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Bevezető
Lovasberény bemutatása
Lovasberény
község
Fejér
megyében,
Székesfehérvártól északkeleti irányban, 20 km-re
található, 2580 lelket számláló közösség.
A Vértes-hegység déli és a Velencei-hegység
északi nyúlványai között elterülő termékeny síkés dombvidéket, amelyet a Rovákja-patak szel át,
a Krisztus születése előtti 2. évezredben már
gondolkodó, alkotó népek lakták.
A Mihályváron feltárt földvár maradványai, és az
ott talált bronzkori edények bizonyítják, hogy
már i.e. is lakták ezt a területet. A Magyarország
c. útikönyv szerint itt volt a Dunántúl egyik
legnagyobb földvára. A földvár tulajdonképpen
nem is vár, hanem a település köré emelt
földsáncok sorozata. A mihályvárit a leletek
alapján az avarok készíthették. A Szűzvár
környékén pedig kelta temetőt fedeztek fel, ahol
számos urnát találtak.
1898-ban. A Kazal-hegy és János-hegy
környékén a római korból származó edényekre és
érmékre bukkantak. Ezek szerint Pannónia egyik
települése volt ezen a helyen. Az i.e. 12-9.
századokban a rómaiak meghódították a
Dunántúlt, ahol már különféle népek (illirek,
kelták) éltek. Ezt a tartományt nevezték
Pannóniának, ahol a rómaiak élénk kereskedelmet
folytattak és valószínűleg az itt lévő településen
vitt keresztül az egyik útvonal.
A település nevét elemezve többféle magyarázat
közül válogathatunk. A nyelvészet segítségével
lehet megközelíteni egyik oldalról. Berény nevű
település több is van az országban, de mindegyik
előtagja más és más. Az előtag valamire utal, ami
jellemzi a települést.
Czuczor Gergely a berény szó eredetét a "bere"
szótőben kereste. Bere ugyanis adás-vevést jelent.
Ha elé vesszük a csere szót, cserebere lesz, amit
ma is használunk.
A név keletkezésekor az árufélék cseréje
jellemezte a kereskedelmet. Ha igaza van
Czuczor Gergelynek, akkor minden berény
utótagú helységnév vásárhelyet jelent. Falunk
nevében a lovas előtag jelenthetett lóvásárt vagy
a királyi ménes ittlétét.

Történeti megközelítés alapján 1266-os és 1271es oklevelekben szerepel egy Berény nevű
ősmagyar nemzetség. Hősiességükért V. István
felszabadította néhányukat a várjobbágyság
kötelékéből. Az egyik oklevél szerint Berényi
Bertalan fiai nemesi rangot kaptak, és a ranghoz
bizonyára egy falut. A kapott falut a tulajdonos
elnevezhette saját nevéről. Vajon a Berény vagy
Berényi nemesek közül alapította valaki a mi
Berényünket? A Lovas-Berény elnevezés először
egy 1009-ban kelt oklevélben szerepel, újólag
1302-ben említik.
Mihályvár és Szűzvár
A falu közelében található egy domb, melyet
Mihályvárnak neveznek. Ma már senki nem tudja
honnan ered ez a név. 1695. február 16-án
keletkezett jegyzőkönyv szerint legalább húsz
tanút kihallgattak. Az akkori tulajdonos, az
Eölbey család tisztázni akarta, hogy valóban
Lovasberényhez tartozik-e az akkori Miháli
várnak nevezett terület. A tanúk többsége akkor
hallott először a Mihályvár elnevezésről, de
Lovasberényhez tartozónak tudták.
Tóth György
olvasható:

verebi

lakos

vallomásában

",Soha Miháli várának hírét, se Lovas-Berénytől
különböző határját nem hallotta, hanem
mindenkor azon hegyet, kit most Miháli várának
neveznek Lovas-Berény földnek hallotta. Semmi
épületnek jelét azon a helyen nem tud, s nem is
látott, hogy lett volna. Csak azt hallotta a
berényiektől, hogy valamely Mihály nevű ember
kezdett volna azon hegyen szőlőt csinálni, s arrul
nevezték Miháli várának." Csapó György tanú
arra emlékszik, hogy egy Káka Mihály nevű
ember kezdett azon a helyen szőlőt csinálni, s
pincét akart, de mégis pusztán hadta, nevetségből
nevezték el Mihály várának. Szűzvárról csak
annyit, hogy a berényiek nagy része még most is
Szöszvárnak nevezi. Ennek a két dombnak a neve
azonban foglalkoztathatott valakit, aki költői
lélekkel bírt, mert igen érdekes történetet talált ki.
A valóságos helyhez vagy személyhez költött
történetet mondának nevezik.
A bronzkorban Mihály-vár és térségét
népesítették be, de a kelták és a rómaiak
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településnyomai, temetői is megtalálhatók a
település mai határában. A község neve egy
1302-ben kiadott oklevélben bukkan fel
Lowazberen (Lovászberény) alakban. A LovasBerény településnév a XVII. század végén
állandósult. Határa IX-X. század fordulójától
kezdve a Csák nemzetség ősi szállásterületéhez
tartozott. 1332-ben már templomos hely, a XV.
században pedig a Buzlai család birtoka. Buzlai
Mózes a század utolsó évtizedeiben átépíttette,
megnagyobbíttatta a templomot, és VIII. Ince
pápától 1484-ben az itteni Szent András-egyház
búcsúengedélyt kapott.

János özvegye, Eölbey Ilona már Vasdinyei
Jánosné néven szerepel, mint tulajdonos. 1699ben Heister Siegbert gróf megvásárolta az
örököstől. Nem ment simán a vásárlás, mert több
tulajdonos is jelentkezett. Többek közt Sándor
István, aki az örökösöktől korábban megvásárolta
több faluval együtt a berényi birtokot is. Később
már csak Nadapot követelte. Az is fokozza a
tulajdonjog zavarosságát, hogy a király is és a
nádor is adományozott birtokokat. A birtok határa
is bizonytalan volt. Előfordult az is, hogy egy
birtokot 4-5 részre is felosztottak, így ez is
nehezítette az eladást és vásárlást.

A falu gazdái

1719. december 29-én több birtokkal együtt
Berény is Fleischmann Anselm Ferenc báró
tulajdonába került. Mivel nem volt magyar, így
nem írták a nevére. Ez bonyolította később a
birtok eladását. 1730-ban gróf Cziráky József és
neje, Barkóczy Borbála megvásárolta több más
faluval együtt Berényt is. Nagyon erős lehetett a
vásárlási szándékuk, mert az előző tulajdonos,
Fleischmann Anselm Ferenc hivatalosan nem
birtokolta, így nem is adhadta el. A korábbi
tulajdonossal a Heister családdal kellett felvenni a
kapcsolatot. Cziráky József mindent megtett
annak érdekében, hogy a tulajdonjogot
megszerezze. Ugyanabban az évben a királyi
ügyész pert indított a tulajdonos ellen.
Szerencséjére már minden okmány a kezében
volt, így a pert megszüntették. 1730-ban tehát a
boldog tulajdonos magáénak mondhatta Berényt.
Ezután sem volt azonban zavartalan a Cziráky
család élete, mert még néhány évtized múlva is
jelentkezett egy-egy régebbi tulajdonos, vagy
annak örököse. Ezekről aztán kiderült, hogy nincs
semmiféle okmányuk, vagy őseik réges-rég
eladták vagy elcserélték a rájuk eső részt. Ha
jogosnak tűnt a követelés, a gróf kifizette az
örököst.

A Berény helységnevet először egy 1009. évi
oklevélben találták meg, és Szent István király a
veszprémi püspökségnek adományozta a Fejér
megyében lévő Berényt. Egy másik oklevélben
szintén szerepel a Berény nevű település, melyet
a Csák nemzetség egyik tagja örökölt. Ha két
településről van szó, akkor az a későbbi
Csákberény lehetett. Amennyiben a másik a
későbbi Lovasberény, akkor az V. László nővéréé
lett 1283-ban, de hamarosan megkapta tőle a
veszprémi egyház. 1302. február 18-án a
székesfehérvári káptalan kiállított egy okmányt,
amely a Csák család örököseinek elosztott
birtokokról szól. Ebben szerepel a Lovas-Berény
nevű birtok is. Azt viszont nem tudta tisztázni a
kutató, hogyan került a Csák család birtokába.
Arra rábukkant, hogy Csókakővára tartozékai
között szerepel. 1484-ben Buzlay Mózes a falu
birtokosa. Ezt bizonyítja VIII. Incze pápa levele,
melyben Buzlay Mózest fejér megyei főispánnak
és Lovas-Berény urának nevezi. Megdícséri a
templom
építéséért,
és
a
templomnak
búcsúengedélyt ad. 1540-től a baracskai Pállfy
család birtokában van a falu, valószínű
örökösödés címén. A török hódoltság ideje alatt
igen zavaros volt a birtok nyilvántartása, hiszen
elmenekültek
a
tulajdonosok,
sőt
Székesfehérváron nem működött semmiféle
hivatal. Komáromban intézték a hivatalos
ügyeket.
Az
irattárakban
fennmaradt
jegyzőkönyvekből megtudhatjuk, hogy többen is
követelték maguknak Lovas-Berényt. 1666-ban a
Széchenyi és Török család a tulajdonos, majd az
Eölbey család megvásárolja. 1686-ban özv.
Eölbey Mártonné zélogba adja vejének, Kéry
János tatai alvárkapitánynak. 1691-ben Kéry

Amikor a gróf teljesen magáénak érezte
Lovasberényt elhatározta, hogy elindítja a falut a
fejlődés útján. Céljait azonban nem tudta
megvalósítani, mert a franciák elleni háborúban
Mária Terézia katonájaként hősi halált halt.
Fiatalabbik fia, György kérvény intézett Mária
Teréziához a falu ügyében. A királynő 1765-ben
Lovasberényt mezővárosi rangra emelte, és négy
országos vásárt engedélyezett. A földművelés is
fellendült ezekben az években, ezt bizonyítják a
jobbágyok által befizetett egyházi tizedről szóló
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okmányok. 1791. június 19-én Cziráky László
gróf a lovasberényi uradalmat bérbe adta 15 évre
Rumpf Lipótnak évi 29 ezer forintért. Ez a bérlő
halála
miatt
hamarosan
megszűnt.
Érdekességként
említem
csak,
hogy
a
lovasberényi uradalom után a franciák elleni
hadjárat költségeire 4925 forintot fizettek
Czirákyék. Az utódok is szívükön viselték a falu
sorsát, mert kérelmezték a gyógyszertár
felállítását, amelynek engedélyét 1830-ban
kapták meg. 1858-ban megtörtént a birtok
tagosítása, felépült néhány év alatt Antal-, Lujzaés Belmajor. Magyarországon a XIX. sz.-ban
még feudális társadalom volt. Két osztály
jellemezte: földbirtokosság és jobbágyság.
A jobbágy a földesúr tulajdona volt. Telket kapott
urától, mely után különféle szolgáltatásokra
kötelezték. A termény kilencedét a földesúrnak, a
tizedét pedig az egyháznak kellett beszolgáltatnia.
Ezenkívül dézsmákat és ajándékokat kellett
adniuk a földesúrnak. Az 1848-as vihar söpörte el
a jobbágyrendszert. Ekkora már számos jobbágy
vált szabad emberré néhány hold földdel.
A török hódoltság első évtizedeiben a falu
elnéptelenedett, csak 1637-ben népesítették be
újra a Tolna megyei Bikácsról érkezett
református magyarok. A XVII. század végéig a
református családok száma meghaladta a
hatvanat, és a község népessége már meghaladta
a háromszáz főt. Újjáépítették a falut,
megkezdték a földek művelését, és birtokba
vették a korábbi római katolikus templomot. A
XVIII. század első évtizedeiben Lovasberény
benépesítése
újabb
fordulatot
vett.
Morvaországból zsidók érkeztek, KözépNémetországból,
a
Hessen-Kassel
tartománygrófság területéről harminc római
katolikus család telepedett meg. Ettől az
időszaktól kezdve vallásában, kultúrájában,
szokásaiban vegyes népesség élt a községben. Az
izraeliták száma a XIX. század közepéig
folyamatosan növekedett, meghaladta az 1200
főt. Miután a szabad királyi városokban is
letelepedhettek, számuk gyors ütemben csökkent.
A IX.század végén elérték a magyar törzsek a
Kárpát-medencét. Kénytelenek voltak megállni,
sőt le is telepedni, mert nyugatabbra már virágzó
államok állták útjukat. Leigázták az itt élő
népeket, és felosztották maguk közt a területet. A
Dunántúlnak ez a része valószínüleg a Berény

vagy a Csák nemzetségé lett. Adataink csak
későbbről vannak. A pogány magyaroknak csak
úgy volt esélyük a fennmaradásra, ha államot
alapítanak és áttérnek a keresztény vallásra. Ezt
látta meg első királyunk, István, és kemény
kézzel látott hozzá célja megvalósításához.
Tudjuk, hogy mennyi véres esemény fűződött az
államalapítás és a hittérítés munkájához, mégis
ennek köszönhetjük, hogy a magyarság
fennmaradt. Falunk területe is benépesült. Az ide
költözők felvették a keresztény vallást. A lakosok
az 1526-os mohácsi csata idején római
katolikusok voltak. 1543-ban a török had elérte
Székesfehérvárt. A környező falvak lakóinak egy
részét felkoncolták, más része pedig elmenekült.
Így elnéptelenedett a mi falunk is. A XVI.
században Magyarországon is egyre jobban
terjedt a reformáció. A Dunántúlon is nagyszámú
híve lett a Kálvin által reformált vallásnak. Az új
vallásra való áttérés a lázadás egyik formája volt.
A Dunántúl nagy része Szinán bég fennhatósága
alá került. Az volt a török érdeke, hogy a nép
visszamenjen elhagyott falujába, ott dolgozzon,
hiszen csak így tudott adót behajtani. Sikerült is
néhány családot idecsábítani. Szinán béget nem
érdekelte, hogy az adófizetője milyen vallású,
csak fizessen. Így örömmel vette, hogy az 1500as évek közepén református családok telepedtek
le a faluban. Mindezeket a MTA által felkutatott
okmányok bizonyítják. 1591-1606 között dúlt a
tizenöt éves háború. Ennek idején újra
elnéptelenedett a falu.
1637-ben a Tolna megyei Bikácsról református
vallású magyarok érkeztek. Nem bizonyított,
hogy a Pállfy-család hívta őket, vagy mint
költözködési
joggal
bíró
jobbágyok,
felkerekedtek
és
itt
kaptak
engedélyt
letelepedésre. 1663-ban a török elfoglalta
Érsekújvárt, és megerősítette a várat. Ehhez a
munkához sok kézre volt szüksége, ezért még
Berényből is lehajtotta a felnőtt lakosságot. 1683ban újra végigvonult a török had a vidéken, ezért
a falu lakói menekülni kényszerültek. A had
elvonulása után visszatért a lakosság. 1696-ban a
lakosság összeírásakor 63 ház volt a faluban, ez
becslések szerint 3-400 lakost jelent.
Ez elég nagy szám a sok tragédia után, ami a
lakosságot sújtotta. 1699-ben Heister Siegbert lett
a község gazdája. 1704-ben, a Rákócziszabadságharc idején Lipót császár őt nevezte ki
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a
magyarországi
császári
csapatok
parancsnokává. Kegyetlen vérengző katona volt.
1711-ben elbukott a Rákóczi-szabadságharc,
Heister vissztért berényi birtokára. Ekkor kezdett
foglalkozni jobbágyaival. Egy hithű katolikus
földesúr és református jobbágyai nagyon kirívó
képet mutathattak akkoriban. Ugyanis a földesúr
különféle eszközökkel kényszerítette jobbágyait,
hogy kövessék az ő vallását. Még az is
bonyolította a helyzetet, hogy a falu lakói a
kurucok oldalán álltak. Heister bizonyára szerette
volna megbüntetni engedetlen jobbágyait, de
akkor ki műveli meg a földet. Mégis, hogy rájuk
ijesszen, bezáratta a templomot.
A "nyakas kálvinista" jobbágyok nem ijedtek
meg, kitartottak vallásuk mellett, és továbbra is
tartottak istentiszteletet. Heister tudomásul vette,
hogy ez a 4-500 ember makacsul ragaszkodik a
református valláshoz, ezért taktikát változtatott.
Úgy döntött, hogy használhatják a templomot, de
építsenek a kastély mellé egy kápolnát. Ő adta az
anyagot, a jobbágyok pedig az építész irányítása
mellett dolgoztak. 1719-ben Fleischmann Anselm
lett a földesúr. Őt nem érdekelte milyen vallásúak
a jobbágyai, csak lennének többen. Ezért 1720
körül 30 német katolikus családot telepített ide.
Sőt, engedély adott a környező országokból
érkezett zsidó családoknak a letelepedésre. 36
zsidó zsellér család dolgozott a földeken. Később
még érkeztek családok, akik közül borkimérők,
kereskedők kerültek ki. A földesúr engedélyezte a
kereskedést, sőt két nagy házat építtetett, melyet
bérbeadott a zsidó családoknak. Meg volt
elégedve a zsidók munkájával, mert hamarosan
telket is adott zsinagóga építéséhez. Fel is épült a
zsinagóga mór stílusban.
A zsidó krónikás művében olvastam, hogy a
magyarokkal békés egyetértésben éltek. Amikor
engedélyt kaptak a városokban való letelepedésre,
többségük elhagyta a falut. 1785-ből származik
egy jegyzőkönyv, melyből a következők derülnek
ki: a jobbágyok már régebben erdőrészt és legelőt
kaptak a földesúrtól. Ezeket a saját céljaikra
használhatták. A mikor az erdőt kiírtották, újra
erdőért és legelőért folyamodtak. Ezt a kérésüket
az akkori tulajdonos, gróf Cziráky László
megtagadta, mondván, hogy volt erdejük, miért
írtották ki. A jobbágyok pert indítottak, de
elvesztették.

Lovasberény a XVIII. századtól napjainkig
Nemcsak a gazdasági fejlődés időszaka a XVIII.
század, hanem a reformátusok és a római
katolikusok között elmélyülő ellentétek korszaka
is. A rekatolizáció a birtokos család tagjaihoz, a
Czirákyakhoz kötődik. Gróf Cziráky József 1730ban vásárolta meg az uradalmat Franz Anselm
Fleischmann bárótól. 1740-ben úrbéri szerződést
kötött jobbágyaival, 1748-ban pedig elvette a
reformátusoktól a templomot, s azt a római
katolikus hitet követő alattvalóinak adta át. A
reformátusok közel két esztendeig az Isten szabad
ege alatt tartották az istentiszteletet. 1751-ben
építették fel sövényből és nádból font
oratóriumukat. Kőből épített templomot csak
1786-ban emelhettek. Ebben az időszakban
mindhárom felekezet (római katolikusok,
reformátusok és izraeliták) rendelkezett iskolával,
a tanítók személyét is ismerjük. A gazdasági
fellendülés
eredményeként
1765-ben
Lovasberény vásártartási jogot kapott, és ezzel a
mezővárosok sorába emelkedett. A század végén
már 327 lakóházat írtak össze, a családok száma
490,
népessége
pedig
meghaladta
a
kétezerötszázat.
A XVIII. századtól a község, majd a mezőváros
története összekapcsolódott a Cziráky család
históriájával. Lovasberény "épített világát"
elsősorban gróf Cziráky Antal Mózes határozta
meg. 1809-ben fejeződött be a kastély építése,
majd
1834-ben
a
vidéki
szempontból
monumentális római katolikus templomé.
Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc
alatt jelentős változásokra került sor. A
jobbágyok szabad paraszti birtokossá lettek,
megszabadultak a földesúr gazdasági és jogi
fennhatóságától. Lovasberény lakóinak döntő
többsége a haza szolgálatába lépett, a római
katolikus plébánost s a református lelkészt is
letartóztatták a császáriak, mert Kossuthnak, a
magyar függetlenségnek voltak hívei.
Lovasberény történetében is csak a kiegyezés
után bontakozott ki a polgári fejlődés. Megalakult
a képviselő-testület és az elöljáróság. A
népiskolai törvény szellemében új iskolák
épültek, majd a tankötelesek iskolai előkészítése
érdekében óvoda létesült. Megkezdődött a helyi
társadalom önszerveződése; társadalmi és
kulturális egyesületek jöttek létre, többek között
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segélyegylet, olvasókör és tűzoltó-egyesület
kezdte meg működését. A kulturális egyesületek
művelődési lehetőséget biztosítottak, közízlést
formáltak,
és
társadalmi
kapcsolatokat
teremtettek.
A település további gyarapodását az első
világháború, majd az azt követő forradalmak
törték meg. A XX. század húszas éveitől
számítható konszolidáció során feléledtek,
az
egyesületek,
és
a
újjászerveződtek
megváltozott viszonyok közepette új társadalmi,
közművelődési egyletek, társaságok alakultak.
Ismét pezsgő közélet jellemezte Lovasberényt.

támadása hiúsította meg a
törekvések további térnyerését.

demokratikus

A forradalom és szabadságharc utáni években a
vidék szocializálása, a termelőszövetkezetek
megalakítása került előtérbe. A népesség
létszáma is tükrözte a változásokat: 1949-ben
3102, 1960-ban 3129, 1970-ben 2973, 1980-ban
2639, 1990-ben 2594 fő lakta a községet.
Napjainkban szerény mértékű növekedést
tapasztalunk, 2751 fő a település össznépessége.

A második világháború minden korábbinál
súlyosabb megpróbáltatásokat hozott a falu
életébe. 1944. decemberében Lovasberény is
hadszíntérré vált, a négy hónapon át tartó súlyos
harcok után 1945. március 20-án hallgattak el a
fegyverek. A háború során 97-en vesztették
életüket, 51-en lettek a holokauszt áldozatai.
Megrongálódott 72 lakóépület, 38 pedig
lakhatatlanná vált. A harcoló alakulatok felélték
az állatállományt, 62 szarvasmarha, 75 sertés és
104 ló maradt a községben.
Az 1945. tavaszán kibontakozó demokratikus
átalakulás több forrásból táplálkozott: a
többpártrendszerből, a néphatalmi testületek
tevékenységéből és a földreform végrehajtásából.
A közigazgatás megszervezésével egy időben
zajlott a földreform, 236 földigénylő között 2099
hold szántót osztottak ki, egy igénylőre átlagosan
kilenc
hold
föld
jutott.
A
birtokok
felaprózottságát mutatja, hogy a falu határában
6350 parcellát tartottak nyilván.
1945-ben megkezdődtek az államosítások, a
negyvenes évek végén a kulákrendelettel
félelemben tartott földművesek tömegesen
hagytak fel foglalkozásukkal, és ajánlották fel
ingatlanaikat az államnak. A református és a
római katolikus egyházközséget is háttérbe
szorították, iskoláikat és az óvodát ugyancsak
államosították.
1950-ben
a
község
önkormányzatát is felszámolták.
Az 1956. október 23-án kirobbanó magyar
forradalom és szabadságharc volt minderre a
tiltakozó válasz. Lovasberényben is megalakult a
nemzeti bizottság és a nemzetőrség. November 4én a szovjet Vörös Hadsereg koncentrált
7

Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
Feltételezhetően a település kialakulásának okát a térségi összekötő úthálózat kereszteződése, a
Lovasberényi-hát kistáji Vértes és Velencei-hegység közötti pozíciója határozta meg. A településmag
kialakulásában megfigyelhető, hogy a táj adottságaihoz illesztették és a környező településekkel a
megfelelő összeköttetés elsődleges szerepet töltött be. Lovasberény történeti településrésze a kora
ellenére jól kialakított fésűs beépítésű telkekkel egymással párhuzamos utcákkal van ellátva, mely a
belterületbe csatlakozó összekötő úthálózat irányai szerint haladnak tovább. A korabeli település a
Rovákja-patak nyugati oldalán alakult ki, napjainkban azonban a település központjában helyezkedik el.

(Első katonai felmérés)
Az első katonai felmérésen jól kivehetőek a beépült településrészek
(forrás: https://maps.arcanum.com/hu/)
Ezen a területen jellemzően nagy telkek alakultak ki, a településszerkezet a hagyományos falusi
telekstruktúrát mutatja. A település később beépült részén is jellemző a falusias fésűs beépítés, a hosszú
és keskeny falusi porták.
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(második katonai felmérés)
A második katonai felmérésen látható, hogy a település a Rovákja-patak északkeleti oldalán új utca
feltárásával bővült. A meglevő utak mentén – nőtt a település, a telekszerkezet nem változott.

(harmadik katonai felmérés)
A harmadik katonai felmérésen látható, hogy a település mérete, úthálózata, és lakóépület állománya,
valamint a telekszerkezete nem változott a korábbi felméréshez képest.
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(1884. évi kataszteri felmérési térkép)
Az 1884-ben készült kataszteri térképen még nem látszik, hogy megépült a vasút, mely a térkép
készítését követően került megépítésre. A településszerkezet nem változik, tovább bővül a meglévő
közlekedési hálózat irányaiba. Jelentős mértékű növekedés látható a Cziráky-kastély környékét érintő
beépítésében.
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Katonai felmérés 1941-ből
A belterület szerkezetét alapvetően meghatározta a 811. számú II. főút és a 8119 összekötő út, valamint a
6-os számú Bicske-Székesfehérvár vasútvonal.
A település központja a templom és környezete a Kossuth és Rákóczi utca által lehatárolt tömb és
környezete. Általánosságban elmondható, hogy a településközpontban az építmények (lakóházak,
szolgáltató létesítmények) arculata egységes, falusias jellegű, az egyes településrészeken már eltérőek
stílusjegyek. Néhány helyen hiányos még a járdák, gyalogutak kiépítettsége, így nem megoldott az
elválasztott forgalmi rend sem.
Építészeti szempontból kiemelt jelentőségűek a település műemlékei és azok környezete. Meghatározó
településképi elem a műemléki védelem alatt építészeti értékek.
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Műemléki nyilvántartás
Ssz

Törzsszám Azonosító

Cím

Név

Védelem

Helyrajzi szám

M-1

1714

3674

Kossuth Lajos
utca

R.k. templom

Műemlék
II.

278/3

M-2

1715

3676

Kossuth Lajos
utca 84-86.

Ref. templom

Műemlék
II.

260

M-3

1716

3672

Belmajor

volt Cziráky
kastély

Műemlék
I.

1011/1, 1011/2

M-4

8800

3671,
15952,
15953

Arany János
utca 17.

Lakóház és
gazdasági épület

Műemlék
II.

121

M-5

9670

3673

Jókai Mór utca
13.

Népi lakóház

Műemlék
II.

130

Szent Flóriánszobor

Műemlék
II.

278/5

Zsidó temető

Műemlék
II.

659

3306

4117

M-6

9707

3675

Kossuth Lajos
utca Vörösmarty
Mihály utca
sarok

M-7

10879

3670

Széchenyi utca

Présház

Általános
műemlék
III.

Présház-pince

Általános
műemlék
III.

M-8

9209

3677

Nagydiósidűlő

M-9

9719

3678

Nagydiósi dűlő
325.

MK-1

MK-2

1714

1715

22126

22128

R.k.templom exMűemléki 278/6, 278/4, 37, 38,
lege műemléki
környezet 40, 267, 268, 269, 270
környezete
Ref. templom
ex-lege
műemléki
környezete

278/6, 261, 239, 240,
Műemléki
241, 242, 258, 50, 51,
környezet
52
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MK-3

MK-4

MK-5

1716

8800

9670

17361

volt Cziráky
kastély ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

0182, 1009, 1010,
278/5, 0183/3, 954/2,
935, 934, 932, 931,
930, 1012/1, 353,
352, 316/1, 316/2,
315, 314, 278/6, 1/1,
1/2

22124

Lakóház és
gazd.ép. ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

122, 127/2, 127/1,
120, 167/3, 175, 176,
177

22125

Népi lakóház exMűemléki
lege műemléki
környezet
környezete

MK-6

9707

22127

MK-7

10879

22123

Szent Flóriánszobor ex-lege
műemléki
környezete

108, 107, 129, 131,
141, 155, 154

Műemléki
környezet

1011/2, 1012/1, 314,
278/6, 1/1, 4

Zsidó temető exMűemléki
lege műemléki
környezet
környezete

030/12, 658, 660,
641, 602/3, 594, 593,
592, 591
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Sorszám:

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

M-1
Védettség:

Műemlék II.

Azonosító:

3674

Törzsszám:

1714

Cím:

Helyrajzi szám:

8093 Lovasberény, Kossuth

Lajos utca
278/3

LEÍRÁS, JELLEMZŐK

HELYSZÍNRAJZ

Település központjában, útszakasz kiszélesedésében, úszótelken
fekvő, keletelt, centrális hajójú, négyzetes szentélyű, K-i
toronypáros templom, a szentélyhez, a tornyok alsó szintjén,
kétfelől csatlakozó sekrestye és oratórium. Ny-i homlokzata előtt
sarokpillérek közötti oszlopos, timpanonnal lezárt, a főpárkányig
magasodó
lépcsős
portikusz,
tengelyében
konzolos,
szemöldökpárkányos kőkeretes bejárat, fölötte lunetta ablak. A
timpanon alatti gerendázaton felirat: MAGNIFICAT ANIMA
MEA DOMINUM („Magasztalja lelkem az Urat” - Mária
hálaéneke) K-i homlokzatának kétszintes tornyai, kő mellvéd
mögé rejtett lapos tetejűek, a harangszint nagyméretű ablakai
félköríves záradékúak. Oldalhomlokzatain lapos, tükrös, lunettás
architektúra. A bejárat oszlopsorra állított karzat alatti térbe
nyílik, a karzat kétfelől csigalépcsővel közelíthető meg. Lapos
kupolával fedett centrális hajó, csehsüveg boltozatos szentély,
sekrestye és oratórium. A sekrestye és oratórium bejárata fölött a
Cziráky- és Barkóczy-címer, kétoldalt széles hevederek alatt
mellékoltárok. Berendezés: főoltárkép: 1830 körül (Danhauser
József?); Assisi Szent Ferenc- és Nepomuki Szent Jánosmellékoltár, 19. század első fele; padok, barokk, 18. század
közepe (a régi templomból); oltárok, gyertyatartók, áldoztató
rácsok, padok, keresztelő medence, szószék, csillár, klasszicista,
19. század első fele. Orgona: 1834 (Klöckner Károly), átépítve.
A Buzlay Mózes által 1488-ban építtetett templom – melynek
részei a D-i toronyban látszanak –, felhasználásával épült 1748
körül. Mai alakjára gr. Cziráky Antal Mózes építtette 1832–
1834-ben (építész: Hild József)

Források:
-

-

-

KÖH Budapest: Magyarország Műemlékjegyzéke 2008, 58.o – Cser
István
Műemlékem.hu – https://muemlekem.hu/muemlek/show/3674
Örökségvédelmi adatszolgáltatás— Fejér megyei kormányhivatal
örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Fehér VÁRtervező Kft.

2021
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RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM MŰEMLÉKI
KÖRNYEZETE

Sorszám:

Mk-1

A 3674 azonosító számon nyilvántartott
műemléki érték műemléki környezete.

Védettség:

Műemléki környezet

Azonosító:

22126

Törzsszám:

1714

Cím:
Helyrajzi szám:

8093 Lovasberény, Kossuth Lajos
utca

278/6, 278/4, 37, 38, 40, 267,
268, 269, 270
HELYSZÍNRAJZ

Források:

-

Örökségvédelmi adatszolgáltatás— Fejér megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Fehér VÁRtervező Kft.

2021
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Sorszám:

REFORMÁTUS TEMPLOM

M-2
Védettség:

Műemlék II.

Azonosító:

3676

Törzsszám:

1715

Cím:
Helyrajzi szám:

8093 Lovasberény, Kossuth
Lajos utca 84-86.
260

LEÍRÁS, JELLEMZŐK

HELYSZÍNRAJZ

Település központjában, fésűs beépítésű utcában, É–D-i
tájolású, egyhajós, poligonális záradékú templom, a
záródás felé kontyolt nyeregtetővel, D-i homlokzata előtti
toronnyal. Tornyát tagolt fém hagymasisak fedi, alatta
órapárkány négy óralappal. Sarokpilaszteres harangszint,
félköríves záradékú ablakokkal, sarokpilaszterek által
tartott széles főpárkánya és a toronytest ívesen fordul rá a
homlokzatra, középen timpanonnal zárul. Vízszintes
szemöldökű kőkeretes bejárati ajtaja fölött évszám:
MDCCCV, fölötte a bejárati ajtóhoz hasonló karzatszinti
ablak. A többi homlokzat, tagolatlan. Síkmennyezetes
hajó, két végében öntöttvas oszlopokon álló, stukkódíszes
mellvédű karzatok. Díszítőfestés: mennyezeten és az
oldalfalakon, 19. század eleje. Berendezés: fa szószék,
1800 körül; vörös mészkő úrasztala, 1942. Épült 1786-ban,
tornya 1805-ben, réz sisakja 1898-ban készült.

Források:
-

KÖH Budapest: Magyarország Műemlékjegyzéke 2008, 58.o – Cser
István

-

https://muemlekem.hu/muemlek/show/3676
Örökségvédelmi adatszolgáltatás— Fejér megyei
kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási
hivatala

Fehér VÁRtervező Kft.

2021
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REFORMÁTUS TEMPLOM MŰEMLÉKI
KÖRNYEZETE

Sorszám:

Mk-2

A 3676 azonosító számon nyilvántartott
műemléki érték műemléki környezete.

Védettség:

Műemléki környezet

Azonosító:

22128

Törzsszám:

1715

Cím:
Helyrajzi szám:

8093 Lovasberény, Kossuth Lajos
utca

278/6, 261, 239, 240, 241, 242,
258, 50, 51, 52
HELYSZÍNRAJZ

Források:

-

Örökségvédelmi adatszolgáltatás— Fejér megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Fehér VÁRtervező Kft.

2021
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Sorszám:

VOLT CZIRÁKY KASTÉLY

M-3
Védettség:

Műemlék I.

Azonosító:

3672

Törzsszám:

1716

Cím:
Helyrajzi szám:

8093 Lovasberény, Belmajor
1011/1, 1011/2

LEÍRÁS, JELLEMZŐK

HELYSZÍNRAJZ

Település központjában, egykori, nagy kiterjedésű parkjának falu felé eső szélén
álló, U alaprajzú, részben alápincézett, egyemeletes főépületből és emeletes
pavilonépületekkel lezárt földszintes mellékszárnyakból álló, manzárdjellegű
kontyolt nyeregtetővel fedett
épületegyüttes. Főhomlokzatának közepén két szintet átfogó magasságú, ion
oszlopos portikusz, timpanonjában a Cziráky- és az Illésházy-címer,
architektúráját vízszintes vakolatsávozás és a földszinti ablakok konzolos
szemöldökpárkánya jellemzi. Udvari homlokzatát csupán osztópárkány és
végigfutó könyöklőpárkány tagolja, a földszintes mellékszárnyak homlokzatai
tagolatlan. A DNy-i mellékszárny kocsiáthajtóval csatlakozik a főépülethez. A
főépület kéttraktusos alaprajzi elrendezésű, oldalra húzott, szerény kialakítású
lépcsőház. A földszinten és az emeleten a tengelyben dísztermek, kétfelől
helyiségek. Az együttes legkorábbi része a Buzlay család birtoklása idején a 15.
század végén épült, ma a DNy-i épületrészek alatt található. 1698-ban gr.
Siegbert Heister generális tulajdonába került, aki felújíttatta az épületet. A gr.
Cziráky család 1730-ban szerezte meg a kastélyt és birtokot. Gr. Cziráky György
1763–1767 között bővítteti az épületet (építőmester: Rieder János). A kastély
mai képét 1804–1810 között gr. Cziráky Antal Mózes idején nyerte el (Rieder
Jakab). Az udvari szárnyak és sarokpavilonok 1850 körül épültek (építész: Ybl
Miklós). 1943-ban renoválták. 1951-től gépállomás és irodák voltak benne.
1996-tól folyik felújítása.
A kastélytól ÉK-i irányban, szabadon álló, egyhajós, félköríves
szentélyzáródású, homlokzati tornyos kápolna. Főhomlokzatát lábazatra állított,
ion pilaszterek által tartott, plasztikus, középen kosárívű főpárkány tagolja, a
kosárív a bejárat fölötti karzatmegvilágító ablak záradékát követi. Kétfelől Szent
Rókus és Szent Sebestyén-, fönt, az alsó toronyszinten középen, Mária
Immaculata-szobor. A torony harangszint fölötti plasztikus órapárkányos,
sarokpilaszterekkel. Az oldalhomlokzatok egyszerű lizénás tagozásúak, a D-i
oldalon kőkeretes bejárat 1771-es évszámmal, az É-i oldalon Mária és Annadombormű. Lapos dongaboltozatos hajó. Falképek és díszítőfestés: a falakon
illuzionisztikus kifestés nyomai és evangélista ábrázolások, 18. század. Építtette
gr.Siegbert Heister 1708-ban, mai alakját 1770 körül nyerte. Többször
átépítették. 1850-ben renoválták (építész: Ybl Miklós). Tájképi parkját 1804–
1810 között alakították ki, ma csak töredéke tartozik az épülethez. Bejárati
kapuja két oldalán, kváderezett talapzaton, kapuőrző oroszlánok.

Források:
-

-

-

KÖH Budapest: Magyarország Műemlékjegyzéke 2008, 59.o – Cser István
https://muemlekem.hu/muemlek/show/3672
Örökségvédelmi adatszolgáltatás— Fejér megyei kormányhivatal
örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Fehér VÁRtervező Kft.

2021
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VOLT CZIRÁKY KASTÉLY MŰEMLÉKI
KÖRNYEZETE

Sorszám:

Mk-3

A 3672 azonosító számon nyilvántartott
műemléki érték műemléki környezete.

Védettség:

Műemléki környezet

Azonosító:

17361

Törzsszám:

1716

Cím:

8093 Lovasberény, Belmajor

Helyrajzi szám:

0182, 1009, 1010, 278/5,
0183/3, 954/2, 935, 934, 932,
931, 930, 1012/1, 353, 352,
316/1, 316/2, 315, 314, 278/6,
1/1, 1/2
HELYSZÍNRAJZ

Források:

-

Örökségvédelmi adatszolgáltatás— Fejér megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Fehér VÁRtervező Kft.
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Sorszám:

LAKÓHÁZ ÉS GAZDASÁGI ÉPÜLET

M-4
Védettség:

Műemlék II.

Azonosító:

3671
15952 (lakóház), 15953
(gazdasági épület)

Törzsszám:

8800

Cím:
Helyrajzi szám:

8093 Lovasberény, Arany
János utca 17.
121

LEÍRÁS, JELLEMZŐK

HELYSZÍNRAJZ

Település központjában, fésűs beépítésben, kis előkerttel,
K-i telekhatáron álló, földszintes, téglalap alaprajzú, náddal
fedett
nyeregtetős,
vályogfalazatú
lakóház.
Kő
kerítésfalában kocsibehajtó és gyalogkapu nyílik. A
hosszan elnyúló egytraktusos épület utcai homlokzatán 18.
század végi ablak, köztes ráccsal, deszkaoromzat.
Oldalhomlokzatának nyílásai is építéskoriak, előttük új
építésű tornác. Belső ajtók 19. század vége, évszámos
mestergerenda,
1798,
borított
gerendafödém,
szabadkémény és kemencék átépítve. Négysejtes alaprajz,
végében kis kőboltozatú pincével, benne két mészkő lóitató
és egy állatitató kővályú a kastélyból, 1877. A telek
végében kecske és tyúkól. Épült 1798-ban. Népi műemlék.

Források:
KÖH Budapest: Magyarország Műemlékjegyzéke 2008, 57.o –
Cser István
- https://muemlekem.hu/muemlek/show/3671
- Örökségvédelmi adatszolgáltatás— Fejér megyei
kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási
hivatala

Fehér VÁRtervező Kft.

2021
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LAKÓHÁZ ÉS GAZDASÁGI ÉPÜLET MŰEMLÉKI
KÖRNYEZETE

Sorszám:

Mk-4

A 3671 azonosító számon nyilvántartott műemléki
érték műemléki környezete.

Védettség:

Műemléki környezet

Azonosító:

22124

Törzsszám:

8800

Cím:

Helyrajzi szám:

8093 Lovasberény, Arany
János utca

122, 127/2, 127/1, 120,
167/3, 175, 176, 177

HELYSZÍNRAJZ

Források:

-

Örökségvédelmi adatszolgáltatás— Fejér megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Fehér VÁRtervező Kft.
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Sorszám:

NÉPI LAKÓHÁZ

M-5
Védettség:

Műemlék II.

Azonosító:

3673

Törzsszám:

9670

Cím:
Helyrajzi szám:

8093 Lovasberény, Jókai
Mór utca 13.
130

LEÍRÁS, JELLEMZŐK

HELYSZÍNRAJZ

Település szélén, fésűs beépítésben, É-i telekhatáron álló,
náddal fedett nyeregtetős, vályogfalas lakóház. Végfala
kőből rakott. Utcai homlokzatán aszimmetrikusan
elhelyezett hatszemes kis ablak, deszkaoromzat,
csatlakozó kőpillérek közötti gyalogkapu, kocsibehajtó és
deszkakerítés. Utcai szoba mestergerendás borított-, a
többi helyiség borított deszkafödémes, szabadkéményes.
Épült a 19. század második felében. Népi műemlék.

Források:
KÖH Budapest: Magyarország Műemlékjegyzéke 2008, 57.o
– Cser István
- https://muemlekem.hu/muemlek/show/3673
- Örökségvédelmi adatszolgáltatás— Fejér megyei
kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási
hivatala
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Fehér VÁRtervező Kft.
Sorszám:

2021

NÉPI LAKÓHÁZ MŰEMLÉKI KÖRNYEZETE

Mk-5

A 3673 azonosító számon nyilvántartott műemléki érték
műemléki környezete.

Védettség:

Műemléki környezet

Azonosító:

22125

Törzsszám:

9670

Cím:

Helyrajzi szám:

8093 Lovasberény, Jókai
Mór utca 13.

108, 107, 129, 131, 141,
155, 154
HELYSZÍNRAJZ

Források:

-

Örökségvédelmi adatszolgáltatás— Fejér megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Fehér VÁRtervező Kft.

2021
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Sorszám:

SZENT FLÓRIÁN-SZOBOR

M-6
Védettség:

Műemlék II.

Azonosító:

3675

Törzsszám:

9707

8093 Lovasberény, Kossuth
Cím: Lajos utca - Vörösmarty Mihály

utca sarok.
Helyrajzi szám:

278/5

LEÍRÁS, JELLEMZŐK

HELYSZÍNRAJZ

A falu központjában, a kastélypark (trsz.: 1716) bejáratával
szemben, magas, kőtömbökből épült, párkányfejezetes talapzaton
álló kőszobor. A szent vértezetben, jobbjában zászlót, baljában
dézsát tart, melyből a vizet önt a lángban álló épületre. Készült 1760
körül.

Források:
KÖH Budapest: Magyarország Műemlékjegyzéke 2008, 59.o – Cser
István
- https://muemlekem.hu/muemlek/show/3675
- Örökségvédelmi adatszolgáltatás— Fejér megyei kormányhivatal
örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Fehér VÁRtervező Kft.

2021
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SZENT FLÓRIÁN-SZOBOR MŰEMLÉKI
KÖRNYEZETE

Sorszám:

Mk-6

A 3675 azonosító számon nyilvántartott
műemléki érték műemléki környezete.

Védettség:

Műemléki környezet

Azonosító:

22127

Törzsszám:

9707
8093 Lovasberény, Kossuth Lajos

Cím:

Helyrajzi szám:

utca - Vörösmarty Mihály utca
sarok.
1011/2, 1012/1, 314, 278/6, 1/1,
4
HELYSZÍNRAJZ

Források:

-

Örökségvédelmi adatszolgáltatás— Fejér megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Fehér VÁRtervező Kft.

2021
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Sorszám:

ZSIDÓ TEMETŐ

M-7
Védettség:

Műemlék II.

Azonosító:

3670

Törzsszám:

10879

Cím:
Helyrajzi szám:

8093 Lovasberény,
Széchenyi utca.
659

LEÍRÁS, JELLEMZŐK

HELYSZÍNRAJZ

Település szélén, fésűs beépítésű utcában, téglalap
alaprajzú, egykor magas kőkerítéssel körülvett temető. A
sírkövek az enyhe domboldalban sorakoznak, kb. 30
sorban, közel 50 barokk és klasszicista sírkő. A koraiak
héber, a későbbiek magyar és német felirattal készültek.

Források:
KÖH Budapest: Magyarország Műemlékjegyzéke 2008, 60.o
– Cser István
- https://muemlekem.hu/muemlek/show/3670
- Örökségvédelmi adatszolgáltatás— Fejér megyei
kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási
hivatala

Fehér VÁRtervező Kft.
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Sorszám:

ZSIDÓ TEMETŐ MŰEMLÉKI KÖRNYEZETE

Mk-7

A 3670 azonosító számon nyilvántartott
műemléki érték műemléki környezete.

Védettség:

Műemléki környezet

Azonosító:

22123

Törzsszám:

10879

Cím:

8093 Lovasberény, Széchenyi
utca.

Helyrajzi szám:

030/12, 658, 660, 641, 602/3,
594, 593, 592, 591
HELYSZÍNRAJZ

Források:

-

Örökségvédelmi adatszolgáltatás— Fejér megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Fehér VÁRtervező Kft.

2021
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Sorszám:

PRÉSHÁZ

M-8
Védettség:

Műemlék II.

Azonosító:

3677

Törzsszám:

9209

Cím:

8093 Lovasberény, Nagydiósi
dűlő

Helyrajzi szám:

3306

LEÍRÁS, JELLEMZŐK

HELYSZÍNRAJZ

Település szélén, szőlőhegyen, félig a földbe süllyesztve álló,
téglalap alaprajzú, nyeregtetős, deszkaoromzatos présház.
Kétszárnyú bejárati ajtajának gerendájába vésve: Gábris 18 János 78,
mellette balról zsalugáteres kis ablak.
Épült 1878-ban. Népi műemlék

Források:
KÖH Budapest: Magyarország Műemlékjegyzéke 2008, 60.o – Cser István
- https://muemlekem.hu/muemlek/show/3677
- Örökségvédelmi adatszolgáltatás— Fejér megyei kormányhivatal
örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala

Fehér VÁRtervező Kft.

2021
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Sorszám:

PRÉSHÁZ PINCE

M-9
Védettség:

Műemlék III.

Azonosító:

3678

Törzsszám:

9719

Cím:
Helyrajzi szám:

8093 Lovasberény, Jókai
Mór utca 13.
4117

LEÍRÁS, JELLEMZŐK

HELYSZÍNRAJZ

Szőlőhegy tetején, nagyobb telek ÉNy-i szögletében álló,
félig a földbe süllyesztett présház, a pince a föld alatt
csatlakozik hozzá, csak kisebb kiemelkedése látszik.
Téglalap
alaprajzú,
nyeregtetős,
nádfedeles,
deszkaoromzatos. Kétszárnyú ajtajának bal oldalán kis
ablak nyílik.
Épült a 19. század második felében. Népi műemlék

Források:
KÖH Budapest: Magyarország Műemlékjegyzéke 2008, 60.o –
Cser István
https://muemlekem.hu/muemlek/show/3678
- Örökségvédelmi adatszolgáltatás— Fejér megyei
kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási
hivatala

Fehér VÁRtervező Kft.

2021
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A rendezés során tervezett változások hatáselemzése
A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon tervezett
változások ismertetése a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre
Római katolikus templom
A szabadon álló római katolikus templom
úszótelken helyezkedik el, ahol a kialakult
beépítettség az irányadó. Az épület és környezetét
az Örökségvédelmi tanulmány készítésekor
hatályos
településrendezési
eszközök
településközpont területfelhasználásba sorolják. A
legnagyobb
építménymagassága,
beépítési
százaléka és minimum telekterülete kialakult
értéket kapott, mely előírások a felülvizsgálat során
a templomra vonatkozóan nem változnak.

Fent: Meglévő belterületi szabályozási terv
kivágat
Lent: Új szabályozási terv kivágat

A terület felhasználása és azok paraméterei
felülvizsgálat során nem változnak, így az az
épület jelenlegi és későbbi felhasználására nincs
hatással. Az épület bővítése, átalakítása, felújítása
csak örökségvédelmi hatósági engedélyezési
eljárással valósítható meg.
A 22126 azonosító számon nyilvántartott
műemléki környezet lehatárolásakor a hivatalos
örökségvédelmi nyilvántartás által szolgáltatott
adatok alapján jártunk el, mely a hatályos tervhez
képest a térképi kivágaton látható változással
nagyobb lett.
A műemléki környezettel érintett telkek esetében a
Református templom

30

Fent: Meglévő belterületi szabályozási terv
kivágat
Lent: Új szabályozási terv kivágat

A fésűs beépítésben oldalhatáron álló református
templom eredetileg önálló helyrajzi számú telekre
épült, mely később a területhasználat miatt
összevonásra került a mellette található
épületegyüttessel. Az épület és környezetét az
Örökségvédelmi tanulmány készítésekor hatályos
településrendezési eszközök településközpont
területfelhasználásba sorolják. A legnagyobb
építménymagassága, beépítési százaléka és
minimum telekterülete kialakult értéket kapott,
mely előírások a felülvizsgálat során a templomra
vonatkozóan jelentősen változnak. A beépítés
módja
oldalhatáron
álló,
a
maximális
épületmagasság 5,0m míg a legkisebb kialakítható
telekterület 1200 m2-re korlátozódik.
A terület felhasználása a felülvizsgálat során
megengedőbb, azonban műemléki mivolta miatt az
épület bővítése, átalakítása, felújítása csak
örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárással
valósítható meg.
A 22128 azonosító számon nyilvántartott műemléki
környezet
lehatárolásakor
a
hivatalos
örökségvédelmi nyilvántartás által szolgáltatott
adatok alapján jártunk el, mely a hatályos tervhez
képest nem változott.
A műemléki környezettel érintett telkek esetében a
műemlékre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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volt Cziráky kastély
A szabadon álló Cziráky kastély nagy alapterületű
telken szabadon álló módon került beépítésre. Az
épület és környezetét az Örökségvédelmi
tanulmány készítésekor hatályos településrendezési
eszközök különleges beépítésre szánt kastély
területfelhasználásba sorolják. A beépíthetőség
paraméterei nem változnak a hatályos tervhez
képest, kialakult építménymagasság, beépítési
százalék, legkisebb kialakítható telekterület
jellemzi.

Fent: Meglévő belterületi szabályozási terv
kivágat
Lent: Új szabályozási terv kivágat

A terület felhasználása a felülvizsgálat során
megengedőbb, azonban műemléki mivolta miatt az
épület bővítése, átalakítása, felújítása csak
örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárással
valósítható meg.
A 17361 azonosító számon nyilvántartott
műemléki környezet lehatárolásakor a hivatalos
örökségvédelmi nyilvántartás által szolgáltatott
adatok alapján jártunk el, mely a hatályos tervhez
képest a térképi kivágaton látható változással
módosult. A műemléki környezeti lehatárolás a
940/1 – 952/1 hrsz-ú lakótömbről és a 0184/10188/9 hrsz-ú mezőgazdasági üzemi tömbről
lekerült.
A műemléki környezettel érintett telkek esetében a
műemlékre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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Lakóház és gazdasági épület
A népi építészeti értékeket megjelenítő lakóépület
oldalhatáron álló fésűs beépítésű telken
helyezkedik
el.
Az
épületegyüttes
az
Örökségvédelmi tanulmány készítésekor hatályos
településrendezési
eszközök
falusias
lakó
területfelhasználásba sorolják. A legnagyobb
építménymagassága 4,5m, míg a maximális
beépíthetőség 30 %. A felülvizsgálat során a
paraméterek nem változnak.

Fent: Meglévő belterületi szabályozási terv
kivágat
Lent: Új szabályozási terv kivágat

A terület felhasználása a felülvizsgálat során nem
változik, így az az építmény jelenlegi és későbbi
felhasználására nincs hatással.
Az építmény bővítése, átalakítása, felújítása csak
örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárással
módosítható.
A 22124 azonosító számon nyilvántartott
műemléki környezet lehatárolásakor a hivatalos
örökségvédelmi nyilvántartás által szolgáltatott
adatok alapján jártunk el, mely a hatályos tervhez
képest nem változott.
A műemléki környezettel érintett telkek esetében a
műemlékre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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Népi lakóház
A népi építészeti értékeket megjelenítő lakóépület
oldalhatáron álló fésűs beépítésű telken
helyezkedik
el.
Az
épületegyüttes
az
Örökségvédelmi tanulmány készítésekor hatályos
településrendezési
eszközök
falusias
lakó
területfelhasználásba sorolják. A legnagyobb
építménymagassága 4,5m, míg a maximális
beépíthetőség 30 %. A felülvizsgálat során a
paraméterek nem változnak.

Fent: Meglévő településszerkezeti terv kivágat
Lent: Új szabályozási terv kivágat

A terület felhasználása a felülvizsgálat során nem
változik, így az az építmény jelenlegi és későbbi
felhasználására nincs hatással.
Az építmény bővítése, átalakítása, felújítása csak
örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárással
módosítható.
A 22125 azonosító számon nyilvántartott
műemléki környezet lehatárolásakor a hivatalos
örökségvédelmi nyilvántartás által szolgáltatott
adatok alapján jártunk el, mely a hatályos tervhez
képest nem változott.
A műemléki környezettel érintett telkek esetében a
műemlékre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

34

Szent Flórián-szobor
Az építmény a Kossuth Lajos utca elején
közterületi telken, szabadon álló módon beépítve
áll. A hatályos övezeti paraméterek szerint
maximum 2% beépítéssel helyezhető el építmény,
melynek magassága nem haladhatja meg a 4,0m-t.

Fent: Meglévő belterületi szabályozási terv
kivágat

A terület felhasználása és övezeti paraméterei
felülvizsgálat során nem változnak, így az az
épület jelenlegi és későbbi felhasználására nincs
hatással. Az épület bővítése, átalakítása, felújítása
csak örökségvédelmi hatósági engedélyezési
eljárással valósítható meg.
A 22127 azonosító számon nyilvántartott
műemléki környezet lehatárolásakor a hivatalos
örökségvédelmi nyilvántartás által szolgáltatott
adatok alapján jártunk el, mely a hatályos tervhez
képest nem változott.
A műemléki környezettel érintett telkek esetében a
műemlékre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Lent: Új szabályozási terv kivágat
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Zsidó temető
A temető területe a Széchenyi utcában, kialakult
beépítéssel, telekterülettel és építési magassággal
található.
Az
örökségvédelmi
tanulmány
készítésekor hatályos településrendezési eszközök
különleges
beépítésre
szánt
temető
területfelhasználásba sorolják.

Fent: Meglévő belterületi szabályozási terv
kivágat
Lent: Új szabályozási terv kivágat

A terület felhasználása és azok paraméterei
felülvizsgálat során nem változnak, így az az
épület jelenlegi és későbbi felhasználására nincs
hatással. Az épület bővítése, átalakítása, felújítása
csak örökségvédelmi hatósági engedélyezési
eljárással valósítható meg.
A 22123 azonosító számon nyilvántartott
műemléki környezet lehatárolásakor a hivatalos
örökségvédelmi nyilvántartás által szolgáltatott
adatok alapján jártunk el, mely a hatályos tervhez
képest a térképi kivágaton látható változással
módosult.
A műemléki környezettel érintett telkek esetében a
műemlékre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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Présház
A szabadon álló présház a Diós utcában található.
Az Örökségvédelmi tanulmány készítésekor
hatályos településrendezési eszközök kertes
mezőgazdasági területfelhasználásba sorolják. A
beépítési százalék max. 3% azonban Mk-1
övezetben legfeljebb 90 m2 területű épület
helyezhető el.

Fent: Meglévő belterületi szabályozási terv
kivágat
Lent: Új szabályozási terv kivágat

A terület felhasználása és azok paraméterei
felülvizsgálat során nem változnak, így az az
épület jelenlegi és későbbi felhasználására nincs
hatással. Az épület bővítése, átalakítása, felújítása
csak örökségvédelmi hatósági engedélyezési
eljárással valósítható meg.
A nyilvántartás műemléki környezet lehatárolást
nem tartalmaz, így a hivatalos örökségvédelmi
nyilvántartás által szolgáltatott adatok alapján
műemléki környezet nem került feltüntetésre.
A műemléki környezettel érintett telkek esetében a
műemlékre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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Présház-pince
A szabadon álló présház a János hegyi út felől
közelíthető meg. Az Örökségvédelmi tanulmány
készítésekor hatályos településrendezési eszközök
területfelhasználásba
kertes
mezőgazdasági
sorolják. A beépítési százalék max. 3% azonban
Mk-1 övezetben legfeljebb 90 m2 területű épület
helyezhető el.

Fent: Meglévő belterületi szabályozási terv
kivágat
Lent: Új szabályozási terv kivágat

A terület felhasználása és azok paraméterei
felülvizsgálat során nem változnak, így az az
épület jelenlegi és későbbi felhasználására nincs
hatással. Az épület bővítése, átalakítása, felújítása
csak örökségvédelmi hatósági engedélyezési
eljárással valósítható meg.
A nyilvántartás műemléki környezet lehatárolást
nem tartalmaz, így a hivatalos örökségvédelmi
nyilvántartás által szolgáltatott adatok alapján
műemléki környezet nem került feltüntetésre.
A műemléki környezettel érintett telkek esetében a
műemlékre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

38

Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében:
A műemlékek közül a római katolikus templom, a református templom a lakóházak és gazdasági épület, a
zsidó temető, a Szent Flórián szobor, valamint a Cziráky kastély a település belterületén helyezkedik el,
amelyek köré lakóházak, intézmények szerveződtek. A területfelhasználásuk elhelyezkedéstől függetlenül
igazodik a valós hasznosításhoz. A római katolikus templom előtt a tér parkosított. Mivel a Kossuth utca
gyalogos és kerékpáros közlekedésre egyaránt alkalmas, így ezen az útvonalon is közlekedhetnek a magas
gépjármű forgalmat lebonyolító Rákóczi utca helyett. A református egyházközség épületegyüttese eredetileg
több helyrajziszámon volt nyilvántartva, melyek napjainkra összevonásra kerültek. A Cziráky kastély
épületei napjainkban a környezeti hatásoknak kitett, folyamatosan romló állapotban vannak. A terület
rehabilitációja, az épületek funkcióval való feltöltése szükséges, a komolyabb károk elkerülése végett. A
lakóépületek műemléki értéküket megőrizve, jó állapotban vannak. A zsidó temető területén a sírkövek
rendszeres tisztítása és fűkaszálással a település egy látványossága is lehet a turisták számára.
A présház és pincék jó állapotban vannak, funkciójuk maradt az eredeti, nem változott.
A javasolt területfelhasználások változása esetén a műemléki ingatlanoknak olyan területfelhasználási
egységekbe kell kerülniük, amelyek csak olyan fejlesztéseket tesznek lehetővé, amik nem veszélyeztetik a
műemlékeket. Helyi védelemre javasolt építmények a településen nem kerültek kijelölésre.

A műemléki értékek felmérése esetén a középtávon tervezett, a települési értékleltárban
szerepeltetett létesítmények megjelenését érintő beavatkozások:
A lokálpatrióta szemlétű gondolkodás mellett egyaránt lényeges a környezet jelenlegi hasznosításának, a
hely szellemének ismerete is. Nem elegendő a megismerés, megértés, szükséges a megoldási javaslatok
feltérképezése is, mely a múlt építészeti értékeinek, formai megjelenésének és a jelenben kezünkben lévő
tudáson, technológiák kölcsönhatásán alapul.
A felülvizsgálat során a műemlékek vonatkozásában fejlesztésre irányuló tervek nem jelennek meg, azonban
az nem gátolja a jövőben realizálódó fejlesztési igényeket. Fontos azonban, hogy a jövőben felmerülő
fejlesztések a műemléki érdekek érvényesülésének figyelembevételével történjenek úgy, hogy az a művi
értékeknek, és környezetüknek fejlesztését is egyaránt biztosítsa.
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1.
1.1.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT
A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETI LEÍRÁSA

Lovasberény neve elsőként egy 1302-ben kiadott, de csak 1419. évi átírásban fennmaradt oklevélben jelent
meg Lowazberen alakban. 1461-ben ugyanígy, majd 1505-ben Berenként említik.1539-ben Lowasberen,
1541-ben Lowazberyn, 1581-ben újfent Beren, 1642-ben Brin, 1672-ben Berenj és Lowas Brin, 1675-ben
Lovas Beriny, Birin és Lovas Berini, 1679-ben Lovas Berenj. Utóbbit, amit a Lovas-Berény alak első ismert
előfordulásának tekinthetünk, a révkomáromi jezsuiták archívuma őrizte meg (Erdős 1994, 8–9). A Berény
helynevet török eredetűnek tartják és a kabar törzsnévvel hozták összefüggésbe. Lovasberényben – a
település neve alapán – az Árpád-korban lovasszolgálatot teljesítő katonai népek élhettek (Erdős 1994, 9).
A 14. században bizonyosan létezett már plébániája is, mert a falu papja, András, 1332-ben 2 garas és 4
dénár pápai adót fizetett. 1484-ben az itteni Szent András egyház búcsúengedélyt kapott a pápától (Erdős
1994, 9–10). Temploma a tizenötéves (1591–1606), majd a harmincéves háború (1618–1648) alatt elpusztul,
majd az itt megtelepedő reformátusok építik újjá (Erdős 1994, 12).
A település a Csákok ősi birtokaihoz tartozhatott, majd a 14. század folyamán királyi birtok lett (Erdős 1994,
9). A 15. században ismért földesúri birtok, a Buzlai család kezére került (Erdős 1994, 10). 1540-ben örökös
nélkül halt meg Buzlai Farkas, birtoka így a koronára szállt, majd néhány esztendő alatt többször változott a
birtokosok személye (Erdős 1994, 11). A települést a középkorban zárt tölgyes erdő vette körül, a 16.
században még a dombsági területeit is erdő borította (Erdős 1994, 8).
A török hódoltság első évtizedei alatt lakatlanná vagy legalábbis alig lakottá vált (Erdős 1994, 11), és csak
az 1630-as évek végétől tudunk újra tartós megtelepedésről (Erdős 1994, 12). Székesfehérvár 1688-as
felszabadítása, a háborús bizonytalanság és a kettős adóztatás megszűnése után indult gyorsabb fejlődésnek a
település (Erdős 1994, 15), és rövidesen Fejér megye egyik jelentős településévé vált. A 17. század végén
Siegbert Heister generális lett a falu földesura (Erdős 1994, 18–19) egészen 1719-ig (Erdős 1994, 22). 1730ban vásárolta meg Cziráky József gróf a lovasberényi birtokot, ekkortól több mint két évszázadon át
összefonódott Lovasberény története a Cziráky családdal (Erdős 1994, 26). A 18. század közepén már
mezőváros a település (Erdős 1994, 8) (1. ábra).
A Lovasberény helytörténetét megíró Erdős Ferenc szerint az 1720 után betelepülő római katolikus németek
a Heister tábornok építette uradalmi kápolnát használták. Ez a Szentháromság tiszteletére felszentelt kápolna
töltötte be a plébániatemplom funkcióját (Erdős 1994, 28). A felekezet lélekszámának gyarapodásával
Cziráky József özvegye, Barkóczy Borbála elvette a reformátusok templomát, ami a korábbi katolikus (de a
reformátusok által újjáépített) templom volt.
Lovasberényt Tafferner Antal történész tipikus példaként említette a német többségű falvak
elmagyarosodására a 18. századtól a 20. század közepéig terjedő időszak alatt (Balogh 1994, 700). Az 1720as években kezdődött a zsidók bevándorlása (Erdős 1994, 22). A 18. század első harmadában Fejér megyén
belül Lovasberényben élt a legnagyobb létszámú zsidó közösség a Cziráky család birtokán. 1784-ben 402 fő
zsidó élt Lovasberényben, ami az összlakossághoz képest 15,59%-os arányt jelentett (Kovács A. 2010, 53).
A 16–17. század fordulóján 240–300 fős lakosságot feltételezhetünk (Erdős 1994, 15), 1715-ben az összeírt
teljes jobbágyok és házas zsellérek száma alapján 360–390 főt (Erdős 1994, 23). A 18. század végén a lakók
létszáma 2578 fő (Erdős 1994, 38), míg 1830-ban már 4263 fő (Erdős 1994, 47). Az 1840-es évek elejétől
csökkenni kezdett a lakosság létszáma a zsidók elvándorlása miatt, így 1856-ban csak 3872 fő lakott a
mezővárosban (Erdős 1994, 56, 58). 1882-ben 3933 lakost említ a Magyar Lexikon (Magyar Lexikon 1882,
477).
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1. ábra: Lovasberény az első katonai felmérés térképén (1782–85)

Felhasznált irodalom
Balogh 1994: Balogh Balázs: Stader, Stefan: Familienbruch der Katolischen Pfarrgemeinde
Lauschbrünn=Lovasberény im Schildgebirge 1720-1800. Könyvismertetés. Ethnographia 105 (1994) 700.
Erdős Ferenc: Lovasberény. Fejér Megyei Történeti Évkönyv 23 (1994) 7–91.
Kovács A. 2010: Kovács Adrienn: Fejér megye etnikai és vallási viszonyai a XVIII. századi országos
források tükrében. Honismeret 38/1 (2010) 46–55.
Magyar Lexikon 1882: Magyar Lexikon. Az egyetemes ismeretek encyklopaediája. 11. kötet,
Könyvornamentika – Magyar Tempe, Budapest 1882.
1.2.

A TELEPÜLÉS RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK FELMÉRÉSE

1.2.1. Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének forrásai
A régészeti munkarész a Fejér Megyei Kormányhivatal Lovasberény község önkormányzatának megküldött
FE/OVED/1142-2/2021 ügyiratszámú 2021. augusztus 18-án kelt adatszolgáltatásra, a Magyar Nemzeti
Múzeum régészeti adatbázisára (https://archeodatabase.hnm.hu), a Szent István Király Múzeum adattárában
Lovasberény településhez fellelhető régészeti jelentésekre, dokumentációkra, továbbá szakirodalmi adatokra
támaszkodik.
1.2.2. Jogszabályi környezet
A régészeti lelőhelyek a 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 11. § (2) bekezdése alapján
általános védelem alatt állnak. A kulturális örökség védelme érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket –
így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- és településrendezés, környezet-, természet- és
tájvédelem és az ezzel kapcsolatos beruházások tervezését – e védelemmel összhangban kell elvégezni
(Kötv. 3. §).
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A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása mindenkinek
kötelessége. Tilos a kulturális örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése,
meghamisítása, hamisítása (Kötv. 4. § (1)).
Örökségvédelemmel, régészeti lelőhelyek védelmével kapcsolatos alapvető jogszabályok jegyzéke:
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökségvédelemről (Kötv.),
1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről,
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról,
191/2001 (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról,
439/2013 (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos
szakértői tevékenységről.
A régészeti érintettségű területek Kötv. által meghatározott három fő típusa:
-

Régészeti lelőhely

A régészeti lelőhely olyan földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti
összefüggéseikben találhatók (Kötv. 7. § (35)). A régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének
figyelembevételével – csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne
csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak (Kötv. 9. §). A régészeti örökség
elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni
(Kötv. 10. § (1)). A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség
esetén mentő jellegűeknek kell lenniük (Kötv. 10. § (2)). Az előbbiek szellemében a földmunkával járó
beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket lehetőség szerint el kell kerülni (Kötv. 19. § (1)).
Amennyiben erre nincs mód, a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás
keretében mozdíthatók el (Kötv. 19.§ (2)). A régészeti feltárások költségeit – a mentő feltárás kivételével –
annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely
bolygatása szükségessé vált (Kötv. 19. § (3)).
-

Fokozottan védett, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely

A kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű nyilvántartott lelőhelyeket kell jogszabályban védetté
nyilvánítani (Kötv. 12. §). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett
régészeti lelőhely kategóriába kell sorolni (Kötv. 13. § (3)). Kiemelten védett az a lelőhely, mely kivételes
tudományos jelentőséggel, és nemzetközi vagy országos szempontból kiemelkedő fontossággal bír.
Fokozottan védett az a régészeti lelőhely, melynek tudományos jelentősége megállapítható, és egy nagyobb
tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bír (Kötv. 13. § (4)). A védetté nyilvánított régészeti
lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását
eredményeztheti (Kötv. 13. § (1)).
-

Régészeti érdekű terület

Régészeti érdekű területnek minősül valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek
azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető (Kötv. 7. §
29. pont). Régészeti érdekű területen fokozott figyelemmel és óvatossággal kell eljárni minden földmunkával
járó beruházás esetén. Amennyiben bármilyen beruházás során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy
kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező
köteles az általa folytatott tevékenységet abbahagyni, majd a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul
bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt (Kötv.
24. § (2)). A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és
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folyamatosan – az elvárható ütemben – végezni, az előkerült régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni (Kötv.
24. § (3)). A mentő feltárás során felmerülő költségeket a feltárásra jogosult intézmény viseli.
Az örökségvédelmi hatástanulmány
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 (Kötv. 85/A. § (1)). Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv
szerint kell meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és
településrendezési eszközöket (Kötv. 85/A. § (2)). Az örökségvédelmi hatástanulmányt a Kötv. 85/A. §-ában
meghatározott esetekben a településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési eszköz megalapozó
vizsgálata keretében, települési örökségvédelmi hatástanulmányként (a továbbiakban: települési
örökségvédelmi hatástanulmány) a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 14.
melléklete szerinti tartalommal a Korm. rendelet (2) bekezdés a)-c) pontja alapján kell elkészíteni. Az
települési örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze a 14. mellékletben
meghatározott tartalmi elemek közül a régészeti örökség tárgykörével foglalkozó tartalmi elemek összessége
(Korm. rendelet 83. § (3)).
A települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településfejlesztési koncepció vagy a
településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője köteles gondoskodni (Korm. rendelet 84. §
(1)). Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosult az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti
szakterületi munkarésze vonatkozásában a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői
tevékenységről szóló kormányrendelet szerint régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult
szakértő, valamint a helyi építési szabályzat kidolgozása során a gyűjtőterületén érintett régészeti
gyűjtőkörrel rendelkező múzeum, amely az újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület terepbejárását
térítésmentesen, 60 feltárásra alkalmas nap alatt végzi el (Korm. rendelet 84. § (2) a)-b) pontjai). A
terepbejárás a Kötv. 7. § 30. értelmező rendelkezése alapján régészeti feltárásnak minősül. A Kötv. 20. § (4)
bekezdés h) pontja alapján régészeti feltárásra jogosult a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel
kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint régészeti területen szakértői
tevékenység végzésére jogosult szakértő kizárólag az örökségvédelmi hatástanulmányok készítéséhez
végzett terepbejárás és műszeres lelőhely- és leletfelderítés esetén. A terepbejárás a Kötv. 7. § 41. értelmező
rendelkezése alapján olyan felszínen végzett kutatás, adatgyűjtés és kiértékelő dokumentálás, amely a
régészeti örökség nem ismert elemének felfedezésére vagy a régészeti lelőhely állapotának ellenőrzésére,
illetve azonosítására irányul, függetlenül attól, hogy együtt jár-e a leletek összegyűjtésével vagy sem.
A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint régészeti lelőhely központi, közhiteles nyilvántartásba vételét
feltárásra jogosult intézmény vagy a hatóság, továbbá örökségvédelmi hatástanulmány készítése esetén
örökségvédelmi szakértő kezdeményezheti a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú lelőhely-bejelentő
adatlap benyújtásával a nyilvántartást vezető hatóságnál.
1.2.3. Régészeti lelőhelyek
Lovasberény közigazgatási területén 13 db nyilvántartott régészeti lelőhely található, amelyek ex lege
általános védettség alatt állnak (1. táblázat, 2. ábra). Közülük 1 db lelőhely (Mihályvár) kiemelten védett
státuszú.
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Lelőhely
azonosító
21666

Szűzvár

22004

Mihályvár

22005
22006

Lelőhely neve

Lelőhely jellege

Lelőhely kora

szórványlelet
vár
vár

kora avar kor
vatyai kultúra
vatyai kultúra

Szöszvári temető
Alsótelek

temető
épület általában
telep általában
telep általában
temető

32107

Kastély

37474

Parragi-dűlő

épület
épület
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)

vatyai kultúra
római kor
kelta
vatyai kultúra
dunántúli
vonaldíszes
kerámia-kottafejes
és zseliz
újkor
török kor
újkőkor-középső
neolitikum
bronzkor

37475

37476

37477

Lujza-major,
Hörcsög-dűlő

János Mezei-dűlő

János Mezei-dűlő
II.

95271

Favágó

95273

János Mezei-dűlő

középkor

Helyrajziszámok
0112/5
1186, 1189, 1190, 1222,
1223, 1224, 1225, 1229,
1231, 1232, 1234, 1221,
1220, 1228, 1230, 1226,
1227
0112/5
7008/1, 7009/1, 7010/2

0182, 1009, 1011/1,
1011/2, 1010
0161/6, 0161/7,
0161/8, 0161/9,
0161/10, 0161/11,
0161/12, 85, 86, 87, 88,
89, 0161/17, 0161/18,
0161/19, 0156, 0150/1,
0151, 0152, 0153
0142/2, 0132/3, 0138

telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)

bronzkor

késő középkor

37, 38, 32, 33/1, 35

telepnyom

késő középkor

0166/1, 0166/2, 0165,

középkor
újkőkor-középső
neolitikum
bronzkor
római kor

0159/2, 0162/2,
0166/8, 0166/9,
0166/10, 0166/11,
0166/12, 0166/13,
0166/14, 0166/15,
0166/16

középkor
újkőkor-középső
neolitikum
bronzkor

0159/1, 0159/2, 0160,
0162/2, 0166/4,
0166/5, 0166/6, 0166/7

római kor
középkor
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96513
96831

97225

III.
Fácános
Verebi útra-Felsődűlő

Kazal-hegy alatt

(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
villa

római kor
bronzkor

0166/3
0199/3, 0199/7, 0199/8
078/1, 078/3, 078/5,
082, 083/12

középkor
római kor

099/26, 099/27,
099/28, 099/29

1. táblázat: A közhiteles nyilvántartás szerint Lovasberény közigazgatási területére kiterjedő régészeti lelőhelyek adatai

2. ábra: A Lovasberény község közigazgatási területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek áttekintő térképe

A nyilvántartott lelőhelyeken kívül további kettő nyilvántartásba vétel alatt álló lelőhelyet ismerünk (3.
ábra):
Parragi-dűlő II.: telepnyom (felszíni) – őskor
telepnyom (felszíni) – római kor
Parragi-dűlő III.: telepnyom (felszíni) – bronzkor
telepnyom (felszíni) – római kor
szórványlelet – késő avar kor
szórványlelet – kora Árpád-kor
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3. ábra: A Lovasberény közigazgatási területén nyilvántartásba vétel alatt álló régészeti lelőhelyek áttekintő térképe

Őskor
Újkőkor (neolitikum)
1934-ben az alsótelki római épület ásatása során zsugorított csontvázas sírokból álló újkőkori temető is
előkerült (Brunner 1935, 62–65). 1967-ben F. Petres Éva és Makkay János végeztek terepbejárást az
alsótelki dombon, ahol bronzkori, kelta és római kori edényektöredékek mellett neolit koriakat is találtak.
Az újkőkort követő rézkor (kb. Kr. e. 4500–2800) időszakából régészeti lelőhelyet (még) nem ismerünk
Lovasberény közigazgatási területéről.
Bronzkor
Lovasberényben a mihályvári szőlőhegyen (Mihályvár, azonosítószáma: 22004) egy széles dombháton
kétrészes („kisvár” és „nagyvár”) bronzkori földvár helyezkedett el (Terei et al. 2011, 71). A kisvár területe
valószínűleg nem lakóhelyként szolgált, erre a következtetésre jutott legalábbis F. Petres Éva és Bándi Gábor
az ott feltárt öntőműhely, kisméretű kunyhó és nagyszámú gödör (talán agyag-kitermelőhelyek) alapján,
mert ezeket gazdasági tevékenységgel lehet összefüggésbe hozni. Innen került elő egyébként a leletanyag
jelentős része (főleg ép és töredékes edények, bögrék), mészbetétes díszítésű cserepek), ami alapján a vatyai
kultúra idejére keltezhető a földvár. A nagyvár területén feltételezik a lakórészt (F. Petres – Bándi 1969,
175). Sánc vagy sáncárok a felszínen már nem látszódik.
A bronzkornál soroljuk fel, valójában keltezése korántsem egyértelmű a Szűzvári-hegyen elhelyezkedő
egykori földvárnak (Lovasberény-Szűzvár, azonosítószáma: 21666). Teljes nagysága 80×70 méter. Brunner
István 1935-ben folytatott ott ásatást és a fekete humusztakaró alsó határán talált töredékes háromfülű tál és
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egy ép bögre alapján korát a bronzkorra határozta meg (Brunner 1935a). Nováki Gyula és Terei György
1997-es terepbejárásuk és felmérésük eredményeképpen megállapították, hogy alakja és mérete alapján nem
tartozik a bronzkori földvárformák közé. „A vár elhelyezkedése, egyrészt, hogy több oldalról meredek
hegyoldal határolja, másrészt az, hogy a hegygerinc legvégén helyezkedik el, valamint az ovális plató,
melyet árok vesz körül, középkori eredetet sejtet” (Terei et al. 2011, 72). A közelében azonban található egy
– Károly János tudósítása szerint, csak tévesen kelta temetőként említve (Károly 1904, V. 378) – már 1898ban felfedezett középső bronzkori urnatemető (Szöszvár, azonosítószáma: 22005). 1935-ben tárt fel itt
Brunner János sírcsoportokat.
A középső bronzkor végéről (Vatya-kultúra) származik a lovasberény-jánoshegyi lemezdiadéma.
Díszítésében visszaköszönnek a korszak kerámiáját díszítő minták, erre tekintettel helyi készítménynek
tartotta Bóna István (Bóna 1959, 56). Szerinte a diadémokat az arisztokrácia női tagjai hordták,
méltóságjelzők lehettek (Bóna 1959, 57). Jánoshegy a Lovasberény községtől keletre húzódó szőlőhegy
legmagasabb része, nem messze Mihályvártól. A magaslatot építkezéssel annyira feldúlták, hogy ha volt is
erődítmény, akkor az már nem észlelhető. Őskori kerámiatöredékek sem találhatók rajta, csak a távolabbi
szőlőkben (Nováki 1952, 17).
Terepbejárásokon gyűjtött cseréptöredékek segítségével bronzkori telepnyomokat azonosítottak még a
Parragi-dűlő (azonosítója: 37474), a János-mezei-dűlő (azonosítója: 37476), a János-mezei-dűlő II.
(azonosítója: 37477) és a Verebi útra-Felső dűlő (azonosítója: 96831) lelőhelyeken.
Vaskor
A kora vaskori Hallstatt-kultúra időszakából nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem ismerünk Lovasberény
területéről, csak a késő vaskori La Tène-kultúra idejéből (B2-C1 periódus), ami a kelták időszaka.
Lovasberény-Alsótelek lelőhelyen (azonosítója: 22006) 1935-ben tártak fel kelta sírokat. Az 1. sír egyrészes
pajzsdudort és vésett kardhüvelyt tartalmazott (Szabó 1994, 55). A kardhüvelyt ún. „magyar kardstílusú”
díszítménnyel látták el, és nem sokkal Kr. e. 3. század közepe előtt készülhetett (Szabó 2005, 129). A
közhiteles nyilvántartás alapján az Alsótelek (azonosítószáma: 22006) lelőhely egyúttal kelta telep is, ebben
az esetben a nyilvántartott kisméretű poligon azonban nyilvánvalóan téves.
Római kor
Három hamvasztásos és három korhasztásos római kori kelta (eraviszkusz) temetkezés került elő 1935-ben
Császár Mihály alsótelki földjén. Ez ugyanaz a domb, ahol a korábbi kelta temető is elterül (Brunner 1936,
36). 1943-ban Südi S. szőlőjében egy további hamvasztásos eraviszkusz sírt tártak fel (7. sír), amely több ép
– köztük egy festett – edényt, valamint egy Hadrianus-érmét is tartalmazott (Vágó 1960, 48). Ugyanitt,
Alsótelken 1934-ben a Székesfehérvár-Bicske vasútvonaltól DK-re szántás közben falmaradványok kerültek
elő. Brunner István ásatása tisztázta, hogy az épület római kori.
Római kori telepnyomok figyelhetők meg a terepbejárásokkal azonosított Fácános (96513) és János-mezeidűlő (37476) lelőhelyeken.
Légifotózással felfedezett kettős árokjelek alapján (töltés)utat feltételezhetünk a János-mezei-dűlő II.
(37477) lelőhelyen (Czajlik–Bödőcs–Rupnik 2012, 118). A kormeghatározása bizonytalan, római eredete
azonban nem kizárt.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok – nagy mennyiségű római kerámiatöredék, köztük terra sigillaták,
továbbá habarcsos kőtörmelékek és teguladarabok – alapján római villagazdaság nyomait feltételezhetjük a
Kazal-hegy alatt nevű nyilvántartásba vétel alatt álló régészeti lelőhelyen. Terepbejáráson kívül itt más
kutatásra még nem került sor.
Hasonlóképpen villagazdaság nyomaira utal a terepbejárás során a Parragi-dűlő III. néven nyilvántartásba
vétel alatt álló – a Kazal-hegy névű lelőhelytől 700–800 méterre elterülő – lelőhelyen megfigyelt nagyszámú
római kerámiatöredék, kő és tegulatöredék.
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A Kazal-hegy és a Parragi-dűlő III. lelőhelyek között helyezkedik el az ugyancsak nyilvántartásba vétel alatt
álló Parragi-dűlő II. nevű lelőhely, ahol római telepnyomra utal a terepbejáráson megfigyelt nagyszámú
kerámiatöredék.
Népvándorláskor (avar kor)
A római közigazgatás és hadsereg kivonulását követő hun kori vagy germán kori lelőhelyet nem ismerünk
Lovasberény területéről.
Az avar kori (6. század utolsó harmada – 9. század) lakosság viszonylag sűrűn benépesítette a későbbi Fejér
megye területét, ennek ellenére Lovasberény területéről mindössze kettő szórványleletet ismerünk, ami
hozzájuk köthető. Az egyik az alsóteleki Guba-dombon, Császár Mihály telkén talált korongolatlan edény,
amely 1936-ban Brunner István ajándékaként került a múzeumba. A másik ugyancsak egy edény, oldalán
fésűvel benyomkodott függőleges díszítéssel, amely a Szűzvár területéről látott napvilágot és gróf Cziráky
Antal ajándékaként 1911-ben került a székesfehérvári múzeumba.
Középkor
A középkori Lovasberénnyel – a nyilvántartásban Favágó néven szereplő – 95271 azonosítójú késő
középkori telepnyom, a János Mezei-dűlő III. nevű (azonosítója: 95273) késő középkori telepnyom, a János
Mezei-dűlő II. (azonosítója: 37477) és a Parragi-dűlő (azonosítója: 37474) nevű középkori telepnyom, illetve
esetleg a János Mezei-dűlő (azonosítója: 37476) néven nyilvántartott középkori telepnyom hozható
összefüggésbe. Ezeket a lelőhelyeket terepbejárásokon és régészeti megfigyeléseken gyűjtött
kerámiatöredékek alapján azonosították, ásatás még nem zajlott rajtuk.
Lovasberény területén kettő középkori templomra rendelkezünk írott forrásokkal (Stibrányi 2015, I. 28). Az
egyikre – az elbontását követően – 1832-1834 között épült fel a mai lovasberényi katolikus templom. A
másik középkori templom romjait a Lovasberénytől DK-re elhelyezkedő Técspuszta (Técsi-völgy) őrizte
meg. A Fejér megye középkori templomos helyeit kutató Stibrányi Máté szerint a mai Mária-kápolna helyén
már az 1830-as években állt kápolnával azonosíthatjuk Técs középkori templomát (Erdős 1994, 17; Stibrányi
2015, II. 65).
A közhiteles nyilvántartásban szereplő középkori telepnyomként ismert lelőhelyek még a Lujza-major,
Hörcsög-dűlő (azonosítója: 37475) és a Verebi útra-Felső-dűlő (azonosítószáma: 96831).
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2.

A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE A RÉGÉSZETI
ÖRÖKSÉGRE

2.1.

A területfelhasználási változások ismertetése

1. Délnyugati fejlesztési területek (beépítésre nem szánt)
A hatályos terv szerint a tervezett különleges, kertvárosias lakó, zöldterület és véderdő területek a tényleges
használat szerinti mezőgazdasági területfelhasználásra változnak.
2. Halastó és környezete (beépítésre nem szánt)
Általános mezőgazdasági területek vízgazdálkodási és természetközeli területfelhasználásra módosulnak.
3. Kastély környéke (beépítésre szánt)
A kastély melletti meglevő kereskedelmi egység területe különleges terület helyett településközponti
területfelhasználás lesz.
4. Északi fejlesztési terület (beépítésre nem szánt)
A település északi részén a lakó fejlesztési terület, a tervezett véderdő és a temető tartalék terület
mezőgazdasági területfelhasználású lesz. A megmaradó lakó fejlesztési területen tervezett közkertek
kertvárosias lakóterületbe kerültek.
5. Rovákja patak északi része (beépítésre nem szánt)
A tervezett zöldterület helyett közlekedési terület kijelölés.
6. Kossuth és Rákóczi utcák tömbbelső (beépítésre szánt)
Falusias lakóterület helyett településközponti terület kijelölés.
7. Kossuth utcai kertvégek (beépítésre szánt)
A Kossuth utcai telkek teljes területe falusias lakóterület lesz a korábban tervezett kertvárosias lakó-, közút
és zöldterület helyett.
8. Gazdasági terület vasút mellett (beépítésre szánt)
A vasút és a Kinizsi utca közötti terület lakó és véderdő helyett a jelenlegi használat szerinti gazdasági
területfelhasználás lesz.
9. Lujza major (beépítésre nem szánt)
Véderdő helyett mezőgazdasági terület kijelölés.
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10. Tartalékterület kertvárosias lakóterületbe sorolás (beépítésre szánt)
Falusias lakóterület helyett kertvárosias lakóterület kijelölés történik.
11. Rovákja-patak, halastó (beépítésre nem szánt)
A Rovákja-patak és a halastó környékén területfelhasználás változás a tényleges használatnak megfelelően.
Vízgazdálkodási és mezőgazdasági területek változásai.
12. Mocsarak, nádasok területei (beépítésre nem szánt)
Mezőgazdasági területek helyett természetközeli területek kijelölése.
2.2.

A változások hatásai a régészeti örökségre

Az 1. számú változás (délnyugati fejlesztési területek) nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint (4. ábra),
de a területet két nyilvántartott régészeti lelőhely zárja közre, délen a 37477 azonosítószámú (János Mezeidűlő II.), északon pedig a 95273 azonosítójú (János Mezei-dűlő III.). Mindkét lelőhelyen felszíni
telepnyomot azonosítottak, a János Mezei-dűlő II. lelőhely ráadásul többkorszakos (neolit, bronzkori, római
kori és középkori), és a hozzájuk tartozó temetőket nem ismerjük. Nem kizárt, hogy azok közül valamelyik
az 1. számú változással érintett területen található. Ettől függetlenül is régészeti érdekű területnek minősül a
Rovákja-patak egyik ágának közelsége miatt. A 1. számú változással érintett terület régészeti érintettségére
tehát konkrét adatunk ugyan nincs, de arra igen nagy az esély. A különleges, kertvárosias lakó, zöldterület és
véderdő területeknek a tényleges használat szerinti mezőgazdasági területfelhasználásra változtatása nem
jelent közvetlen veszélyt a régészeti örökségre, de régészeti érintettség esetén a földművelés során rongálódó
régészeti objektumokból leletek kerülhetnek felszínre. Ilyen esetben az értékvédelmi tervben foglaltak
szerint kell eljárni.

4. ábra: Az 1. számú változással érintett terület (kék sráfozással) és a nyilvántartott régészeti lelőhelyek (piros
poligonokkal) elhelyezkedése

A 2. számú változás (Halastó és környezete) keretében az általános mezőgazdasági területek vízgazdálkodási
és természetközeli területfelhasználásra módosítása a régészeti örökségre nem jelent veszélyt (a
környezetében régészeti lelőhelyet sem ismerünk).
A 3. számú változás (Kastély környéke) a 32107 azonosítószámon, Kastély néven nyilvántartott régészeti
lelőhelyet (épület – török kor, újkor) érinti (5. ábra), a beépítésre szánt terület besorolás így veszélyezteti a
régészeti örökségi elemeket. Földmunkával járó beruházás esetén az értékvédelmi tervben foglaltak szerint
kell eljárni.
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5. ábra: A 3. számú változással érintett terület (kék sráfozással) és a nyilvántartott régészeti lelőhely (piros poligonnal)
elhelyezkedése

A 4. számú változás (északi fejlesztési terület) régészeti lelőhelyet ugyan nem érint, de a Rovákja-pataktól
való 250–400 méteres távolsága miatt még régészeti érdekű területnek tekintendő, különösen a terület D-i,
DNy-i és Ny-i része.
Az előzőtől ÉNy-ra elhelyezkedő 5. számú változással (Rovákja-patak északi része) érintett terület
ugyanazon okoknál fogva régészeti érdekű terület.
A 6. számú változással (Kossuth és Rákóczi utcák tömbbelső) érintett területek a Rovákja-patak egyik
ágának közelsége miatt régészeti érdekű területek.
A 7. számú változással (Kossuth utcai kertvégek) érintett területek közül a 7.5. jelzetűnek a DK-i szélét
nagyon kis mértékben érinti a Favágó néven (azonosítója: 95271) nyilvántartott lelőhely (6. ábra). A
változással érintett terület többi része a Rovákja-patak egyik ága mellett terül el, így régészeti érdekű
területnek minősül. Ezen a területen a középkori Lovasberény településhez tartozó régészeti jelenségek
kerülhetnek elő, ám sajnos nem rendelkezünk elegendő adattal a középkori Lovasberény pontos
lehatárolásához. Tekintettel arra, hogy beépítésre szánt területről van szó, a változás kiemelt kockázatot
jelent a régészeti örökségre nézve.

6. ábra: A 7. számú változással érintett terület (kék sráfozással) és a nyilvántartott régészeti lelőhely (piros poligonnal)
elhelyezkedése

A 8. számú változás (gazdasági terület a vasút mellett) a Rovákja-patak közelsége miatt régészeti érdekű
területet érint. A változással érintett terület szélétől 170, illetve 270 méter távolságra egy-egy nyilvántartott
régészeti lelőhely is található. Tekintettel arra, hogy beépítésre szánt területről van szó, későbbi földmunkák
során magas a régészeti jelenségek előkerülésének kockázata. Ilyen esetben az értékvédelmi tervben
foglaltak szerint szükséges eljárni.
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A 9. számú változásra (Lujza major) – szintén a Rovákja-patak közelsége miatt – régészeti érdekű területen
kerül sor.
A 10. számú változással (tartalékterület kertvárosias lakóterületbe sorolás) érintett terület a Rovákja-patak és
az egyik ága között helyezkedik el (500, illetve 600 méterre), így régészeti érdekű területnek tekintendő.
Beépítésre szánt terület lévén, földmunkák esetén régészeti jelenségek láthatnak napvilágot. Ebben az
esetben az értékvédelmi tervben foglaltakat kell követni.
A 11. számú változással (Rovákja-patak, halastó) érintett terület a Rovákja-patak partján helyezkedik el, így
régészeti érdekű terület, de a 11.1. változással érintett terület egy kis részére kiterjed a 37475
azonosítószámon, Lujza-major, Hörcsög-dűlő néven nyilvántartott régészeti lelőhely (felszíni telepnyom –
bronzkor, középkor). Ugyan beépítésre nem szánt területről van szó, de bármiféle földmunka esetén vagy
régészeti leletek bármilyen módon való előkerülése esetén az értékvédelmi tervben foglaltak szerint kell
eljárni.
A 12.1. számú változás kismértékben érinti a Parragi-dűlő III. néven nyilvántartásba vétel alatt álló
lelőhelyet. A mintegy 80 méterrel délebbre elhelyezkedő 12.2. számú változással érintett terület néhány
méterre található ugyanazon lelőhely mellett, közvetlenül a Rovákja-patak egyik ága mellett. Minderre
tekintettel régészeti érdekű területnek minősül. A 12.3. számú változás nem érint régészeti lelőhelyet és
régészeti érdekű területnek sem tekinthető. A 12.4. számú változással érintett terület viszont a Rovákja-patak
mintegy 400 méteres közelsége miatt régészeti érdekű terület, és közvetlenül a kiemelten védett Mihályvár
(azonosító: 22004) lelőhely mellett helyezkedik el.
3.

ÉRTÉKVÉDELMI TERV (RÉGÉSZET)

Lovasberény nyilvántartott régészeti lelőhelyei egy kivételével külterületen helyezkednek el, ahol elsősorban
a mezőgazdasági tevékenység – a szántás mélysége, illetve az erózió által okozott hatások miatt – jelent
rájuk veszélyt. Hosszabb távon a kisebb mélységben elhelyezkedő régészeti objektumok teljes
megsemmisülése fenyeget. A lelőhelyek állagromlásának megóvása érdekében lehetőség szerint javasolt a
szántó művelési ág megváltoztatása úgy, hogy az a lelőhelyek tartós és további romlással nem járó
fennmaradását biztosítsa (javasolt a rét vagy legelő művelési ág bevezetésének megfontolása). Ha erre a
jövőben lehetőség nem nyílik és valamelyik lelőhely állagromlásának előrehaladott mértéke a lelőhely teljes
megsemmisülésével fenyeget, akkor a területileg illetékes Szent István Király Múzeummal egyetetve kell
keresni a lehetőséget a leletek megmentésére, esetlegesen a lelőhely pusztuló részének régészeti feltárására.
Kiemelten védett a Mihályvár (azonosítószáma: 22004) lelőhely. A kiemelten védett lelőhelyek teljes
területén a Korm. rendelet 53. § (1) a) pontja szerint bármilyen 30 cm mélységet meghaladó földmunka
esetén a hatóság (Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi
Osztály) örökségvédelmi engedélye szükséges. A Kr. 53. § (4) bekezdése alapján a hatóság az engedélyt
megtagadja, ha a tervezett tevékenység következtében a lelőhely megsemmisülne vagy részleges
állapotromlása következne be. Amennyiben a hatóság az engedélyt megadja, abban a 2001. évi LXIV.
törvény 22. § (3) bekezdése értelmében a nyilvántartási adatok, valamint a beruházás régészeti örökségre
gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat figyelembevételével a megelőző feltárás valamilyen formáját
írja elő.
A 3. (beépítésre szánt), a 7.5 (beépítésre szánt) és 11. (beépítésre nem szánt) számú változás
nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint, továbbá A 12.1. számú (beépítésre nem szánt) változás
nyilvántartásba vétel alatt álló lelőhelyet. Amennyiben földmunkával járó építési munkálatra kerülne sor a
nyilvántartott régészeti lelőhely területén, akkor a beruházás engedélyeztetése vagy bejelentése során a
hatóság (Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya)
is részt vesz az eljárásban és előírja a megelőző feltárás valamilyen formájának teljesítését (próbafeltárás,
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teljes felületű feltárás vagy régészeti megfigyelés). A megelőző feltárás költségeit annak kell fedeznie,
akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé
vált (Kötv. 19. § (3)).
Az 1, 4, 5, 6, 7.1–4, 7.6–8, 8, 9, 10. és 12.2. számú változások régészeti érdekű területeket érintenek.
Amennyiben bármilyen régészeti feltáráson kívüli földmunka során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő
tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a
kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet abbahagyni, majd a jegyző útján a hatóságnak (Fejér
Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya, cím: 8000
Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13., tel.: 06 22 795-781) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról
haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt (Kötv. 24. § (2)). Az ügyintézés
hatékonysága és az esetlegesen szükségessé váló mentő feltárás mielőbbi megkezdésének érdekében
célszerű a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt is rövidúton tájékoztatni (Szent István Király
Múzeum, 8000 Székesfehérvár, Fő u. 6., tel.: 06 22 315-583, e-mail.: titkarsag@szikm.hu). A feltárásra
jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan – az elvárható
ütemben – végezni, az előkerült régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni (Kötv. 24. § (3)). A mentő feltárás
során felmerülő költségeket a feltárásra jogosult intézmény viseli.
4.

ÖSSZEFOGLALÁS

Lovasberény közigazgatási területén 13 db nyilvántartott régészeti lelőhely található, közülük 1 db kiemelten
védett (Lovasberény-Mihályvár, azonosítószáma: 22004). A kiemelten védett lelőhelyen minden 30 cm
mélységet meghaladó földmunka esetén a hatóság (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási
Hivatala) örökségvédelmi engedélye szükséges.
Újabb lelőhelyek kerülhetnek elő a későbbiekben a régészeti érdekű területeken, különösen a Rovákjapataknak a községtől északra tartó szakasza mentén. A Lovasberény közigazgatási területéről ismert
régészeti örökség majdnem minden korszakot lefed, de a legjelentősebb ásatási eredmények (mihályvári
földvár) és leletek (pl. a jánoshegyi diadéma) egyelőre a bronzkorból származnak. Említésre méltók még a
késő vaskori kelta és a római kori kelta temetkezések is, ezek azonban igen régi feltárásokon (1930-as és
’40-es évek) kerültek elő, és a rendelkezésre álló információk töredékét képezik annak, ami egy modern
feltárással elérhető. „Gyerekcipőben” jár Lovasberény középkori lelőhelyeinek kutatása, így a falu középkori
előzményeiről is szerény adatok állnak rendelkezésünkre.
A területfelhasználási változások 3 db nyilvántartott és 1 db nyilvántartásba vétel alatt álló régészeti
lelőhelyet, valamint számos régészeti érdekű területet érintenek. Földmunkával járó beruházások esetén az
értékvédelmi tervben megfogalmazottak alapján kell eljárni.

54

NYILATKOZAT A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
ELKÉSZÍTÉSÉRE VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL
Alulírott Szücsi Frigyes régész nyilatkozom, hogy a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése
szerinti előírásoknak megfelelek, valamint a 10. § szerinti szakértői nyilvántartásban szerepelek.
Okleveles régész szakképesítést igazoló okirat száma: ELTE-BTK-0144/2012
Szakértői nyilvántartási szám: 16-003
Lovasberény község települési örökségvédelmi hatástanulmányának régészeti munkarészében tervezett
megoldások megfelelnek az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.

Bakonykúti, 2021. szeptember 19.
dr. Szücsi Frigyes
régész, örökségvédelmi szakértő
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