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1. BEVEZETÉS 
 

 

Szászberek község örökségvédelmi hatástanulmánya a településrendezési terv munkarésze a 

496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet szerint készült. 

Szászberekre vonatkozóan valamennyi, múzeumi adattárakban, szakirodalomban, 

levéltárakban fellelhető kiadvány és dokumentum, valamint helytörténeti kiadvány 

felhasználásra került, továbbá figyelembe lett véve a Polgármesteri Hivatal, és a helyi lakosok 

tájékoztatása, adatközlése. 

 

 

2. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 
 

 

a.) Történeti leírás 
 

Településtörténet  

 

(Forrás: Adatok Szolnok megye településeinek történetéből, Szolnok megyei Levéltár) 

 

 

Szászberek nevét először 1438-ban Zazberegh alakban, majd 1554-ben Zazberek, 1712-ben 

Száz Berek, 1799-től pedig a mai, Szászberek alakban említik. A községnév előtagja a) Szász- 

népnévből ered, megőrizve így az esetleges középkori német nyelvterületre történt betelepülés 

emlékét; b) berek utótag jelentése pedig vízparti bokros, cserjés hely, kisebb erdő, valamint 

tájnyelvi értelemben lehet a nádas, bozótos, vizenyős lapály, vízjárta rét megfelelője is. A 

község mai nevét az 5232-2-15/1950. sz. belügyminiszteri rendelet állapította meg. 

A községben régészeti ásatást nem végeztek, de területre a régmúlt időktől kezdve lakott 

lehetett, mert határában egy rézkori, a badeni kultúrából származó idol töredéke került elő. 

Varga S. Frigyes véleménye szerint „Szászberek neve és környékének néhány helyneve 

kisebb germán telepítés tényét hirdetik”. A XVI. Század közepén azonban lakossága már 

szinte teljesen magyar, az 1548. évi dézsmajegyzékben az alábbi családnevekkel 

találkozhatunk: Szabó, Farkas, Zalai, Nagy, Baladi (Tóth, Dranocz). Az 1552. évi hadjárat 

idején a Szolnokot elfoglaló törökök feldúlták a falut, de már a következő évben lakossága 

visszatért, és később új elemekkel gazdagodott, így az 1571. évi török defter szerint néhány 

délszláv családdal (Radics, Gorján, Dobrovác). A hódoltság idején a rendelkezésünkre álló 

dézsma- és portaösszeírások szerint lakott helynek tekinthetjük, azonban az 1680-as évek 

tatár-török betörései révén egy időre pusztává vált. Hosszabb időn keresztül mégsem volt 

néptelen a település, az érsekújvári hídvámjegyzékben 1586-ban és 1588-ban szászberki 

szekerezőket találunk. E támadások és későbbi birtokosa, az Orczy-család politikája 

következtében – mely alapvetően a zselléri rétegekre épülő, nagyratörő uradalmi 

gazdálkodása miatt gátolta az elpusztásodott egykori falvak jobbágyokkal való betelepítését – 

községi rangját nem nyerte vissza, s csak a XIX. század közepére érte le az itt élők száma a 

100 főt.  
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Az 1870-es évek végétől kezdve – mikor a puszta a Kohner család tulajdonába került – 

lakosságának száma folyamatosan emelkedett, melyben szerepet játszott új birtokosainak 

egyre több munkáskezet kívánó, szinte nagyüzeminek mondható – kisvasúttal is ellátott – 

uradalmi gazdálkodása. A népesség száma a II. világháború előtt az 1890-es illetve az 1910. 

évi szintre esett vissza, de a II. világháború után ismét jelentősen emelkedett, mert 

Felsőszászberken 104 jászalsószentgyörgyi és újszászi család igényelt magának házhelyet, 

Alsószászberekre pedig zagyvarékasiak telepedtek le. 1949-ben a lakosság 53, 4, 1960-ban 

pedig 33, 4%-a még mindig külterületen, a Csanálosi, Berenta, Daruháti, Szabolcsi, 

Hosszúháti és Alsótanyán élt. 1960-ig a népesség növekedése visszaesett, melyben szerepet 

játszott, hogy sokan a közeli megyeszékhelyre költöztek. 

A XV. Század első felében még községi jogállású települést 1489-ben már mezővárosként 

említik. Ezt a rangját nem sikerült sokáig megőriznie, mert a XVI. Század elején ismét 

faluként tűnik elénk. A középkorban Heves, 1569-től Heves és Külső-Szolnok, 1876-tól Jász-

Nagykun-Szolnok megye része. 1552-ben a törökök feldúlták, de 1553-54-ben lakói új 

telepesekkel kiegészülve visszatértek és a falut újjáépítették. A török közigazgatási beosztás 

szerint kezdetben a hatvani, az 1570-es évektől a szolnoki szandzsákhoz tartozott. A 

hódoltság idején lakott hely volt, de az 1680-as években elnéptelenedett a török-tatár 

pusztítások miatt. Csomortányi alesperes 1712. évi jelentésében azt olvashatjuk, hogy „Szász 

Berek mindenivel elfogyott és elpusztult”. A lassan magára találó pusztán a XVIII. Században 

néhány zsellércsalád élt.  

1828-ban ismét lakatlan helyként említik, azonban a század közepétől kezdve, 40 év alatt több 

mint 1000 főre emelkedett az itt élők száma.  

 

Közigazgatásilag Besenyszöghöz tartozott, de a két világháború között a szászberki lakosok 

már kérték önállóságuk kimondását, akkor még sikertelenül. A puszta legfejlettebb része 

Felsőszászberek 14 km-re feküdt Besenyszögtől, ami már önmagában is mutatta a helyzet 

tarthatatlanságát. 

A község birtoklástörténetére vonatkozó adatokkal csupán a XV. Század első felétől kezdve 

rendelkezünk. 1435-ben a Rozgonyi családnak Zsigmond király megengedte, hogy a hűtlen 

Szécsényi (Salgói) Miklóstól rászállt, s a Berzeviczieknek 2000 forintért elzálogosított 

birtokokat – köztük Szászberek egyes részeit- kiválthassák és 4100 forintért zálogul 

bírhassák. Albert király 1438-ban Szászberek fele részét már adományként adta a 

Rozgonyiaknak. 1458-ban Szécsényi László (felesége Rozgonyi Borbála) birtokait – így 

szászberki földjeit – 40 000 forintért elzálogosította Guti Országh Mihálynak és Losonczi 

Albertnek. E zálogjog 1467-ben Mátyás király rendeletével a velencei Bono Mózes kezébe 

került, azonban 1482-ben ugyancsak uralkodói parancsra, Szécsényi László egykori 

birtokaiba már ellentmondás nélkül iktatták be Guti Országh Mihály nádort és Losonczi 

Lászlót. 1489-ben Nagylucsei Orbán egri püspök és testvérei, Guti Országh Lászlótól és 

Losonczi Lászlótól 6 000 forintért zálogba vették Szászberek egyes részeit. A Rozgonyi 

család javai 1519-ben Rozgonyi Katalin révén a Báthoryak kezébe kerültek, s 1523-ban be is 

iktatták őket szászberki birtokaikba. (Rozgonyi Katalin férje Báthory Endre volt). Az 1546. és 

1552. évi portaösszeírás szerint a falu földesura Báthory András. Azonban 1559-ben 

Ferdinánd király, mivel a falu eddigi birtokosai, Mortonosi Pestényi András és János 

magtalanul hunytak el, Szászberek egyik felét Zay Ferencnek, másik felét megosztva 

Viczmándy Mátyásnak és Liszthy Jánosnak adta. Az egri káptalan egy év multán, 1560-ban 

azt jelentette az uralkodónak, hogy az előbb felsoroltak beiktatását ugyan végrehajtotta, de azt 

csak jelképesen tehette a zilált állapotok és az ellenőrizhetetlen birtokviszonyok miatt.  
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A zilált állapotokat jól tükrözi, hogy 1567-ben ismét találkozunk a középkori szászberek 

életében nagy szerepet játszó Országh családdal. 1567-ben Országh Kristóf elhunyt, s így 

szászberki birtokai 1569-ben török Ferencre, Országh Borbála férjére szálltak, ugyanakkor 

egy 1578. évi urbánum szerint a község földesura Báthory Miklós. 

A XVII. Század közepétől a helység birtokosa Váczy Mátyás volt. 1672-ben a kamara bérelte 

a szászberki határt. A törökök segédcsapatai, a tatárok az 1680-as években feldúlták a falut. 

Váczy Mátyás fia György teljesen eladósodott, ezért szászberek pusztát a szomszédos 

alsószentgyörgyieknek zálogba adta, akiktől – nem kis csalással- Orczy István, a német 

lovagrend adminisztrátora szerezte meg. Orczy azt javasolta az alsószentgyörgyi 

elöljáróságnak, hogy az 1720. évi országos összeírás idejére engedjék át neki a pusztát a 

jogbiztosító iratokkal együtt, mert ha Alsószentgyörgy pusztával rendelkezik, akkor nagy adót 

vetnek ki a községre. Természetesen az összeírás után nem adta vissza a pusztát az 

alsószentgyörgyieknek. Orczy István, hogy a csalással szerzett pusztát könnyebben 

megtarthassa, támogatót keresett és talált a nagyhatalmú Eszterházy Miklós személyében, 

akinek a segítség nyújtásért cserébe átengedte Szászberek fele részét. A XVIII-XIX. Század 

folyamán az Orczy és Eszterházy családok osztoztak a puszta területén. 1864-ben a 

közigazgatásilag Besenyszöghöz tartozó Alsó-szászberket herceg Eszterházy Pál, Felső 

szászberket Majer János birtokolta. 1878 körül a báró Kohner család kezébe került 

Szászberek. 1939-ben a Magyar Cukoripari Rt-nek és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei 

Közjóléti Szövetkezetnek adták bérbe. 

Szászberek a hódoltság végén vált pusztává. A XVIII. Században csupán néhány 

zsellércsalád, pl. 1786-ban mindössze kettő lakott e tájon. A későbbiek során a puszta 

népessége jelentősen növekedett, azonban az itt élő nép társadalmi állapota nem sokat javult; 

egy 1927. évi leírás szerint 2 a lakosok foglalkozása kivétel nélkül gazdasági cselédek, 

uradalmi alkalmazottak, gazdatisztek”.  

 

 

Így nem csodálható, ha a II. világháború után a lakosság 98%-a lett földhözjuttatott. 

Felsőszászberken átlag 5 holdat, Alsószászberken átlag 2 holdat kaptak a rászorulók.  

 

A földtulajdon megoszlása 1939 -ben és 1949 -ben: 

 

Birtoknagyság 1939 

családok száma 

1949 

családok száma 

0-5 kh  43 

5-10kh  146 

10-15kh  53 

15-25kh  8 

25-100kh  5 

100-500kh 2  

500kh felett 5  

 

Láthatjuk, hogy 1939-ben a Kohner család és örökösei, azaz összesen 7 tulajdonos, 1949-ben 

pedig már 254 család, valamint egy FMSZ osztozott a szászberki határon. 

 

Az Orczy család fejlett uradalmi gazdálkodását a Kohnerek még magasabb szintre emelték, s 

az 1900-as évek elején már jelentős állattenyésztő gazdaságot hoztak létre.  
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A híressé vált állattartásból is kitűnt a borzderes és szimentáli szarvasmarhák, a hidegvérű 

lovak és a magyar mangalica tenyésztése. A Kohner család szászberki uradalmán a II. 

világháború előtt már 17 km hosszú gazdasági kisvasút működött. 

 

A községnek 1438-ban Szűz Mária tiszteletére emelt temploma volt. 1571-ben még 

templomos hely, de az 1680-as években a török-tatár pusztítás következtében egyháza 

elenyészett. A falu birtokosa a Váczy család a szomszédos jászalsószentgyörgyre költözött, s 

megengedte, hogy az alsószentgyörgyiek az elpusztult templom köveit elhordhassák és a két 

harangot elvigyék. A XVIII-XIX. Században a puszta Jászalsószentgyörgy filiája, a XX. 

Század elején azonban egyházilag már az újszászi katolikus plébániához tartozott. 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

RÉGÉSZETI FEJEZET 

 

SZÁSZBEREK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

 

 

KÉSZÍTETTE: 

DR. CSÁNYI MARIETTA 

RÉGÉSZ, ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZAKÉRTŐ 

SZOLNOK, 2016. DECEMBER 

e–mail: csanyi@djm.hu 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen örökségvédelmi hatástanulmány a Kiszelovics és Társa településtervező Kft. 

megbízásából készült. Az örökségvédelmi hatástanulmány készítését a településrendezési 

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

 

E hatástanulmány a hatályos jogszabályok figyelembe vételével készült. 
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I. MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK – JOGSZABÁLYOK 

 

2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) írja elő. „Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni 

a település településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési 

koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi 

hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el 

kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) 

bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye 

szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. Szászberek 

településről az előző örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezete 2005-ben készült. Ez 

a tény indokolja jelen hatástanulmány elkészítését. 

(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell 

meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és 

településrendezési eszközöket.  

(3) A hatóság örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő jogszabályban 

meghatározott esetekben.”  

Ha a fenti törvényt, a törvény szellemének megfelelően, a régészeti örökség védelmében 

értelmezzük, akkor a legfontosabbnak azt tarthatjuk, ha a tervezett települési módosítások, 

építkezések, beruházások, tekintettel a lelőhelyek ex lege védettségére, lehetőleg nem érintik 

a régészeti lelőhelyeket (Kötv. 2001. évi LXIV. törvény „19. § (1) A földmunkával járó 

fejlesztésekkel, beruházásokkal - beleértve az ásványi vagyon kitermelését is - (a 

továbbiakban: fejlesztések, beruházások) a régészeti lelőhelyeket kormányrendeletben 

meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 

(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében 

mozdíthatók el. Amennyiben a feltáráson előkerülő régészeti leletek a helyszínen nem 

őrizhetők meg, azokat kormányrendeletben meghatározottak szerint kell elhelyezni.”)  

A régészeti védettség Szászberken előforduló két főformája, a nyilvántartott régészeti 

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

lelőhely: földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti 

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

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

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

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

kötelezettséggel jár, ezért hangsúlyozott megkülönböztetésük indokolt.  

A minél teljesebb településrégészeti rekonstrukció azért kulcsfontosságú, mert az 

örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetének éppúgy célja a leletek - lelőhelyek 

megmentése, védelme, mint a beruházások elősegítése azzal, hogy felhívja a figyelmet a 

lelőhelyekre, a feltárásukkal járó költségekre (melyek A kulturális örökség védelméről  

szóló 2001. évi LXIV. Törvény értelmében a beruházót terhelik), a feltárások időtartamára, 

a feltétlenül kikerülendő, szigorúan védett helyekre, hogy — lehetőség szerint — csak elvétve 

fordulhasson elő, hogy a már folyó kivitelezési munkálatokat kelljen hosszú hónapokra 

felfüggeszteni a nem várt leletek előkerülése miatt.  
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A régészeti védettség fenti két, törvényben definiált főformájába tartozó területek Szászberken 

a beruházóra háruló kötelezettségek szempontjából három kategóriába sorolhatók.  

Nyilvántartott lelőhelyek: 

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

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

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

jelentőségű, védett lelőhelyek.  

A halmokkal kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy nem csupán magának a halomnak a 

bolygatása tilos, hanem 30 méteres körzetén belül minden talajmozgatással járó munka. 

2. Megelőző feltárásra kötelezett régészeti lelőhelyek. A többi nyilvántartott lelőhely, 

amennyiben a beruházást másutt nem lehet megvalósítani. 

Régészeti érdekű területek (3. kategória) 

Földmunkával járó beruházások esetén a régészeti érintettség megállapítására az 

alábbiak értelmében célszerű lelőhely-felderítést végezni. 

(Idézett törvény 22. § (2) A földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes 

régészeti dokumentáció készíthető, különösen a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-

kijelöléshez. Nem nagyberuházás esetén a beruházó az előzetes régészeti dokumentáció 

készítésével feltárásra jogosult intézményt bízhat meg. 

(2a) A földmunkával járó, nagyberuházásnak nem minősülő, új nyomvonalú, külterületi 

közútépítések előkészítése során a beruházó a régészeti érintettség felderítése érdekében a 

feltárásra jogosult intézménnyel előzetes régészeti dokumentációt köteles készíttetni a 

kerékpárút kivételével. 

(2b) A nagyberuházásnak nem minősülő, földmunkával járó beruházások előkészítése során 

az előzetes régészeti dokumentáció tartalmi elemeire a 23/C. § (2) és (5) bekezdésében, 

valamint a 23/D. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

(3) A nyilvántartási adatok és - ha rendelkezésre áll - az előzetes régészeti dokumentáció 

adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat 

figyelembevételével a hatóság - jogszabályban meghatározottak szerint - a megelőző feltárás 

keretében 

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha 

aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit, 

ab)  a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos, 

ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek 

jelentkezési szintjét, 

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával 

bolygatták, vagy 

ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el, 

b) próbafeltárást ír elő - jogszabályban meghatározott kivételekkel -, ha 

ba) előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez 

jogszabályban meghatározottak szerint nem végeztek próbafeltárást, 

bb) földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg, 

bc)a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora 

nem ismert, 

c) teljes felületű feltárást ír elő, ha 
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ca) a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő 

fontosságú forrása, 

cb) a beruházás történeti városmag területén valósul meg, 

d) teljes felületű feltárást írhat elő, ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős 

új eredményekkel gazdagítja. 

(4) A hatóság a (3) bekezdés a-d) pontjában meghatározott régészeti feladatokat a lelőhely 

különböző részei vonatkozásában eltérően is meghatározhatja. 

 

Tájékoztató adatok:  

A beruházással kapcsolatos régészeti feladatok tekintetében az örökségvédelmi szakhatóság 

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

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

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

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

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

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

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

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

megyei illetékességi területtel) 

Külön jogszabály vonatkozik a nagyberuházásokra. 

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

nagyberuházásnak minősülnek-e.  

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

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

beruházás, 

b) a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánított beruházás, 

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

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

vagy 

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

szóló törvény szerint kisajátítást végeztek.” 

 

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

kell készíteni. 

(2) Előzetes régészeti dokumentációnak minősül az öt évnél nem régebbi 

örökségvédelmi hatástanulmány, ha a tartalmát és az elkészítéséhez alkalmazott 

módszereket tekintve megfelel az előzetes régészeti dokumentáció fogalmi feltételeinek, és 

alkalmas az elvégzendő régészeti feladatellátás módjának, valamint idő- és 

költségvonzatának meghatározására. 

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

a Hivatal készíti el. 

(4) Az előzetes régészeti dokumentáció adattartalmának meghatározásához a Hivatal 

megkeresésére a gyűjtőterületén érintett múzeum köteles a szakmai adatbázisában szereplő 

adatot ingyenesen, teljességi nyilatkozattal nyolc napon belül a Hivatal rendelkezésére 

bocsátani. 

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

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200393.KOR#lbj1param
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(6) A Hivatal az előzetes régészeti dokumentáció keretében végzett régészeti 

feladatellátás jogszabályban meghatározottak szerinti elvégzésébe más feltárásra jogosult 

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

Egyéb esetekben előzetes régészeti dokumentáció készíthető különösen a földterület-

kiválasztás során, a hatósági engedélyezési eljárásokat megelőzően. Kormányrendelet 

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

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

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

szükséges régészeti feltárások költségei - nemzetgazdasági szempontból indokolt esetekben - 

a központi költségvetésből fedezhetőek.”) 

Fontos tudnivaló: A terepbejárással, próbaásatással vagy szakfelügyelettel ill. az előzetes 

régészeti dokumentáció elkészítésével nem zárulnak le okvetlenül a régészeti tennivalók. E 

munkák a felderítést célozzák, azok eredményétől függően további régészeti kutatásokra, 

azaz megelőző feltárásra is szükség lehet. 

 

Egyedi esetekben felállíthatunk további alkategóriákat — javaslataink, tanácsaink vagy éppen 

sajátos helyi körülmények alapján. Ilyen lehet pl. olyan lelőhely, mely nagyon intenzívnek 

mutatkozik már a felszíni megfigyelések alapján is, s ezért feltárása igen költséges és 

időigényes lenne. A beruházás nem tilos e helyeken, csupán nem javasolt. Ez a figyelmeztetés 

a táblázat utolsó oszlopában, a megjegyzés rovatban szerepel. Szászberek területén egyelőre 

nem ismerünk ilyen lelőhelyet. 

*** 

Kiegészítő megjegyzések 

A nyilvántartott lelőhelyek listáját a Forster Központ – rendelkezésemre álló – adatbázisa 

alapján veszem sorra. Ez a lista a 2016. júliusi állapotot tükrözi. Eszerint Szászberek 

közigazgatási területén belül a lista négy nyilvántartott régészeti lelőhelyet tartalmaz. A 

térképen viszont 5 lelőhely poligonja szerepel. Természetesen én is mind az öt lelőhelyet 

ismertetem. 

Bár a Forster Központ adatbázisa alapján készült térképen a régészeti érdekű területek nem 

szerepelnek, azokat is igyekeztem feltüntetni, amennyire csak tudtam – manuális módon – az 

EOV térképről a kataszteri térképre másolni. 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a fent ismertetett sorszám alatt szerepelnek. Az 

azonosítatlan régészeti lelőhelyeknek a központi adatbázis nem adott sorszámot. E két 

lelőhelyet a hatástanulmányban római számmal jelöltem. A központi adatbázisban a négy 

lelőhelyet 1,2,3,13. sorszámon tüntették fel. Én a következőképpen módosítottam: 1., 2., 3., 

4(13)., 5. Egyébiránt azonban nem kívántam megváltoztatni az adatbázis lelőhely-számait, a 

régészeti érdekű területek folytatólagosan 6-tól 15-ig következnek. 
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II. ÁLTALÁNOS GEOGRÁFIAI-RÉGÉSZETI ÉRTÉKELÉS 

(VIZSGÁLAT 1-A,B )1,  

 II.1. Földrajzi bevezetés és településrégészeti jellemzők 

 

Szászberek Jász-Nagykun-Szolnok megye nyugati részén, az Alsó-Jászság szélén található 

Szolnoktól 17 km-re; közigazgatási határa 3922 hektár. A települést délkeletről a Jászapáti 

felé vezető út, a Császárok útja, nyugatról, pedig a Jászberény felé tartó 32-es főútvonal 

határolja, mely ezen a szakaszon a Zagyvát kíséri. Természetes határa a nyugati oldalon a 

Zagyva folyó, melynek bal partján fekszik. A településnév előtagja (szász) a középkori – 

török idők előtti – német nyelvterületről történt betelepülés emlékét őrzi. A „-berek” utótag 

jelentése vízparti bokros hely, amelynek mai emlékei a gyöngyvirágos tölgyfaerdők, 

fűzligetek.  

A település fő folyója a Zagyva, noha csak határfolyó, mellékpatakjai révén mégis 

meghatározza a környék földrajzi arculatát. A legtöbb, egykor a Zagyvába torkolló 

patakocskából csatorna lett. Köztük legjelentősebb a Berenta ill. a Kender-ér, mely végig 

kanyarog a nem túlságosan tagolt határban. Partjain ideális lakóhelyet találhattak a múltban 

megtelepedő elődeink. 

A folyók által lerakott hordaléknak megfelelően a terület tengerszint feletti magassága 

mindenütt meghaladja a 86 métert. A település maga a Zagyva-Berenta és a Kender-ér által 

bezárt, a környékből szigetszerűen elkülönülő, az élővíz közelségének köszönhetően 

ideális életfeltételeket nyújtó területen fekszik. 

Szászberek első írásos említése 1435-ből származik. Zsigmond király uralkodása alatt 

1438-ban Zazberegh néven templomos helyként említik a Szűz Mária tiszteletére épült 

templomával. 1489-től mezővárosi rangot kap, melyet a XVI. század közepéig meg is tart. 

Az 1552-es török dúlás után lakói 1554-ben visszatérnek, újjá is építik, de a hódoltság 

alatti rendszeres török támadások miatt mégis elnéptelenedik. 

Módszeres régészeti kutatások Szászberken nem folytak, arra azonban, hogy a magyarok 

bejövetelét megelőző évezredekben sem volt e terület lakatlan, néhány, a Damjanich János 

Múzeum raktárában őrzött lelet ill. adattári dokumentum utal. Néhány régészeti lelőhely az 

2008-2013-ban folytatott terepbejárások során vált ismertté.  

 

II.2. A belterület különleges földrajzi-régészeti értékelhetősége  
E tanulmányok célkitűzését figyelembe véve, a belterület, azaz jelen esetben maga a falu, 

speciális vagy még inkább, ellentmondásos területnek tekinthető. Minden település, így 

Szászberek is, előreláthatólag a legtöbb fejlesztést, beruházást a belterületen kívánja 

megvalósítani: itt épülnek a házak, üzletek, létesülnek parkok, szabadidő központok, falusi 

turizmust szolgáló változtatások stb.— minden, mely a lakosság érdekeit szolgálja. A 

település központja, majd a köré csoportosuló épületek sora, az alapító ősök bölcsességének 

köszönhetően, az esetek többségében, a földrajzilag legoptimálisabb területet foglalja el. 

Feltételezhetjük tehát, hogy a mai településen, az álló házak alatt-között őskori, ókori, 

                                                 
1 12. melléklet a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez 
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népvándorlás kori, középkori lelőhelyek bújnak meg, melyeket éppen a beépítettség miatt 

nem tudunk feltérképezni, s csak földmunka során véletlenül kerülhetnek felszínre. Mindezek 

folytán az a furcsa helyzet áll elő, hogy a múzeumi nyilvántartások alapján éppen a 

letelepedésre mindenkor legalkalmasabb terület tűnik lelőhelymentes vagy régészetileg ritkán 

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

leletek előkerülésére, ezért itt fokozott figyelem szükséges.  

 

 

III. A RÉGÉSZETI VÉDETTSÉG RÉSZLETEZÉSE (VIZSGÁLAT 1 

- F2) 

 

III.1. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

 

III.1.1. Azonosítatlan régészeti lelőhelyek 

Azok a lelőhelyek tartoznak ide, melyekről korábbi régészeti kutatások során kerültek a 

múzeum régészeti gyűjteményébe leletek. Egy–egy szűkszavú leltárkönyvi bejegyzés 

tájékoztat bennünket csupán a tárgyak származási helyéről. Mivel azonban a bejegyzett 

dűlőnevek sajnos réges–régen feledésbe merültek, és már az EOV térképlapokon sem 

találhatók, e lelőhelyek azonosítása gyakorlatilag lehetetlen.  

I. lelőhely, Kohner birtok: Közelebbről nem ismert területről Márton Lajos halomról számolt 

be a MNM Addattárában fellelhető dokumentumok alapján3 

II. Szántóföld: Közelebbről ismeretlen helyről az 1930-as években római kori éremlelet került 

a Magyar Nemzeti Múzeumba.4 

 

III.1.2. Feltétlenül kikerülendő, földmunkával nem bolygatható lelőhelyek 

(1. kategória) 

Az ebbe a kategóriába tartozó lelőhelyek (földvárak, kunhalmok) a természetvédelmi törvény 

értelmében is védelem alatt állnak.  

Az 1996. évi LIII. számú, a természet védelméről szóló törvény ab ovo kimondja 

védettségüket: 23 § (2) bekezdés: „(2) E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi 

forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett 

természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek..” 

[f) a kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi 

szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme 

lehet a tájnak; 

                                                 
2 12. melléklet a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez. 

3 MNM RégAd 189.SZ.III. Ltsz.:3854. 
4 MNM RégAd 1934. 54.F.II. Ltsz.:1301. 
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g) a földvár olyan védelmi céllal létesített vonalas vagy zárt alakzatú földmű, amely 

azonosíthatóan fennmaradt domborzati elemként történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, 

illetve tájképi értéket képvisel.] 

Az Alföld síkságából látványosan kiemelkedő, rendszerint kör alapú, meredek lejtőjű, 

különböző magasságú, jelentős régészeti és tájképi értéket képviselő halmok bolygatása, 

elhordása, alakjuk megváltoztatása törvényileg tilos és feltétlenül elkerülendő. Ilyen típusú 

halmok elsősorban a Tiszántúlon gyakoriak, azok nagy része a rézkorban keletkezett, míg a 

Zagyva völgyében számuk csekély, keletkezési idejükre egyelőre kevés adat utal. A laposan 

elnyúló szabálytalan alakú halmok pedig településhalmok, melyek az őskor két időszakában, 

az újkőkorban (V-IV. évezred) és a középső bronzkorban (II. évezred) egymásra rakódott 

házmaradványok, agyagos házpadlók rétegeiből emelkedtek dombokká. A harmadik fajta 

mesterséges, az eredeti felszínből kiemelkedő képződmények a földvárak. A felsoroltak mind 

a különösen védett lelőhelyek közé tartoznak.  

Szászberek területén nem ismerünk ilyet, de az azonosítatlan I. lelőhely a leírás szerint 

halom.5 

 

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

 

1. lelőhely, Felső-Szászberek (Berenta) 

A településtől északra, Felső-Szászbereken a Zagyva és Berenta kanyarulatában fekvő 

kiemelkedő területen az 1930-as években Balogh Béla, a szolnoki múzeum alapítója őskori 

településre és ismeretlen korú temetőre utaló leleteket talált terepbejárása során.6 

2. lelőhely, Bíbic-táblák 

A falu belterületének délkeleti határánál, nagyrészt a külterületbe nyúlóan húzódik a lelőhely, 

ahol rézkori telepnyomok találhatók a felszínen, ill. néhány temetőre utaló emberi csont 

töredéke.7 

3. lelőhely, Nyilas vagy Berenta-dűlő I. 

A községtől ÉK-re, mintegy 2 km-re, a Jászladányba vezető út két oldalán húzódik a lelőhely, 

a felszínen található leletek az újkőkori alföldi vonaldíszes kerámia és szkíta megtelepedésre 

utalnak.8 

4(13). lelőhely, Gátőrház 

A falu belterületétől alig 1 km távolságra a Zagyva mentén álló gátőrház környékén újkőkori 

(alföldi vonaldíszes kerámia), késő bronzkori településre utaló leletek, valamint Árpád-kori és 

késő középkori faluhely nyomai a felszínen.9 

                                                 
5 MNM RégAd 189.SZ.III. Ltsz.:3854. 
6 DJM RégAd Ltsz.: 155-70.; DJM Régészeti Gyűjtemény Ltsz- 54.39.1-; 68-75. 1-21.; 70.86.1. KÖH azonosító: 

36959 
7 Lelőhelybejelentő adatlap Szászberek 2008. [KÖH 600/1616/2009.]; Terepbejárás, Csányi Marietta, 2008. 

KÖH azonosító: 65260 
8 Lelőhelybejelentő adatlap Szászberek 2008. [KÖH 600/1616/2009.]; Terepbejárás, Csányi Marietta, 2008. 

KÖH azonosító: 65262 
9 Előzetes régészeti dokumentáció, 32. sz. főút 0+000-79+817 km sz. közötti szakasz, 2012 [KÖH 

600/2352/2012]; Terepbejárás, Tárnoki Judit, 2012. KÖH azonosító: 81397. 
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5. lelőhely, Berenta-dűlő II. 

A falutól ÉK-re, a Szászberki-csatorna (119. sz.) két oldalán lévő partos részen található a 

lelőhely, melynek egy része a jászalsószentgyörgyi határba esik. A területen őskori leletek 

találhatók a felszínen.10 

 

III.1.4. Régészeti érdekű területek (3. kategória) 

(Folytatólagosan számozva) 

(6) Bíbic-táblák 

(7) Alsó-Szászberki út mellet 

(8) Csatorna-part 

(9) Alsó-Szászberek, Kender-ér-part I. 

(10) Alsó-Szászberek, Kender-ér-part II. 

(11) Alsó-Szászberek, Kender-ér-part III 

(12) Alsó-Szászberek, Kender-ér-part IV. 

(13) Kender-ér-part I. 

(14) Kender-ér-part II. 

(15) Kender-ér-part III. 

 

 

IV. HATÁSELEMZÉS: A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI 

KONCEPCIÓBAN SZEREPLŐ MÓDOSÍTÁSOK ÉS A RÉGÉSZETI 

VÉDETTSÉG VISZONYA 

 

A Szászberki önkormányzat által tervezett fejlesztések, beruházások módosítása egyelőre még 

nem ismert. Ahogy döntés születik minderről, részletesen kitérünk a régészeti örökségre 

gyakorolt hatásukra.  

Előrebocsáthatjuk azonban, hogy  az egykori patakok-erek partján (Pl. Kender-ér, Szászberki-

csatorna) a környezeti adottságok olyan kedvezőek, hogy a belterülettel együtt régészeti 

érdekűnek tekinthetők. Ahogy pedig a korábbi fejezetekben megfogalmaztuk – az egész 

belterületet régészeti érdekű területnek tekinthetjük.  

 

V. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A község közigazgatási határa kicsi, mindössze 3922 hektár. A régészeti kutatás 

hiányosságaival magyarázható, hogy csak öt nyilvántartott lelőhelyet ismerünk, közülük is 

kettőt nem lehet azonosítani, azaz lokalizálni. Az utóbbi évek célirányos, beruházásokhoz 

kapcsolódó leletfelderítései révén mára öt régészeti lelőhely került nyilvántartásba.  

                                                 
10 KÖH azonosító: 89023 
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A kutatatlan területeken 10 régészeti érdekű területet határoztunk meg. A régészeti érdekű 

területek sora jól láthatóan kirajzolja a jelenlegi ill. az egykori partvonulatokat. Ezeken a 

területeken – földmunka esetén – a Hivatal a fent leírtak szerint jár el. 

Fontos tudnivaló, hogy soha nem tudhatjuk, mi rejlik földben – nemcsak a felsorolt helyeken, 

hanem bárhol a felszín alatt megbújhatnak leletek. Ezért a földmunkával járó beruházásoknál 

mindenkor figyeljenek a földből kiforduló tárgyakra, apró cseréptöredékekre, kövekre, 

csontokra, égett, hamus foltokra, s jelentsék előkerülésüket a helyi jegyzőnél vagy a szolnoki 

Damjanich János Múzeumban. 

Végezetül felhívjuk a figyelmet arra, hogy - a régészeti lelőhelyekre vonatkozóan – a 

régészeti örökségvédelmi hatástanulmány a címlapon ill. az alul feltűntetett időpontban 

érvényes állapotot tükrözi. A régészeti kutatások a megye területén továbbra sem állnak meg, 

a fenti településrégészeti kép ezért módosulhat. 

Szolnok, 2016. december 2. 

 

Dr. Csányi Marietta 

régész 
Rövidítések: 

DJM = Damjanich János Múzeum 

MNM = Magyar Nemzeti Múzeum 

RégAd = Régészeti Adattár 

KÖH = Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

Ltsz.: leltári szám 

 

 

VI. MELLÉKLETEK 

VI.1. Magyarázat a mellékletekhez  

VI.1.1.Összesítő táblázat: 

— Az első oszlopban a lelőhelyek sorszáma szerepel 

—  A második oszlopban a dűlőnév 

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

stb.)  

—  A negyedik oszlopban a szükséges ill. javasolt intézkedés 

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

—  A hatodik oszlopban a lelőhely középponti EOV koordinátái 

—  A hetedik oszlopban a lelőhely tengerszint feletti magassága 
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—  A nyolcadik oszlopban a lelőhely állapota, ha van rá adat. 

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

adatbázisban. 

VI.1.2. Térkép  

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

Forster Központtól átvett poligonok, a lelőhely központi azonosító számával. 

—  Kiegészítésképpen a településen belüli nyilvántartási száma is bekerült piros 

színnel a lelőhely mellé. 

—  A térképen rózsaszínnel körülhatárolt üres mező jelöli a régészeti érdekű 

területeket, mellette négyszögletes keretben a hatástanulmányban szereplő 

sorszám 
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c.) Védett műemléki értékek értékleltára: 
 
ca) a világörökségi és a világörökség várományos helyszínek és területek 

 
Szászberek községben világörökségi és világörökség várományos helyszín és terület nem 

található. 

 

 

cb) az országos építészeti örökség elemei 
 

Szászberek községben országos építészeti örökség elemei nem találhatók. 

 

 

 

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

 

A Lechner Lajos Tudásközpont adatszolgáltatása alapján Szászberken az alábbi lelőhelyek 

találhatók: 
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Azonosító Lelőhelyszám Név hrsz 

36959 1 Felsőszászberek 011/2, 011/3, 011/4, 

011/5, 011/6 

65260 2 Bibic táblák 145/1, 145/2, 144, 142/1, 

143/1, 143/2, 143/3, 115, 

142/2, 84, 054, 0128 

65262 3 Nyilas vagy Berenta 

dűlő 

030/2, 030/10, 033/1, 

063/5, 032, 030/11, 054 

81397 4 Gátőrház 05/10, 047, 048, 05/7, 

046/3, 046/4, 046/1, 05/9 

89023 5 Berenta dűlő II 027/2, 027/1, 022/4, 

022/5, 026, 0217/3, 

022/6, 0217/2 

 

 

 

d) A helyi építészeti örökség települési értékleltára 
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Az értékvédelmi vizsgálat ideje: 2008. május 
A védett építmény sorszáma: 1. 
A védett építmény megnevezése / 
Címe 

Víztorony 

Szászberek, Táncsics Mihály út, közterület 
A védett építmény helyrajzi száma: közterület 
Védelem típusa: É-6 típusú védelemre tervezett 
Védett építmény leírása: Szászbereken ipartörténeti emlékként meghatározó építmény a 

víztorony. A Táncsics Mihály úti közterületen álló, jelenleg már 

használaton kívüli építmény az 1900-as évek elején épült. 

 

 

 

Eredeti rendeltetés: víztorony 
Jelenlegi használati mód: Használaton kívüli víztorony 
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Az értékvédelmi vizsgálat ideje: 2008. május 
A védett építmény sorszáma: 2. 
A védett építmény megnevezése / 
Címe 

Kohner-kastély 

Szászberek, Kossuth Lajos út 196. 
A védett építmény helyrajzi száma: 59/1 
Védelem típusa: É-6 típusú védelemre tervezett 
Védett építmény leírása: A kastélyt báró Kohner Adolf építtette az 1800-as évek végén. 

A szászberki kastélyban nyaranta a  szolnoki művésztelepen élő 

festők, szobrászok alkottak. A földszintes kastélyépület teteje a 

háború alatt teljesen elpusztult. A jelenleg iskolának használt 

kastélyépület sokáig „ideiglenesen” lapostetős volt, majd 

nemrégiben új, magastetőt és tetőtérbeépítést kapott. A 

kastélyépület homlokzatán lévő címerek még eredeti 

állapotukban megmaradtak. 

 

Eredeti rendeltetés: kastély 
Jelenlegi használati mód: iskola 
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Az értékvédelmi vizsgálat ideje: 2008. május 
A védelemre tervezett építmény sorszáma: 3. 
A védelemre tervezett építmény 
megnevezése / 
Címe 

Lovas szobor 

Szászberek, Rákóczi út 213/c 

A védelemre tervezett építmény helyrajzi 
száma: 

35 

Védelem típusa: E-6 típusú védelemre tervezett 
Védelemre tervezett építmény leírása: Az egykori uradalom területén, de a kastélykert felosztása révén 

ma magánterületű lakótelken lévő lovas szobor a Kohner család 

első világháborúban hősi halált halt tagjának állít emléket. 

Eredeti rendeltetés: szobor 
Jelenlegi használati mód: szobor 
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Az értékvédelmi vizsgálat ideje: 2008. május 
A védett építmény sorszáma: 4. 
A védett építmény megnevezése / 
Címe 

Modern ökomenikus templom 

Szászberek, Terlanday Sándor tér 
A védett építmény helyrajzi száma: 67/3 
Védelem típusa: E-6 típusú védelemre tervezett 
Védett építmény leírása:  2003. május 24-én szentelték fel Szászberek új templomát. A 

templomot Gereben Gábor és Gereben Péter tervezte. A templom 

felszentelésén a celebrálást Keszthelyi Ferenc püspök végezte. A 

templom egyszerű vonalú, egyterű templom. A templom falai sóskúti 

kőből rakottak. A belső térben is kő és fa anyagú minden, acél csak 

nagyon indokoltan tűnik fel. A külső homlokzaton egyetlen figurális 

dísz található, egy angyalfejű bronz halacska, mely Stromfai Krisztina 

szobrász alkotása. A belső térben az oltárkép Molnár C. Pál festménye, 

melyet a korábbi, a második világháborúban elpusztult kápolna 

számára készített. 

 
Eredeti rendeltetés: templom 
Jelenlegi használati mód: templom 
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Az értékvédelmi vizsgálat ideje: 2008. május 
A védett építmény sorszáma: 5. 
A védett építmény megnevezése / 
Címe 

Major épülete 

Alsó-szászberek 
A védett építmény helyrajzi száma: 0182/5 
Védelem típusa: E-6 védelemre tervezett 
Védett építmény leírása: Hagyományos tornácos egykori iskolaépület. A 

boltíves tornác végigfutott sz épület előtt, melynek 

utolsó boltívét utólag beépítették. 
Eredeti rendeltetés:  
Jelenlegi használati mód: Gazdasági épület 
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Az értékvédelmi vizsgálat ideje: 2018. október 
A védett építmény sorszáma: 5.a 
A védett építmény megnevezése / 
Címe 

Major épülete 

 
A védett építmény helyrajzi száma: 66/1 
Védelem típusa: E-6 védelemre tervezett 
Védett építmény leírása:  
Eredeti rendeltetés: Kohner kocsiszín és gazdasági épület. Az egykori 

Kohner uradalom épülete 
Jelenlegi használati mód: Egykori gazdasági épület, rendezvényház 
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da) településszerkezet 
 

 

Községgé alakulása előtt a puszta területén három nagyobb központ volt: Alsó- és Felső-

Szászberek, illetve Daruhát. 1950-től önálló község lett Szászberek néven. 

Kialakulás történetéből következően, mérnökileg tervezett utcahálózat jellemzi. 

 

 
 

I. Katonai felmérés(1763 - 1787) térképe, melyen Szászberek önállóan még nem létezik 
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II. Katonai felmérés (1806 - 1887) térképe Szászberek (Felső – Szászberek puszta) 

településről 

 

 

 
III. Katonai felmérés(1869 - 1887) térképe Szászberek településről 

 

db) telekstruktúra, utcavonalvezetés 
 

A település belső szerkezetét kétféle megközelítésben lehet vizsgálni. 

A klasszikus morfológia elsősorban a települési utcahálózat vizsgálata alapján különíti el az 

alaprajzi típusokat, míg a funkcionális morfológia elsősorban a települési szerepkörök térbeli 

rendjét vizsgálja. 

A klasszikus morfológia alapján általában a városok összetettebb típust képviselnek, vagyis 

többféle morfológiai, alaprajzi alaptípus keverékéből tevődik össze. Valamely település 

morfológiája a kialakulásához, az alapításához kötődik. Alapvetően meghatározó, hogy 

létrejötte fokozatos, hosszú történeti folyamat eredménye, vagy meghatározott alapításhoz 

kötődik.  

A település létrejöttével magyarázhatóan jellemzően szabályos telekméretek alakultak ki és 

tömbökön belül közel hasonló telekméretke. Jellemzően falusias lakóterületnek megfelelő 

telkek, az intézmények és gazdasági területek telkei ennél jóval nagyobbak. 

 

 

 

 

dc) utcakép, utcakép részlet 
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Szászberek utcaképei jellegzetesen kertvárosias külsőt mutatnak. Az utcaképeket jellemzi az 

oldalhatáron álló épületek sora, melyek beépítési vonal szempontjából utcán, utcaszakaszon 

belül jellemzően azonosak. Jellemző és meghatározó az utcaképekre a fásított közterületek 

látványa, a jellemzően földszintes vagy földszint + tetőtér beépítéses, néhol földszint + 1 

emeletes házak sora. Összességében elmondható, hogy harmonikus, kiegyensúlyozott 

Szászberek utcaképeinek zöme, az épületek előkert, épületlehelyezés és magasság 

szempontjából közel azonosak.  

 

 

 

                      
 

 

 

 

A település központi részén  lévő intézmények jellemzően szabadon állóak, és méreteik, 

épületmagasságuk miatt a településkép hangsúlyos elemei. Az intézményi terület sűrűsége és 

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

A családiházas lakóingatlanokon egylakásos épületek vannak, többlakásos, vagy tömbszerű 

beépítés nem alakult ki. 

 

             
 

A településen védett, védendő utcakép nem található. 

 

 

de) építményrészletet vagy alkalmazott anyaghasználatot, tömegformálást, 
homlokzati kialakítást 
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Szászberek településen  történetéből adódóan régebbi, tömegformálás és 

homlokzati kialakítás szerint polgári lakóház nem alakult ki. a családiházak 

egy nagy csoportja jellemzően az 1950-es évek körül épült kockaház, tégla 

vagy beton alapon vályog, vagy tégla falazattal, sátortetővel, cserép fedéssel. 

Ezeket az épületeket folyamatosan újítják, a külső homlokzati nyílászáró csere 

révén  a hagyományos fa nyílászárót felváltja jellemzően a hőszigetelt 

műanyag, vagy fa ablak, a külső hőszigetelésre pedig homlokzati vakolat kerül. 

Az újabban épület épületek falazatinak anyaga tégla, nyílászárói műanyag, 

vagy fa ablakok, a tetőfedés jellemzően cserép. 

 

 

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

Szászberek zöldfelületi ellátottsága a gondozott, fenntartott, területek nagyságának 

tekintetében megfelelő (közkertek, intézménykertek). Nagy biológiai aktivitású, egybefüggő, 

helyenként ligetes növényzettel borított területek aránya a beépített, lakott területekhez képest 

igen jónak mondható. (erdők, erdőfoltok a csatornák mentén, füves területek a sportpálya 

környékén, belső magánkertek, stb.) 

Zöldfelületi használati érték szerint is megfelelő a települési zöldterületeinek jelentős 

hányada. (intézménykertek, játszótér). Találhatók azonban kertépítészeti szempontból 

„kihasználatlan”, (zöldfelületi funkciónélküli felületek: sportpálya környezete, agyaggödör 

területe). Vizuális-esztétikai jelentősége a településközponthoz tartozó zöldfelületi elemeknek 

van. (Templomkert, iskolakert Kossuth utcai része, Községháza előtti park, Kohner 

rendezvény ház előtti terület)  

A település zöldfelületei rendszeresen fenntartottak, gondozottak. Ideillő, egységes 

kertberendezési tárgyak (pihenőhelyek, padok, ismertetőtáblák, hulladékgyűjtők, útjelző 

táblák, stb.) jellemzik a köztereket. 

 

A település központi részén a közelmúltban épült templom és az önkormányzat új épülete 

körül kialakított zöldfelületek meghatározó, dekoratív elemei lettek a településképnek.  
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 3. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése 
 

 

a) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid 
és középtávon tervezett változások ismertetése 
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Az értékleltárban feltérképezett helyi szempontból jelentőséggel bíró építészeti alkotások 

tekintetében területfelhasználási változás nem tervezett. A belterületi változások tömbön 

belüliek és a meglévő állapot javítását, funkcióváltást szolgálnak, a tervezett belterületi 

lakóterület esetén pedig terület rehabilitás történik, alulhasznosított terület hasznosításával. 

 

 

b)Az a) pontban szereplő változások hatásai 
ba) régészeti örökségre 
 

Olyan változás nem tervezett, mely a régészeti örökségre hatással lenne. A 

fejlesztési koncepció figyelembe veszi a régészeti lelőhelyek megőrzését. 

 

 

bb) történeti településre, település- és tájszerkezetre 
 

A településen védett településrész, táj- és településszerkezet nem található. A 

fejlesztési koncepció figyelembe veszi a kialakult településszerkezetet. 

 

bc) a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre 
 

Szászberek községben műemléki érték nem található. 
 

4. Értékvédelmi terv 
 

 

c.) az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok 
és követelmények, valamint 
 
Az értékleltárban szereplő, helyi szempontból jelentősebb épített értékek 

közül a major épülete és a lovasszobor áll a településképi rendeletben 

elrendelt védelem alatt. 
 

d.) az önkormányzati feladatok meghatározása 
A település megalkotta a településképi rendeletet, melyben védelem alá helyezte a major 

épületet és  a lovasszobrot. Amennyiben védelem alá helyezési kérelem, indítvány érkezik az 

önkormányzathoz, akkor  a rendeletben részletesen szabályozottak szerint kell a főépítész 

közreműködésével kell a helyi értékvédelmi kérelmet elbírálni, a döntésnek megfelelően  a 

településképi rendelet módosítani a jogszabályok, elsősorban a 314/2012 8XI.8.) 

Kormányrendelet előírásai betartásával. 

 

 

      

 


