen szól ugyanakkor, hogy az erőforrások védelme érdekében a meglévő mezőgazdasági  termelés 
feladása  nem  kívánatos.  A  klímavédelem  egyik  sarkalatos  pontja  éppen  a  helyi  fogyasztásban  a 
helyben előállított  termékek előtérbe helyezése. Gondos mérlegelés alapján dönthetők  tehát el az 
optimális tájhasználati arányok. 
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B)  TELEPÜLÉSSZERKEZETI, TERÜLETHASZNÁLATI ÉS BEÉPÍTETTSÉGI VÁLTOZÁS 
A Koncepció –  tervműfajánál  fogva –  településszerkezeti,  terület‐felhasználási,  illetve beépítettségi 
változásokat  közvetlenül  nem  eredményez.  Elindít  azonban  egy  folyamatot,  amelyik  végül  elvezet 
ezeknek a tényezőknek a megváltozásához. 
A Koncepcióhoz készült Korlátozási térkép nevesíti, és le is határolja azokat a területeket, amelyek a 
korlátozási tényezőkkel érintettek. 
Korlátozási tényezők 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A változások  többirányúak. Rögzítésre kerülnek a gazdasági  fejlesztés  lehetséges helyszínei, melyek 
részben az alulhasznosított barnamezős területeket jelölik meg. A zártkerti területekre kijelölt távlati 
lakóterületek  felülvizsgálatra  kerülnek.  Ezek mellett  a  tömbfeltárások  felülvizsgálata,  illetve  több 
közlekedési fejlesztés is megjelölésre kerül. 
A Koncepció önálló fejezetben foglalkozik a települési szintű javaslatok bemutatásával. A javaslatokat 
az alábbi témakörökben tesz. 
Általános, az egész várost érintő fejlesztési javaslatainak tárgya: 

‐ fejlesztési területek 
‐ alulhasznosított területek 
‐ közlekedési kapcsolatok 
‐ külterületi beépített helyek 
‐ települési arculat 
‐ közmű (felszíni víz, belvíz) 
‐ megújuló energia 

Zöldfelületi hálózatot érintő fejlesztési javaslatainak tárgya: 
‐ vízi elemek 
‐ erdőterületek 
‐ közterületi zöldfelületek 



JÁSZKISÉR Város Településfejlesztési Koncepciójához készült  
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY  

 

 
 
  1085 Budapest, József krt. 29. ● telefon: 06‐1/413‐0958 ● fax: 06‐1/413‐0959   

  honlap: http://vatikft.hu/ ● e‐mail: vatikft@vatikft.hu  46 

‐ fásított parkolók 
‐ táji elemek 

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

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

Temető területet érintő fejlesztési javaslat tárgya: 
‐ Városi temető 

 
 
C)  INFRASTRUKTURÁLIS VÁLTOZÁS 
  KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA 
Jászkisér  számára  fontos  a  szomszédos  településekkel,  és  ezen  keresztül  tágabb  környezetével  a 
kapcsolatok erősítése. Fontos emellett a belső forgalom rendezett mederbe terelése, az elérhetőség 
javítása,  a  forgalombiztonság  erősítése.  Kiemelt  kérdés  az  ország  szerkezeti  tervében  szereplő 
gyorsforgalmi út‐nyomvonal település érdekeit szolgáló kijelölésének elérése.  
A  klímatudatosság  jegyében  a  település  a  közösségi  közlekedés  fejlesztését  preferálja,  valamint  a 
környezetbarát  közlekedési  módot  képviselő  kerékpáros  közlekedés  fejlesztését.  Utóbbi  a  belső 
kapcsolatok kedvező eszköze, és ‐ rekreációs használata révén ‐ a turizmus érdekeit is szolgálja. 
 
  KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA 
A  Nemzeti  Fejlesztés  2030  című  dokumentum  jelentős  teret  szentel  a  klímaváltozás  hatásainak 
felmérésére és a felkészülési teendők számbavételére. Ezzel megerősíti az Európai Unió Tanácsának 
Magyar  Elnöksége  periódusa  alatt  született  Klímabarát  városok  –  Kézikönyv  az  európai  városok 
klímaváltozással  kapcsolatos  feladatairól  és  lehetőségeiről  című  kiadvány  megállapításait.  A 
klímatudatos  szemlélet  azért  is  fontos  Jászkisér  számára,  mivel  a  klímaváltozással  szemben, 
nevezetesen belvíz és árvíz tárgyában sérülékeny térségnek minősül. 
Közmű‐fejlesztés  szempontjából  kiemelt  figyelmet  kap  a  csapadékvíz‐helyben  tartása,  a 
víztakarékosság, a megújuló energiák használatának növelése és az energia‐hatékonyság. Valamennyi 
felsorolt tényező szerepel Jászkisér Koncepciójában. 
 
  INTÉZMÉNYI INFRASTRUKTÚRA 
A mikrotérségi középponti szerep erősítése térségi vonzáskörű  intézményi fejlesztéseket kíván meg. 
Fejlesztésre  tervezett  a  szociális,  nevelési,  oktatási,  kulturális  intézmények,  amelyek  részben  a 
meglévő  épületállomány  felújításával,  bővítésével,  részben  meglévő  épületek  funkcióváltásával 
valósulnak meg.  
 
 
D)  NÉPESSÉG, ÉLETMÓD, TÁRSADALOM, KULTÚRA VÁLTOZÁSA 
Jászkisér  lakónépessége  a 2001. és 2011. Népszámlálások  közötti  időszakban  közel 5,2%‐kal  (5877 
főről  5568  főre)  csökkent.  Az  országos  csökkenési  átlagnál  (kevesebb, mint  3%:  10.198.315  főről 
9.937.628  főre  csökkenés) kedvezőtlenebb adat mind a  természetes  szaporulat, mind a  vándorlási 
különbözet negatív értékének összeadódásából eredt. 
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Figyelembe  véve  az  európai  trendekkel  megegyező  magyarországi  tendenciákat,  a  természetes 
szaporulat  általi  népességszám‐csökkenést  nagy  távon  is  csak  bevándorlási  többlettel  lehet 
ellensúlyozni. 
A  betelepülés / betelepítés  történelmi  gyökerű  népességszám  növelési  módszer.  A  Honfoglalást 
követően több nép és népcsoport talált ennek keretében nálunk hazára, és erősítette a magyarságot. 
A  kulturális  sokszínűség  előnyei  mellett  konfliktushelyzetek  kialakulásához  is  vezethet.  Az  eltérő 
kulturális  háttér  az  együttélés  közös  nevezőjének megtalálását  igényli.  A  betelepülőkkel  szemben 
toleráns, ám következetesen elváró szemlélet megvalósítására van szükség. 
A Koncepció az integráció mellett teszi le a voksot. A lakosság képzése, a korai fejlesztés erősítése, a 
jövedelmi  viszonyok  javítása, az egészségtudatos  szemlélet  kiterjesztése az egészségben  leélt évek 
számának növekedéséhez vezet, amely a társadalmi közösség‐tudatot erősíti. 
 
 
E)  MŰEMLÉKI  ÉRTÉKEK  FELMÉRÉSE  ESETÉN  A  KÖZÉPTÁVON  TERVEZETT,  A  TELEPÜLÉSI 

ÉRTÉKLELTÁRBAN  SZEREPELTETETT  LÉTESÍTMÉNYEK  MEGJELENÉSÉT  ÉRINTŐ 
BEAVATKOZÁSOK MEGNEVEZÉSE ÉS RÖVID ISMERTETÉSE 

A  „Hagyományos  arculati  elemek  megőrzése”  és  a  „Városrekonstrukció  erősítése”  az  értékőrzés 
mellett  a  megismertetést  is  szolgálja.  A  megismerés  –  megértés  –  megszeretés  íve  pedig  a 
lokálpatrióta szemléletet erősíti. 
 
A  „Városrészközpont  rekonstrukciója”,  illetve a  „Közterületek arculati erősítése” magába  foglalja a 
művi értékeknek és környezetüknek együttes fejlesztését. 
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3.  HATÁSELEMZÉS  SZÖVEGES  ÉS ÁBRÁZOLT  FORMÁBAN A  KÜLÖNBÖZŐ HATÁSTERÜLETEK 
KIJELÖLÉSÉVEL 

 
A)  TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSSZERKEZETET ÉRINTŐ KÖVETKEZMÉNYEK 
A Koncepció a kontinuitás mellett a kedvező irányú változásokra helyezi a hangsúlyt. Kiemelten kezeli 
a  kulturális  örökség  megbecsülését.  A  település  egykori  erős  külső  kapcsolatai  helyreállításán 
munkálkodik, mikro térségének gazdasági és kulturális életében betöltendő aktív szerepkört magára 
osztva. A hatáskör mellé  intézmények befogadásával  további  településhálózati előrelépésre készül. 
Teszi mindezt meglévő közintézmény‐hálózatának hasznosításával számolva. Zöldfelületi fejlesztései 
a  városias  szövetbe  behatoló  zöldékek  visszaállítását  célozzák.  A  múlt  logikusan  kialakított,  a 
környezetre figyelmet fordítva telepített elemei újjáélednek. 
 
A  hatályos  terveken  jelölt  a  település  szétterülését  eredményező  lakóterületi  fejlesztéseitől 
visszalépést tervez, ezzel a települési súlypont áthelyeződése elmarad, megőrizve történeti magjának 
szerepét. 
A  gyorsforgalmi  út  kiépítése  a  kialakult  közlekedési  vonalakat  átértékeli,  szerepüket  városi 
használatra  szorítva.  Visszaadja  a  város  lakossága  számára  az  eddig  döntően  az  áthaladók  által 
használt tengelyeket. Ennek azonban ára van. Az új nyomvonal egy eddig nem létező sávot foglal el, 
eddig igénybe nem vett területeket terhelve. Az út maga is vonzást gyakorol környezetére. 
 
A település határában több helyszínen terveznek olyan változtatásokat, melyek régészeti lelőhelyeket 
is  érinthetnek.  Ezek  részben  útépítéseket  takarnak, más  részben  gazdasági  övezet  kialakítását. Az 
útépítések közül a gyorsforgalmi út megépítése nemcsak a város, hanem annak  tágabb  térségének 
érdekét  is  szolgálja.  Jászkisér  számára  a  szomszédos  településekkel  kiépülő  kapcsolatai  a 
legfontosabbak.  Ezekre  alapozza  ugyanis  mikrotérségi  szerepkörét,  ebben  a  térben  mozogva 
teljesedhet ki szerepe.  
 
 
B)  TERMÉSZETI, TÁJI HATÁSOK 
A katonai  felmérésen szereplő állapot és a  településszerkezeti  tervben  lefektetett elvek markánsan 
megjelenítik az eltelt 200 év alatti változásokat. Kirajzolódnak a máig megőrzött struktúrák, miközben 
a mezőgazdasági  területek  kivonása  is  láthatóvá  válik.  A  kiskertes  parcellák megmaradtak,  több 
helyen lakófunkciónak is helyet adva. A települési fejlődése a hatályos terven több ellentmondást is 
hordoz.  A  kivezető  utak  menti  gazdasági  fejlesztések  következetes  végiggondolása  hiányzik  a 
tervlapokról. 
A városias szövet és a természeti táj szinte összeér. A közvetlen érintkezés előnyöket és hátrányokat 
egyaránt  tartogat.  A  védett  területek  közelsége  biztosítja  a  város  szétterülésének  elkerülését, 
természetes határt szab, miközben figyelmet érdemes fordítani a védett természeti területek puffer 
területekkel való izolálására.  
 
A  Koncepció  a  fenntarthatóság  elvét  hangsúlyosan  kezeli.  Tudja,  hogy  a  fejlődés  nem  a  területi 
terjeszkedés  szinonimája,  az  élhető,  szerethető  város  kialakítása  a  legfontosabb.  A  gazdasági 
szereplők  látótere  a  környezettudatos  szemlélet  felé  fordul,  üzleti  hasznot  látva  a  klímatudatos 
magatartásban.  A  zöldfelületi  fejlesztésre  helyezett  hangsúlyok,  a  környezetbarát  közlekedés 
fejlesztése, a környezetterhelés csökkentése a befektetőket vonzó városi környezet kialakítása  felé 
tett lépésként fogható fel. Az energiahatékonyság a megújuló energiahasználat előtérbe helyezésével 
párhuzamosan jövőbe mutató stratégia, amely az életminőség javulását eredményezi. 
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C)  A TELEPÜLÉSKÉP FELTÁRULÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI 
A  Koncepció  elvei  Jászkisér  feltárulási  pontjainak  változását  hozzák magukkal.  A  típusos  érkezési 
pontok egykoron a városkapuk voltak, melyeket később kiegészített a vasúton érkezők pályaudvar‐
élménye. A szomszédos  településekkel való összeköttetés adott volt, az érintkező  települések oda‐
vissza kapcsolatai erősek voltak. 
 
Mára a közutak felől érkezők városszéli belépési pontjai adják az érkező személyforgalom számára a 
város első benyomását. A gyorsforgalmi út megépülésével az átutazó a várost elkerülve halad, nem is 
észleli a város esszenciáját. Az érkezők  számára pedig a kapuk  szerepe a középkori városkapukhoz 
képest megváltozik. Míg ott,  a  városkapun belépve,  a  város  központja  tárult  az érkező  szeme elé. 
Mára a kint és bent elválasztó pontja a város beépült területeinek határára helyeződött át, ahonnan 
hosszú út vezet a valós központ eléréséig. A kapuk  jelentette éles határ megszűnése a  felvezető út 
fontosságát kiemeli. Az arculat elsődleges meghatározását nem területi, hanem vonal menti elemek 
jelentik.  
A  kötöttpályás  közösségi  közlekedéssel  érkezők  esetében  nagyobb  jelentőségre  tesznek  szert  a 
megérkezési pontok,  azaz  a pályaudvarok. Ezek  kapuján  kilépve  az érkező  azonnal  a  városi  szövet 
közepében találja magát, a felvezetés elmarad, a benyomást a pályaudvar épületéből kilépve azonnal 
megszerzi. Arculati szerepe tehát jelentős a pályaudvar előtti tér minőségének. 
A  településkép  feltárulásának  új  pontjai/vonalai  a  környezetbarát  közlekedést  használók  érkezési 
helyei.  A  kerékpárosok  számára  van  idő  a  felkészülésre,  nem  kíván  gyors  reagálást  a  belépés, 
elnyújtott  felismerések  láncolata  vezet  el  útjuk  célpontjához. Az  ő  számukra  van  idő  az  elmélyült 
megfigyelésre. Nem suhan el mellettük a táj, hogy csak egy‐egy röpke benyomást hagyjon maga után. 
Számukra a részletek tanulmányozása vezet el az egész megismeréséhez. 
 
 
D)  RÉGÉSZETI  EMLÉKEK,  MŰEMLÉKI  ÉRTÉKEK  FELTÁRHATÓSÁGÁNAK,  MEGMARADÁSÁNAK, 

BEMUTATHATÓSÁGÁNAK, VAGY PUSZTULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 
A Településfejlesztési Koncepció nem fogalmazza meg az összes területfelhasználási változással  járó 
módosítást,  illetve  konkrét  területhez  kötött  beruházási  elképzelést,  emiatt  a  régészeti  örökségre 
közvetlenül  gyakorolt  hatása  nem  értékelhető.  Azonban  felveti  a  fejlesztések  lehetőségét  számos 
olyan  területen,  ahol  ez  a  későbbi  tervezési  folyamat  részeként megvalósulhat.  Emiatt  a  további 
tervezések  során  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  beépítéssel,  vagy  jelentősebb  talajmunkával  járó 
tevékenységet  eredményező  változtatási  szándékok  esetében  a  nyilvántartott  régészeti  lelőhelyek 
elkerülésére kell törekedni. A természetvédelmi terület hatálya alá eső kunhalmok és a Csörsz‐árok 
lelőhelyeinek  esetében  a  lelőhelyek  állapotromlását  okozó  tevékenységeket  el  kell  kerülni.  A 
lelőhelyek állapotát, ahogy  jelenleg  is, a  legnagyobb mértékben a mezőgazdasági művelések okozta 
bolygatások  jelentik. Ez  főként a kunhalmok és a Csörsz‐árok esetében  jelentenek akut problémát. 
Ezek  esetében  a  veszélyeztetett  területeken  a művelés  optimalizálását  kell  biztosítani. A  Jászkisér 
területén  található régészeti örökség elemei közül  jelenleg csak a kunhalmok egy részét  lehetséges 
egy‐egy  tanösvény  keretében,  infotábla,  vagy  internetről  letölthető  tartalom,  tájékoztatófüzet 
segítségével  bemutatni.  A  Csörsz‐árok  betemetett  szakaszait  csak  azok  feltárása  után  lenne 
lehetséges rekonstruálva bemutatni. A középkori Kürt település feltételezett templomának esetleges 
bemutatását, a lelőhely geofizikai felmérése és feltárása alapján lehet megtervezni. 
 
A régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok, költségek  
A) Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében 
A régészeti  lelőhelyeken megvalósuló tevékenység, építmény,  létesítmény engedélyezésére  irányuló 
eljárásokban a 39/2015. (III. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 3. § (a) pontja és 
1.  számú  mellékletének  13.  pontja  alapján  a  Korm.  rendelet  64.§‐ban  foglalt  szakkérdések 
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érvényesülése  érdekében  a  területileg  illetékes  Kormányhivatal  építésügyi  és  örökségvédelmi 
hivatalát, mint szakhatóságot meg kell keresni. 
A Kötv. 11§‐a alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem 
alatt  állnak.  Erre  való  tekintettel  a  településfejlesztés  során  a megvalósítandó,  földmunkával  járó 
beruházásokat az alábbi jogszabályok figyelembevételével kell tervezni: 
A  Korm.  rendelet  4.§(1)  bekezdésének  értelmében  nyilvántartott  régészeti  lelőhelyen  állapot‐
romlással járó tevékenység csak engedéllyel végezhető. 
Az Kötv. 19. § (1) bekezdése szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal (beleértve az 
erdőtelepítést  és  erdőirtást)  a  nyilvántartott  régészeti  lelőhelyeket  jogszabályban  meghatározott 
esetekben  és  módon  el  kell  kerülni.  A  Korm.  rendelet  4.§  (3)  bekezdésének  a)  pontja  szerint 
megőrzésük érdekében a védetté nyilvánított régészeti  lelőhelyet a földmunkával  járó beruházással 
el kell kerülni, ami nem vonatkozik azok kutatására, illetve bemutatását célzó beruházásokra. 
A  Kötv.  22.§  (1)  bekezdés  értelmében  a  nyilvántartott  régészeti  lelőhelynek  a  beruházással 
kapcsolatos  földmunkával  érintett  részén  az  örökségvédelmi  hatóság  által  előírt  módszerekkel 
megelőző (régészeti megfigyelés, próba‐, és teljes felületű) feltárást kell végezni.  

 Régészeti megfigyelés 
A Kötv. 22. §  (3) bekezdés a) pontja értelmében,  régészeti megfigyelést kell előírni, ha a  tervezett 
tevékenység  nem  vagy  csak  csekély  mértékben  érinti  a  nyilvántartott  régészeti  lelőhelyet  és  a 
régészeti  örökség  elemeit;  ha  a  régészeti  örökség  elemeinek  előfordulása  szórványos;  ha  a 
beruházással  kapcsolatos  földmunka mélysége nem éri el a  régészeti örökségi elemek  jelentkezési 
szintjét; ha a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával 
bolygatták,  illetve ha a beruházás műszaki  jellege miatt a  régészeti  feladatellátás más módon nem 
végezhető  el.  A  földmunkák  közben  végzendő  régészeti megfigyelés  (Kötv.  7.§  36.  pont)  célja  a 
beruházás  földmunkájának  régész  által  a  helyszínen  történő  folyamatos  figyelemmel  kísérése, 
szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása. 

 Próbafeltárás 
A  Kötv.  22.  §  (3)  bekezdés  b)  pontja  szerint  próbafeltárást  lehet  előírni,  ha  előzetes  régészeti 
dokumentáció  nem  áll  rendelkezésre,  vagy  annak  készítéséhez  jogszabályban  meghatározottak 
szerint  nem  végeznek  próbafeltárást,  továbbá  földkiemeléssel  nem  járó  alapozási  technikával 
tervezett beruházás valósul meg, illetve a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli 
kiterjedése vagy rétegsora nem ismert.  

 Teljes felületű feltárás 
A  Kötv.  22.§  (3)  bekezdésének  c)  pontja  alapján  teljes  felületű  feltárás  írható  elő,  amennyiben  a 
beruházással  érintett  lelőhely  vagy  lelőhelyrész  hazánk múltjának  kiemelkedő  fontosságú  forrása, 
illetve  ha  a  beruházás  történeti  városmag  területén  valósul  meg,  továbbá  –  a  Kötv.  22.§  (3) 
bekezdésének  d)  pontja  szerint  –  ha  a  feltárás  a  tudományos  ismereteket  várhatóan  jelentős  új 
eredményekkel  gazdagítja. A hatóság  a Kötv. 22.§  (4) bekezdése  alapján  a  régészeti  feladatokat  a 
lelőhely különböző részei vonatkozásában eltérően is meghatározhatja. 
A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20.§ (4) bekezdés és a Kötv. 22.§ 
(5) bekezdésének b) pontja rendelkezik. A megelőző  feltárásra  jogosult szerv és a beruházó közötti 
szerződéskötést a Kötv. 22.§ (10) bekezdés írja elő. 
A beruházó költségviselését a Kötv. 19.§ (3) bekezdése írja elő. A Kötv. 19.§ (4) bekezdés értelmében 
a  régészeti  feladatellátás  hatósági  ár  alapján  végezhető.  A  hatósági  árakat  a  Korm.  rendelet  5. 
melléklete tartalmazza. 
A  Kötv.  22.§  (2)  bekezdése  szerint  a  földmunkával  járó  beruházások  előkészítése  során  előzetes 
régészeti dokumentáció (a továbbiakban: ERD) készíthető, különösen a földterület‐kiválasztáshoz és 
nyomvonal‐kijelöléshez;  nem  nagyberuházás  esetén  a  beruházó  az  ERD  készítésével  feltárásra 
jogosult intézményt bízhat meg. 
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A régészeti feltárások költségét, a mentő feltárások kivételével annak kell fedezni, akinek érdekében 
a  feltárás szükségessé vált  (Kötv.19. §  (3), 22‐23. §). A  fejlesztések, beruházások  tervezése  során a 
megelőző  feltárás  teljes  költségét,  de  legalább  a  teljes  bekerülés  9  ezrelékét  kell  költség‐
előirányzatként biztosítani a feltárás fedezetére (Kötv 23. §. (1)). A feltárásra jogosult intézményekről 
Korm.  rendelet  21.  §‐a  rendelkezik.  A  szükséges  feltárások  rendjét  a  Korm.  rendelet  11‐18  §‐a 
határozza meg. Nagyberuházásokkal összefüggő régészeti  feltárások esetben a Korm. rendelete 19‐
25 §‐a alapján kell eljárni. 
 
B) Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 
Valamennyi,  a  régészeti  feltárás  esetén  kívül  előkerült  régészeti  emlék,  illetve  lelet  esetében  is 
törekedni  kell  a  régészeti  örökség  elemeinek  helyszíni megőrzésére  a  Kötv.  24.  §  (1)  bekezdése 
szerint. Ha bármilyen tevékenység során régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy lelet kerül elő, 
a felfedező (a munka felelős vezetője) a Kötv. 24. § (2) bekezdés értelmében köteles a tevékenységet 
azonnal abbahagyni és a feltárásra jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet 
a hatóság intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről ‐ a felelős őrzés 
szabályai szerint ‐ a hatóság intézkedéséig gondoskodni. 
A  régészeti  lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. § alapján 
szankcionálják. 
 
 
E)  TÖRTÉNETI TÉRBELI RENDSZEREK ALAKULÁSA 
A Koncepció  Jászkisér  történelmi‐földrajzi helyzetét alapul véve mikro  térségének középpontjaként 
definiálja a  várost. 1828‐ban oppidum, 1873‐ban  rendezett  tanácsú  város, 2009‐ben  városi  rangot 
kapott. Múltja alapján tehát joggal tart igényt mikro térségi szerepkörére.  
 
 
F)  MŰEMLÉKI  JELENTŐSÉGŰ  TERÜLETEK,  MŰEMLÉKI  KÖRNYEZETEK,  MŰEMLÉKEK  ESZMEI, 

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

Jászkisér  országosan  védett  művi  elemei  a  helyi  védett  értékekkel  kiegészülve  kijelölik  a  város 
múltjának  megmaradt  darabjait,  struktúráit,  egyedi  arculatú  részeit.  Jó  érzéssel  tekinthetünk  a 
kiemelt  építményekre,  hiszen megjelöltük  őket,  fennmaradásukért  tettünk  egy  lépést.  Felhívtuk  a 
figyelmet esztétikai jelentőségükre, a város életében betöltött történelmi szerepükre. A védelemmel 
kijelentettük, hogy ezek az épületek, emlékek nem helyettesíthetők, a  jövő generációjának  is  látnia 
kell őket, hogy Jászkisér egyediségét megadva, a hely identitását erősítsék. 
 
A  védelemmel  azonban  nem  szeretnénk  az  építményeket  egy  múltbeli  szerepre  kárhoztatni.  A 
valamikori  funkciójuk  ismerete mellett meg kell találni számukra a mai és a  jövőbeni szerepüket  is. 
Nem  hasznosulhat  valamennyi  múzeumként,  az  a  kedvező,  ha  integrálódnak  a  város  életébe,  a 
településszerkezeti  helyzetüknek  megfelelő  funkciót  betöltve.  Nem  szabad  megijedni  a  múltban 
betöltött  szerepkör és a ma neki  szánt  funkció  jelentős eltérésétől. Ha élettel nem  töltjük meg az 
értékeket, szoborrá merevítjük azokat, melyek nem többek, mint díszletek a város színpadán. 
 
A Koncepció a hagyományos arculati elemek megőrzését felvette céljai közé, melyek között szerepel 
még  az  intézményi  infrastruktúra  fenntartható  fejlesztése  is.  Ezek  a  célok mind  összeköthetők  az 
értéket képviselő ingatlanok hasznosításával, élettel való megtöltésével. 
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G)  MŰEMLÉKEK MEGÚJULÁSÁNAK ÉS FENNTARTHATÓSÁGÁNAK GAZDASÁGI ESÉLYEI 
A Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014‐2020. – több más  irány mellett – a 
megye  gazdaságát  és  vonzerejét  erősítő  turisztikai  fejlesztéseket,  illetve  intézményi  fejlesztéseket 
nevesít.  
A  műemlékek  fenntarthatóságának  gazdasági  esélyét  a  rögzített  irányokhoz  való  kapcsolódás, 
hasznosításuk támogatott keretekhez kötése jelenti. 
 
 
H)  TELEPÜLÉSKARAKTER VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI 
Jelen  Koncepció  keretében  Jászkisér  értékvédelmi  elemeinek  áttekintése  is megtörtént.  Az  alábbi 
védelmi típusok lettek rögzítve: 

Helyi védelemre javasolt művi elemek 
‐ városképi jelentőségű útvonalak, terek 
‐ épületek 
‐ szobrok, kopjafák, emléktáblák, feszületek 

‐ helyi védelemre javasolt struktúrák 
‐ utcaszerkezet 
‐ látvány 

‐ helytörténeti jelentőségű elemek 
‐ objektumok 
‐ dűlőnevek, településrész nevek, egykori egyesületek 

 
A  Koncepció  a  védett  karakterjegyű  elemeken  túl  gondot  fordít  a  város  egészének  arculatára.  A 
szlömösödés megállítása, a barnamezős terület rehabilitációja eltérő karakterű területeket erősít. A 
Város  ugyanis  több  mint  alkotóelemeinek  egyszerű  összegzése,  valami  új  keletkezik  a  részek 
egymásra hatásából. Ám az elv visszafelé is igaz. Ha a részeket erősítjük, ezek hatása nem egyszerűen 
összegződik, hanem hatványozódva, magasabb szintű végeredményre vezet. 
 
 
I)  KÖRNYEZETI  TERHELÉSEK  ÉS  AZ  ÉPÍTETT  ÖRÖKSÉG  MŰSZAKI  ÁLLAPOTÁNAK 

ÖSSZEFÜGGÉSEI 
A város terjeszkedése, vonzást gyakorló létesítményeinek növekedése, kapcsolatainak bővülése mind 
a  környezetterhelés  növekedése  irányába  mutat.  Élhetünk  azonban  olyan  eszközökkel,  amely  e 
folyamatot mérsékelheti, sőt megállíthatja. 
 
A  környezetterhelés  tényezői  közül  a  zaj  és  rezgés  döntően  közlekedési  eredetű,  ám  a  gazdasági 
tevékenységből, sőt a szórakoztató  létesítményekből eredő terhelés  is  jelentős  lehet. A közlekedési 
eredetű  zaj‐  és  rezgésterhelés  környezetbarát  közlekedési  módok  alkalmazásával,  a  gazdasági 
eredetű  a  legjobb  technológiára  törekvéssel,  míg  a  szórakoztató  létesítmények  zajterhelése 
elsősorban zárt, zajszigetelt megoldásokkal mérsékelhető. 
 
A  környezetterhelés  másik  tényezője  a  levegőszennyezés.  Ez  technológiai  fejlesztésekkel,  a 
porterhelést megkötő burkolatokkal, illetve zöldfelületi kialakítással ellensúlyozható. 
 
A  harmadik  tényező  a  vízvédelem  kérdése.  A  víztakarékosság,  a  szennyezett  víz  tisztításának 
hatásfok‐növelése, a közművesítés kiépítése,  illetve a szürkevíz hasznosításának megoldásai mind a 
vízvédelem érdekeit szolgálja. 
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Az épített örökség műszaki állapotára mindhárom tényező kihat. Az épületek állagromlása,  illetve a 
rezgés, a levegőszennyezés és az agresszív vizek jelenléte között egyenes arányosság mutatható ki. 
 
A Koncepció jövőképe az életminőség javítását, a vonzó települési környezet kialakítását, valamint a 
környezetterhelés csökkentését egyaránt bevette céljai közé. Mindezek az örökség műszaki állapotát 
kedvező irányba befolyásolják. 
 
 
J)  FOLYAMATOK IRÁNYA, VISSZAFORDÍTHATÓSÁGA 
A  városiasodás  térnyerése  folytatódik.  Tény,  hogy  az Unión  belüli  lakosság  számának  csökkenése 
mutatható  ki, miközben  a  Föld  lakossága  ugrásszerűen  növekszik.  Ebből  az  éles  ellentmondásból 
jelentek meg a bevándorlás új formái. A Koncepció időtávjában e folyamat Jászkisér területén történő 
eszkalációja még nem indul el. A mai trendeket kell tehát előrevetíteni. Ebben a közegben – a város 
érdekében – a kompakt szerkezet megtartása a cél.  
A  telephelyi,  lakóterületi  kínálat  fenntartása mellett,  a  települési  térség  külterületet  bekebelező 
szétterülése mellett nem  szólnak  érvek. Az  elérhetőség  a mai  városszerkezeten belül  is  fejlesztést 
igényel. További terjeszkedés a kapcsolatok újabb és újabb vonalakkal való bővítését  igényli, amely 
újabb területeket von el a tájtól. 
 
A Koncepció az integrált településszerkezet mellett teszi le a voksot, az egységes város mellett, amely 
mégis egyediséget sugárzó  részekből  tevődik össze. Az elérhetőség  javítását célozza, a barnamezős 
területek új funkciókkal való megtöltése. A településszerkezeti tervben már kijelölt beépítésre szánt 
területek felülvizsgálatára koncentrál, a bevonásra tervezett területek optimalizálására. 
 
 
K)  KÁRENYHÍTÉS LEHETŐSÉGE, KÖLTSÉGE, ILLETVE ELLENTÉTELEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 
A település kulturális öröksége sérülékeny, meg nem újuló erőforrás, amelynek minden egyes eleme 
feltétlenül  megóvandó,  ezért  azok  elhelyezkedését,  védelmét  a  vonatkozó  Koncepcióban 
prioritásként szükséges kezelni. 
 
Az  örökséget  ért  károk mértéke  eltérő. Már  az  arculati megjelenést  beárnyékoló  kisebb  károk  is 
elrontják  a  városi  összképet. Amennyiben  ehhez  szerkezeti  károk  is  társulnak,  úgy  az  építmények 
hasznosíthatósága  kerül  veszélybe.  A  legutolsó  lépcsőfoknál,  azaz  az  örökségi  elemek 
megsemmisülésénél  egy  kapu  bezárul mögöttünk,  amin  soha  többé  nem  tudunk  visszamenni.  Az 
ellentételezés  ebben  az  esetben  lehetetlen.  Örülhetünk  a  felmérési  dokumentáció  meglétének, 
ismerhetjük  az  adatokból  kinyerhető  információt.  A  későbbi  korok  új  technológiával megerősített 
vizsgálati módszereit  azonban már  nem  tudjuk  alkalmazni,  sok, ma még  nem  ismert  tényt  örökre 
homályban tartva. 
 
A kárenyhítés helyett a hangsúlyt a megelőzésre, a megtartásra kell áthelyezni. Az örökségi elemek jó 
karban  tartása  az  elsődleges,  a  kárenyhítés  lehetőségeinek  kutatását,  csak  előbbi 
alkalmazhatatlansága esetére tartogassuk. 
Régészeti  lelőhelyeket érintő fejlesztések esetén mindenképp szükséges a terület előzetes feltárása, 
hogy az ott  található  régészeti  információk ne vesszenek el.  Itt a kárenyhítést a megelőző  feltárás 
jelentheti. 
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L)  A MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK TEKINTETÉBEN SWOT‐ANALÍZIS (KOCKÁZATELEMZÉS) 
 

ERŐSSÉGEK  GYENGESÉGEK 

Koncentrált elhelyezkedésűek.  Kevés számú országosan védett elemmel 
rendelkezik a település. 

Használatban lévő épületek.  Egyetlen műemlék sincs I. bírság kategóriába 
sorolva. 

A település morfológiai hangsúlyait jelentik.  Nincs kijelölt műemléki környezetük, azaz az 
általános elvek szerint kell azt lehatárolni. 

LEHETŐSÉGEK  VESZÉLYEK 

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

Jászkisér  település  határában  44  ismert  régészeti  lelőhely  található, melyek mindegyike  általános 
védelem alatt áll. 
 
A nyilvántartás 2 db műemléket és 1 db műemléki tartozékot ismer.  
 
8 db  városképi  jelentőségű útvonalat,  teret, 14 db  épületet, 25 db  szobrot,  kopjafát, emléktáblát, 
feszületet,  2  db  utcaszerkezetet,  4  db  látványelemet,  5  db  helytörténeti  jelentőségű  objektumot, 
valamint 3 típusú elnevezés‐csomagot rögzítettünk. 
 
A Koncepcióban vázolt fejlesztések közül több esetben kell olyan változtatásokkal számolni, melyek 
régészeti  lelőhelyeket  is  érinthetnek.  Ezek  részben  útépítéseket,  másrészben  fejlesztési  terület 
kialakításokat takarnak. Az útépítések között a legfontosabb egy tervezett gyorsforgalmi út Jászkisért 
érintő  szakaszának  megépítése.  E  munkák  előtt  mindenképp  szükséges  az  érintett  régészeti 
lelőhelyek terepbejárással egybekötött felmérése, majd megelőző feltárása. 
 
Jászkisér  Város  Településfejlesztési  Koncepciója  részletes  helyzetfeltárást,  helyzetelemzést  és 
helyzetértékelést  alapul  véve  született.  A  minden  tényezőre  kiterjedő  vizsgálat  a  kidolgozott 
Koncepció jövőképét legitimálja, kitűzött céljait reálissá teszi. 
Jászkisér  örökségi  elemei  kellő  hangsúllyal  szerepelnek  az  anyagban,  jól  követhetők  a  tervezett 
elhatározások. 
 
A  Koncepció  a  Város  értékeire  figyelve, megmaradásukat  segítve  tervez  hosszú,  illetve  nagytávú 
idősíkjában.  Valamennyi  elemében  benne  rejlik  az  örökség  védelmének  szempontrendszere. 
Alapelveiben  a  fenntarthatóság  és  fejlődés  tengelyei mentén mozog.  Épített  környezetről  vallott 
jövőképe  támogatható.  Az  „Arculatfejlesztés”‐megnevezésű  átfogó  célja  részcélként  nevesíti  az 
„Helyi értékvédelem megteremtését”.  
 
A Koncepció örökségvédelmi elemekre gyakorolt hatása tehát egyértelműen kedvező. 
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5.  NYILATKOZAT: AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KÉSZÍTŐJÉNEK NYILATKOZATA 
ARRÓL,  HOGY  A  TERVEZETT  MEGOLDÁS  MEGFELEL  AZ  ÖRÖKSÉGVÉDELMI 
JOGSZABÁLYOKNAK ÉS HATÓSÁGI ELŐÍRÁSOKNAK 

 
Alulírott  vezető  településtervező,  mint  az  örökségvédelmi  hatástanulmány  készítője  ezennel 
nyilatkozom,  hogy  jelen  örökségvédelmi  hatástanulmány  megfelel  az  örökségvédelmi 
hatástanulmány tartalmi követelményeit meghatározó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.  
Kijelentem  továbbá,  hogy  az  örökségvédelmi  hatástanulmány  elkészítésére  –  az  örökségvédelmi 
hatástanulmányról  szóló  39/2015. (III. 11.)  Korm.  rendelet  69.§  (2)  b)  pontja  értelmében, mint  a 
hatástanulmány  alapjául  szolgáló  tervfajta  elkészítésére  jogosultsággal  bíró  településtervező  – 
jogosult vagyok. 
 
Budapest, 2016. március hó 
 
 
 
 
 
……………………………………….. 
Paksi Szilvia okl. építészmérnök 
vezető településtervező 
TT/1 01 2592 
 
 
 
 
 
A  Jászkisér  Településfejlesztési  koncepciója  kapcsán  készített  Örökségvédelmi  Hatástanulmány 
Régészeti  fejezetét készítő  régészek nyilatkoznak, hogy a  régészeti  tanulmányt a 39/2015.  (III. 11.) 
Korm.  rendelet  és  a  hatósági  előírásoknak  megfelelően  készítették  el,  a  tervezett  megoldások 
megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. 
 
Pécel, 2016. február 22. 
 
 
 

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

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

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

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

KIALAKÍTÁS KARAKTERE SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS ÉRTÉKEIT 
 
C)  A LÉTESÍTMÉNYEK TOVÁBBI – SZEMREVÉTELEZÉSSEL MEGÁLLAPÍTHATÓ – ÉRTÉKEIT 
 
Jászkisér  Településfejlesztési  Koncepciójához  a  fenti  felsorolásban  szereplő  kritériumokat  betartó 
települési  Értékleltár  készült.  Szerencsés  körülmények  miatt  nemcsak  a  Településfejlesztési 
Koncepció,  hanem  a  Településrendezési  Eszközök  felülvizsgálata  is  folyamatban  van,  így  a  helyi 
értékek rögzítése biztosított. 
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7.  AZ ÉRTÉKVÉDELMI TERV TARTALMAZZA 

 
A)  AZ ÉRTÉKEK MEGHATÁROZÁSÁT ÉS TUDOMÁNYOSAN MEGALAPOZOTT RANGSOROLÁSÁT 
A régészeti örökség felmérését a Forster Központ adatbázisa, a Damjanich János Múzeum régészeti 
adattára,  a  régészeti  leltárkönyvek  áttekintése,  és  a  múzeum  éves  kutatási  jelentései  alapján 
állítottuk össze. Az értékek meghatározása, a  fenti adatforrások használata miatt, a  tudományosan 
megalapozott rangsorolást követi. 
 
A  műemléki  értékek  2016  februári  állapotot  tükröző  adatai  a  Forster  Központ  által  vezetett,  a 
kulturális  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV.  törvény  (Kötv.)  71.§  (1)  bekezdése  szerinti 
központi,  közhiteles  nyilvántartás,  valamint  a  Forster  Központról  szóló  199/2014. (VIII. 1.)  Korm. 
rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelő tudományos adatbázis alapján készültek. 
 
A helyi művi értékek besorolásánál az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 
66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 2.§ előírásait követtük.  
Javaslatunk helyi területi védelem (utcaszerkezet,  látvány, útvonal) és helyi egyedi védelem (épület, 
szobor, kopjafa, emléktábla, feszület) alá tartozó elemeket tartalmaz.  
 
A Forster Központ 100/533‐2/2014. iktatószámú levelében megállapította, hogy „Jászkisér Város nem 
tartozik a Világörökségi és világörökség várományos terület övezetébe.” 
 
 
B)  AZ  ÉRTÉKLELTÁRBAN  SZEREPELTETETT  LÉTESÍTMÉNYEK  ÉRTÉKEINEK  MEGŐRZÉSÉT 

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

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

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

Szolnok Megyei  Kormányhivatal  Szolnoki  Járási  Hivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi 
Osztállyal egyeztetni célszerű. 

  [A  településrendezési  eszközök  véleményezési  eljárása  gondoskodunk  a  kérés 
teljesítéséről.] 

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

•  A település kulturális öröksége sérülékeny, meg nem újuló erőforrás, amelynek minden 
egyes eleme feltétlenül megóvandó, ezért azok elhelyezkedését, védelmét a vonatkozó 
javaslatban prioritásként szükséges figyelembe venni. 
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C)  HELYI  SZABÁLYOZÁSI  ELEMEKRE,  ÖVEZETI  ELŐÍRÁSOKRA,  HELYI  ÉRTÉKVÉDELMI 
RENDELETRE VONATKOZÓ JAVASLATOT 

A  Településfejlesztési  Koncepció  kidolgozását  követően  sor  kerül  a  Településrendezési  eszközök 
felülvizsgálatára.  Ennek  keretében  születnek  majd  javaslatok  értékeket  is  érintő  szabályozási 
elemekre, illetve övezeti előírásokra. 
Az adatszolgáltatásként kapott poligonok feltűntetésén túl, szerepelni fog a tervlapokon az általános 
érvényű  előírásokat  követő  műemléki  környezet  lehatárolása,  továbbá  a  helyi  művi  értékek 
elhelyezkedése.  
Azt,  hogy  önálló  értékvédelmi  rendeletben,  vagy  a  helyi  építési  szabályzatban  kell‐e  sort  keríteni 
védelmük elrendelésére, önkormányzati döntés. Javasolt önálló értékvédelmi rendelet megalkotása, 
hiszen ennek keretében nagyobb szabadságfokot kap a Képviselő‐testület a feltárt értékek azonnali 
levédésére, továbbá szabályozásuk szükség szerinti aktualizálására. Ebben az esetben a helyi építési 
szabályzat tájékoztató elemként ábrázolja ezeket, azaz nem a helyi építési szabályzat megalkotásával 
válnak védetté. 
 
 
D)  AZ ÉRTÉK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ EGYEDI VAGY SAJÁTOS SZABÁLYOKAT 
A régészeti  lelőhelyek, valamint a műemlékek szabályozásáról a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény gondoskodik. 
 
A  helyi  értékek  védelmével  kapcsolatos  részletes  szabályozásra  önkormányzati  (előreláthatóan: 
önálló védelmi) rendelet keretében születnek majd javaslatok. 
 
 
E)  AZ  ÉRTÉKLELTÁRBAN  SZEREPELTETETT  LÉTESÍTMÉNYEK  ÉRTÉKEIT  ÉRINTŐ  FEJLESZTÉSI, 

RENDEZÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI TÍPUSÚ FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁT 
A Koncepció célrendszere, amely a jövőkép elérését szolgáló intézkedéseket veszi számba, rögzítette, 
hogy  milyen  területi  fejlesztések  szükségesek  az  alapvető  cél  teljesítéséhez.  Az  örökségvédelem 
elemei közül a régészeti  lelőhelyekkel  jelentkezett ütközés  jó néhány esetben. Az érintett régészeti 
lelőhelyek  esetében  kármentést  szolgáló  feltárások  elvégzésével  kell  számolni,  mint  ahogy  a 
nyomvonalas infrastruktúra kiépítésénél is régész jelenlétét kell alapul venni. 
A  helyi  értékek  beazonosítása,  a  fejlesztésekkel  ütközést  nem  mutat.  Védelmük  éppen 
fennmaradásukat szolgálja, ezért a fejlesztési elképzelések között helyi művi értékeket veszélyeztető 
javaslat nem szerepel. 
 
 
F)  AZ  ÉRTÉKVÉDELEMRE  IRÁNYULÓ  TEVÉKENYSÉGEK  PRIORITÁSAINAK  MEGHATÁROZÁSÁT, 

ÜTEMEZÉSÉT, FELELŐSEINEK MEGNEVEZÉSÉT 
A helyi identitás erősítését, a művi értékek megőrzését kiemelten említő Koncepció prioritásai között 
szerepel a művi értékvédelem.  
Az értékvédelemre irányuló tevékenységek ütemezésük sorrendjében: 

‐ helyi művi értékek beazonosítása, 
‐ helyi művi érték‐megőrzés támogatási formáinak számbavétele, 
‐ helyi értékvédelmi rendelet megalkotása, 
‐ védelmi intézkedések kidolgozása, karbantartása 
‐ önkormányzati feladatkör helyi művi értékvédelemmel való kibővítése. 
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