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1. BEVEZETÉS
Hunyadfalva Község örökségvédelmi hatástanulmánya a településfejlesztési koncepció
munkarésze a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet szerint készült.
Jelen örökségvédelmi hatástanulmány Hunyadfalva Község 2007. évben a Településrendezési
és Műszaki Társulás által elkészített településrendezési terv részeként elkészült
örökségvédelmi hatástanulmány felhasználásával, kiegészítésével készült.
Az örökségvédelmi hatástanulmány készítésénél a Lechner Tudásközpont által biztosított
örökségvédelmi adatszolgáltatás (műemlékek és régészet területén) valamint a község 2017ben készített és jóváhagyott településképi arculati kézikönyve is figyelembe vételre került.
Jelen hatástanulmány a településképi arculati kézikönyvvel együtt ad átfogó képet
Hunyadfalva Község épített értékeiről.
Hunyadfalvára 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)
Hunyadfalva neve még nem szerepelt az 1863-ban kiadott helynévtárban, de bizonyára már
abban az időben lakott hely volt. A XIX-XX. Század fordulójára hivatalossá vált névalak
valószínűleg szájhagyomány útján rögződött. A településnév utal a Hunyadyakkal való
kapcsolatra, ugyanis Kőtelek és Nagykörű határában nagy kiterjedésű földbirtokkal
rendelkeztek a Hunyady örökösök. A leszármazottak között lévő Hunyady Anna férje, báró
Baldácsy Antal alapítványt létesített a református egyház javára. A báró halála után itteni
birtoka teljes egészében a Baldácsy-alapítványra szállt, és egészen az 1945-ös földosztásig
odatartozott. Az 1903. évi Országos Helynévtárban mint Kőtelek külterületi lakott helyét
tüntetik fel Hunyadfalvát.
Szinte végtelen határ tartozott ide, 1935-ben Hunyadfalva központi részén 470 lakos élt, a
többi szétszórt helyen 737-en laktak családi életközösségekben. Hunyadfalván 1903-ban
iskolát létesítettek, 1910-ben a tanulók száma majdnem 100 fő volt. A kistelepülés első
tanítója jól tudta, hogy az olvasás, számolás, betűvetés tudománya mellett mit követel meg az
élet a keze közül kikerülő emberektől. Ezért mezőgazdasági ismeretekre is tanította a
gyermekeket, és saját kertjében gyakorlati foglalkozást is tartott. A felnőtt lakosság
művelődését a Kőtelek - Hunyadfalvi Római Katolikus Gazdasági Olvasókör biztosította.
Sajnos Hunyadfalva népessége kritikus mértékben lecsökkent az erőltetett tanyafelszámolások
miatt. A gondok ellenére a lakosság 1951-ben kezdeményezte a település elválását Kőtelektől.
Hosszú 42 évig tartó huzavona előzte meg Hunyadfalva önálló községgé alakulását. 1953-ban
az önállóság helyett a Kőtelki Tanács igazgatási kirendeltségét szervezték meg viszonylag
széles körű feladatokkal felruházva. A Szolnok Megyei Tanács 1968-ban megszüntette a
kirendeltséget a lakosság további fogyása és az ügyfélforgalom csökkenése miatt.
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A kedvezőtlen folyamatok 1990-re mérséklődtek és a lakosság újra igényelte a helybeli
oktatás engedélyezését. Az önállósodási törekvések eredményeként 1990-ben újraindult az
alsó tagozatos iskola. Az összevont osztályokat egy tanteremben oktatja két tanár, délelőtt az
iskolában, délután a napköziben foglalkoztak a 15 tanulóval. Sajnálatosan az
iskolaösszevonások miatt jelenleg nincs oktatás a Hunyadfalvi általános iskolában. A diákok
menetrendszerinti autóbuszjárattal járnak a közeli Kőtelekre iskolába.
Hunyadfalva 1993. január 1-jén önálló községgé alakult. A jegyzői feladatokat és gazdasági
ügyeket a Kőtelki Körjegyzőség végzi.
A település természeti adottságai
(Forrás: Dövényi: Magyarország kistájainak katasztere)
Hunyadfalva Jász-Nagykun-Szolnok megye ÉK-i részén található.
Hunyadfalva a Szolnoki-ártér területén található.
A Szolnoki-ártér kistáj, Jász-Nagykun-Szolnok megye területén helyezkedik el, területe: 700
km2, Magyarország kistáj kataszterében azonosító száma: 1.7.14.

Domborzat
A kistáj 85 és 91 m közötti tengerszintfeletti magasságú tökéletes síkság. A domborzat 70%-a
az ártéri szintű síkság orográfiai domborzattípusába sorolható, Szolnoktól Ny-ra a lösszel
fedett hordalékkúp-síkság enyhén hullámos.
A kistáj 85 és 91 m közötti tengerszintfeletti magasságú tökéletes síkság. A domborzat 70%-a
az ártéri szintű síkság orográfiai domborzattípusába sorolható, Szolnoktól Ny-ra a lösszel
fedett hordalékkúp-síkság enyhén hullámos, a központi részen pedig gyakoriak a rossz
lefolyású elzárt medencék. A kistáj domborzati képét a futásirányát sokat változtató Tisza és
Zagyva határozta meg.
Földtani adottságok
A pannón után rendkívül dinamikusan süllyedő felszínt az Északi-középhegységből érkező
folyók töltötték fel, főként finom szemű üledékkel. A kistáj felszín közeli üledékeinek döntő
többsége már a Tiszához és Zagyvához kapcsolódó holocén öntésiszap, öntésagyag. Csak a
Besenyszög-Tószeg vonaltól Ny-ra van 1-3 m vastag infúziós lösz a felszínen.
Éghajlat
A terület a mérsékelten meleg-száraz és a meleg-száraz övek határán terül el, de a D-i részek
már igen szárazak. A napsütéses órák száma É-on 1970-1980, D-en 2020 óra körüli. A
hőmérseklet évi középértéke 10,2-10,3 C0, a vegetációs időszak középhőmérséklete pedig
17,2 C0.
A legmelegebb nyári maximális hőmérséklet sokévi átlaga: 34,4 C0, a leghidegebb téli
maximumok átlaga: -17,0 C0.
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Az évi csapadékösszeg 500-530 mm között van, de délen 480-500 mm. A téli időszak
hótakarós napjainak száma: 33-34, az átlagos maximális hóvastagság 15-16 cm.
A szélirány gyakorisága igen egyenletes, sorrend szerint az É-i, ÉK-i, Ny-i irányok követik
egymást.
Vízrajz
A Tisza Tiszasülytől a Körös-ér torkolatáig (Tiszajenő mellett) terjedő 88 km-es szakaszának
ártere. A Tiszába folyik jobbról a Dobai főcsatorna, a Millér, a Zagyva, a Gerje-Perje, a
Kőrös-ér, balról: a Mirhó-Gyolcsi főcsatorna, a Gyenda-Tiszabői főcsatorna. Szélsőségesen
száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos terület.
Lf=0,5 l/s . km2

Lt=6% Vh=180 mm/év

Az árvizek fő időszaka a kora nyár, míg a kisvizek ősszel és télen gyakoriak. Az időszakos
belvizek levezetését mintegy 700 km-es csatornahálózat biztosítja.
Az állóvizek közül a mesterséges tározók és halastavak vezetnek. A talajvíz Szolnoktól D-re
és a bal parton 4-6 m az átlagos mélység. Keménysége Szolnoktól É-ra 25-35 nk0, D-re a 45
nk0-ot is meghaladja.
A kistáj nagy geotermikus gradiens értéke miatt sok a termálvízű kút.
A felszíni vizek kihasználtságát 1986-ban 80%-ra, a felszín alattiakét 60%-ra becsülték, a
kutak terhelése 60%.
Az utóbbi évek szélsőséges időjárása miatt a belvizek Hunyadfalva és térségében gyakoriak.
Növényzet
A kistáj a Tiszántúli flórajárásába tartozik. Potenciális erdőtársulásai a borokfüzesek, a
fűzligetek, a Kőris-mézéger láperdők és a tölgy-kőris-szil ligeterdők.
Az erdőgazdasági területeken zömében lágylombos, fiatal- és középkorú erdők díszlenek.
Az elterjedtebb termesztett mezőgazdasági főnövények a búza, az őszi árpa és a cukorrépa.
Talajok
Az uralkodó talajtípus az ártéri jellegnek megfelelően a kistáj É-i felében löszön, a D-i
felében allúviumon képződött, nehéz mechanikai összetételű (agyag, agyagos vályog) réti és
öntés réti talaj.
Sajátos táji adottságok
A kistáj településeinek egy része nemzetközi átmenőforgalmat is lebonyolító főútvonal
mellett helyezkedik el, más része azonban, mint Hunyadfalva is, csak alacsonyabb rendű,
zömmel bekötőútról érhető el.
A kistáj jelentősebb üdülési adottsága – a Tisza és holtágai mellett – a feltörő gyógyvíz,
amelyre több helyen fürdőközpont települt. A Tisza-mente túlnyomóan a Közép-Tiszai
Tájvédelmi Körzet része.
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Tájtipológiai összegzés
Szélsőségesen meleg, száraz, erősen vízhiányos terület. A Tisza védgátai között a hullámtér
időnként magas talajvízállású, nyers öntésiszappal borított alacsonyártéri síkság, amelyet
túlnyomórészt fiatal, nyers öntéstalaj borít. Ezen, a Tisza időszakos árvizei ellenére – nyári
gátakról védetten – szántóföldi művelés is folyik.
A védgátakon kívül K-ről kizárólagosan Ny felől is nagy területeken mentesített árteret
találunk alacsonyártéri síksági helyzetben, magas talajvízállással. Rajta a szántóföldi
hasznosítás a túlnyomó, erős kultúrsztyep külsőt adva a tájnak.
A táj Ny-i felében azonban jelentős területeken – kb. ¼-részben – folyóhátak közé zárt, rossz
lefolyású szikes ártéri laposok is előfordulnak. Rajtuk jellegzetes szikes növényzetű pusztákat
és gyenge minőségű szántóföldeket találunk, erős kultúrsztyep tájképpel.

Táji megjelenés, tájképi jellegzetesség
(Megalapozó vizsgálat tájrendezési munkarész, Szűcs Gábor, Kollányiné Földi Hajnalka)
A község árvízmentes, enyhe kiemelkedésű vonulaton található, tervezetten, szabályos
utcahálózattal kialakított kistelepülés.
Hunyadfalva közvetlen szomszédságában az idevezető út mentén nagyobb területű, korábban
mezőgazdasági hasznosítású, állattartó major található, melyben jelenleg csak időszakos
terménytárolás folyik. A majort széles, elhanyagolt állapotú védőfásítás határolja a
közlekedési út felől. A belterületet északról határoló mesterséges vízfolyás (Dobai főcsatorna)
menti meghatározó látványt nyújtó vegyes fafajú, széles fasor szegélyezi. A települést
közvetlenül körbeölelő táj szántóterületekből és nagyobb gyepekből, legelőkből áll.
(Gulyalegelő, Hájas-rét) Hunyadfalva külterületének táji megjelenését a mezőgazdasági tájra
jellemző telepített növényzet határozza meg. A volt anyagnyerő helyeken (vályogvető
gödrök), mélyfekvésű mezőgazdasági területeken vízállásos, nádas területek teszik
mozaikosabbá a külterületet.

Tájtörténeti vizsgálat
(Megalapozó vizsgálat tájrendezési munkarész, Szűcs Gábor, Kollányiné Földi Hajnalka)
Hunyadfalva településtörténete összefonódott a szomszédos Kőtelek történelmével. A
történelmi térképeken sem ábrázolják a falut, csak a III. katonai felmérés térképei utalnak a
külterületi lakott helyekre, puszták neveire. Az 1863-ban kiadott helynévtárban még nem
szerepelt Hunyadfalva, de valószínű, hogy abban az időben már lakott hely volt. Az akkori
megélhetési forrást biztosító tájhasználatára földművelés, a legeltető állattartás volt a
legjellemzőbb. A település neve utal a Hunyady grófi családdal való kapcsolatra (valószínű,
hogy ők alapították1788-ban), hiszen Kőtelek és Nagykörű határában nagy kiterjedésű
földbirtokkal rendelkeztek a Hunyady örökösök. Az 1903. évi Országos Helynévtárban, mint
Kőtelek legnépesebb külterületi lakott helyét tüntetik fel Hunyadfalvát.
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1935-ben a falu központi részén 470 lakos élt, 737-en a nagykiterjedésű határban laktak
családi életközösségekben. A tanyai lakosság a háztáji és mezőgazdasági munkát végzett.
Gabonát: árpát, zabot, búzát termesztettek. Külterjes, legeltető állattartás folytattak. A tanyák
körül kertek, gyümölcsösök lehettek.
Hunyadfalván 1903-ban iskolát létesítettek, 1910-ben a tanulók száma majdnem 100 fő volt.
A kistelepülés első tanítója mezőgazdasági ismeretekre is tanította a gyermekeket, és saját
kertjében gyakorlati foglalkozást tartott. A felnőtt lakosság művelődését a Kőtelek Hunyadfalvi Római Katolikus Gazdasági Olvasókör biztosította. A második világháborút
követő erőltetett tanyafelszámolások miatt Hunyadfalva népessége kritikus mértékben
lecsökkent. A gondok ellenére a lakosság 1951-ben kezdeményezte a település elválását
Kőtelektől, de ez nem valósult meg a jelentős népességcsökkenés miatt. A kedvezőtlen
folyamatok 1990-re mérséklődtek és a lakosság újra igényelte a helybeli oktatás
engedélyezését. Az önállósodási törekvések eredményeként 1990-ben újraindult az alsó
tagozatos iskola. (Jelenleg az iskola összevonások miatt nincs oktatás a hunyadfalvai általános
iskolában. A diákokat a falugondnoki szolgálat kisbuszával viszik a közeli Kőtelekre.)
Hunyadfalva 1993. január 1.-jén önálló községgé alakult. A jegyzői feladatokat és gazdasági
ügyeket a Kőtelki Körjegyzőség végzi.
A XX. század második felére jellemző (a tulajdonviszonyokban is bekövetkezett) változások:
a mezőgazdaság többszörös átalakulása, fejlesztése, a közlekedés, szállítás megnövekedése,
úthálózat fejlesztése, (bár a község jelenleg is un. zsákfalu), mind nyomon követhető a
települést környező táj jelenlegi szerkezetében, tájhasználatában, táji látványában.
Napjainkban a fentieken kívül a település mai életét meghatározza a természetvédelemhez
(nemzeti ökológiai hálózat) kötődő változatos, természeti értékekben gazdag táji környezet és
szomszédos települések turisztikai fejlesztései (Nagykörű, Kőtelek) is.

b.) A település régészeti örökségének felmérése

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
RÉGÉSZETI FEJEZET

HUNYADFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ
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Jelen örökségvédelmi hatástanulmány Kiszelovics Ildikó EV. megbízásából készült. Az
örökségvédelmi hatástanulmány készítését a településrendezési eljárás során a 2001. évi
LXIV. törvény jelenleg hatályos változatában a 85/A.§ (1-3) bekezdése írja elő

Jelen örökségvédelmi tanulmány a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendeletben 83-84.§ alatt
megfogalmazott tartalmi előírások 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.
(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell
meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és
településrendezési eszközöket.
(3) A hatóság örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő jogszabályban
meghatározott esetekben.”
Ha a fenti törvényt, a törvény szellemének megfelelően, a régészeti örökség védelmében
értelmezzük, akkor a legfontosabbnak azt tarthatjuk, ha a tervezett települési módosítások,
építkezések lehetőleg nem érintik a régészeti lelőhelyeket (Kötv. 2001. évi LXIV. törvény
„19. § (1) A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal - beleértve az ásványi vagyon
kitermelését is - (a továbbiakban: fejlesztések, beruházások) a nyilvántartott régészeti
lelőhelyeket kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon el kell kerülni.
(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében
mozdíthatók el. Amennyiben a feltáráson előkerülő régészeti leletek a helyszínen nem
őrizhetők meg, azokat kormányrendeletben meghatározottak szerint kell elhelyezni.”)
A régészeti védettség Tiszagyendán előforduló főformája a nyilvántartott régészeti lelőhely
(1-2. kategória) (Kötv. 2001. évi LXIV. törvény Értelmező rendelkezések, „7. § 35. Régészeti
lelőhely: földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti
összefüggéseikben találhatók.”)
Régészeti érdekű terület (3. kategória) (Kötv. 2001. évi LXIV. törvény Értelmező
rendelkezések, Régészeti érdekű terület: valamennyi terület, természetes vagy mesterséges
üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése
várható vagy feltételezhető.). A természetföldrajzilag valószínűsíthető, vízmentes
kiemelkedések potenciális régészeti érdekű területként kezelendőek.
A minél teljesebb településrégészeti rekonstrukció azért kulcsfontosságú, mert az
örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetének éppúgy célja a leletek - lelőhelyek
megmentése, védelme, mint a beruházások elősegítése azzal, hogy felhívja a figyelmet a
lelőhelyekre, a feltárásukkal járó költségekre (melyek A kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. Törvény értelmében a beruházót terhelik), a feltárások időtartamára,
a feltétlenül kikerülendő, szigorúan védett helyekre, hogy — lehetőség szerint — csak elvétve
fordulhasson elő, hogy a már folyó kivitelezési munkálatokat kelljen hosszú hónapokra
felfüggeszteni a nem várt leletek előkerülése miatt.
A nyilvántartott lelőhelyek Tiszagyendán a beruházóra háruló kötelezettségek
szempontjából két kategóriába sorolhatók.
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1. A feltétlenül kikerülendő lelőhelyek: a halmok (településdombok és/vagy temetkezési
helyek) (A természet védelméől szóló 1996. évi LIII.. törvény alapján természetvédelem
alatt is állnak), esetleg a középkori templomhelyek és más kiemelt jelentőségű, védett
lelőhelyek.
A halmokkal kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy nem csupán magának a halomnak a
bolygatása tilos, hanem 30 méteres körzetén belül minden talajmozgatással járó munka.
2. Megelőző feltárásra kötelezett régészeti lelőhelyek. A többi nyilvántartott lelőhely,
amennyiben a beruházást másutt nem lehet megvalósítani.
(Idézett törvény 22. § (2) A földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes
régészeti dokumentáció készíthető, különösen a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonalkijelöléshez. Nem nagyberuházás esetén a beruházó az előzetes régészeti dokumentáció
készítésével feltárásra jogosult intézményt bízhat meg.
(2a) A földmunkával járó, nagyberuházásnak nem minősülő, új nyomvonalú, külterületi
közútépítések előkészítése során a beruházó a régészeti érintettség felderítése érdekében a
feltárásra jogosult intézménnyel előzetes régészeti dokumentációt köteles készíttetni a
kerékpárút kivételével.
(2b) A nagyberuházásnak nem minősülő, földmunkával járó beruházások előkészítése során
az előzetes régészeti dokumentáció tartalmi elemeire a 23/C. § (2) és (5) bekezdésében,
valamint a 23/D. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A nyilvántartási adatok és - ha rendelkezésre áll - az előzetes régészeti dokumentáció
adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat
figyelembevételével a hatóság - jogszabályban meghatározottak szerint - a megelőző feltárás
keretében
a) régészeti megfigyelést ír elő, ha
aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti
lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit,
ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos,
ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek
jelentkezési szintjét,
ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával
bolygatták, vagy
ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el,
b) próbafeltárást ír elő - jogszabályban meghatározott kivételekkel -, ha
ba) előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez
jogszabályban meghatározottak szerint nem végeztek próbafeltárást,
bb) földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg,
bc)a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora
nem ismert,
c) teljes felületű feltárást ír elő, ha
ca) a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő
fontosságú forrása,
cb) a beruházás történeti városmag területén valósul meg,
d) teljes felületű feltárást írhat elő, ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős
új eredményekkel gazdagítja.
(4) A hatóság a (3) bekezdés a-d) pontjában meghatározott régészeti feladatokat a lelőhely
különböző részei vonatkozásában eltérően is meghatározhatja.
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Tájékoztató adatok:
A beruházással kapcsolatos régészeti feladatok tekintetében az örökségvédelmi szakhatóság
állásfoglalása a mérvadó. (68/2018. (IV. 9.) Korm. Rendelet a régészeti örökség és a
műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról. E rendeletben, valamint más
jogszabályokban meghatározott, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével (a
továbbiakban: örökségvédelem) kapcsolatos hatósági feladatok ellátására
„a) örökségvédelmi hatóságként (a továbbiakban: hatóság) a c) és d) pontban
meghatározott feladatok kivételével az 1. mellékletben felsorolt járási (fővárosi kerületi)
hivatalt (a továbbiakban: járási hivatal) az 1. mellékletben meghatározott illetékességi
területtel, ... jelöli ki.”
Hunyadfalva esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Jász-NagykunSzolnok megyei illetékességi területtel)
Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetének célja a lelőhelyek részletes
ismertetése abból a célból, hogy a településrendezési koncepcióban ill. tervekben szereplő
módosításoknak, fejlesztéseknek a hatása a régészeti örökség egyes elemeire nézve
felmérhető legyen, s ezáltal a beruházó számára tájékoztatásul szolgáljon a rá váró
kötelezettségekről.
Fontos tudnivaló: A terepbejárással, próbaásatással vagy szakfelügyelettel ill. az előzetes
régészeti dokumentáció elkészítésével nem zárulnak le okvetlenül a régészeti tennivalók. E
munkák a felderítést célozzák, azok eredményétől függően további régészeti kutatásokra,
azaz megelőző feltárásra is szükség lehet.
***
Kiegészítő megjegyzések
A nyilvántartott lelőhelyek listáját a Miniszterelnökség központi adatbázisa alapján veszem
sorra. Ez a lista a 2019. áprilisi állapotot tükrözi. Eszerint jelenleg, Hunyadfalva közigazgatási
területén belül a lista 1-2. számjegyig veszi sorba az nyilvántartásban rögzített helyszínű
régészeti lelőhelyeket.

II. ÁLTALÁNOS GEOGRÁFIAI-RÉGÉSZETI
[1. Örökségvédelmi vizsgálat; a)]1,

ÉRTÉKELÉS

II.1. Földrajzi bevezetés és településrégészeti jellemzők
Hunyadfalva a megye legkisebb települése, területe 535 hektár.
Hunyadfalva a Tiszától nyugatra fekszik, a Dobai-csatorna mentén.
Természetföldrajzi képét két tájféleség jellemzi. A falu délkeleti részén egy egykori Tisza
meder, amely a szabályozás előtt a folyó ártere és ideiglenes vízfolyások helye volt. Az
egykori magas parton található a mai falu egy lapos agyag és lösz platón.
A település közigazgatási területén a legkorábbi ismert megtelepedés a római korra tehető.
(Kr.u. I.-IV. század)
1

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet, 14. melléklet, 1.1.
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A falu területén módszeres régészeti kutatás nem történt, így régészeti adataink bizonyosan
hiányosak. A település első említése 1913-ból származik, de már a harmadik katonai felmérés
is mutat házakat a területen. Sokáig Kőtelek része volt. A község 1993-ban nyerte el
önállóságát.

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

III.
A
RÉGÉSZETI
VÉDETTSÉG
[1. Örökségvédelmi vizsgálat b)]2

RÉSZLETEZÉSE

III.1. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek
III.1.1. Megelőző feltárást igénylő régészeti lelőhelyek (2. kategória)
1. lelőhely: Kisbögre-major.
A településtől keletre található egykori Kisbögre-major, majd Ady Tsz. területén 1961ben földmunkák során három szarmata temetkezést bolygattak meg. A területen a
temető további részei várhatóak.3
2. lelőhely: Szennyvíztisztító telep
A település belterületétől délnyugatra a magaspart szélén terepbejárásból szarmata
településre utaló nyomok ismertek.4
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet, 14. melléklet, 1.3.3.
Csalog Zsolt: Jelentés a Hunyadfalva-Kisbögre-majornál végzett leletmentésről [DJM Rég.Ad. 11-68.],
Lelőhely Nyilvántartási Szám (LNySz): 25454
4
Kovács Katalin: Terepbejárási jelentés a Dobapuszta és Kőtelek közötti terepbejárásról, 2007. [KÖH
600/2680/2007.] LNySz: 57815.
2
3
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V. ÖSSZEFOGLALÁS
Hunyadfalva területén 2 régészeti lelőhely található, melyek a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott, védett lelőhely. A területen módszeres
régészeti kutatás nem történt, így a régészeti örökségvédelmi információink minden
bizonnyal hiányosak. További lelőhelyek előkerülésére elsődlegesen az egykori
magaspart szélén a két ismert lelőhely közvetlen környezetében és a község belterületén
lehet számítani a geográfiai sajátosságok miatt.
Az örökségvédelmi törvény értelmében a régészeti lelőhelyeket a beruházások során
lehetőség szerint el kell kerülni.
A 2001. évi LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről 8. § (1) bekezdése
világosan kimondja: „A föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő
vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon.” 10 § (1) bekezdés: „A régészeti
örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti
összefüggéseikben kell megőrizni.”
Régészeti örökségünk megőrzése erkölcsi kötelességünk és törvényben szabályozott
feladatunk is. A földmunkával járó beruházások során ezért kiemelt figyelmet kell
fordítani a régészeti örökség védelmére, megmentésére.

Szolnok, 2019. április 27.

Mali Péter
régész
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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
— A nyolcadik oszlopban a lelőhely állapota, ha van rá adat.
— A kilencedik oszlopban a Lelőhely Nyilvántartási száma – amennyiben szerepel
az adatbázisban.
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No.

Dűlő

1 Kisbögre-major
2

Szennyvíztisztító
telep

Intézkedés

A lelőhely
tszf.
magassága

Térképlap
száma

koordináták
(a lelőhely
középpontja)

temető

megelőző
feltárás

86 m

57-214

219627
750872

telep

megelőző
feltárás

84,5 m

57-213

218739
749812

A lelőhely
jellege

A lelőhely
állapota

Lelőhely
nyilvántartá
si szám

bolygatott,
részben
beépített
bolygatatla
n

25454

c.) Védett műemléki értékek értékleltára:
ca) a világörökségi és a világörökség várományos helyszínek és területek
Hunyadfalván világörökségi és világörökség várományos helyszín és terület nem található.

cb) az országos építészeti örökség elemei
Hunyadfalván országos védelem alatt álló művi érték nem található.

cc) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és a nyilvántartott régészeti
lelőhelyek
A Lechner Lajos Tudásközpont adatszolgáltatása alapján Hunyadfalván az alábbi lelőhelyek
találhatók:
Azonosító
25454
57815

Lelőhelyszám
1
2

Név
Kisbögre major
Szennyvíztisztító
telep

hrsz
013/2, 015, 018/1, 018/2
024/2, 024/3

d) A helyi építészeti örökség települési értékleltára (helyi védelem alatt álló
művi értékek)
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57815

Hunyadfalva község településképének védelméről Hunyadfalva Község Önkormányzata
Képviselő – testületének a 8/2017. (XII.13.) számú rendelete szól. A településképi rendelet a
jóváhagyott településképi arculati kézikönyvvel összhangban készült.
Hunyadfalva község önkormányzati képviselő – testülete a településképi rendeletben védelem
alá helyezte az alábbi épített értékeket:
-

Római katolikus imaház, Hunyadfalva, Árpád utca 12., hrsz:1
Kőkereszt, Hunyadfalva, Rákóczi út 14. szám mellett, közterületen
Kopjafa, Hunyadfalva, közpark

da) településszerkezet
A település szerkezetét tekintve szabályos utcás településszerkezetű. Az utcák mérnöki tervek
szerint alakultak ki. A településen található hét utca a Szolnok - Tiszasüly útról ágazó
bekötőútra fűződik fel. Fent említett bekötőút a település fő utcája.
Az utcák vonalvezetése szabályos, a keresztirányú átkötő utak arra merőlegesek.
A település szerkezetét meghatározza a közterületeken kívül a telekszerkezet és a települési
szövet. Hunyadfalva telekszerkezetét tekintve szabályos, az úthálózattal együtt mérnöki
tervek szerint kiosztott telekszerkezetű település. A telkek téglalap alaprajzúak, a közterület
(utca) felé a rövidebb telekoldal csatlakozik.
Az utcák által határolt tömbökben a telekoldalak egymással folytatólagosak, a csatlakozó
telekvégek derékszögűek, szabályos telekosztások jöttek létre.

21
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A történelmi térképeken sem ábrázolják még a települést, csak a III.
katonai felmérés térképei utalnak a külterületi lakott helyekre, puszták
neveire.

Katonai felmérés (1763 - 1787) térképe, melyen Hunyadfalva önállóan még nem létezik
(www.mapire.eu/hu)

II. Katonai felmérés (1806 - 1887) térképe még Hunyadfalva település nélkül
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III. Katonai felmérés (1869 - 1887) térképe, ahol a külterületi nevek alapján a település helye
már beazonosítható

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.
Hunyadfalva mérnöki tervek alapján kialakított egyenes vonalvezetésű utcákból áll, mely
alapításhoz és nem hosszú történelmi folyamathoz kötődik.
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dc) utcakép, utcakép részlet
Jellemző a lakóterületre az oldalhatáron álló beépítés, az utcára merőleges gerincű régi
házakkal és kockaházakkal vegyesen. Az épületek magassága közel azonos, és az előkertek is
nagyjából egyformák, így a különböző épület típusok és tetőformák nem hatnak zavaróan az
utcaképbe. A sok zöldfelület, az út menti fák, bokrok egységes utcaképet hoznak létre.

Az épület típusokat tetőformájuk alapján több csoportba tudjuk sorolni Hunyadfalván.
Megtaláljuk az utcára merőleges nyeregtetős épületet éppúgy, mint a sátortetős kockaházat.
Az egykori, jellemzően az 1900-as évek első felében épült hagyományos népi lakóházak
háromosztatúak voltak, megközelítésük az udvar felől, sok esetben tornácról történt. A
tornácvégeket a településen vagy már eleve zárt, utcára ablakkal nyíló tornácvéggel
alakították ki, vagy utólagos beépítésről beszélünk.

A népi lakóházak jellegzetessége a deszkaoromzat, melyet egyszerű díszítéssel, vagy
csipkézett ácsmunkával készítettek el.
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Az épületek később már falazott oromzattal épültek, vagy az utólagos
átépítésnél tűntek el a deszkaoromzatok.

Az 1950-60-as évek körül a kockaházak kezdtek elterjedni, jellemzően sátortetővel. Ezek az
épületek külső arányaik és tetőformájuk miatt is teljesen eltérnek a népi lakóházaktól.
Általában magasabb, 60-90 cm magas lábazat készült, így az épület magassága is nagyobb,
mint a régi lakóházaknál.
Sok esetben a kockaházakat a hátsó telekhatár felé bővítették, itt kapott helyet a nyári konyha
és a tároló épületek is.
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de) építményrészlet vagy alkalmazott anyaghasználat, tömegformálás,
homlokzati kialakítás
Hunyadfalván csak néhány jellegzetesebb népi lakóház maradt fenn, melyek
inkább csak részleteikben őrzik az egykori lakóházak jellegzetességét.
A deszkaoromzatok a település jellegzetes utcára merőleges gerincű,
nyeregtetős, tornácos, vagy anélküli épületein jellemzően fűrészelt
deszkaoromzatok voltak.
A népi lakóházak jellemzően vályogból épületek, az alapjuk sok esetben tégla.
A vályogházak külső homlokzata fehérre meszelt volt, míg a nyílászárók és a
deszka oromzat sötétebb színű. Ugyancsak sötétebbek voltak a lábazatok.

df) táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájértékek, növényzet
(Megalapozó vizsgálat tájrendezési munkarész, Szűcs Gábor, Kollányiné Földi Hajnalka)
A településre vezető bekötőút belterületi szakasza a burkolt felületű Árpád utca. Az Árpád
utca Kossuth és Petőfi utcák közötti szakaszán találhatók a község intézményei és
kereskedelmi egységei. Hunyadfalva zöldfelületi elemeinek minőségileg meghatározó része a
településközpontban található.
A kondicionáló hatású közhasználatú zöldfelületek: az rendszeresen fenntartott közpark, és a
közkert területe (játszótér, és a díszkert a közösségi ház mellett). Területileg a legnagyobb
zöldfelületi elem a temetőkert. A belterületi utakat kísérő zöldsáv, a nagy telekméretű
ingatlanok kertjei, a belterületi fásítások, a zöldfelületi rendszer különleges elemeit jelentik.
A zöldfelületi elemeket jelentőségük (közhasználatuk, elhelyezkedésük), kialakításuk és
növényzetük minősége, valamint a terület fenntartás gyakorisága, a zöldterület nagysága
alapján rangsorolva az alábbiak:
Közhasználatú, település szintű közparkok, közkertek
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A település kertépítészetileg is értékes, közhasználatú zöldfelülete az Árpád utcai játszótér és
közpark (73 hrsz.). A létesítés korának megfelelően, kertészetileg kialakított, gondozott
felületű, fákban gazdag, különböző zöldfelületi részelemek egymásmellettiségéből
összetevődő többcélú zöldfelület. A játszótér az előírásoknak megfelelően, helyi
kivitelezésben épített és fenntartott. Faszerkezetű játszóeszközei, hinta, mászóka és csúszda,
homokozó és javításra szoruló favonat, pihenőpad is található itt. A telkek felől gyöngyvessző
cserje sövény határolja a zöldfelületet, az utca felől akácfa fasor szegélyezi. Középen a
település alapításának emlékére emelt kopjafa körül örökzöldek (tuják) és kis virágágy
látható. A gyepben évelőágyások kísérik az utca felől a gyalogutat. A szomszédos területen
buszforduló veszi körbe a vendéglátást és kereskedelmet szolgáló épületet.

A játszótér és az emlékmű kopjafa a zöldfelületben.

Közösségi ház előtti teresedésen lévő kőkereszt körüli apró közkert. A Szabadság utca és a
Rákóczi utca torkolatánál elfekvő örökzöldek (Juniperus sabina ’Tamariscifolia’), oszlopos
borókával, keleti tujával, évelőkkel beültetett kicsi kert veszi körbe.

A község újjáépült játszótere a közelmúltban telepített kis fákkal és a sportpálya.

Korlátozottan közhasználatú intézménykertek:
A fent említett közparkhoz szervesen kapcsolódik a községháza és az iskolaépület-kápolna
körüli zöldfelület (75, 76 hrsz.) A hajdanán egységes kialakítású terület napjainkra - a
különböző használat és a folyamatban lévő átalakítás miatt – eltérő „zöldfelületi képet” mutat.
Hunyadfalvának nincs temploma, az istentiszteleteket az iskolaépület kápolnájában tartják
(Nagykörű plébánia filiája).
Könyvtár is itt található. Az orvosi rendelő a polgármesteri hivatal felújított épületében kapott
helyet. Burkolt autóbeálló, fenyőből és kis fákból, füves területből áll az intézmény
zöldfelületének növényzete. A tágasabb füves területen kis kapukkal felszerelt sportpálya
biztosította korábban a gyermekek iskolai mozgását. (Az iskolások az intézményi
összevonások miatt Kőtelekre járnak át.)
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Községháza, iskolakápolna melletti sportterület.

Korlátozottan közhasználatú, település szintű zöldfelület:
Temetőkert (94 hrsz.) a település legnagyobb zöldfelülete. A Petőfalvi utcáról nyíló sírkert,
kerítéssel körbevett, nagyrészt füves terület. A temető gondozott, kis ravatalozó-épület,
egyszerű Feszület található itt. A sírokra ültetett örökzöldeken kívül említésre méltó
növényzete nincs.

Temetőkert és a sírkertben lévő Feszület.

Különleges zöldterületi elem: közé soroltuk a ligetes, fás területeket, valamint a biológiai
aktivitással bíró, de esztétikai élményt, és használati értéket a település közössége számára
nem nyújtó nagyméretű belterületi, mezőgazdasági és kertgazdasági hasznosítású kerteket.
Ilyen a temetőkert szomszédságában lévő mélyfekvésű területen látható, a község keleti
határát közvetlenül szegélyező nyárfás erdő.
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Községben található utcaberendezések: utcajelző tábla, pihenőpad és gyalogjárda fiatal akácfasorral.

Utcafásítás:
A településen átvezető közlekedési út mentén (Árpád utca) minden évben erősen visszavágott
fehérfűz fasor látható. Az utcákon a lakóházak előtt többnyire gyümölcsfák (szilva, meggy)
és gömbformájúra metszett akácfák, fehér akácok fordulnak elő leggyakrabban, egy-két
helyen örökzöld keleti tuja-csoport is látható. Hunyadfalva utcáira jellemző növények: fehér
fűz (Salix alba), szürke nyár (Populus canadensis), fehér akác (Robinia pseudoacacia).
Cserjék közül az orgona (Syringa vulgaris), gyöngyvirágcserje (Spiraea vanhouttei).

• 3. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése
a) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid
és középtávon tervezett változások ismertetése
Az értékleltárban feltérképezett helyi szempontból jelentőséggel bíró építészeti alkotások
tekintetében területfelhasználási változás nem tervezett. A tervezett változtatások inkább
funcióbeli változások.

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
Hunyadfalván országos védelem alatt álló művi érték nem található.
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4. Értékvédelmi terv
c.) az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok
és követelmények
Az értékleltárban szereplő, védelem alatt álló értékek eredeti formájában
megtartandó, a településképi rendeletben előírtakat ezen védelem alatt álló
értékek esetén be kell tartani.

d.) az önkormányzati feladatok meghatározása
A település megalkotta a településképi rendeletet, melyben védelem alá helyezett helyi
értékeket. A helyi értéket táblával kell jelölni, a bemutathatóságot biztosítani kell, valamint a
településképi rendeletben rögzítetteket be kell tartani. Amennyiben újabb 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 (XI.8.) Kormányrendelet előírásai betartásával.
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