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NYILATKOZAT 

 

 

 

 

 

Alulírott, mint a Mindszent Város Településfejlesztési koncepciója kapcsán készített Örökségvédelmi 

Hatástanulmány Régészeti fejezetét készítő régész nyilatkozom, hogy a régészeti tanulmányt a 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet, valamint a hatósági előírásoknak megfelelően készítettem el, a 

tervezett megoldások mindenben megfelelnek a hatályos örökségvédelmi jogszabályoknak és 

hatósági előírásoknak. 

Kijelentem továbbá, hogy az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetrészének 

elkészítésére a 68/2018.(IV.9.) Korm. rendelet 84. § (2) a) pontja értelmében jogosultsággal bíró 

régészeti szakértő vagyok. 

 

 

 

Szeged, 2018. november 19. 

 

 

 

           Dr. Lajkó Orsolya 

        régész 

        18-006 
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„Mindszent nevét vette emberi emlékezetet meghaladó időben első templomától, mely a 
mindenszentek tiszteletére volt felszentelve. Bár sokszor elpusztult, elhagyatott, de midőn azt újból 
megszállták, a templomok mindig a mindenszenteknek dedikáltattak…” 

 

Mindszent területe az ősidő óta lakott hely. Első írásos említése 1332-1335-ös pápai tizedjegyzékből 

származik, ami a Mindszent közelében elhelyezkedő Apor falut már említi, mely később beépül 

Mindszentbe. 1423-ban a település már saját (Mindenszentek tiszteletére épített) templommal is 

rendelkezik, melyről a nevét is kapta. 1818-ig Apor-Mindszentként említik az egyházi iratok. 
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BEVEZETŐ 

Mindszent Város Önkormányzata által készítendő Mindszent város településfejlesztési 

koncepciójához kapcsolódóan a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatala 

örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését írta elő, mivel a jelenleg hatályos rendezési tervhez 

készült hatástanulmány tíz évnél régebbi. A kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi. LXIV. 

törvény (továbbiakban: Kötv.) 85/A § (1) bekezdése szerint csak tíz évnél nem régebbi hatástanulmány 

fogadható el. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány Mindszent város településfejlesztési koncepciójához készült, a 

régészeti értékvizsgálat és hatáselemzés munkarészt tartalmazza. Legfőbb célja Mindszent város 

közigazgatási területén található nyilvántartott régészeti lelőhelyek számbavétele és állapotuk 

részletes ismertetése. Számba veszi a közigazgatási területen található valamennyi ismert régészeti 

lelőhelyet, értékeket, megoldásokat kínál és javasol a régészeti örökség fenntartható használatának 

és megőrzésének biztosítására, kárenyhítő, kárcsökkentő beavatkozásokra. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány a Kötv. 85/A. § (1) bekezdése, a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletnek és a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: Korm. rendelet), a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és 

védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének 

részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet, az örökségvédelmi bírságról szóló 

191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet, Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény alapján készült. 

A hatástanulmány szerkezetét és tartalmát a Kötv. 85/A. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 83. §-a, 

illetve utóbbi 14. és 15. sz. mellékletei határozzák meg, melynek mentén e dokumentáció készült. 

Jelen munkát a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogi védelem illeti meg. A 

közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, régészeti lelőhelyre vonatkozó adatok 

nyilvánosságra hozása vagy továbbadása csak a szerző engedélyével, a régészeti lelőhely és a 

műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet 

megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM. rendelet, 

valamint a muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet 

szabályai szerint történhet. 

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

„(1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának 

kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá 

vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a 

rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha 

az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv 

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

(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell 

meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és 

településrendezési eszközöket.” 
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Jelen Településfejlesztési Koncepció feladata tehát – a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján – Mindszent város teljes közigazgatási 

területére kidolgozott örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésének célja, hogy felderítse, felmérje a 

településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos örökségvédelmi hatásokat, és javaslatot 

tegyen az örökségvédelmi értékek megóvására. 
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1.ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 

  



VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
SZÉKHELY: 1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. • HONLAP: HTTP:// VATIKFT.HU/ 

MINDSZENT VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 9 
2019. JANUÁR HÓ 

1.A. A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETI LEÍRÁSA 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

Mindszent város örökségvédelmi vizsgálatának elkészítéséhez az alábbi forrásmunkákat, 

forrásmunkákat feldolgozó tanulmányokat, valamint helytörténeti kiadványokat használtuk fel*: 

 Andó Mihály: A DK-Alföld természeti földrajzi adottságainak jellemzése, 

(kandidátusi értekezés) Budapest, 1964. 

 Andó Mihály: A megtelepedés természeti feltételei, növény- és állatvilág. In: 

Algyő és népe. Tanulmányok. Szeged, 1987, 15—28. 

 Andó Mihály: Mindszent természeti földrajza. – In.: (Szerk.: Juhász Antal: 

Mindszent története és népélete. Mindszent, 1996. 13-27. 

 Bodnár Béla: Hódmezővásárhely és környékének régi vízrajza. SZABK, 1928. III. 

5. 

 Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig. Budapest, 1896-1897. 

 Blazovich László (szerk.): Csongrád megye évszázadai. I. Szeged, 1985.  

 Blazovich László: A Körös-Tisza – Marosköz középkori településrendje. Dél-alföldi 

Évszázadok I. Békéscsaba-Szeged, 1985. 

 Csallány Gábor: Régi magyar emlékek a szentesi múzeumban. ArchÉrt. 25. 1905, 

43. 

 Csallány Dezső: Archäeologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. 

Budapest, 1956, 163, 653. lelőhely 

 Csallány Gábor: Újabb honfoglalás kori leletek Szentes környékéről. FolArch 3-4. 

1941, 186. 

 Csallány Gábor: Avarkori és 11-13. századi magyar leletek a szentesi múzeumban. 

Dolg. 1934, 221-250. 

 Csalogh József: Mindszent. RégFüz 11. 1959, 20. 

 Csongrád megye vízrendezés-fejlesztési koncepciója. Alsó-Tiszavidéki Vízügyi 

Igazgatóság. Szeged, 1976. 

 Csánky Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában I. 

Budapest, 1980. 

 Dövényi Zoltán (2010): Magyarország kistájainak kataszter, MTA 

Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest 

 Fényes Elek (1851): Magyarország geográfiai szótára, Nyomtatott Kozma 

Vazulnál, Pesten 

 Gacsári Kiss Sándor: Mindszent története. Település a középkorban. – In.: (Szerk.: 

Juhász Antal: Mindszent története és népélete. Mindszent, 1996. 73-87. 

 Györffy György Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza 1987 

 Hampel József: A Nemzeti Múzeum régiségtári gyarapodása az 1905. évben. 

ArchÉrt 26. 1906, 95.  

 Katonai felmérések térképei, http://mapire.eu/hu/ 

 Keller Lajos: Mindszent története 1700—1900. Mindszent, 1900. 

 Kovalovszki Júlia: régészeti adatok Szentes környékének településtörténetéhez. 

RégFüz Ser. I. 5. 1-80.  

 Kutzián Ida: A Körös-kultúra. DissPann II. 23. 10.1.19. 
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 Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2015. január, KSH 

 http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2015.pdf 

 Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye, MTA Történeti Demográfiai Albizottsága – KSH Népszámlálási Főosztály, 

Budapest, 1996. 

 Miháltz István: A Tisza-völgy déli részének vízföldtana. Hidrológiai Közlöny, 

Budapest. 1966. 

 Rómer Flóris: Magyar Régészeti Krónika. ArchKözl. 4. 1864, 162- 

 Szalontai Csaba: Mindszent régészeti topográfiája és településtörténete. 

Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1992. 

 Széll Márta: Elpusztult falvak 11-13. századbeli régészeti leletei Szentes 

határában. Dolg 18. 1942, 128-134.  

 Takarnet - Földhivatali Információs Rendszer,  

http://www.takarnet.hu/pls/tknet/hivatalok_p.kozseg_adat?kozsegkod=1342 

 Tímár Lajos: A Tiszamente Szeged—Szolnok közötti szakaszának 

növényföldrajza. Földrajzi Értesítő. Budapest, 1953. 

 Trogmayer Ottó: A szegedi nagytáj bronz- és kora vaskorának néhány kérdéséről. 

ActaAntetArch 26. 1985, Szeged 3-16. 

 Történeti statisztikai kötetek: Földterület községsoros adatok 1895-1984, 

Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1988 

 Vályi András (1799): Magyar országnak leírása, A Királyi Universitásnak betüivel, 

Buda 

 Vörös Gabriella: Mindszent története-. Mindszent legrégebbi története a 

régészeti emlékektől az Árpád-korig. – In.: (Szerk.: Juhász Antal: Mindszent 

története és népélete. Mindszent, 1996. 51-72. 

 Vörös Gabriella: Szegvár Újtemető. RégFüz 32. 1979, 65. 

 Zalotay Elemér: Csongrád vármegye őskori települése. Dolg. 8. 1932, 49-102. 

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG RÉGÉSZETI VONATKOZÁSAIT ÉRINTŐ SPECIÁLIS TÖRVÉNYEK ÉS 

RENDELETEK 

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről – amely a földvárak és halmok 

(temetkezési helyek) védelméről rendelkezik (23. §),  

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 

 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről,  

 2001. évi LXIV. törvény a Kulturális örökség védelméről (Kötv.),  

 2016. évi CL. törvény az Általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) – az 

örökségvédelmi hatóság hatósági eljárásait ez alapján végzi,  

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartó rendszerről – különösen az alábbi szabálysértésnek 

minősülő cselekmények: lopás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, szándékos 

rongálás ötvenezer forintot meg nem haladó értékre – 177. § (3) bekezdése szerinti 

minősített esetei,  

 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről – különösen az alábbi 

bűncselekmények: műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása – 357. §, 
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lopás – 370. § (3) bekezdés bb) pontja, rongálás – 371. § (3) bekezdés ba) pontja és 

(4) bekezdés b) pontja, jogtalan elsajátítás – 378. § (2) bekezdése, orgazdaság – 

379. § (3) bekezdés b) pontja szerinti minősített esetei, 

 149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa 

Tanács tagállamai között 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti 

örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről,  

 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható 

kutatásról,  

 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról, 

  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről,  

 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték 

nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a 

lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól,  

 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról. 

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 

A régészeti elemek vizsgálatát a Kötv. és a Korm. rendelet megfelelő jogszabályi rendelkezései 

szerint meghatározott – és így a hatástanulmányban alkalmazott – alábbi fogalmi meghatározások 

alapján végeztük el. 

Kulturális örökség elemei (Kötv. 7. § 11.): a régészeti örökség, a hadtörténeti örökség régészeti 

módszerekkel kutatható elemei, a műemléki értékek, a nemzeti emlékhely, a kiemelt nemzeti 

emlékhely és annak 61/I. § (3a) bekezdése szerinti településkép-védelmi környezete, valamint a 

kulturális javak.  régészeti örökség, a hadtörténeti örökség régészeti módszerekkel kutatható elemei, 

a műemléki értékek, valamint a kulturális javak. 

Régészeti emlék (Kötv. 7. § 28.) a régészeti örökség ingatlaneleme. 

Régészeti korú tárgy (Kötv. 7. § 32.): bizonyítottan gyűjteményben fennmaradt, a kulturális javak 

körébe tartozó, 1711 előtt keletkezett tárgy. 

Régészeti lelet (Kötv. 7. § 33.): a régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt – jellegénél fogva – ingó 

eleme, függetlenül attól, hogy eredeti helyéről, összefüggéseiből, állapotából elmozdult, 

elmozdították-e vagy sem. Nem minősülnek régészeti leletnek a régészeti korú tárgyak. 

Régészeti örökség (Kötv. 7. § 37.): az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne alatt és 

a természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető nyoma, amely segít 

megismerni az egyetemes kultúrát, az emberiség történetét, kapcsolatát környezetével, valamint 

hozzájárul az ország területén élt népek és a nemzet történelmének rekonstruálásához, igazolja, 

bemutatja, alátámasztja népünk eredetét és fejlődését, továbbá amellyel kapcsolatos 

információszerzés fő forrásai a feltárás és egyéb kutatási módszerek. 

Fenntartható használat (Kötv. 7. § 4.): a védett kulturális örökség olyan módon történő használata - 

ideértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is -, amely nem haladja meg a szakmailag 

indokolt mértéket és nem vezet az örökség elemeinek állapotromlásához, így biztosítva 

fennmaradásukat a jelen és jövő nemzedékek számára. 
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Régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 35.): földrajzilag körül határolható terület, amelyen a régészeti örökség 

elemei történeti összefüggéseikben találhatók. 

Nyilvántartott régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 23.): a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény alapján 

általános védelem alatt álló régészeti lelőhely. 

Védetté nyilvánított régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 45.): miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény 

alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánított kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű, 

nyilvántartott régészeti lelőhely. 

Tájképi jelentőségű régészeti lelőhely (Korm. rendelet 2. § 11.): olyan régészeti lelőhely, amely 

megjelenésével környezetének meghatározó tájképi eleme (így különösen erőd, erődítés, vár, 

templom maradványai, földvár, halomsír, kunhalom, domborzatból kiemelkedő, többszörösen 

rétegzett tell-település). 

Régészeti védőövezet (Kötv. 7. § 38.):a védetté nyilvánított régészeti lelőhely környezete, amely 

biztosítja annak fenntarthatóságát, megközelíthetőségét, tájképi védelmét. 

Régészeti érdekű terület (Kötv. 7. § 29.): valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a 

vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy 

feltételezhető. 

Régészeti feltárás (Kötv. 7. § 30.): a földmunkával járó beavatkozás, fejlesztés, beruházás esetén 

feltárásra jogosult által végzett lelőhely-felderítés és megelőző jellegű örökségvédelmi tevékenység, 

melynek szaktevékenységi része a feltárásvezetés, a feltárás dokumentálása, a régésztechnikusi 

feladatellátás, a leletek elsődleges feldolgozása, valamint a geodéziai és térinformatikai feladatok 

ellátása. Járulékos része a régészeti bontómunka. 

Megelőző feltárás (Kötv. 7. § 13.): írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel végzett régészeti 

feladatellátás (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás), amely a földmunkával 

járó beavatkozások, fejlesztések, beruházások által érintett, nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

feltárására irányul. 

Nagyberuházás (Kötv. 7. § 20.) : az alábbi, földmunkával járó beavatkozás, fejlesztés, beruházás: 

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

b) (hatályon kívül helyezte: 2016. évi XCII. törvény 37. § a) 

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

d) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztóvagy árapasztó tározó-

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

szóló törvény szerint kisajátítást végeztek. 

Előzetes régészeti dokumentáció (Kötv. 7. § 3.): valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, 

a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, 

kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből 

következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak 

meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a lelőhely állapotában 

maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és 

próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum. 

Mentő feltárás (Kötv. 7. § 14.): régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, váratlan 

előkerülése során alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű megmentésére irányuló 

azonnali beavatkozás. 
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Régészeti megfigyelés (Kötv. 7. § 36.): a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő 

folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és 

dokumentálása.  

Bontómunka (Kötv. 7. § 27.): a régészeti örökség elemeinek feltárás keretében történő kibontására és 

eredeti összefüggéseinek értelmezésére irányuló régészeti tevékenység (felületre bontás, 

rétegbontás, régészeti emlék bontása, nyesés, metszetek készítése), amely földmunkával járó 

beavatkozás, fejlesztés, beruházás esetén régészeti feladatellátásnak minősül. 

Teljes felületű feltárás (Kötv. 7. § 40.): nyilvántartott régészeti lelőhelyen a régészeti örökség 

elemeinek a földmunkával érintett terület teljes egészén történő feltárása. 

Terepbejárás (Kötv. 7. § 41.): minden 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. 

Tervásatás (Kötv. 7. § 42.): tudományos célból végzett, tudományos szempontok alapján előre 

tervezett régészeti feltárás.  

Történeti városmag (Kötv. 7. § 44.): a mai városok területén található, az eredeti, történelmi 

városszerkezetet tükröző, a régészeti örökség elemeit nagy mélységben és több rétegben megőrző, 

a település több évezredes múltját és folyamatosságát mutató jól lehatárolható, nagyobb összefüggő 

terület. 

Gyűjtemény (Kötv. 7. § 6.): a gyűjtői tevékenység eredményeként létrejött, ritkaságából vagy 

jellegéből adódóan különös jelentőséggel bíró javak összessége, amelynek egységességében 

megnyilvánuló kulturális értéke meghaladja egyes darabjainak együttes értékét. 
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MINDSZENT NEVÉNEK VÁLTOZÁSA ÉS EREDETE 

Mindszent területe az ősidő óta lakott hely. Első írásos említése 1332-1335-ös pápai tizedjegyzékből 

származik, ami a Mindszent közelében elhelyezkedő Apor falut már említi, mely később beépül 

Mindszentbe. 1423-ban a település már saját (Mindenszentek tiszteletére épített) templommal is 

rendelkezik, melyről a nevét is kapta.  

Mindszent névalakjainak változása: 

 1561 Myndzenth (M) 

 1808 Mindszent (JL) 

 1873 Mindszent (H) 

Forrás: Magyarország történeti statisztikai helységnévtára 

A közigazgatási okmányokon kívül különböző okmányokban a település eltérő megnevezései 

találhatóak. A 18. század közepén kelt néhány okmányban Tisza-Mindszent néven szerepel a 

település.1818-ig Apor-Mindszentként említik az egyházi iratok. Mindszentet 3 nagyobb részre 

bontva emlegették. Az I. Mindszent falu, II. Mindszent földesúri és II: Mindszent kispusztaszeri 

községet különböztettek meg. Az okmányokban szereplő Mindszent helység alatt csak az I. szám 

alatta rész értendő. Ehhez kapcsolódóan néhány korabeli népdalból még a „Kis-Mindszent” 

megnevezés is fennmaradt, ami mutatja, hogy magát az I. számú faluterületet megkülönböztették. 

Később pedig Csongrád-Mindszent névvel különböztették meg az országban található többi 

(akkoriban 19) Mindszenttől. 

MINDSZENT ÍRÁSOS KORSZAKAI 

Ókor Mindszent az ókor óta lakott hely. 

1241 Szájhagyomány útján terjedve maradt fenn a történet arról, hogy tatárjárás idején 
Mindszent a mai „teleki” szőlők területén állt. A legendát alátámasztják az említett 
területen talált üregek, pincék, sírok, és kézi eszközök maradványai.  

1332-1335 A pápai tizedjegyzékben a későbbi Mindszent részeként ismert Apor települést már 
említik. 

1423 Mindszent kuntelep volt, az elűzésük után pedig magyar földesurak kezére jutott.  

1423-ban már írásos emlékek bizonyítják, hogy Mindszent már saját (Mindenszentek 
tiszteletére épített) templommal is rendelkezik, melyről a nevét is kapta. 

1556 Apor és Mindszent falvakban a székesfehérvári káptalannak volt birtoka. 

1612 Báthori Gábor erdélyi fejeledelem a települést unokájának Mágocsy Dorottyának 
adományozza. 

1647 Török harcok következtében a település lakossága részben elmenekült részben 
elpusztult. A hadjáratokat követően hét halász család telepedett meg a területen ők 
lettek az új község első lakosai. 

1702 Hodosy Imre tábori lelkész a területen élők marasztalására letelepszik, Mindszent 
újra alapítója ként emlékeznek rá. 

1717 Mindszent elnevezéséről 1717-ben kelt irat szól: 

„Mindszent nevét vette emberi emlékezetet meghaladó időben első templomától, mely a 
mindenszentek tiszteletére volt felszentelve. Bár sokszor elpusztult, elhagyatott, de midőn azt 
újból megszállták, a templomok mindig a mindenszenteknek dedikáltattak, a község ősi neve: 
„Mindszent” mindenesetben felújíttatott, a lakosság mindig római katholikus volt s földjét 
mindig magyar kezek művelték.” 

1729 A római katolikus templom ebben az évben nagy átalakuláson ment át. Egyik 
legjelentősebb változás az volt, hogy tornyot kapott a templom.  
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1733 Mindszent új földesurat kapott Erdődy György személyében. Akit később fia Erdődy 
Kristóf követett. Ez az időszak konfliktusokkal teli volt Mindszent számára. 

1738 Mindszenten kitört a pestis összesen 38 áldozatott szedett, ami akkoriban 
jelentősnek számított. 

1745 Ettől az évtől kezdve van írásos bizonyítéka a rendszeres iskolai oktatásnak 

„A kántor pedig veend a gyermek tanitásáért ha tisztjét jól s szorgalmasan teljesiti minden egyes 
gyermek után évi 1frt-ot.” Visit. Can 1745 

1748 Sáskajárás sújtotta Mindszentet. 

1763 Dögvész sújtotta Mindszentet. 

1765 Kolera járvány tör ki. 

1768 Mindszentnek megtiltják, hogy a pusztaszeri pusztán legeltessék a marháikat. 

1775 Erdődy Kristóf ötszázezer frt tartozása ellenében az egész mindszent-algyői 
uradalmat olasz uraknak adja zálogba. 

1777 Február 28-án Mindszent elöljárói az olasz, genuai uraktól az uradalom Mindszenti 
részét kibérelték, bérleti illetve váltsági szerződés keretei között. A szerződés három 
évre szólt. 

1780 Új hat évre szóló szerződést kötöttek ismét az olasz urakkal. 

1785 Szeptember 26-án ismét hat évvel hosszabbították a szerződést. 

1791 Szeptember 23-án a korábbi nézeteltérések tisztázása után sikerült újabb hat évre 
meghosszabbítaniuk a szerződést. 

1798 Az ötödik bérleti ciklus kezdete, de ez ismételten csak három évre szólt. 

1799 Vályi András: Magyar Országnak leírása 

„MINTSZENT. Népes magyar falu Csongrád Várm. földes Ura G. Erdődi Uraság, lakosai 
katolikusok, fekszik Szegvárhoz, és Vásárhelyhez is egy mértföldnyire, itten őmlik az Körös 
vizéből eredett menyhalakkal bővelkedő Kurcza vize a’ Tiszába; földgyeinek egy része homokos, 
más része pedig fekete, bővelkedik gabonával, marhával, náddal, 614hallal, vad szárnyas 
állatokkal, erdeje nints, boraikat esztendeig sem tarthattyák." 

1800 Elkészültek a templom külsejének felújításával. Befejezésül pedig márványtáblát 
helyeztek az ajtó fölé melyen a napjainkig is használt címer látható, melyen két hal 
és köztük egy ekevas helyezkedik el. Jelentése az, hogy a területet földművesek és 
halászok lakják. 

1801 Az utolsó bérleti korszak kezdte, 1806-ig tartott. Erre a 26 évnyi bérleti időszakra 
Mindszent fénykoraként tekintettek vissza.  

1803 Az uradalmat átveszi gróf Zichy Leopoldina, Pallavicini Károly özvegye. Megkezdi a 
birtokok rendezését, ami több nehézséggel is járt. A földbirtokosok nem tudták 
mettől meddig tart a birtokuk. A későbbiekben gróf Zichy Leopoldina átadja fiának 
Pallavicini Eduárd őrgrófnak Mindszentet. 

1831 Ismételten kitört a kolera. 

1832 Legelő elkülönítési szegregáció veszi kezdetét, egészen 1858-ig tart. 

1839 Pallavicini Eduárd őrgróf halálával Mindszent utódjára Pallavicini Alfonz őrgrófra 
szállt. 

1851 Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára 

„Mindszent, magyar falu, Csongrád vmegyében, a Tisza bal partján, ut. p. Szenteshez nyugot-
délre 1 1/2 mfdnyire: 5246 kath., 3 ref., 19 zsidó lak., kath. anyatemplommal, s több derék 
urasági épületekkel. Határa szinte gazdag fekete rónaság. Egész urb. telke van 160. F. u. a 
Pallavicini nemzetség." 

1855 A jelentős vízszabályozásoknak köszönhetően hanyatlani kezd a halászat. 

1875 Pallavicini Alfonz őrgróf halálával Mindszent fiára Pallavicini Sándor őrgrófra szállt 
akit a közösség igen nagyra tartott és tisztelt. 
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1876 Roncsoló toroklobb betegség ütötte fel a fejét 192 gyerek esett áldozatul. 

1884 Mindszent szolgabírói hivatalt és csendőrséget kap. 

1884-1925 A tiszántúli járás székhelye. 

1885 Megjelenik az első heti lap „ Mindszent” névvel. 

Elkészül a Kurca torkolatánál mai napig megtalálható zsilip. 

1886 Könyvnyomdát állítanak. 

1887 Himlő járvány tört ki 213 gyerek esett áldozatul. 

1893 Megépül a vasút. 

Elkészül a Piac téri ártézi kút. 

1894 A korábban Mindszent részét képező Tömörkény önálló községgé alakul. 

1900 Kiadják Keller Lajos Mindszent története című könyvét. 

1902 Pallavicini Sándór őrgróf megalapítja a Károly óvodát. 

1903 Megépül a lányiskola. 

1905 Megépül a fiúiskola. 

1993 Mindszent városi rangot kapott 

 A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI JOGÁLLÁSAI 

 1787 falu (f) 

 1882 kisközség (kk) 

 1893 Tömörkény nevű külterületi lakotthely községgé alakul 

 1967 Ányássziget külterületi lakotthelyet Mártélyhoz csatolták (OKTB) 

 1895-1950 nagyközség (nk) 

 1950-1970 önálló tanácsú község (ötk) 

 1970-1990 nagyközség (nk) 

 1985-1990 nagyközség (nk), közvetlen megyei irányítású (kmi) 

hódmezővásárhelyi városkörnyék (vk) 

 1993 város (v) 

Forrás: Magyarország történeti statisztikai helységnévtára 

1.A.A. TELEPÜLÉSSZERKEZET ALAKULÁSA 

 TELEPÜLÉSHÁLÓZAT ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

Településhálózati és településszerkezeti összefüggések vizsgálatára többnyire a középkor 

vonatkozásában rendelkezünk értékelhető adatokkal. A környezet és a település kapcsolatát jól 

szemlélteti azonban az összegzés, amikor a településhatárba eső összes ismert régészeti lelőhely 

elhelyezkedését vizsgáljuk. Az ember minden esetben azokat a területeket foglalja el, melyek 

környezeti feltételei (domborzat, vízrajz, növényzet, állatvilág, éghajlat, később utak, szomszédos 

települések stb.) életmódjához, biológiai és közösségi igényeihez a leginkább igazodnak. Ugyan a 

technikai fejlődés a korábbihoz mérten több szabadságot ad a mai embernek ahhoz, hogy a 

természeti környezettől kevésbé függjön, egyes rendkívüli események, — ilyenek az árvizek — 

utalnak arra, hogy érdemes figyelembe venni, melyek azok a területek, melyeket valamilyen 

szempont alapján az ember az elmúlt 6000 év során előnyben részesített. E területekkel a 

településrendezési terv kialakítása során nem csak oly módon kell számoljunk, hogy régészeti oldalról 

védendők, de oly módon is, hogy ezek azok a megfelelő referenciával bíró területek, melyek egy adott 

korszak adott közössége számára különösebb műszaki létesítmények nélkül is alkalmasak voltak 

tartós megtelepedésre. 
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 TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETHASZNÁLAT 

A természetföldrajzi, társadalmi és gazdaságföldrajzi viszonyoknak mindig meghatározó szerepük 

van az egyes települések kialakulásában. Mindszent a Tisza folyó jobb oldalán fekszik. A város 

területén végig halad a Kurca, melyen felül még a Pintérhídi horgásztó jelenik meg vízfelületként a 

településen. A Tisza és Kurca a középkorban egyaránt hajózható volt.  

A mai településszerkezetet vizsgálva elmondható, hogy erőteljes kettősség jellemzi a települést. Jól 

elkülöníthetőek a szabálytalan és szabályos utca rendszerek. Ez a kettősség fontos építészeti 

értékként említendő, mivel az egyes korok sajátosságait őrzi. 

A településszerkezet változása az I. Katonai Felmérés ábrázolásától kezdve követhető végig, nem 

lévén korábban erre alkalmas katonai térkép, vagy egyéb ábrázolás. A szelvényen jól látszik, hogy 

Mindszent akkori település magja a Tisza és Kurca árterei közötti legmagasabban fekvő részeken 

alakult ki. A település szerkezete és mérete ebben az időszakban még eltér a maitól, de a mai napig 

Csúcs ként emlegetett terület kezdeménye már jól látható. A legtöbb ház a napjainkban is főútnak 

számító Kossuth Lajos utca mentén helyezkedik el. 

A II. Katonai Felmérésen látszik, hogy a település folyamatosan fejlődik, ami elsősorban a XIX. 

századbeli folyószabályozásoknak volt köszönhető, hiszen előtte kevés terjeszkedésre alkalmas 

területet lehetett találni. Az újonnan beépült területek jelenetős százaléka már itt megegyezik a most 

is megfigyelhető szabálytalan szerkezettel. A Csúcs részen kívül megjelenik az első telektömb ahol 

már derékszögű telkek láthatóak. Az új beépítéseknek köszönhetően már itt el kezd kirajzolódni a 

mai Szabadság tér jellegzetes háromszög alaprajza. A II. felmérésen már a rév is ábrázolásra került a 

mai helyével közel megegyező területen üzemel. 

A III. Katonai Felmérés idejére a település nagyon sokat fejlődött, szinte a mai településmag 

szerkezeti elemei már mind megjelennek. Összességében a teljes belterületi rész a korábbihoz képes 

egyharmaddal nőtt. Szintén jelentős változás a határ menti tanyás térségek fejlődése.  

A XIX. században a vasút kiépítése hozott némi változást a település szerkezetében. A vasút és az 

egykori major között újabb most már teljesen szabályos rendszerű új lakóterületeket jelentek meg. 

Melyeket a vasút elvág a korábbi magtó mindössze két helyen biztosítottak kapcsolatot a történelmi 

maggal. Az említett változások az 1941-es Katonai felmérésen már jól láthatóak. 

A változások áttekintésére a katonai felmérések térképeinek Mindszent települést mutató részleteit 

szerepeltetjük. A melléklelt térképrészletek kinagyítva a település belső területeit, valamint áttekintő 

kivágatait ábrázolják. 
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I. Katonai Felmérés (1784) Forrás: http://mapire.eu/hu 

  
II. Katonai Felmérés (1857) Forrás: http://mapire.eu/hu 

  
III. Katonai felmérés (1883) Forrás: http://mapire.eu/hu 
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Kataszteri térkép (1892) Forrás: http://mapire.eu/hu 

  
Magyarország Katonai felmérése (1941) Forrás: http://mapire.eu/hu 

  
Magyarország 1:50 000 léptékű katonai térképe  
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 TELEPÜLÉSKARAKTER 

A település a korábban felvázoltaknak megfelelően változatos képet mutat. A karakterbeli 

különbségek lehetővé teszik településrészek meghatározását, melyek a Településfejlesztési 

Koncepcióban kerültek lehatárolásra. Az egyes településrészek funkciójukban, megjelenésükben is 

eltérőek. 

VÁROSKÖZPONT 

A mai Csúcs és Lakóterületek között helyezkedik el. Legmeghatározóbb elemei közé tartozik a két 

háromszögletű tér, melyek közül a Szabadság tér már a II.- a Köztársaság tér pedig a III. Katonai 

felmérésen látszik ahogy kirajzolódik az utca szerkezetből. Szintén meghatározó elem a Köztársaság 

tér sarkán álló szecessziós jegyeket viselő Bankpalota épülete. Mai arculatát csak a vasút átadása és 

a szocializmus megjelenése után nyerte el. A különböző korokban történő kiépüléseknek 

köszönhetően a központ építészeti arculata nem egységes. Ez a rész számos intézménynek 

(polgármesteri hivatal, általános iskola, óvoda, művelődési ház, könyvtár, egészségház, sportpálya) 

ad helyet. A településrész művelődési háza és lakótömbös beépítése kisvárosias karaktert 

kölcsönöznek a területnek.  

LAKÓTERÜLETEK 

A lakóterületek rész összefogja a Csúcson kívüli lakóterületeket. A településrészen belül három kisebb 

egységet különböztethetünk meg. Az első a rész a Köztársaság tér dél-keleti oldalához csatlakozó 

merőleges szerkezetű rész. A második a Városközponthoz Északról merőlegesen csatlakozó terület 

(melyet korábban Parti szőlőknek neveztek a harmadik pedig a vasút keleti oldalán kialakult Dózsa-

telep. A három rész mind telekstruktúrájában, mint szerkezetükben is eltérőek annak ellenére is, hogy 

már mind három résznél szabályos vonalvezetésű utcahálózatról beszélünk. 

CSÚCS 

A város legősibb és egyik legjelentősebb településrésze, utcái a természeti adottságokhoz igazodó, 

történeti fejlődést, növekedést tükröznek. Jellegzetesen szabálytalan utca hálózattal. Fő utcájának a 

Horváth Gyula utca tekinthető, ami vonalvezetésében követi a Tisza feletti hátság íveit. 

Feltételezhető, hogy eleinte a telkek még nem voltak elkerítve a későbbi utcák helyén futó ösvények 

mentén alakultak ki. Oldalhatáros építkezés jellemzi a területet halmazos szerkezettel. Az utca 

szerkezetet korábbi ma már nem fellelhető építmények helyén kialakult teresedések gazdagítják. 

Szintén helyi sajátosság a derékszögben megtörő utcaforma. A mai arculatot leginkább a XX. századi 

földszintes, nyeregtetős épületek és a közéjük ékelődő kádárkockák és 90-es évek lakóépületei 

határozzák meg. 

HORGOLAT 

A Horgolat Mindszent város üdülő területe, magában foglalja a strand és a köré épült üdülő épületek, 

hétvégi házak területét. A terület elnevezése így, hogy Horgolat először a kataszteri térképeken volt 

látható. A strand területére és közelébe különböző vendéglátó funkciók települtek. Az üdülők 

jellemzően lábakon állnak 1 maximum 2 szintesek. Az épületek a telkeken belül szabadon állnak.  

GAZDASÁGI TERÜLETEK 

A lakóterületekhez hasonlóan a gazdasági területek rész sem összefüggő, 4 nagyobb részből tevődik 

össze. Az első a lakóterületekhez délről csatlakozó Áchim András utca – Szabadság utca – vasútvonal 
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térségébe beékelődött területet. A második és harmadik egyaránt a Mihási út mentén helyezkedik el. 

A negyedik pedig a Csúcstól és a Lakóterületektől északra található. 

TANYÁK 

Mindszenten a tanyák elsősorban a település keleti és kisebb számban a déli területein, az utakra 

felfűződve alakultak ki. Legnagyobb számban a Mihási út mentén találhatóak. Elsőször a Tisza 

szabályozása után készült II. Katonai felmérésen ábrázolták őket. A klasszikus tanyás beépítés 

jellemzői a tanya több külön álló épületből áll, melyek telket körbe építik, az épületek az jelentős része 

az udvar felé nyílik, az egyes tanyákat esetenként fákkal határolják körbe. 

TISZA ÉS KURCA VIDÉKE 

A Tisza és Kurca vidéke a két vízfolyás területét a Tisza árterét és a Kurca partmelletti bokorfüzeseit 

ölei fel. A katonai térképek tanulságai szerint a két vízfolyást övező vizenyős terület kiterjedése az 

elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a folyószabályozásoknak és a csatornázásoknak 

következtében. A terület javarészt beépítetlen, értéket képviselő természetes növényállománnyal 

fedett. 

KÜLTERÜLET 

A település külterülete elsősorban szántó és gyep művelési ágba tartozó földrészletekből áll. A 

szántóterületeken nagytáblás mezőgazdasági művelés folyik, kihasználva a termőhelyi 

adottságokat. 

1.A.B.TÁJSZERKEZET ALAKULÁSA 

 TERMÉSZET, TÁJ, TÁJHASZNÁLAT 

Mindszent város a Tisza bal partján helyezkedik el, az Alföld nagytáj része. Közigazgatási területének 

nyugati része az Alsó-Tisza-vidék középtáj Dél-Tisza-völgy kistájához tartozik, keleti fele pedig a 

Körös-Maros-köze nagytáj Csongrádi-sík kistájához tartozik. A település területe a Maros-ártér és 

Tisza-völgy, valamint az Észak-Bánság és Maros-Körös-köze vegetációs táj része. Forrás: 

Kistájkataszter, novenyzetiterkep.hu 

MINDSZENT VÁROS TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 

Mindszent város Csongrád megye közigazgatási területén található, a hódmezővásárhelyi járáshoz 

tartozik. A város a Tisza bal partján fekszik, a Tisza és Kurca összefolyásától délre helyezkedik el. 

Északról Szegvár, keletről Derekegyház, délről Mártély és Hódmezővásárhely, nyugatról a Tisza 

határolja. A Dél-Alföld egyik legnapfényesebb tája a Tisza tágabb értelemben vett völgye (Szeged—

Csongrád körzete). 

"MINTSZENT: Népes magyar falu Csongrád Várm. földes Ura G. Erdődi Uraság, lakosai katolikusok, 
fekszik Szegvárhoz, és Vásárhelyhez is egy mértföldnyire, itten őmlik az Körös vizéből eredett 
menyhalakkal bővelkedő Kurcza vize a’ Tiszába; földgyeinek egy része homokos, más része pedig 
fekete, bővelkedik gabonával, marhával, náddal, hallal, vad szárnyas állatokkal, erdeje nints, 
boraikat esztendeig sem tarthattyák." (Vályi András: Magyar országnak leírása. 1796-1799.) 

A TELEPÜLÉS ÉS KÖRNYÉKE FÖLDTANI VISZONYAI 

A letelepedést megelőző paleogeográfiai adottságok értékelése alapján megállapítható, hogy 

területünkön az alapkőzetre mintegy 2000—2800 m vastag üledék-felhalmozódás töltődött. A 

legvastagabb rétegösszlet e tekintetben az Alsó Tisza-völgyi rendszer. A pannon időszak utáni felső 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vályi_András
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/ValyiFenyes-orszagleirasok-81A15/valyi-andras-magyar-orszagnak-leirasa-87F85/
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pliocén rétegek lokális jellegű depressziós szerkezetet alkotnak, nagyobb fokú üledékporozitással. E 

rétegszerkezetben már folyóvízi durva szemcsézettségű homokkal is számolhatunk. 

A felső levantikumtól kezdődően az egyre durvább szemű homoküledék azt igazolja, hogy az 

Alföldön elsősorban a folyóvizek munkája válik jelentőssé a felszín formálásában. Ekkor kezdődött el 

a mai felszíni arculat kialakulása. A jelenlegi domborzat szorosan összefügg a pliocén végén fennálló 

szerkezeti formákkal, amiből az következik, hogy a Dél-Tisza-völgy nem csupán a legfiatalabb 

holocén kori szerkezeti mozgások produktuma, hanem már a levantei és a pleisztocén időkben 

létrejött szerkezeti elváltozásoké is. 

A több ezer méter vastagságú tengeri és tavi üledék jelentős energiahordozó készletekkel (földgáz, 

kőolaj), valamint termál- és rétegvíz kinccsel rendelkezik. Ez utóbbi Mindszent fejlődésében további 

fontos szerepet tölthet be. 

A szénhidrogén mellett Csongrád megye földtani szerkezete termál- és rétegvíz készletekben is igen 

gazdag. A termális vízkészlet azonban statikus helyzetű, s így már a jelenlegi vízkivételek is jelzik, 

hogy csak korlátozott mértékű vízkinyerési lehetőségre számíthatunk. 

A fő hévíztartó szintnek a felsőpannóniai alemelet alsó harmadát kell számítanunk. Ennek 

talpmélysége a nagy depressziók területén 2400 m-nél is mélyebben van. A termálvíz kinyerése 

szempontjából a felsőpannon szerkezeten kívül a 600—800 m vastagságú pleisztocén és az 500—800 

m vastagságú levantei rétegösszlet porózusabb tagjai is számításba vehetők. Jellemző e víztárolókra 

az előbbinél viszonylag alacsonyabb hőfok, a bő vízhozam és az alacsonyabb értékű 

sókoncentráltság. 

A megyében hévízfeltárásra úgyszólván mindenütt kedvezőek a földtani adottságok, mégis a Dél-

Tisza-völgy területén csúcsosodik ki a hidrotermális potenciál (Cserebökény, Szentes, Mindszent, 

Hódmezővásárhely, Szeged). 

Megyénk e részében az 1700—2000 m, sőt 2200—2500 m mélységig elhelyezkedő felsőpannóniai és 

levantei rétegsorok 25—30 m vastagságú, jó víztartó, porózus összletek, amelyek megközelítőleg 

1000 l/percet is meghaladó vízhozammal rendelkeznek. Említésre méltó, hogy a közel 100 db hévízkút 

közül, egy kivételével (Mórahalom), mind túlfolyó vizű. 

A jelenlegi ismeretek szerint az alapkőzeten fekvő többezer m vastag üledék 200—300 m mélységig 

pótlódó, 300—500 m mélységig részben pótlódó, 500 m mélység alatt statikus vízkészletet tárol. Az 

500—1000 m mélységű rétegek főleg 25—70 °C közötti hőmérsékletű termális vízkészletet 

tartalmaznak. Ásványtartalmuk szerint ezek egyszerű alkáli, hidrogénkarbonátos, valamint jódos, 

brómos termálvízre csoportosíthatók. 

Az emberi letelepedés szempontjából a pliocént követő pleisztocén időszakot kell részletesebben 

vizsgálnunk. A negyedidőszak kezdetén ugyanis gyökeresen megváltozott a folyók iránya, 

hordalékszállítása a Kárpát-medencében. Az Alföld számos területén, térségünkben is az ősdunai 

folyórendszerek üledékfelhalmozódásait találjuk. Az ősdunai hordalékból álló alsó és 

középpleisztocén rétegek fölé felsőpleisztocén kori üledékanyag kerül, amelynek homokanyaga már 

erősen kifinomodott jellegű és jelentős mennyiségben szél útján hordott löszös anyagok is települtek 

a folyóvízi üledékek közé. Ezért a felsőpleisztocén rétegek általában löszben is gazdagok, ugyanakkor 

a szél munkája során — a szárazabb időszakokban — homokáthalmozódások is végbementek. Ezek a 

jelenségek területünkön sajátos felszíni formákat alakítottak ki. 
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Mivel a hideg éghajlatú felsőpleisztocénben több szintben nagy eolikus porfelhalmozódás ment 

végbe, és jelentős volt a futóhomok mozgása is, akkor képződtek azok a jelenleg is megtalálható 

felszíndomborzati alakzatok, melyek jelentős mértékben településvonzó tényezők. 

A felhalmozódott különböző szemnagyságú üledékképződmények takaró-szerűen borították be a 

felszínt, amely azonban nem maradt meg összefüggő üledéklepelként, mivel a folyók árterületéről és 

vízjárta térszínekről elszállították és saját hordalékjukkal keverve, átalakítva, újra lerakták az 

üledéket. Területünkön is főleg ezek a korszerűen áthalmozott felszíni üledékek uralkodnak. 

A pleisztocén végétől napjainkig a folyóvíz és a szél munkája alakította ki a terület térszíni formáit. A 

folyóvízi felárkolás egy ÉK—DNy-i, valamint ÉNy—DK-i csapású ősvízrajzi hálózatot eredményezett, 

amely a Tisza-völgy felé eső pleisztocén háton — az ősfolyók völgyhálózatánál többnyire ÉK— DNy-

i, a Körösök felé eső területen pedig ÉNy—DK-i tengelyű. 

A marosi hordalékkúp Ny-i szárnya „a Csongrádi-sík". A Mezőhegyes — Orosháza—Szarvas és a 

Tisza—Maros között terül el. A felszín a Tisza-völgy irányába enyhén lejt, s K-ről Ny-ra egyre 

vastagodó infúziós lösztakaró fedi. A homokösszlet itt — felszín közeli helyzetben — többnyire csak 

a régi medrek vonalain fordul elő. A területen infúziós lösszel takart agyag és iszap gyakori. A felszín 

tehát infúziós lösszel vastagon fedett tökéletes síkság. 

A terület Ny-i határa a Tisza és a Maros áradásai által kialakított holocén felszín. A terület kevéssé 

változatos formái a löszös sík egyhangú felszíneiből, ennek erodált, s szikes agyaggal kitöltött 

mélyedéseiből tevődnek össze. A Száraz-érrel, a Hajdúvölgy-érrel, a Veker-érrel, a Kórógy-Ludas 

érrel kapcsolatban álló régi folyómedrek ma már feltöltött mélyedésekként jellemezhetők, s a 

környezethez képest eltérő talaj adottságokkal rendelkeznek, ugyanis a negyedidőszak végén a 

Tisza-völgye eróziós mélyedésekkel összekuszált vízrendszer volt. A Tisza e szakaszán a pleisztocén 

terasz anyagába vágta be medrét, erősebb feltöltés nélkül, mivel hordalékát jelentős mértékben 

felemésztették az észak-alföldi peremsüllyedékek. A mederből kikerülő számos pleisztocén kori 

gerinces lelet is jól tükrözi a paleogeográfiai állapotot. 

A földkéregmozgások állandósuló folyamatai folytonos mederáthelyeződéseket váltottak ki, 

melynek következtében a Tisza több kilométer széles sávon belül változtatgatta medrét: hol 

feltöltődött, hol bevágódott. Ez a jelenség a holocén alig 10 000 évre visszanyúló időszakában is 

folytatódott. A folyók kanyarulatai vándoroltak, kiélesedtek, majd lefűződtek, medrük a 

kéregmozgások hatására át is helyeződött. Közel 200 évre visszanyúló emberi beavatkozás zabolázta 

meg a vizeket és alakította kultúrtájjá az egész vízgyűjtőt. 

A holocén során a Tisza folyó számos esetben változtatta a medrét, területünkön korábban a Kurca 

medrében folyt, amit a Csanytelek—Szentes közötti földtani szelvényből jól láthatunk (3. sz. ábra). A 

mederváltozások idejét a „fenyő-nyír" korszakra tehetjük, amikor a pleisztocén utolsó glaciálisa után 

a „mogyorókorig" számos helyen, 20 m-es mélységig is kierodálta a pleisztocénkori felszínt. Ez a 

felszínpusztító tevékenység nagyobb kiterjedésben csak Mindszenttől az államhatárig volt 

jelentősebb kimélyítés. 

A Tisza árterében a legfiatalabb képződmény a helyenként megjelenő öntésiszap, amely alatt a 

terület legnagyobb részén réti agyag és homokos rétegek foglalnak helyet, a réti agyag vastagsága 

esetenként 2-3 m-t is elér. Viszonylag egységes réteget többnyire lencsés településű finom homokos 

iszapréteg zavarja meg. A rétegek szemcseösszetétele igen változó, de általában a finom és durva 

homokliszt frakció (0,01—0,06 mm 0) az uralkodó bennük. 
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A Tisza töltelékének túlnyomó része apró és középszemű folyóvízi homok, az iszaplencsék és 

iszaprétegek főleg régi medencemaradványokban találhatók. A homokrétegek különösen a Tiszához 

és a Maroshoz kapcsolt jelenségek. 

A Tisza alluviumán történt völgyi feltöltődés először középszemű homokkal kezdődött, felfelé mind 

több a finom homok, majd az iszapos finom homok és a homokos iszap.4 A legfiatalabb lefűződött 

medreket többnyire homokos iszap, agyagos iszap és legfelül réti agyag tölti ki. Ahol a réti agyag a 

fél métert nem haladja meg, ott a felső vízzáró réteg jelentéktelen, mivel azt a mezőgazdasági 

művelés fellazítja. A Tisza-völgy allúvium tehát egy alulról felfelé fokozatosan finomodó szemcse-

összetételű rétegsor, ami a folyóvíz állandó szállító erejének csökkenését tükrözi. A folyóvölgy 

vonalával megegyező peremvonalakon hidroeolikus képződmények is keletkeztek, amelyeknek jó 

víztartó és vízvezető képességüknél fogva, módosul a felszín alatti hidrogeológiai tulajdonságuk. 

Az egyhangúan sík Tisza-völgyi ártéri táj genetikailag és különösen morfológiailag élesen elüt a 

magasártéri és pleisztocénkori hátsági területektől. Ennek az a magyarázata, hogy az ártéri rész 

(jelenleg a mentett ártér) a védőgátak kiépítése előtt intenzíven feltöltődő felszín volt, ahol változatos 

összetételű ó- és új holocén üledék rakódott le. A többnyire asztalsimaságú térszínnel szemben a 

magasabb ártéri területeknek gazdagabb a domborzata, ugyanis ezek a részek többnyire csak a 

legnagyobb árvizek idején kerültek elöntés alá és így a felszínkiegyenlítődésük kevésbé következett 

be. Mindszent jelentős részén is ez a térszíni típus az uralkodó formaegyüttes. 

A leggazdagabb felszíni domborzattal a löszhátsági területek rendelkeznek. Itt különösen az egykori 

Ős-Maros folyómedrei, hullámterek, parti dűnevonulatok, löszhátak képezik a felszíni 

formagazdagságot. A dilluviumban a régi vízfolyások, erek, folyók a kiszélesedett tómedrek 

környezetében változatos térszínű formaegyüttes képződött, ugyanis ekkor a régi folyómedrekből 

nagy homoktömegeket fújt ki az északi irányú szél, amit halmok formájában halmozott fel. A szél 

alkotta kiemelkedéseket, halmokat, dűnéket arról lehet felismerni, hogy anyaguk főleg homok, s 

közelükben mindig található felszíni vízfolyás, vagy tómeder. Mivel területünkön főleg É—ÉNy-i 

széljárás volt, az uralkodó halmok, dűnék, mindig a medrek D—K-i oldalán keletkeztek, így a 

Nagyhalom, Koszorúshalom, Hegyeshalom stb. 

A dombok, valamint a halomsorozatok széleredetére az is bizonyíték, hogy É—Ény-i oldaluk — mely 

a hajdani uralkodó széliránnyal szembenézett — jóval meredekebb, mint a D—DK-i oldal. A nagyobb 

szemű homok a meredek parton rakódott le, s fokozatosan a távolsággal növekedve egyre apróbb 

szemű, s végül anyaggal kevert finom szemű homokból áll. Így keletkeztek a több mint 3—4 km 

hosszú dűnevonulatok, továbbá az össze-vissza barázdált víz nem járta hátak területei, melyeknek 

legkiemelkedőbb tengerszint feletti magassága 95— 96 m között van. 

DOMBORZATI ÉS TELEPÜLÉSMORFOLÓGIAI ADOTTSÁGOK 

Mindszent településének egészére a Tisza, valamint az Ős-Maros hordalékkúpjának a Tisza völgyéig 

kinyúló hátsági rendszere nyomta rá bélyegét. A felszínközeli üledékek alapján megállapítható, hogy 

a letelepedésnél hosszú időn át a folyóközelség, valamint az árvízbiztonság volt a mérvadó. 

Mindszent esetében a település tengerszint feletti helyzete nem volt mindig veszélytelen. Nagyobb 

tiszai áradások alkalmával a község lakossága ún. „nyúlgátakkal" védte magát. A legmagasabb 

terepszint 95,4 m, a legmélyebb 78,5 m, a Tisza folyó közepes vízszintje pedig 76,1 m a tenger szintje 

felett. Megjegyezzük, hogy a Tisza magas árvizei a folyószabályozások előtt már a 82 m-en lévő 

térszíneket is elöntötték. Mindszent községben a veszélyhelyzet gyakran bekövetkezett és többnyire 

ez is behatárolta a település területi kifejlődését. 
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A Tisza-szabályozás előtti századokban a területnek csaknem a háromnegyed részét az év nagy 

részében víz borította, s csak a vízből kimaradó árvízmentes hátak, halmok nyújtottak letelepedésre 

alkalmas helyet. Az alacsonyabb felszíneken — ahol a közepes vízállás idején szárazon maradt részek 

voltak — többnyire állattartás folyt, s a terület növényzete is ennek megfelelően alakult. Későbbi 

korokban — de még a folyószabályozás előtt — a vízmentes helyeken rendszeres földművelés, 

növénytermesztés folyt, a közepes vízállás idején pedig a szárazon maradt területeken 

állattenyésztéssel foglalkoztak. 

A Tisza völgyében — a természeti adottságokat figyelembe véve — a települések legkedvezőbb 

területei az árvízmentes szigetek és a folyóhoz közel fekvő hátságok voltak. Évszázadok során ez a 

természeti földrajzi adottság valamennyi ősi település arculatát, helyét jelentősen meghatározta. 

Mint az más Tisza menti településnél is tapasztalható, Mindszent is közvetlen a folyó partján lévő parti 

dűnerendszeren, valamint a Tisza és az Ős-Maros által szétszabdalt, pleisztocénkori hátság szigetein 

fejlődött ki. 

A település alaprajzában a vízföldrajzi és a domborzati viszonyok jól tükröződnek. Ezek, mint helyi és 

helyzeti energiák, a település kifejlődését — a történelmi idők folyamán — különböző mértékben 

befolyásolták. Az évezredes települési adottságokról csupán az archeológiai leletek alapján, valamint 

írásos emlékeinkből következtethetünk. 

A mai települési hely tartóssá válásának idejét a 18. századra tehetjük, ettől kezdve a község 

alaprajzában jól kifejeződik a község településfejlődésének menete. E tekintetben a település 

alaprajza kettős jellegű — a folyószabályozás előtti és utáni — települési formát tükrözi. Míg a 

folyószabályozás előtti időkben a település szorosan a közvetlen folyó menti környezethez 

kapcsolódott, kihasználva a felszíndomborzati, árvízbiztonsági helyzetet, addig a 

folyószabályozásokkal ez az adottság felszámolódott. Előtérbe került az antropogén tényező jelentős 

szerepe, s a természeti adottságok célszerű kihasználásával megteremtődött a mai települési kép. 

Mindszent esetében a kettős arculatú hatás az utcahálózat elrendeződésében, továbbá a település 

területi növekedésében élesen elválik. A régi település a Tisza folyóhoz kinyúló, többnyire 

északnyugati tengelyű hátsági részen volt, ahol a térszíni beépítést a tengerszint feletti magasság 

jelentősen meghatározta. Ezt az adottságot az utcarészletek nyomvonalai hűen követik. A felszíni 

egyenetlenségeket, a mélyebb térszíneket kikerülve, szabálytalan utcahálózat jött létre. A 

folyószabályozással és a belvízrendezéssel az újabb településforma viszont sakktáblaszerű 

elrendezésű. A régi település alaprajzára inkább a Tiszamenti halásztelepülések formája jellemző, 

amit több más községnél, így Algyőn, Mártélyon is tapasztalhatunk. 

Mindszent környezetének természet alkotta felszín egyenetlenségei, a jelentős szintkülönbségek 

mind az emberi településben, mint a növény- és állatvilág kialakulásában nagy szerepet játszottak. 

Területünkön számos, ember alkotta mesterséges halom, ún. kunhalom található. Ezeket arról lehet 

felismerni, hogy alakjuk szabályosan kerek vagy ovális, s a víz medrétől távolabb, legtöbbször az 

árvízmentes parti dűnék végződésein vannak. A kunhalmok földtani felépítés szempontjából 

összekeveredett rétegszerkezettel, továbbá egynemű kőzetösszlettel rendelkeznek. A meglévő 

halmok jól tükrözik az egykori védelmi, őrhelyi adottságokat, amelyek az ember megtelepedése 

során térszínükön lejátszódtak. 

A térszín egyenetlenségei közül legfeltűnőbbek a területen eléggé sűrűn kiemelkedő halmok, 

dombok. Elnevezéseik nagyon sokat árulnak el az elmúlt időkről és az ott lefolyt eseményekről 

(Hegyeshalom, Koszorúshalom, Nagyhalom, Tegehalom). 
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Az elmúlt évszázadokban sokkal több halom, domb és hátság volt a területen, melyek jobban 

kiemelkedtek a térszínből, mint napjainkban. Belőlük, főként a belterületen, az építkezések és a 

tereprendezések kapcsán sokat elhordták. A volt ereket, mocsarakat, tavak medrét pedig 

beszántották, a halmok, dombok nagy részét a homokkitermelés során elhordták. A régen szőlővel, 

gyümölcsfákkal beültetett halmok helyén ma több méteres mélyedések vannak. 

VÍZRAJZI ADOTTSÁGOK 

Az elmúlt évszázad közepétől napjainkig történt folyószabályozási és belvízmentesítési munkálatok 

jelentős vízföldrajzi változást okoztak a Tiszai-Alföld térségében. Ez a természetátalakító munka a 

települések fejlődésére is jelentős hatással volt. 

Tisza-völgyi területünkön a folyószabályozás előtti és utáni helyzetet a szakirodalom elemzi, közülük 

elismerésre méltó Bodnár Béla munkássága, amely hiteles vízrajzi képet nyújt a régi „vízi világról". 11 

(4. sz. ábra) A Mindszentre vonatkozó forrásmunkákból jól rögzíthető, hogy az ősvízrajzi adottságok 

kihasználásánál elsősorban a Kurca vízrendszere — és nem annyira a Tisza — töltött be jelentős 

szerepet. 

A Kurca Szentes—Szegvár mellett elhaladva Mindszentnél torkollott a Tiszába. Jelentős számú 

baloldali mellékfolyó táplálta, melyeknek az Erdélyi-szigethegységig kiterjedő vízgyűjtő területe volt. 

Ehhez tartozott a Veker-, a Korógy-, a Mágocs-, a Hajdú-, és a Ludas-ér vízfolyása. Ezek ma is a kurcai 

belvízrendszerhez tartoznak, azonban mint egykori folyók, erek, napjainkban főcsatornaként 

működnek. Mindszent határának még ma is legfontosabb érhálózata a ludaséri rendszer. 

A Ludas-ér viszonylag rövid szakaszú, kettős ágú vízfolyás volt. A Mindszenttől K-re elterülő 

Derekegyház és Ördög puszta (ma Ördöngös puszta) környéki laposokból (a Kék-tó medencéjéből) 

vezette le a vizet a Kurcába, valamint a Tiszába. Valószínűsíthető, hogy ez a vízfolyás a korábbi 

Mágocs-ér rendszerének a maradványa. 

Területünkön a Ludas-éri főcsatorna a fő vízlevezető, amely egyébként a Tégláséri-csatornával 

összekapcsolva Hódmezővásárhely É-i határának belvízmentesítésére is szolgál. A 12,2 km hosszú 

Ludaséri-főcsatorna — mint az öblözet főcsatornája — a Tégláséri csatornával (6,3 km) együtt a 

jelenlegi belvízrendezés megoldását is szolgálja. Számos mellékcsatorna építésével ma jelentősen 

megnőtt a csatorna sűrűsége területünkön (0,92 km), amelyeknek alsó szakaszain a Kurcából átemelt 

vizekből öntöznek. 

Történeti adatokból ismeretes, hogy a folyószabályozás előtt a halászat fontos megélhetési forrás 

volt. A halászat eredményességét elsősorban nem a Tisza, hanem a Kurca és a határban található, 

számos tórendszer befolyásolta. 

A felszíni vízrendezés nem csupán a horizontálisan jelentkező vízborítást szüntette meg, hanem a 

folyórendszer (Tisza—Körös) fejlődésében is jelentős változást hozott. A 19. század derekára 

elkészült szabályozási terv megvalósításával a Tisza szakasz a 20. század elejére — a Maros 

torkolatáig — ármentesítésre került. A mederátvágások hatására a szabályozatlan Tisza-meder 

Szolnok és Szeged között, mintegy 33%-kal megrövidült. Emiatt lényegesen megváltozott a folyó 

mechanizmusa és 1,9 cm/km-ről 3,8 cm/km-re növekedett a folyó esése. 

Ez azt jelentette, hogy a Tiszán a 81—82 m tengerszint feletti ősi ártérszinthez viszonyítva, kb. 3 m-

rel megnőtt a jelenlegi árvízszinti magasság. Mindszent így a nagyobb áradások alkalmával válságos 

helyzetbe került, például az 1876-os nagy árvíz idején is, amikor a község védőgát hiányában, csak 

„nyúlgátakkal" védekezett. A Tisza ekkor egybeszakadt a Kurcával, és a község határának jelentős 

részét víz borította. Az elegei-, a nyomási-, a feketehalmi dűlők víz alá kerültek, és a víz a vásárhelyi 
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út mentén, a magasparton is átfolyt. A községet 1876. év április 8-án a teljes pusztulástól a 

párhuzamos töltés átszakadása mentette meg, ami egyébként 1855-ben is megtörtént. 

1888-tól készült el a község tiszai védgátrendszere, ettől fogva megszűnt a települést fenyegető 

veszély. Ugyanakkor az árvízvédelmi vonalak kiépítésével a mélyebben fekvő térségek belvíz sújtotta 

vidékké váltak.Az 1881 után elkészült belvíz-szabályozási terv alapján a csatornahálózat és 

kulcsfontosságú műtárgyak épültek meg a Kurca vízrendszerében. 

ÉGHAJLAT 

Területünk magán viseli az Alföldet jellemző időjárási sajátságokat. Jellemzi a nagy évi és napi 

hőmérsékleti ingadozás, az aszályos és csapadékos évek ciklusa, a nyári szárazság, a gyakori aszály, 

a nagy harmatképződés és a tavaszi fagy. Az évi középhőmérséklet 11,2 °C. A hőmérséklet évi 

ingadozásában jól kidomborodik a kontinentális jelleg, a hőmérséklet szélső értékei a 70 °C-ot is 

meghaladják. Az évi hőingadozás mellett igen nagy a havi hőingadozás is, de ettől függetlenül a 

hőmérséklet hatásnagysága a hőigényes mezőgazdasági kultúrák termesztésére megfelelőnek 

bizonyul. 

A meleg, száraz, forró nyári éghajlatú körzet a téli időszakban is viszonylag enyhe klímájú. A 

napsütéses órák átlagos évi összege meghaladja a 2100-at, vagyis a terület az ország napfényben 

leggazdagabb tája. A bőséges napsütés főként nyáron tapasztalható, míg télen a napfényellátottság 

— a gyakori ködképződés miatt — már kevésbé érvényesül. A hőmérséklet nagyfokú évi és napi 

ingadozása, az aszályos és csapadékos évek váltakozó jellege, tipikusan szárazföldi klímarégiót 

tükröz. 

Hőmérsékletileg a táj legfőbb éghajlati sajátossága a forró nyár, amely nemcsak a hőmérsékleti 

átlagokban, hanem az erős felmelegedések nagy gyakoriságában is kifejeződik. A júliusi 

középhőmérséklet meghaladja a 22 °C-ot, ezzel szemben a januári minimum—1,2 °C körüli. 

A csapadék évi mennyisége igen kevés: mindössze 500—580 mm csapadék hull. A legcsapadékosabb 

hónap július (60—70 mm), a legszárazabb január (30—35 mm). A csapadék évi eloszlásában jól 

tükröződik az évi másodmaximum is, amely a szubmediterrán jellegű csapadékjárást bizonyítja. A 

nyári időszak második felében viszont, a hosszan tartó csapadék nélküli időszak miatt a Dél-Tisza-

völgyben nagy szárazság következik be. 

 TÁJTÖRTÉNET 

Mindszent területe feltehetően az ókor óta lakott hely volt, azonban első írásos említése 1241-ből 

származik. A tájszerkezetet formáló beavatkozások tehát már ekkor elkezdődtek, és lényegében 

szakadatlanul folynak a mai napig. A tájhasználatban bekövetkezett változások leginkább a történeti 

térképek és korabeli leírások alapján követhetők nyomon. 

A Mindszent területére 1784-ben készült I. Katonai Felmérés kiterjedt vizenyős- és gyepterületeket 

mutat. A településtől keletre kiterjedt tanyás terület volt. Itt a szántók és gémeskutak urajták a tájat. 

A templommal rendelkező kétutcás falu a Tisza bal partján, magaslaton helyezkedett el. A házak 

többségéhez kertek tartoztak. Az egykori falu déli részén, a mai Vajda utca és Bene utca környékén a 

házak egy feltehetően mélyebb fekvésű, időszakosan víz alatt álló területet öleltek körül. A folyam 

kiterjedt árterülete északról és keletről ölelte körül a falut. A mai üdülőterületen ebben az időszakban 

ártéri erdőt ábrázoltak. A mai északi, Csokonai utca és Napkelet utca által határolt városrészen 

szőlőterület volt. 

A II. Katonai Felmérés az 1861-es állapotot mutatja be. A település északi részén a Ludas-tó két ágát 

hangsúlyosabban jelöli a térkép, mint az első katonai felmérés, bár feltehetőleg a vizenyős terület kis 
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része volt csak állóvíz és nagyobb része időszakosan került víz alá. Az itt található vizenyős területek 

köré számos tanya szerveződött. A külterületeket továbbra is nagyobbrészt tanyák uralták, azonban 

a gyepterületek kismértékben csökkentek és a településtől keletre a Pallavicini Major foglalt el 

hatalmas területet. A szőlőterület helyét gyep váltotta fel, a mai Csokonai utca és Napkelet utca 

kereszteződésében ábrázolva látjuk a település egykori temetőjét. A Tisza és a falu között még ebben 

az időben is ártéri egybefüggő erdőfolt terült el. A térképen láthatjuk, hogy a Tiszán számos 

hajómalom dolgozott és működésbe lépett a komp is. A település a korábbi állapothoz képest déli 

irányban, spontán fejlődött tovább, létrehozva ezzel egy teresedést, a mai Szabadság tér elődjét. 

A III. Katonai Felmérés 1881-ben készült tervlapján a települési területek további bővülését láthatjuk. 

A ma a Csokonai utca, Szabadság utca, Áchim András utca, valamint Nyomás sor közé eső területen 

az előző térképen rögzített állapothoz képest eltelt 20 évben szabályos utcaszerkezetű településrész 

épült ki, létrehozva ezzel egy újabb teresedést, a mai Köztársaság térként ismert teret. A településtől 

délre kiépült az árvízvédelmi töltés, az egykori ártéri erdő területe lecsökkent. A vasút kiépülése ekkor 

még váratott magára. 

Magyarország 1941-ben készült Katonai Felmérése alapvetően két jelentős, az időközben eltelt 50 év 

tájalakító tevékenységé folytán létrejött változást mutat be. Egyrészt erre az időszakra kiépült a vasút 

és Mindszentnek saját vasútállomása lett. Másrészt jelentős mértékben terjeszkedtek a település 

beépített területei. Elkezdett kiépülni az egykori Parti Szőlők területén az északi településrész, 

valamint a Pallavicini-, másnéven Mindszenti Major területén, a mai Észak utcától dére kiépült a 

vasúton túli terület: a Dózsa telep. 

A táj mozaikossága jelentősen visszafejlődött a 18. század vége óta. Ma a tájat három, eltérő 

karakterű terület alkotja: a szántóterületek, a települési területek, valamint a Tisza és ártere. 

Utóbbihoz sorolhatjuk a Kurca-csatorna vonulatát is. A szántóterületek ma is domináns részét 

képezik a külterületnek, ahol a tanyák ma is megtalálhatóak. Az egykori Ludas tavak helyét gyep 

váltotta föl. A szabályozott Tisza kanyarulatában az ártéren üdülőtelep épült ki. De nem csak ebbe az 

irányba terjeszkedtek a beépített területek. A legjellemzőbb növekedés az északi városrész és a 

Dózsa-telep északi irányba történt növekedése. 
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I. Katonai Felmérés (1784) Forrás: http://mapire.eu/hu 

 

 

II. Katonai Felmérés (1857) Forrás: http://mapire.eu/hu 
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III. Katonai felmérés (1883) Forrás: http://mapire.eu/hu 

 

 

Magyarország Katonai felmérése (1941) Forrás: http://mapire.eu/hu 
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Google Earth műholdképe Forrás: https://www.google.hu 

 

 

 

Mindszent területén a termőföld hasznosításáról és a művelési ágak megoszlásáról a 19. század vége 

óta állnak rendelkezésre statisztikai adatok. A településen lévő művelési ágak vizsgálatát az említett 

statisztikai adatok elemzése mellett a földhivatali alapadatok térinformatikai elemzésével végeztük 

el. 

Mindszent területének több mint felét napjainkban szántó művelési ágú területek foglalják el, 

melynek aránya csökkent az elmúlt bő egy évszázad alatt - 1895-ben még a teljes terület csaknem 

80%-át tették ki. A szántóterületek meghatározó részén nagyparcellás mezőgazdasági művelés 

folyik. A kertek és gyümölcsösök a terület alig 2 %-át teszik ki. Szőlőterületeket (0,2%) a Duna-menti 

zártkertekben találhatunk, valamint a közigazgatási terület keleti csücskében. Az erdők aránya 8,5%-

os, a gyepeké 13,4%-os. A gyepek nagy része legelő, melyek a régebben vizenyős-, vagy 

árterületeken, többnyire a település északi részén, elszórtan helyezkednek el. A terület 0,3 %-át 

halastavak teszik ki a földhivatali alaptérkép adatai alapján. A szegvári határhoz közel, a Kurcától 

északra található téglalap alakú terület ezzel ellentétben ma nádas. 
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Művelési ágak megoszlása változása, 1895-2018 

 
Forrás: Földterület községsoros adatok, 1895-1984, Földhivatali alaptérkép 

Művelési ágak megoszlása, 2018 

Művelési ág Terület (ha) Arány (%) 

Művelés alól kivett terület 960,74 16,2 

Erdő 506,17 8,5 

Fás terület 13,29 0,2 

Gyümölcsös 47,63 0,8 

Kert 52,2 0,9 

Legelő 777,59 13,1 

Rét 14,85 0,3 

Szántó 3516,41 59,3 

Szőlő 9,63 0,2 

Nádas 13,89 0,2 

Halastó 19,57 0,3 

Összesen 5931,7 100,00 

Forrás: Szerző készítése a földhivatali alaptérkép alapján 

 VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK 

Mindszent területe nemzetközi, országos és helyi jelentőségű védett természeti értékkel egyaránt 

érintett. 

Közigazgatási területét öt Natura 2000 terület érinti: 

Név Típus 

Alsó-Tisza hullámtér Különleges természetmegőrzési terület 

Alsó-Tisza-völgy Különleges madárvédelmi terület és egyben 
különleges természetmegőrzési terület 

Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták Különleges természetmegőrzési terület 

Hódmezővásárhelyi Kék-tó Különleges természetmegőrzési terület 

Kurca Különleges természetmegőrzési terület 
Natura 2000 területek 

Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR 

A Natura 2000 területeken túl ex lege védett kunhalmokkal ökológiai folyosóval érintetett. A helyi 

védett természeti értékek a 1.D.f. Táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzete fejezetben 

kerülnek bemutatásra. 
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1895

1913

1935

1962

1971

1984

2018

Művelési ágak megoszlása 1895-2018

Szántó Kert, gyümölcsös Szőlő Rét Legelő Erdő Nádas Művelés alól kivett terület
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Natura 2000 terület kunhalmokkal 
Forrás: KMNPI adatszolgáltatása 

Ökológiai hálózat 
Forrás: KMNPI adatszolgáltatása 

1.A.C. TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG 

A település történelmi településmagja a mai Kossuth Lajos utca Bajcsy-Zsilinszky utca, Erzsébet 

királynő utca, Horváth Gyula utca, Kápolna utca, Zrínyi utca, Dobó utca és Szabadság tér területén 

helyezkedett el. Ezt a település részt a Csúcs néven emlegetik. A településmag a 18. század végén 

már ábrázolt mai Kossuth Lajos utca mentén alakult ki. A jelentősebb intézmények, szolgáltatások, 

mint általános iskola, óvoda, templom, polgármesteri hivatal, művelődési ház, a településmag 

területén helyezkedik el.  

 
1. ábra: Kossuth Lajos utca látképe 

Forrás: TAK 
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1.B. A TELEPÜLÉSI RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG FELMÉRÉSE 

 A VIZSGÁLT TERÜLETEK ELHELYEZKEDÉSE 

Mindszent város a Dél-Alföldi régión belüli Csongrád megyében helyezkedik el. A megyén belüli 

Hódmezővásárhelyi járáshoz tartozik. A város közigazgatási területe az Alföld nagytájon belül az 

Alsó-Tisza vidék középtájon a Dél-Tisza-völgy kistájához tartozik, keleti része pedig a Csongrádi-sík 

kistájára is kiterjed. 

MINDSZENT VÁROS TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI VÁZLATA ŐSKORTÓL A TÖRÖK HÓDOLTSÁG 

KORÁIG 

A táj fejlődését a város történelmének minden időszakában meghatározta a település sajátos földrajzi 

környezete és egyedi fekvése, térszerkezeti kapcsolatai. 

Bár a mai kor természettől eltávolodott embere számára a technikai fejlődés a korábbihoz mérten 

több szabadságot nyújt, a természeti környezettől kevésbé függünk, de egy-egy rendkívüli esemény 

(pl. árvíz, átlagon felüli csapadék, belvíz…stb.) ma is mutathatja a több évezred során előnyben 

részesített területek előnyeit. Az ember mindig azokat a területeket foglalta el, melyek környezeti 

feltételei (domborzat, vízrajz, növényzet, állatvilág, éghajlat, később utak, szomszédos települések 

stb.) életmódjához, biológiai és közösségi igényeihez a leginkább igazodtak. 

A régészeti lelőhelyek a különböző korszakokban más-más területen összpontosultak, de egyes 

részek megtelepedés szempontjából kiemelkedő jelentőségűek, több korszakban is érintettek, 

előnyös feltételeket nyújtottak a megtelepedésre. Kirajzolja, melyek azok a területek, melyek egy 

adott korszak adott közössége számára különösebb műszaki létesítmények nélkül is alkalmasak 

voltak tartós megtelepedésre. E területekkel, a városrendezési terv kialakítása során, nemcsak mint 

régészeti érdekű, potenciálisan érintett, így védendő területekkel kell számolnunk, de bizonyos 

esetekben gazdasági fejlesztési szempontból is nyújthatnak fontos információkat egy-egy terület 

természeti-földrajzi adottságaira vonatkozóan. 

TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI MONOGRÁFIÁK 

Mindszent város településtörténetére vonatkozóan több összegző kötet is napvilágot látott. A 

legkorábbi, a város első monográfiája Keller Lajos tollából, 1900. évben, „Mindszent története" című 

munka, mely mind máig alapjául szolgál a helytörténeti kutatásoknak. 

1996. évben látott napvilágot Juhász Antal szerkesztésében a Mindszent történetét és népéletét 

bemutató monográfia, melyben a legrégebbi időktől, a megtelepedés régészetileg megfogható 

kezdetitől az 1980-as évek végéig vezeti végig a város több ezer évre visszavezethető története, 

valamint külön fejezetegységekben a város történetének egyes meghatározó momentumait 

ismertető több tematikus tanulmány és Mindszent népélete kerül bemutatásra. 

MINDSZENT TÖRTÉNETE AZ ÚJKŐKORTÓL A TÖRÖK HÓDOLTSÁG KORÁIG 

Előnyös fekvésének köszönhetően a mai mindszenti határ már nyolcezer éve lakott, az egymást 

követő kultúrák és népességek sorra vette birtokba a tájat és használta ki a környék kedvező 

természeti adottságait. 

A terület a neolitikum óta folyamatosan lakott. A sajátos természetföldrajzi adottságoknak 

köszönhetően csak a szigetként kiemelkedő, egykori magas partok voltak alkalmasak az állandó 

emberi megtelepedésre. A legkorábbi időszakban a területet a régészeti szakirodalom által Körös-
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kultúrának nevezett népesség uralta. A Kr.e. 7-6. évezred fordulóján gyökeres átalakulások mentek 

végbe, és a Balkán felől érkező népesség szállta meg hazánk alföldi területét, Tráciától északra a 

Felső-Tisza-vidékig egy egységes stílusú és hagyományú kora neolit kultúrát alakítva ki vidékünkön. 

A kultúra legnagyobb és legsűrűbben lakott telepei hazánk területének dél-keleti részén jöttek létre. 

Nyugati határa a Duna, illetve a Dél-Dunántúl sík területe, északon a Berettyó-Hortobágy-vízrendszer 

az elterjedés vonala, keleten benyúlik Erdély területébe (Cris-kultúra), délen a Bácska, Bánat területén 

és az Al-Duna menténig húzódott ez a sajátos színezetű kulturális egység. 

A kultúra sajátja a vízparti sűrű település. A mai Mindszent határában több lelőhelyen hagyta nyomait 

ránk e kultúra népessége. A Berta-tanyánál, a Tisza-parton előkerült leletek, valamint Csallány Gábor 

gyűjtései vallanak arról, hogy népcsoport közösségei megtelepedtek Mindszent környékén. 

A Körös-kultúrától északra a nagy európai újkőkori kultúrák részeként jöttek létre a vonaldíszes 

kultúrák csoportjai, melyek jellegzetes edénydíszítésükről kapták nevüket. Valószínű, hogy e 

csoportok déli irányú terjeszkedése szorítja vissza a Körös-kultúra népét, melyet ugyanakkor elég 

erős délről jövő hatások is érnek a Vinca-kultúra kisugárzó hatásaként. 

A középső neolitikum időszakát az Alföldi vonaldíszes kerámia – kultúra (AVK) uralja (17902), melynek 

sajátos csoportja a Szakálháti csoport uralja a vidéket ezen időszakban. Emlékeit mindössze két 

lelőhelyről (17105, 17107) ismerjük. 

A késő újkőkor klasszikus kultúrája a Tiszai-kultúra. Az újkőkori fejlődés a Kr.e. 5. évezred első felében 

érte el csúcspontját. Bár Mindszent a kultúra két jelentősebb ilyen korú lelőhelykörzete 

(Hódmezővásárhely, Szegvár) közötti területen fekszik, alig találunk a korszakhoz tartozó lelőhelyet 

(pl. 17107). 1882. évtől a község területéről (Ludas-oldal) szórványos újkőkori kerámialeletek kerültek 

be a Nemzeti Múzeumba, a Régiségtári naplóban nyilvántartott leletek közül csak egy, egy egyenes 

oldalú, karcolt díszű szimmetrikusan elhelyezett bütykökkel díszített kis edény maradt meg (MNM 

Ltsz.: 140/1882, 251-256). 

A korszak településeire jellemző, hogy a település-koncentráció következtében nagy, több száz éven 

át élt településközpontok (ún. tellek) jöttek létre, melyek körül szórványosan megtaláljuk az 

egyrétegű településeket is. A tellek egy része már erődített volt, a sáncárkok közé szorított 

házcsoportok a preurbánus fejlődés lehetőségét hordozták magukba. 

A neolitikumot követő rézkor cca. ezer esztendeje alatt három nagy kultúrkör érinthette Mindszent 

környékét, de ebből az időszakból is csak kevés lelettel rendelkezünk. A rézkor korai szakasza a 

Tiszapolgári-kultúra elnevezést, amely az ország keleti részét, a Tiszántúl területét népesítette be 

legsűrűbben. A Nagyalföld késő újkőkori autochton lakossága tovább él, mégis - a klimatikus 

viszonyok miatt - nagy változás következik be a gazdálkodásban és a társadalmi szerkezetben. A 

beköszöntő szárazabb klíma az állattartást léptette előtérbe, s különösen felfutott a szarvasmarha 

tartása, de emellett a - közben visszafejlődött - kis kérődző állatok tenyésztése is jóval nagyobb 

szerepet kapott. A késő neolitikumra jellemző tell települések megszűnnek, ezeket az ország minden 

részén egyrétegű települések váltják fel. A kevés, de nagyméretű törzsi központok helyett sűrű, apró 

települések keletkeznek, amelyek a téli és nyári szállások rendszerére utalnak. Ezt a felfogást látszik 

igazolni a teleptől elkülönült, önálló temetők használata, amely a társadalomban megindult korábbi 

átrétegződésre is utal. 

Az újfajta kerámiaművesség egyik tipikus darabja, az átfúrt bütyökkel díszített fazék, melyet a 

szentesi múzeum őriz Mindszent területéről (KJM Ltsz.: 55.136.1). 
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A java rézkori Bodrogkeresztúri-kultúrának is csak néhány szórványos leletét ismerjük. Erre az 

időszakra jellemző a réz tömeges elterjedése és felhasználása. Egyik jellegzetes típusú edényét a 

szentesi múzeum őrzi. A Tisza és Kurca összefolyásánál található, szigetszerűen kiemelkedő 

dombháton lehetett a közösség temetője. Ugyancsak a Kurca torkolatvidékéről tusunk 

rézeszközökről, de sajnos a leletek mára elkallódtak. 

A késő rézkor időszakát az országrésznyi területet átfogó badeni kultúra népessége uralja. Mindszent 

határából mindössze néhány szórványos lelete képviselt (17107). Erre az időszakra esik egy nagyobb 

népmozgás, melynek eredményeként keleti lovasnomád népesség árasztja el a Kárpát-medencét az 

ún. okkersíros vagy gödörsíros népcsoport. A több hullámban érkező népességet szinte kizárólag 

temetkezéseikből ismerjük: földbe ásott, faszerkezetű sírkamrák rejtik halottaikat, melyek fölé 

halmokat, kurgánokat emelnek. A mai Mindszent határában található számos halom – Juhász-halom, 

Kis juhász halom, Hegyeshalom, Koszán-halom, Sebek-halom, Álmoshalom, Nagyhalom, Tanyás-

halom, Marton-halom, Fekete-halom, Móra-halom, Nagyludas-halom – egyike talán épp hozzájuk 

köthető. 

A következő nagy népmozgás délről éri el az Alföldet, a Balkán felől beáramló népesség egy új fém, a 

bronz használatát hozta magával. A környék a bronzkor időszakában is lakott volt, számos lelőhelyet 

ismerünk a korszakból, főként annak korai és késői időszakából. Míg a Tisza-Maros-Aranka szögében 

a Délkelet-Alföldön a középső bronzkor folyamán mindenütt népes közösségek éltek más-más 

etnikumú népességgel, addig a mindszenti határ alig volt lakott. Ez nemcsak a kutatás 

hiányosságából következik, hanem abból is, hogy esősebb időjárás következett be, ami viszont nem 

kedvezett a paraszti földművelő-állattartó gazdálkodásnak. 

Az első kora bronzkori kultúra, melynek nyomai Mindszent környékén is fellelhetőek, a Nagyrévi-

kultúra. A kultúra települései a Tisza-Maros által meghatározott szeglettől északra helyezkednek el, 

a Maros vonalától északra csupán szórványos leletei ismeretesek. 

A középső bronzkor időszakában a térség, mint említettük – feltehetően az időjárási viszonyok 

változása miatt – lakatlan volt. 

A késő bronzkor időszakában a halomsíros kultúra leleteit találjuk a környéken, igaz csak 

szórványosan. Mindszent központjából az óvoda udvarából ismerünk egy egyedülálló késő bronzkori 

halomsíros temetőrészletet, melyet 1976-ban Trogmayer Ottó tárt fel. Az előkerült emlékek alapján 

a közösség az ún. Rákóczifalvi csoporthoz tartozott. A feltárt 10 sír mindegyike hamvasztásos volt. Az 

óvoda udvarán kívül még további leletek utalnak a korszakban való betelepültségre.  

A késő bronzkor és a kora vaskor idejére jellemző zűrzavaros időszakot illusztrálja az a bronzlelet, 

mely újtelepről került be a Móra Ferenc Múzeumba (MFM Ltsz.: 54.184.1-18.). A leletegyüttesben 

szereplő fegyverek, fokosok, lándzsa, valamint használati eszközök arra utalnak, hogy egykori 

tulajdonosa a majdani megtalálás reményében rejtette földbe a tárgyakat, de már nem tudott később 

visszajönni értük. 

A Kr.e. I. évezredben keleti eredetű népcsoport hatolt be az alföldi területekre. Elsősorban 

temetkezéseikből ismerjük a népesség hagyatékát. Lóval és szekérrel érkező nagycsaládjaik temetőit 

Szentes és Csanytelek környékéről ismeri a kutatás. Mindszenten a Mátyás király utcában egy 

építkezés során semmisítettek szkíta sírokat, 1969-ben, mindössze két jellegzetes edényük maradt 

ránk (KJM ltsz.: 75.29.1-2). 

A vaskor másik jelentős népcsoportja a kelták. A keltákkal hazánk területe is a történeti kor küszöbére 

érkezett. Hozzájuk kapcsolható a vas tömeges elterjesztése és a korong használata a 
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kerámiakészítésben. A kelták Mindszent környékén is letelepedtek, de igazán jelentős telepiket 

Hódmezővásárhely határában találjuk meg. 

A történeti kutatás a Tiszántúlon Dácia megszervezéséig erős dák befolyással számol, s a yazigoknak 

a Tiszától délkeletre való tömeges megtelepedését a 2. század elejére keltezi. 

Területünk régészeti anyagának vizsgálata megerősíti ezt a feltevést, bár hangsúlyozni kell, hogy az 

1. századi leletek nagy többsége csupán szórvány- vagy más korszak lelőhelyének feltárása közben 

előkerült kísérőlelet. 

Az I. század közepén az Alföld északi részén és a Duna-Tisza közén már a szarmata yazig törzsek 

élnek. 106 táján, Dácia provincia megszervezésekor került szarmata fennhatóság alá Mindszent 

környéke is. Hagyatékuk számos lelőhelyről ismert. Vízparti, hosszan elnyúló, magasparti 

településeiket jól ismerjük több helyszínről is a határból, Koszorús-dűlő, Marton-tanya, Gyovai-tanya, 

Bugyi-tanya, Pálinkó D. tanyája mellett, a Ludas-ér mentén több lelőhelyen Magas-part, Déli part II. 

Déli part III. Ludas-érpart, Móra-halom. Temetkezéseik közül kiemelhető az újtemető I. és II. lelőhely 

(17047, 17104).  

A felsorolt lelőhelyeken a 2—3. században a szarmata lakosság is megtelepült; a folyamatos lakottság 

egyik-másik területen egészen a 4. század végéig bizonyítható. 

A területünkön megtelepült szarmata törzsek régészeti hagyatéka a 2. század elejétől igen gazdag és 

változatos. A legnagyobb települések első virágkora - éppen a római kereskedelmi kapcsolatok révén 

idekerült leletek alapján - a 2. század végére, a 3. század elejére tehető. 

A 370-es években a Fekete-tenger keleti partvidékén feltűnő hun nép megjelenése eddig soha nem 

látott méretű népvándorlást indított el. A menekülők számos töredéket sodortak magukkal a Tisza-

vidék népeiből is, akiket a hun támadás már közvetlen közelből fenyegetett: szarmaták, gepida 

csoportok csatlakoztak a nyugatra vándorlókhoz. Az 5. század 30-as éveiben a helyükön maradt 

Kárpát-medencei népek, köztük az egykori Pannónia lakói is, a hatalmas hun birodalom alattvalói 

lettek. Az Alföld 5. század első feléből és közepéről való régészeti leletei, főként Csongrád és Szentes 

környékén, germán eredetű hun kori lakosságra mutatnak. Szegedtől délre, Nagyszéksóson egy hun 

fejedelem kincsei kerültek napvilágra, akit a közelben temethettek el a 420-430-as években. 

A Tisza-Maros – Körös szög vidékét a legerősebb hun szövetséges a gepida királyság foglalta el. A 

korszak lelőhelyei legnagyobb számban Szentes és Hódmezővásárhely határából ismertek, a 

leletanyagok sűrűsödése alapján valahol itt lehetett a királyság központja. Mindszent határából 

egyetlen félkorongos fejű fibulát említ a szakirodalom, ami sajnos mára már nem lelhető fel a 

csongrádi múzeumban. 

Az avarok Kárpát-medencei megjelenése 567-ben véget vetett a gepidák alföldi uralmának. A 

mindszenti kora avar kori leletek hiányát vagy a kutatottság alacsony fokában vagy még inkább a kora 

avar kori településrendben kell keresnünk. A 670 táján betelepülő újabb népesség már bizonyíthatóan 

megszállja Mindszent környékét, melyet több avar lelőhely, köztük két nagy temetőjük igazol. 1895-

ben Nagy Géza a Vasútállomásnál, majd 1933-ban a Helffy utcában tárt felt több korszakból ránk 

maradt temetkezést (KJM Ltsz.: 55.91.1-7), mely feltehetően egy temető különböző részletei. A 

legnagyobb késő avar temető feltárása Csallány Gábor nevéhez fűződik, aki Bozó Ambrus Károly 

tanyája mellett tárt fel több sírt (KJM Ltsz.: 55.25.1-19, 55.90.1-211).  

Területünk a 9. század lakosságának régészeti nyoma nincs, csak feltételezhetjük, hogy tovább élő 

avar, illetve bolgár-szláv etnikummal kell számolnunk. 
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Mindszent honfoglaláskoráról nincsen egykorú vagy akár egy-két századdal későbbi írott forrásunk, 

de az előkerült régészeti leletek alapján tudjuk, hogy benépesült a határ ezen időszakban is. A Ludas-

oldalban 1925-ben hat sír leletei kerültek napvilágra, melyek jellegzetes köznépi temető meglétére 

utalnak. A korszak leghíresebb lelete, - sőt az összes mindszenti lelőhely közül is leghíresebb – a 

Koszorús-dűlőben 1936-ban látott napvilágot (17122). Három sír került elő, az 1. sírban egy kislány 

nyugodott, nyakában két szem gyöngyöcske és egy ezüstözött bronzkeresztet találtak, Krisztus 

ábrázolással. Az egyenlőszárú, rendkívül egyszerű kivitelű ereklyetartó mellkereszt bizánci előképre 

vezethető vissza. A 2. sírban egy 20-25 közötti férfi csontvázát tárták fel. A férfi íjjal volt felszerelve, 

jobb oldalára a nyílvesszőket tartó tegezt helyezték el. A harcossal eltemették a lovát is. A 3. sírban 

egy ifjú leány csontvázát bontották ki. Ruháját ezüst rozetták díszítették gazdagon, nyakában két 10. 

századi milánói ezüst denár volt. 

A környéken talált Árpád-kori leletek bizonyítják, hogy a terület a honfoglalás korától folyamatosan 

lakott volt. Az előkerült Árpád-kori temetkezések alapján úgy tűnik, hogy a mai város területén több 

temető is létezett a korszakban, hozzá tartozó településekkel (pl. Ludas-oldal, Könnyű János földje, 

Szőlő, Bereczki József utca 9, Korom Ernő tanyája, Ludas-halom). 

A középkor időszakától már írott források is maradt fenn. Említésre méltó az a felirat és évszám 

nélküli harang, mely a 14. században szólította a mindszentieket a falu templomába, mely 1881. 

évben került be a Magyar Nemzeti Múzeumba (MNM Ltsz: 140/1882). 

Mindszent területe két vármegye és két egyházmegye határvidékén feküdt a középkorban. Hód és 

Vásárhely falvak, a 15. században ezek egyesítése által Hódvásárhely város Csanád vármegyéhez és a 

csanádi püspökség Maroson túli főesperességéhez, míg Apor (Opur) és Mindszent Csongrád 

vármegyéhez és a váci püspökség csongrádi főesperességéhez tartozott. Mindszent és Apor 

szomszédos települések voltak. Régebbi írásos emlékünk, - az 1332-1335. évi pápai tizedjegyzék említi 

először - Aporról van, de a történelem vihariban Mindszent maradt fenn. 

Középkori községünk településkezdetét nem ismerjük. A község neve azonos a templom címével, így 

a Mindenszentek ünnepének liturgiatörténeti kutatása nyomán a település kezdetének időpontja a 

13. századra vélelmezhető. Vidékünkön a krími tatárok 1593-ban az ismert települések egyharmad 

részét elpusztították. Ezt a pusztítást Mindszent és Apor túlélte.  

1552-ben Mindszent török kézre kerül. Mindszent és Apor a török közigazgatási rendszerben a 

csanádi szandzsák vásárhelyi náhijéjához tartozott, majd 1559-től a szegedi szandzsákhoz csatolták. 

Szultáni khász birtok volt.  A török adóösszeírások alapján a házak száma 1558-ban 16, 1570-ben 75, 

majd 1670-ben 47. A lakosság 1560-1570 között Gyula vidékéről és Aporról betelepültekkel 

növekedett. Nagy megrázkódtatás érte a falut, amikor 1647-ben a törökök felgyújtották, de a 

lakosság ezt is túlélte. A középkori és a mai lakosság közötti kontinuitást a családnevek azonossága 

és a középkori vallásnéprajzi vonások máig ható fennmaradása igazolja. 

RÉGÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 

A Mindszent város közigazgatási területén található ismert régészeti lelőhelyek és a 

rendelkezésünkre álló történeti források alapján elmondható, hogy a mai város területe a 

neolitikumtól napjainkig lakott. 

Az első leltárkönyvi bejegyzés 1863. évből származik, mely szerint Wimmer János földjéről 

honfoglalás kori sírból származó nyakperecet, állatfejes karpereceket és kisebb karikákat kapott 

ajándékba a Magyar Nemzeti Múzeum. Az Archaeológiai értesítő 1864-ből közöl mindszenti 

leleteket. A 19. század 80-as éveiben a leletek többsége még a Nemzeti Múzeumba került. Bár 1897-

ben hivatalosan megalakul a szentesi múzeum, mégis még évtizedekkel később is nyomon 
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követhető, hogy a leletek Budapestre vándoroltak, melyek még ma is ott őrzöttek. Az első feltárást 

1895. évben Nagy Géza vezette, amikor a Vasútállomásnál négy avar sírt tárt fel. Ezen az első 

ásatáson kívül az eltelt majd száz esztendő alatt csupán hat helyszínen végeztek régészeti kutatást. 

A legnagyobb sírszámú avar temetőt Csallány Gábor tárta fel három szezonban, 1921, 1925-1926. 

években. Az összes régészeti lelet közül a leghíresebb az a három honfoglalás kori temetkezés, mely 

1936. évben, a Koszorúsdűlőben került napvilágra. 1976. évben Trogmayer Ottó tárt fel tíz sírból álló 

temetőrészletet, melynek hamvasztásos sírjai a késő bronzkor időszakából maradtak ránk. 

A legkorábbi időkben a leletek többsége véletlenszerűen, többnyire földmunkák során került elő, 

anélkül jutottak – szerencsés esetben – múzeumba, hogy a pontos lelőkörülményeiket, 

leletösszefüggéseiket szakember dokumentálhatta volna. 

AZ ÉRTÉKVIZSGÁLAT SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

Az örökségvédelmi dokumentáció elkészítése során áttekintettük a szentesi Koszta József Múzeum, 

illetve a Móra Ferenc Múzeum régészeti adattáraiban fellelhető szakanyagokat, szakirodalmi és 

térképészeti adatgyűjtést végeztünk, valamint felhasználtuk a hatósági nyilvántartást vezető szerv 

közhiteles nyilvántartási adatbázisában szereplő, jelen közigazgatási területet érintő régészeti 

adatait. 

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG FELMÉRÉSE 

A régészeti örökségi elemek számbavétele, az értékleltár a hatóság által vezetett Kötv. 71.§ (1) 

bekezdése, valamint a Korm.rend. 5. és 10. §-a szerinti központi, közhiteles nyilvántartás a Móra 

Ferenc Múzeum és a szentesi Koszta József Múzeum régészeti adattárában őrzött ásatási 

dokumentációk és kutatási jelentések, a régészeti leltárkönyvek, levéltári helytörténeti adatok 

áttekintése nyomán készült. Az értékek meghatározása, a fenti adatforrások használata miatt, a 

tudományosan megalapozott rangsorolást követi. 

A régészeti értékleltár számba veszi és bemutatja a régészeti örökség helyi értékeit. Tudományos-

szakmai szempontok alapján rangsorolva, kiemelve az egyedileg védett régészeti lelőhelyeket. A 

közhiteles nyilvántartási, múzeumi régészeti adattári és szakirodalmi adatok, valamint az elvégzett 

helyszíni beazonosítások alapján a lelőhelyekkel érintett területek a hozzájuk tartozó helyrajzi 

számokkal részletesen az 1. sz. mellékletben táblázatos formában csatoltak. 

A táblázat tartalmazza valamennyi nyilvántartott vagy jelen hatástanulmány keretében elvégzett 

régészeti terepbejárás során előkerült új lelőhely esetében az alábbiakban felsorolt kategóriák adatait 

a lentebb közreadott táblázat összegzi, értelmezési segédletként szolgálva az 1. számú melléklethez. 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek adatait a mellékletben található táblázat tartalmazza, az alábbi 

paraméterek szerint: 

Lelőhelyszám A nyilvántartott régészeti lelőhely száma 

Hivatali azonosító szám (Nr) A nyilvántartást vezető hivatal által a régészeti lelőhely számára 

kiadott egyedi azonosító szám 

Lelőhelynév A régészeti lelőhely hivatalos megnevezése 

Leletanyag korhatározása Az adott régészeti lelőhelyről előkerült régészeti jelenségek és 

leletek régészeti korokba, kultúrákba való sorolása 

Helyrajzi szám A régészeti lelőhely helyrajzi számai 

Védettség*  A régészeti lelőhely hivatalos védettségi kategóriákba sorolása: 

szakmai védelem (nyilvántartott) 

kiemelt védelem 
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* A lelőhelyek védettségének kategóriái: 

 Szakmailag védett (sz) – a Kötv. 11. §-a alapján általános régészeti védelem alatt 

álló nyilvántartásban vett lelőhelyek. 

 Kiemelten/ fokozottan védett (fv/kv) - a Kötv. 7. § 45. pontja szerinti egyedileg 

védett régészeti lelőhely. (Jelenleg Mindszent közigazgatási területén nem 

található ezen kategóriába sorolt lelőhely.) 

Valamennyi nyilvántartott lelőhely esetében az 1. számú mellékletben táblázatos formában, csatolt 

legfontosabb azonosító adatok mellett, a 2. számú melléklet a hozzá tartozó EOV rendszerbe 

illesztett térképi adatbázist tartalmazza, amely a lelőhelyek kiterjedését és pontos elhelyezkedését 

szemlélteti. 

A régészeti lelőhelyek határait a kapcsolódó adatbázis, illetve térképi állomány poligonok szerint 

jelöli. A régebben előkerült lelőhelyek esetében vagy ahol mindössze egy lelet előkerülése utal 

régészeti lelőhelyre, ott előfordul a pontként jelölt lelőhely, bár tudott, hogy pontszerű régészeti 

lelőhely nincs. Egyes belterületi lelőhelyek esetében megfigyelhető, hogy azok felvétele és térképi 

ábrázolása a telekhatárokhoz vagy az utca vonalához alkalmazkodik és nem a lelőhely valódi 

kiterjedését szemlélteti. Adatrögzítési sajátosság, lényegében a nyilvántartási adatbázisban 

mesterségesen kreált poligon. 

Minden esetben szem előtt kell tartanunk, hogy a föld alatt lévő régészeti lelőhelyek esetében 

régészeti feltárás nélkül azok pontos kiterjedését nem lehet meghatározni. Egyes, régi régészeti 

lelőhelyek esetén már nincs is mód azok tényleges kiterjedésének pontosítására, területük fedett, 

beépített vagy éppen csak egy pontszerű lelet-előkerülés utal földalatti régészeti jelenlétükre, 

lelőhelyükre. Még az újabban megfigyelt és nyilvántartásba vett régészeti lelőhelyek esetében sem 

lehetséges sok esetben, azok pontos kiterjedésének végérvényes meghatározása, hisz legtöbb 

esetben nem történt meg teljes felületű feltárásuk. A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan a 

pontos lokalizáció, még inkább a pontos kiterjedés általában nem határozható meg pusztán a felszíni 

jelenségek alapján. Ez azt jelenti, hogy minden esetben egyedileg, a területre irányuló adott fejlesztés 

jellegéhez igazodva kell vizsgálni érintett lehet-e az adott régészeti lelőhely. 

A hatástanulmány elkészítésekor rendelkezésre állt a Móra Ferenc Múzeum régészeti adattárában 

őrzött, Mindszent közigazgatási területéről készült topográfiai munka. A rendelkezésünkre álló idő 

és pénzbeli háttér nem tette lehetővé a város teljes közigazgatási területére kiterjedő ismételt 

régészeti terepbejárás elvégzését, a közhiteles nyilvántartási adatok mellett, a múzeumi 

adattárakban (KJM, MFM) fellelhető adatokat, valamint Szalontai Csaba által 1990-es évek elején 

elvégzett településtörténeti kutatási eredményeire és régészeti topográfiai munkájára 

támaszkodhattunk. 

Az utóbbi évtizedekben több kutatás is folyt Mindszent bel- és külterületén egyaránt, mely részben 

új lelőhelyeket eredményezett, részben pontosította, kiegészítette a korábbi ismeret lelőhelyek 

kiterjedését, helyzetét, korát, jellegét és viszonyait. 

AZ ÉRTÉKELEMZÉS KATEGÓRIÁI 

A szakmai adatszolgáltatása alapján, a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásban, 2018. 

szeptember végi állapot szerint, Mindszent város közigazgatási területén összesen 132 nyilvántartott 

régészeti lelőhely található, míg 2 lelőhely Mártély (56706 Csanyi-halom, 17193 Elege-dűlő IV.) és 1 

lelőhely Szegvár határából átnyúló (17812 Szegvár, Mindszenti határ) (1. táblázat). 
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A Kötv. 7. § 45. pontja szerinti miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján miniszteri 

rendelettel védetté nyilvánított kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű, nyilvántartott 

régészeti lelőhely nem található Mindszent közigazgatási területén. 

Mint arra utaltunk a történeti korok embere azokat a területeket szállta meg, telepítette be, ahol a 

környezeti feltételek a természeti igényeinek a legjobban megfeleltek. E helyszínek egy része egybe 

esik azokkal a területekkel, melyeket a jelenkori ember is használ, megtelepedés, vagy gazdálkodás 

céljából. Ilyenek a város belterületén elhelyezkedő különböző korú régészeti lelőhelyek, melyek 

napjainkban is az intenzíven lakott településrészek közé tartoznak. 

E helyszíneken nemcsak a régészeti emlékek fenntartható használatát kell biztosítani, de ezek az 

emlékek az ott élők számára kulturális energiaforrásként is hasznosíthatók. Valamennyi 

nyilvántartott régészeti lelőhely esetében igaz ez. 

A fejlesztések kijelölése során kiemelt figyelemmel kell lenni azon területekre, ahol a területhasználat 

módja változtatásra kerül. Elsősorban ott, ahol szántóterületeket ipari-gazdasági területté 

nyilvánítanak, vagy lakóterületként kívánják további hasznosításukat megoldani.  

Nemcsak a nyilvántartott régészeti lelőhelyek, de a régészeti érdekű területeken is, ahol ugyan nincs 

nyilvántartott régészeti lelőhely, azonban régészeti leletek és jelenségek előfordulásával kell 

számolni, a tervezett földmunkákat a régészeti örökség védelme érdekében minden esetben 

régészeti megfigyelés mellett célszerű elvégezni. A jelenleg külterülethez tartozó, jelenleg 

szántóföldi művelésbe vont területeken, ahol olyan fejlesztéseket, változtatásokat terveznek, mely 

művelési ág váltással jár, fejlesztéssel beépítésre szánt vagy ipari-gazdasági beruházással érintett 

területek konkrét ismeretében ott is érdemes előzetesen pl. régészeti terepbejárással vagy műszeres 

lelőhely-felderítéssel tisztázni az adott helyszín régészeti érintettségét, ahol a hatóság jelenlegi 

ismeretei alapján nincsenek nyilvántartott régészeti lelőhelyek. A nagyberuházások esetén pedig az 

előírásokat a Kötv. 23/B-C. §-a szerint kötelező alkalmazni, és előzetes régészeti dokumentáció 

elkészítése szükséges. 
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1.C. A VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁRA 

1.C.A. A VILÁGÖRÖKSÉGI, ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYOS HELYSZÍNEK ÉS 
TERÜLETEK 

Az Országos Területrendezési Terv – 3/6. számú melléklete és a Miniszterelnökség Kulturális 

Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság adatszolgáltatása alapján Mindszent 

világörökségi és világörökségi várományos területtel nem érintett. 

A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet alapján 

Mindszent nem szerepel a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében. 

1.C.B. AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG ELEMEI 

Az Örökségvédelmi Hatástanulmány a műemléki adatait a Miniszterelnökség Kulturális 

Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság által vezetett hivatalos nyilvántartásra 

alapoztuk. 

A Miniszterelnökség által vezetett, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 

71. § szerinti központi, közhiteles hatósági nyilvántartás 2018. február állapota szerint: 

Mindszent közigazgatási határain belül 

 7 műemléket és 1 műemléki környezetet ismer. 

A műemlékek határait a kapcsolódó digitális adatbázis poligonok útján jelöli, míg a táblázatos adatok 

helyrajzi számos formában szerepelnek a következő oldalon dokumentáltak szerint. 

Nyilvántartott műemlékek 
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10212 16334 KÜLTERÜLET, 
Szegvári műút 
mellett 

Népi 
lakóépület 

általános 
műemléki 
védelem 

III.  024/4 738528 133542 

10212 16335 Szegvári műút 
mellett - VI.ker. 
7 . sz. 

Istálló általános 
műemléki 
védelem 

III.  024/4 738558 133543 

10212 16336 KÜLTERÜLET, 
Szegvári műút 
mellett 

Góré általános 
műemléki 
védelem 

III.  024/4 738533 133527 

10212 16337 Szegvári műút 
mellett - VI.ker. 
7 . sz. 

Tyúkól általános 
műemléki 
védelem 

III.  024/4 738529 133530 

10212 16338 Szegvári műút 
mellett - VI.ker. 
7 . sz. 

Nyári 
konyha 

általános 
műemléki 
védelem 

III.  024/4 738542 133519 

2774 26421  R. k. 
templom 
ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

  2882/2, 
2800, 2801, 
2883, 2881, 
0134/3, 
0129/5, 
2880/2, 
2845 
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2774 3424 Kodály Zoltán 
utca 39. 

R. k. 
templom 

Műemlék II. 22509
/1958. 
ÉM 
12034
4/195
8. MM 

2882/1 736139 132163 

10212 3425 KÜLTERÜLET, 
Szegvári műút 
mellett 

Tanya, 
(Népi 
lakóház, 
istálló, góré, 
tyúkól, 
nyári 
konyha, 
hombár) 

általános 
műemléki 
védelem 

III.  024/4   

Forrás: Miniszterelnökség adatszolgáltatása, 2018. február 

 A MŰEMLÉKI VÉDETTSÉG FOKOZATAI 

A műemléki védettségről a 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik az alábbi módon: 

„32. § A nyilvántartott műemléki értékeket a miniszter rendeletben nyilvánítja műemlékké, aminek 

tartalmaznia kell: 

a) a védetté nyilvánítás tényét, 

b) a védetté nyilvánított műemléki érték meghatározását, a védelem célját, 

c) a védelem fajtáját (műemlék, műemléki terület), 

d) az egyedileg védett ingatlanra (ingatlanrészre) vonatkozó, elővásárlási joggal kapcsolatos 

rendelkezést, ha a védetté nyilvánítást megalapozó érték kiemelkedő jelentősége indokolja, 

e) a műemléknek kormányrendeletben meghatározott szempontjai szerinti kategóriába sorolását, 

f) a műemlék ingatlan (ingatlanrész) és a műemléki terület meghatározását, az azonosításához 

szükséges helyrajzi adatokkal. 

32/A. § A hatóság évente legalább egyszer javaslatot tesz a nyilvántartott műemléki értékek 

műemlékké nyilvánítására. 

32/B § A műemléki védettség a védett műemléki érték értékleltárba vett, műemléki értéket 

megalapozó, hiteles alkotórészeire, tartozékaira, valamint beépített berendezési tárgyaira is kiterjed. 

33. § Egyes jelentős történeti és kulturális értékű, illetve veszélyeztetett helyzetű műemlékek és 

műemlék-együttesek fokozott védelmét biztosítani kell. 

34. § A műemléket, valamint indokolt esetben fontosabb megközelítési pontjain a védett területet a 

hatóság a jellemző adatokat ismertető ,,Műemlék'' feliratú táblával jelöli meg.” 

A műemlékek (bírság) kategóriákba történő besorolását az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. 

(X.18.) Kormányrendelet 1. § (1)-(4) bekezdése határoz. 

„1. § (1) A kulturális örökség fogalomkörébe tartozó elemek az örökségvédelmi bírság (a 
továbbiakban: bírság) megállapításának szempontjából I., II., III. és IV. kategóriába tartoznak. 

(2) A kategóriába sorolás során figyelemmel kell lenni a kulturális örökséghez tartozó elemek korára, 
ritkaságára, a kulturális örökség egészén, valamint az érintett társadalmi (etnikai, kulturális, vallási) 
közösségen belüli történeti, művészeti, gazdasági és funkcionális jelentőségére. 

(3) A műemléket a bírság szempontjából 
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a) I. kategóriába kell sorolni, ha a műemlék a (2) bekezdésben foglaltak tekintetében eszmei 
jelentősége és egyedisége révén országos szinten kiemelkedő műemléki jelentőséggel bír vagy 
jelentős gazdasági-fejlesztési potenciállal is rendelkezik, 

b) II. kategóriába kell sorolni, ha a műemlék nem tartozik az I. kategóriába. 

(4) A nyilvántartott műemléki érték a III. kategóriába tartozik.” 

A Mindszent területén található egyetlen műemlék, a Református templom tartozik II., míg a többi 

műemlék III. bírságkategóriába sorolt. 

1.C.C. A VÉDETTÉ NYILVÁNÍTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK ÉS A NYILVÁNTARTOTT 
RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

Az Örökségvédelmi Hatástanulmány régészeti adatait a Miniszterelnökség Kulturális 

Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság által vezetett hivatalos nyilvántartásra 

alapoztuk. 

A Miniszterelnökség által vezetett, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(Kötv.) 71. § szerinti központi, közhiteles hatósági nyilvántartás 2018. februári állapota szerint: 

Mindszent közigazgatási határain belül 

 126 db régészeti lelőhelyet ismer. 

A régészeti lelőhelyek határait a kapcsolódó digitális adatbázis poligonok útján jelöli, míg a táblázatos 

adatok helyrajzi számos formában szerepelnek a következő oldalon dokumentáltak szerint. 

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
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56706 Mártély 34   Csanyi-
halom 

szakmai     0550, 0551, 0375, 0374, 
0373 

739520 127677 

17193 Mártély 63   Elege-dűlő 
IV. 

szakmai     018, 017/29 740006 127979 

17043 Mindszent 1   Hajóállomá
s 

szakmai     0137/6 735588 132566 

17044 Mindszent 2   Gépállomás
-ASZGY 
telepe I. 

szakmai     1568/1, 1568/3, 1568/10, 
1589/1 

737802 130831 

17046 Mindszent 3   Berta-tanya szakmai     0540, 1590/6, 1590/7, 
0537, 0538, 0539 

737690 130711 

17047 Mindszent 4   Újtemető I. szakmai     0162/5, 0162/4, 0162/8, 
0162/13, 0164/1, 0171 

738155 130257 

17048 Mindszent 5   Ludas-ér szakmai     0520, 0521/1, 0521/2, 
0522, 0523/1, 0527, 
0528, 0529, 0530, 0531, 
5285, 5284, 5283, 5282, 
5281, 5280, 5279, 0518, 
5278, 5290, 5289, 5288, 
5287, 5286 

738610 131674 
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17049 Mindszent 6   Nagy-
halom 

szakmai     0338/23, 0338/22, 
0338/21, 0338/20, 
0338/19, 0338/17, 
0338/16, 0338/15, 
0338/14, 0338/18, 
0338/24, 0338/25 

739415 133311 

17050 Mindszent 7   Ludas-
csatorna 

szakmai     0338/10, 0338/12, 
0338/13 

739258 133288 

17051 Mindszent 8   Koszorús-
dűlő, 
Bereczky-
tanya 

szakmai     0408/3, 0408/5, 0408/8, 
0408/9 

742191 132043 

17052 Mindszent 9   Bozó-tanya szakmai     0335/7, 0335/15, 0335/18 739909 133249 

17053 Mindszent 10   Ludasoldal, 
Bozó J. 
tanyája 

szakmai     0333/34, 0334, 0335/29, 
0335/30, 0335/31, 
0335/32, 0335/33, 
0335/34, 0335/35 

740146 133366 

17054 Mindszent 11   Ludasoldal, 
Bánfy-tanya 

szakmai     0333/36, 0333/15, 
0333/16, 0333/17, 
0333/18, 0333/19 

740505 133462 

17055 Mindszent 12   Ludasoldal szakmai     0333/24, 0333/25, 
0333/26, 0333/27, 
0333/28 

741167 133400 

17056 Mindszent 13   Ludas-
érpart 

szakmai     0333/27, 0333/28, 
0333/29, 0333/30, 
0333/31, 0333/32, 
0333/33, 0367/14, 
0367/13, 0367/12, 0362, 
0367/16, 0367/15 

741453 133392 

17057 Mindszent 14   Ludas-ér II. szakmai     0358, 0357/7, 0357/8, 
0357/9, 0357/10, 
0357/11, 0357/12, 
0357/13, 0357/14 

740610 134089 

17058 Mindszent 15   Elege-dűlő, 
Bozó-tanya 

szakmai     0203/15, 0203/16, 
0203/18, 0203/17 

740828 129404 

17059 Mindszent 16   Kiss-tanya szakmai     0197/14, 0197/13, 
0197/9, 0197/10, 
0197/11, 0197/12, 
0197/6, 0197/7 

739925 128119 

17060 Mindszent 17   Elege-dűlő szakmai     0203/8, 0203/9, 
0203/10, 0203/11, 
0203/12, 0203/15, 
0203/16, 0203/17, 
0203/22, 0203/21, 
0203/18, 0203/20 

740690 129539 

17061 Mindszent 18   Kurca-
torkolat 

szakmai     091/16, 088, 091/54, 
091/55, 089 

736413 133319 
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17062 Mindszent 19   Ludasoldal, 
Dénes-
tanya 

szakmai     0331/31, 0331/32, 
0331/33, 0331/34, 
0331/35, 0331/36, 
0331/37, 0331/38, 
0331/39, 0331/40, 
0331/41, 0331/42, 
0331/43, 0331/13, 0331/5 

741245 132781 

17063 Mindszent 20   Ludas-ér, 
Déli part 

szakmai     0367/18, 0367/17, 
0367/15, 0367/11, 
0367/3, 0367/2, 0367/14, 
0367/16, 0367/19, 
0367/20, 0367/21, 
0367/22 

741681 133513 

17064 Mindszent 21   Ludas-
érpart II. 

szakmai     0367/22, 0367/19, 
0367/20, 0367/16, 
0367/21, 0367/14, 
0367/15, 0367/23 

741838 133449 

17065 Mindszent 22   Ludas-
érpart III. 

szakmai     0367/23, 0367/24, 
0367/25 

742072 133594 

17066 Mindszent 23   Ludas-
érpart IV. 

szakmai     0369/55, 0369/54, 
0369/53, 0369/6, 
0369/61, 0369/59, 
0369/58, 0369/57, 
0369/56, 0369/60, 
0369/4, 0369/5 

742823 133734 

17067 Mindszent 24   Ludas-
érpart, 
Gyovai-
tanya 

szakmai     0367/26 742439 133646 

17068 Mindszent 25   Keresztes-
tanya 

szakmai     0393/6 746459 133020 

17069 Mindszent 26   Kiss I. 
tanyája 

szakmai     0388/16, 0388/6, 
0388/7, 0387/2, 0387/9, 
0387/6, 0388/17, 
0388/38, 0388/29, 
0388/5, 0387/7 

744194 132733 

17070 Mindszent 27   Miási út, 
Aranykalász 
TSZ 
központ 

szakmai     0388/8, 0388/15, 
0388/14, 0381, 0375/32 

744405 133008 

17071 Mindszent 28   45. számú 
út 

szakmai     0399/17, 0399/36, 
0399/46, 0399/47, 
0399/23, 0399/35 

746686 132496 

17072 Mindszent 29   45. számú 
út 

szakmai     0393/6, 0398, 0399/35, 
0399/17, 0399/40, 
0399/41, 0399/42, 
0399/43, 0399/44, 
0399/45, 0399/7, 
0399/8, 0399/9, 
0399/10, 0399/11, 
0399/12, 0399/38, 
0399/39 

746465 132539 
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17073 Mindszent 30   45. számú 
út 

szakmai     0399/7, 0399/8, 0399/9, 
0399/10, 0399/11, 
0399/12, 0399/38, 
0399/39, 0400/5, 
0400/6, 0400/7, 0400/8, 
0400/9, 0400/11, 
0399/43, 0399/44, 
0399/40, 0399/41, 
0399/42, 0400/14 

746300 132424 

17075 Mindszent 32   Koszorús-
dűlő, 
Marton-
tanya 

szakmai     0404/22, 0404/24, 
0404/25, 0404/21, 
0404/36, 0404/35, 
0404/43, 0404/38, 
0404/37, 0404/32, 
0404/34, 0404/10, 
0404/12 

744406 132075 

17076 Mindszent 33   Koszorús-
dűlő, 
Gyovai-
tanya 

szakmai     0406/5, 0404/20, 
0404/17, 0405, 0406/2, 
0406/41, 0406/40, 
0406/39, 0406/36, 
0406/35, 0406/34, 
0406/33, 0406/38, 
0406/37, 0404/52, 
0404/51, 0404/50, 
0404/49, 0406/42, 
0406/28, 0406/32, 
0406/43, 0406/44, 
0404/48, 0404/26 

743740 132170 

17077 Mindszent 34   Ludasoldal, 
Ludas-ér 

szakmai     0373/55, 0373/54, 
0373/53, 0373/50, 0373/5 

746070 133674 

17078 Mindszent 35   Ludasoldal, 
Ludas-
csatorna 

szakmai     0369/32, 0369/33, 
0373/23, 0373/25, 
0373/26, 0373/27, 
0373/41, 0369/104, 
0369/98, 0369/96, 
0369/97, 0369/35, 0370, 
0373/45, 0373/44, 
0373/43, 0373/42, 
0373/38 

745346 133653 

17079 Mindszent 36   Ludasoldal, 
Déli part 

szakmai     0373/46, 0373/45, 
0373/44, 0373/43, 
0373/42, 0373/41, 
0373/25, 0373/26, 
0373/27 

745626 133748 

17080 Mindszent 37   Ludas-ér III. szakmai     0369/35, 0369/34, 
0369/103, 0369/102, 
0369/101, 0369/104 

745282 133854 

17081 Mindszent 38   Ludasoldal, 
Bárány-
tanya 

szakmai     0373/33, 0373/32, 
0373/30, 0373/29, 
0369/95, 0373/34, 
0373/37, 0373/35, 0370, 
0373/14, 0369/96 

744998 133558 
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17083 Mindszent 40   Ludasoldal, 
Felsőludasi 
iskola 

szakmai     0377/25, 0377/24, 0376, 
0375/22, 0375/23 

743671 133361 

17084 Mindszent 41   Ludas-ér, 
Déli part II. 

szakmai     0369/48, 0369/78, 
0369/79, 0369/80, 
0369/19, 0369/77, 
0369/41, 0369/76, 
0369/18, 0369/74, 
0369/72, 0369/75, 
0369/17, 0369/16, 
0369/42 

743881 133926 

17085 Mindszent 42   Ludas-ér, 
Déli part III. 

szakmai     0369/25, 0369/24, 
0369/80, 0369/82, 
0369/81, 0369/36 

744103 133928 

17086 Mindszent 43   Ludas-ér, 
Magaspart 

szakmai     0369/36, 0369/38, 
0369/43, 0369/44, 
0369/45, 0369/87, 
0369/84, 0369/27, 
0369/25, 0369/83, 
0369/28, 0369/85, 
0369/86, 0369/47, 
0369/95, 0369/93, 
0369/39, 0369/91, 
0369/30, 0369/92, 
0369/94, 0369/88, 
0369/89, 0369/90 

744562 133867 

17087 Mindszent 44   Elege-dűlő 
II. 

szakmai     0431/8, 0431/7, 0431/3, 
0431/6, 0431/2, 
0428/24, 0428/25, 0429 

743940 130957 

17088 Mindszent 45   Elege-dűlő 
III. 

szakmai     0431/4 743154 130728 

17089 Mindszent 46   Tabit-tanya szakmai     0236, 0238/4, 0238/2, 
0238/3, 0227/13 

741769 130028 

17090 Mindszent 47   Koszorús-
dűlő, 
Kelemen L. 
tanyája 

szakmai     0420/30 746175 131670 

17091 Mindszent 48   Koszorús-
dűlő, 
Pálinkó D. 
tanyája 

szakmai     0424/8, 0424/5, 
0414/40, 0414/39, 
0414/38, 0414/37, 
0414/36, 0414/35, 
0424/3, 0414/34, 
0418/1, 0417, 0419, 
0415, 0416, 0424/4, 
0424/2, 0403, 0404/2, 
0409/1, 0402/13, 
0404/46, 0402/15, 
0402/14, 0414/16, 
0404/3, 0414/33, 
0414/32, 0414/31, 
0414/30, 0414/29, 
0414/28, 0414/27, 
0414/26 

745123 131808 
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17092 Mindszent 49   Koszorús-
dűlő, Bozó 
L. tanyája 

szakmai     0414/13 744047 131453 

17093 Mindszent 50   Koszorús-
dűlő, 
Berecki M. 
tanyája 

szakmai     0409/1, 0408/5, 
0408/11, 0408/10, 
0408/7, 0408/4, 
0410/10, 0382 

742349 131767 

17094 Mindszent 51   Koszorús-
dűlő, Bugyi-
tanya 

szakmai     0385/43, 0385/38, 
0385/8, 0388/26, 
0388/21, 0388/20, 
0388/34, 0385/9, 
0385/29, 0385/32, 0386, 
0385/23, 0385/24, 
0385/6, 0385/28, 
0385/25, 0385/26, 
0385/30, 0385/7, 
0385/31 

743621 132613 

17095 Mindszent 52   Ludasoldal, 
Szunyi-
tanya 

szakmai     0377/5, 0377/9, 0377/17, 
0377/18 

743244 133090 

17096 Mindszent 53   Ludasoldal, 
Csernák I. 
tanyája 

szakmai     0377/18, 0377/19, 
0377/20, 0377/12, 
0377/3, 0377/22, 
0377/21, 0377/10, 
0377/11 

743430 133133 

17097 Mindszent 54   Ludasoldal, 
Horváth M. 
tanyája 

szakmai     0377/10, 0377/3, 
0377/22, 0377/21, 
0377/23, 0377/24, 
0377/25, 0377/20, 
0377/19, 0377/18 

743478 133258 

17098 Mindszent 55   Ludas-
érpart, 
Móra-
halom 

szakmai     0369/72, 0369/71, 
0369/70, 0369/69, 
0369/68, 0369/67, 
0369/66, 0369/65, 
0369/10 

743404 133695 

17099 Mindszent 56   Ludas-
érpart V. 

szakmai     0369/63, 0369/65, 
0369/64, 0369/62 

743123 133728 

17100 Mindszent 57   Ludasoldal 
II. 

szakmai     0369/64, 0369/65, 
0369/62, 0369/63 

743145 133570 

17101 Mindszent 58   Mártélyi út, 
Fűzfatelep 

szakmai     0170/23, 0170/24, 
0170/25, 0170/26, 
0170/27, 0170/28, 
0170/29, 0170/30, 
0170/31, 0170/32, 
0170/33, 0170/34, 
0170/35, 0170/36, 0169, 
0170/19, 0170/3, 
0170/37, 0170/38, 
0170/39, 0170/40, 
0170/41, 0170/42, 
0170/43, 0170/44, 
0170/45, 0170/46, 
0170/47, 0170/48, 

738776 127902 
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0170/14, 0170/15, 
0170/16, 0170/17, 
0170/50, 0170/49, 
0170/20, 0170/2 

17102 Mindszent 59   Mártélyi út, 
Gacsári-
tanya 

szakmai     0194/15, 0194/18, 
0194/16, 0194/8 

739328 128325 

17103 Mindszent 60   Gépállomás 
II. 

szakmai     1593/1, 1590/7, 1590/6, 
1590/5, 1590/4, 1590/3, 
1592/2, 1592/1, 1591, 
1590/2, 1590/1, 0546/1, 
0547/1, 0545, 0160/54, 
0135/2, 1593/2, 0162/18, 
0161, 0160/53, 0160/2, 
0538, 0540, 0539, 0541, 
0542, 0543, 0544, 
0158/10, 0158/9, 0159, 
0160/56, 0537, 0162/7, 
0162/2 

737705 130654 

17104 Mindszent 61   Újtemető II. szakmai     0164/1, 0164/2, 0164/3 738169 130121 

17105 Mindszent 62   Szegvári út, 
Szőlőpart 

szakmai     8673, 8653, 8676, 8675, 
8674, 8664, 8663, 8662, 
0108/57, 0108/55, 
0108/54, 0108/53, 
0108/52, 0108/214, 
0108/213, 0108/212, 
0108/206, 0108/205, 
0108/51, 0108/215, 
024/77, 024/73, 024/72, 
0108/196, 0108/169, 
0108/66, 0108/59, 
0108/195, 0108/194, 
0108/193, 0108/171, 
0108/170, 0108/150, 
0108/77, 024/2, 024/71, 
0108/225, 0108/218, 
0108/208, 0108/191, 
5039, 5026, 5024, 5021, 
5020, 5017, 5016, 5027, 
8747, 0108/221, 0117/2, 
024/74, 024/14, 
0108/137, 8706, 8710, 
8712, 8683, 8666, 8665, 
5065, 5061, 8736, 8740, 
8739, 8738, 8737, 8735, 
8734, 8733, 8732, 8731, 
8730, 8729, 8719, 8718, 
8717, 8716, 8715, 8714, 
8711, 8705, 8704, 8746, 
8745, 8744, 8743, 8742, 
8741, 8728, 8727, 8726, 
8725, 8724, 8723, 8722, 

738038 133053 



VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
SZÉKHELY: 1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. • HONLAP: HTTP:// VATIKFT.HU/ 

MINDSZENT VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 51 
2019. JANUÁR HÓ 

A
zo

n
o

sí
tó

 

T
e

le
p

ü
lé

s 

L
e

lő
h

e
ly

sz
á

m
 

A
zo

n
o

sí
ta

tl
a

n
 

N
é

v 

V
é

d
e

le
m

 

B
ír

sá
g

 k
a

te
g

ó
ri

a
 

V
é

d
é

si
 jo

g
i a

k
tu

so
k

 

H
R

S
Z

 

E
O

V
 Y

 k
o

o
rd

in
á

ta
 

E
O

V
 X

 k
o

o
rd

in
á

ta
 

8721, 8720, 8661, 8660, 
8659, 8658, 8657, 8656, 
8655, 8654, 8650, 8649, 
8648, 8647, 8643, 5064, 
5063, 5062, 5038, 5037, 
5036, 5035, 5034, 5033, 
8652, 5032, 0108/224, 
0108/222, 0108/210, 
0108/209, 0108/182, 
0108/207, 0108/189, 
0108/188, 0108/187, 
0108/148, 0108/147, 
0108/146, 0108/145, 
0108/144, 0108/142, 
0108/78, 0108/220, 
0108/219, 8646, 8645, 
8644, 8713, 8682, 8681, 
8680, 8679, 8678, 8677, 
024/16, 024/19, 024/20, 
024/21, 024/22, 024/23, 
024/50, 024/51, 024/53, 
024/56, 024/59, 024/60, 
024/17, 024/18, 024/24, 
024/25, 024/26, 024/27, 
024/28, 024/29, 024/30, 
024/31, 024/32, 024/33, 
024/34, 024/35, 024/36, 
8667, 8707, 8702, 8703, 
0108/204, 0108/203, 
0108/202, 0108/201, 
0108/200, 0108/199, 
0108/198, 0108/197, 
0108/86, 0108/84, 
0108/81, 0108/63, 
024/37, 024/38, 024/39, 
024/40, 024/41, 024/42, 
024/43, 024/44, 024/45, 
024/47, 024/49, 
0108/226, 0108/227, 
0108/228 

17106 Mindszent 63   Tisza ártér, 
Szőlőpart 

szakmai     026, 024/70, 024/69, 
027/10, 027/9, 024/71, 
025/1 

738106 134020 

17107 Mindszent 64   Kurcaoldal, 
Nagy-tanya 

szakmai     036/5, 024/63, 036/6, 
036/7, 036/8, 036/4, 
024/64, 026, 024/62, 
024/8, 024/9, 024/7 

737655 134483 

17108 Mindszent 65   Kurca, 
Balparti 
oldal 

szakmai     032, 031, 029/1, 017, 
016/2, 030/2, 030/1, 
016/7, 016/6, 016/3, 
028, 036/11, 036/4, 
016/5, 016/4 

738103 134768 
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17109 Mindszent 66   Kurcaoldal szakmai     018/4, 018/3, 018/2, 
016/1, 016/4, 016/5, 
018/1, 012, 013/3, 013/4, 
013/5, 013/6, 013/7, 
013/8, 013/9, 013/10, 
013/11, 017 

738695 134785 

17110 Mindszent 67   Kurcaoldal, 
Magaspart 

szakmai     013/11, 013/12, 013/13, 
011/12, 011/11, 013/14, 
0598/27 

739132 134846 

17111 Mindszent 68   Mindszent - 
Szegvár 
határút 

szakmai     0349/22, 0349/23, 
0347/1, 0348, 024, 
025/25, 025/23, 023/9, 
025/20, 025/22, 025/18, 
022, 025/24 

739802 134460 

17112 Mindszent 69   Kápolna 
utca 

szakmai     2401, 2400, 2399, 2398, 
2397, 2396, 2395, 2394, 
2393, 2259, 2303/1, 
2302, 2317, 2316, 2315, 
2314, 2313, 2312/2, 
2312/1, 2311, 2310, 
2309, 2308, 2307, 2305, 
2303/2, 2300, 2299, 
2298, 2297, 2296, 2295, 
2294/2, 2294/1, 2293/2, 
2293/1, 2306, 2304, 
2301, 2292, 2291/2, 
2291/1, 2290/2, 2290/1, 
2289, 2288, 2287, 2286, 
2285, 2284, 2283, 2281, 
2280, 2279, 2278, 2277, 
2276, 2275, 2274, 2273, 
2272, 2271, 2270, 
2269/2, 2269/1, 2268, 
2267, 2266, 2265, 2262, 
2261, 0535, 0158/44, 
0158/45, 0158/8, 
0135/2, 2322, 2404, 
2403, 2402, 0158/42 

736813 131292 

17113 Mindszent 70   Búzavirág 
utca 20. 
szám 

szakmai     253, 254, 240, 241 737646 132183 

17114 Mindszent 71   Csúcs szakmai     2832, 2833, 2834, 2845 735837 132491 

17115 Mindszent 72   Hórián-
halom 

szakmai     0369/16 743493 133822 

17117 Mindszent 73   Vasútállom
ás 

szakmai     460, 459, 457/1, 419 738019 131762 

17120 Mindszent 74   Korom Ernő 
tanyája 

szakmai     0375/18, 0375/6 744595 133265 

17121 Mindszent 75   Gyovai 
Tóbiás 
földje 

szakmai     0367/9, 0367/26, 
0369/49, 0368 

742554 133435 

17122 Mindszent 76   Koszorús-
dűlő, 

szakmai     0385/10, 0385/2 742723 132651 
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Csernák 
János földje 

17124 Mindszent 77   Albrecht-
tanya 

szakmai     021, 019/7, 029/5 738437 134023 

17126 Mindszent 78   Bozó 
Ambrus 
Károly 
tanyája 

szakmai     019/4, 019/2 738438 133922 

17127 Mindszent 79   Hármashatá
rhegy 

szakmai     0114/6, 0114/7 737225 133548 

17128 Mindszent 80   Rév szakmai     081, 0135/3 735656 132640 

17129 Mindszent 81   Zrínyi utca 
30-40. 

szakmai     2165/2, 2164, 2163, 
2240, 2165/1 

737332 131063 

17130 Mindszent 82   Hódmezővá
sárhelyi 
bekötőút 

szakmai     1586/3, 1568/6, 1568/5, 
1568/9 

737785 131041 

17132 Mindszent 83   Két-halom szakmai     0369/73, 0369/70, 
0369/72, 0369/16 

743481 133872 

17134 Mindszent 84   Kápolna 
utca 25. 

szakmai     2257, 2258, 2259 737068 131251 

17135 Mindszent 85   Óvoda szakmai     3083, 3001, 3002 736855 131921 

17137 Mindszent 86   Mátyás 
király utca 
5. 

szakmai     1668, 1667, 1675 737675 131697 

17138 Mindszent 87   Rákóczi 
utca 33. 

szakmai     409, 417/9 737934 131668 

17139 Mindszent 88   Budai Nagy 
Antal utca 

szakmai     2071, 2063, 1853 737297 131370 

17140 Mindszent 89   Bereczky 
József utca 
9. 

szakmai     575, 576, 577 738174 131433 

17141 Mindszent 90   Nyomási 
sor 

szakmai     410, 411, 412, 413 737926 131604 

17165 Mindszent 91   Petőfi utca 
1. 

szakmai     0383/27 741780 132643 

17166 Mindszent 92   Kossuth 
utca 117/a 

szakmai     2855, 2856, 2845 735845 132569 

17168 Mindszent 93   1-
2.szórvány 

szakmai     1541, 1542, 1543, 1544 738818 130705 

17170 Mindszent 94   4.szórvány szakmai     0338/26, 0338/27 739573 133050 

17171 Mindszent 95   5.szórvány szakmai     0239/5, 0239/22 742284 130596 

17173 Mindszent 96   7.szórvány szakmai     0203/13 739823 128912 

17174 Mindszent 97   8.szórvány szakmai     0194/11 739209 128777 

17175 Mindszent 98   9.szórvány szakmai     0331/26, 0331/27 740806 132801 

17176 Mindszent 99   10.szórvány szakmai     0331/14, 0331/7 740689 132581 

17177 Mindszent 100   11.szórvány szakmai     0331/16 740353 132838 

17178 Mindszent 101   12.szórvány szakmai     0326/16, 0326/15 739835 132747 
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33521 Mindszent 102   13. szórvány szakmai     0326/35, 0326/34, 
0326/33, 0326/32, 
0326/31 

739390 132835 

17180 Mindszent 103   14.szórvány szakmai     0393/5, 0393/6 746155 133066 

17184 Mindszent 105   18/1.szórvá
ny 

szakmai     0434/4, 0434/5 742493 130701 

17185 Mindszent 106   18/2.szórvá
ny 

szakmai     0434/2 742552 130505 

17186 Mindszent 107   19.szórvány szakmai     0424/13 745668 131902 

17187 Mindszent 108   20.szórvány szakmai     0406/15 742981 131697 

17188 Mindszent 109   21.szórvány szakmai     0383/3, 0383/30 742014 132175 

17189 Mindszent 110   Nagy-
halom II. 

szakmai     0335/11 739721 133314 

17190 Mindszent 111   Hegyes-
halom 

szakmai     0243/1 742077 131650 

17191 Mindszent 112   Koszorús-
halom 

szakmai     0383/28 742222 132466 

17192 Mindszent 113   Elege-dűlő, 
Mindszent-
Mártély 
határút 

szakmai     017/6, 018, 0199/1, 
0199/3, 0201/38 

740744 128588 

17195 Mindszent 116   Tege-halom szakmai     02337, 02338, 02339, 
02340, 0420/30, 0499, 
0500, 0502 

746267 131284 

17196 Mindszent 117   Nagyludas-
halom 

szakmai     0462/1, 0462/5, 0462/6, 
0371/4, 0371/2, 062/20 

747267 133582 

17197 Mindszent 118   Mórián-
halom 

szakmai     0369/15, 0369/16, 
0369/70 

743454 133832 

17901 Mindszent 119   Szőlő utca szakmai     354, 355, 356, 350 737769 132266 

17902 Mindszent 120   Szent István 
utca 

szakmai     1900, 1901, 1860, 1861 737584 131417 

56748 Mindszent 121   Határ-
halom 
(Mártélyi) 

szakmai     0211/74, 0211/73 739588 129553 

56749 Mindszent 122   Elegei-
halom 

szakmai     0170/7, 0170/6, 0170/5 738397 128304 

58037 Mindszent 124   Halász-
halom 

szakmai     024/71, 024/70, 024/69 738158 133991 

17199 Mindszent 125   Álmos-
halom 

szakmai     0331/44 741574 132719 

58038 Mindszent 126   Koszorús-
dűlő, 
Csernák 
János 
tanyája 2. 

szakmai     0383/25, 0383/28 742273 132498 

58039 Mindszent 127   Kis-Juhász-
halom 

szakmai     0165/38, 0165/2, 
0165/1, 0160/58, 
0160/59, 0161 

738049 129770 

74447 Mindszent 128   Tajti-tanya szakmai     0374, 0375/19, 0373/29 744791 133354 
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74449 Mindszent 129   Ludasi-
tanyák, 
Tajti-
tanyától É-
ra 

szakmai     0375/19, 0375/18 744666 133526 

17913 Mindszent 130   Hűtőtó szakmai     0363/16 742576 134047 

87371 Mindszent 131   Koszorús-
dűlő, 
Molnár J. 
tanya I. 

szakmai     0245/5, 0245/6, 0245/7, 
0245/8, 0245/9 

741814 132165 

87373 Mindszent 132   Koszorús-
dűlő, 
Molnár J. 
tanya II. 

szakmai     0245/3, 0245/4, 0245/2 741665 132316 

17812 Szegvár 16   Mindszenti 
határ 

szakmai     040/5, 040/1, 077, 
040/4, 0580/2, 0579/51 

738601 135100 

Forrás: Miniszterelnökség adatszolgáltatása, 2018. február 

*Szomszédos települések területén található hrsz-ok 

 A RÉGÉSZETI LELŐHELYEK OSZTÁLYBA SOROLÁSA A VÉDELEM FOKOZATAI SZERINT 

A régészeti lelőhelyek védelméről a 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik az alábbi módon: 

„11. § (1) Az ismertté vált régészeti lelőhelyeket nyilvántartásba kell venni. 

(2) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.” 

Ez esetünkben azt jelenti, hogy a Mindszent közigazgatási határain belül található, valamennyi 

nyilvántartott régészeti lelőhelyet védettség illeti meg. Területüket a fenntartható használat elvének 

figyelembevételével csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően 

ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik ne károsodjanak. Lehetőleg eredeti lelőhelyükön, 

eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni azokat.  

Ami kezelésüket meghatározza, hogy a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek 

elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük, azaz a hatástanulmány 

készítése során lehetőségünk van olyan javaslatok megtételére, melyek a régészeti lelőhelyek 

állapotmegőrzését szolgálják. 

Az általános védelem mellett a miniszter külön rendeletben védetté nyilváníthat régészeti 

lelőhelyeket. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása a 2001. évi LXIV. törvény a 

kulturális örökség védelméről alapján: 

„12. § Az ország kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű nyilvántartott régészeti lelőhelyeit 

jogszabályban kell védetté nyilvánítani. 

13. § (1) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely 

a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti. 

(2) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyhez védőövezetet lehet kijelölni. 

(3) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett régészeti lelőhely 

kategóriába kell sorolni. 
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(4) 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. 

14. § (1) A védetté nyilvánítás előkészítését a Hivatal folytatja le, amely évente legalább egyszer 

javaslatot tesz a nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítására. 

(2) A védelem alá vonni tervezett lelőhelyhez és a lelőhely régészeti védőövezetéhez tartozó 

ingatlanok tulajdonosait és az egyéb érintett személyeket jogszabályban meghatározott módon 

értesíteni kell.” 

A Miniszterelnökség adatszolgáltatása alapján védett, kiemelten védett, illetve fokozottan védett 

régészeti lelőhelyeket Mindszent területén nem ismerünk. 
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1.D. A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRA 

1.D.A. TELEPÜLÉSSZERKEZET 

A településszerkezet és annak változása az 1.A.a. Településszerkezet alakulása fejezetben került 

bemutatásra. Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről 

szóló 33/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete alapján a Csúcs elnevezésű városrész áll a területi 

védelem alatt. 

1.D.B TELEKSTRUKTÚRA ÉS UTCAVONAL-VEZETÉS 

 TELEKSZERKEZET ÉS TELEKHASZNÁLAT 

A település telekszerkezete a történeti utcahálózatot követi. Tervezett utcanyomvonalak, egységes 

épület‐elhelyezésű telkek a történelmi településmagon kívül kerültek kialakításra. A telkek mérete 

változó. Belterületen 200 m2 alatti és 10000 m2 feletti telkek egyaránt előfordulnak, legjellemzőbb 

telekméret 700-800 m2 között változik. Külterületen 720-500.000 m2 közötti telekméret, 

zárkertekben a 300-10000 m2 közötti telkek találhatóak. 

A hatályos településrendezési eszközök alapján a belterület telekhasználatát lakóterületi túlsúly 

jellemzi, mely a falusias-, kertvárosias-, és kisvárosias lakóterületre tagolódik, településközpont 

vegyes besorolással tarkítva. Tömbszerű foltokban helyezkednek el gazdasági területei, míg a 

különleges területek nagyobb részekre egymástól elkülönülve találhatók. Külterületen az általános 

mezőgazdasági, zártkerteken a kertes mezőgazdasági terület és hétvégi házas üdülőterület besorolás 

jellemző. 

 
Mindszent város településszerkezeti terve, 2009 
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 BEÉPÍTÉSI MÓD 

A település legnagyobb területén az oldalhatáron álló beépítési mód a meghatározó, ez köszön vissza 

a katonai felméretések és a kataszteri térképek lapjairól is. Ettől egyedül a Horgolat hétvégi házas 

üdülőterületei térnek el, ahol a szabadon álló beépítés a jellemző. Noha az I. Katonai Felmérésen még 

nem került feltüntetésre telekhatár, a II. Katonai Felmérésen és a kataszteri térképen már jól 

láthatóak az oldalhatáron álló hosszú épületek.  

1.D.C. UTCAKÉP, UTCAKÉP RÉSZLET 

Mindszent településképét Tisza menti elhelyezkedése határozza meg. A lakóterületek 

elhelyezkedése a korábbi magaslatokon ármentes területeken kezdett kialakulni, később a 

folyószabályozás segítette a lakóterületek bővítését. 

Egy település általános utcaképét a mikro domborzat, az utcák szélessége, a telekmorfológia, a 

beépítési mód, az épületek és a növényzet határozza meg. Az utcaképében a lakóépületek képviselik 

a legnagyobb arányt, ugyanakkor arculatát mégsem egyedi lakóépületeivel jellemezhetjük. Kiemelt 

épületei, épület-együttesei, azonos karakterjegyeket viselő utcaszakaszai adnak egyediséget 

számára. 

Ma is élesen elkülöníthető a kettősség az utcahálózat elrendeződésében, továbbá Mindszent területi 

növekedésében. A város egyediségét adja a szabálytalan és szabályos hálózatok együttese, ez a két 

fő karakter jellemzi legjobban a települést. A régi település a Tisza folyóhoz kinyúló, többnyire 

északnyugati tengelyű hátsági részen volt, ahol a térszíni beépítést a tengerszint feletti magasság 

jelentősen meghatározta. Ezt az adottságot az utcarészletek szabálytalan nyomvonalai hűen követik. 

A folyószabályozással és a belvízrendezéssel kialakított újabb településforma viszont szabályos 

sakktáblaszerű elrendezést követ. A két típustól függetlenül meg kell említeni a település 

legforgalmasabb és reprezentatívabb szakaszát a Köztársaság tér és Szabadság tér északi oldalán 

haladó és Kossuth Lajos utcában folytatódó utat, mely a gazdag zöldfelületeivel és az oldalán húzódó 

platán fasorra kedvező képet mutat 

  
Halászfafu utcaképe 

Forrás: Szerző készítése 
Kossuth Lajos utcaképe 
Forrás: Szerző készítése 
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1.D.D. EGYÉB TELEPÜLÉSKARAKTER ELEMEK 

Az épülettípusok több szempont szerint tipizálhatók: 

 Funkció 

 Magasság és tömeg 

 Kidolgozottság és anyaghasználat 

 Minőség 

A fenti szempontokat azonban felülírja annak ténye, hogy az adott épület képvisel-e értéket akár 

saját belső és külső tulajdonságai alapján, akár a közösség életében betöltött szerepe szerint. E 

szempontokat követve kerültek kijelölésre a helyi védelem alatt álló épületek, illetve válogattuk ki a 

helyi értéket képviselő elemeket, struktúrákat, melyeket Értékkataszter formájában rögzítettünk. 

 HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 

33/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. sz. és 3. sz. melléklete 2 db helyi területi védelem 20 db 

helyi védelem álló épületet, 5 köztéri alkotást és 1 műszaki emléket tüntet fel. 

Helyi területi védelem alatt álló területek 

Helyi egyedi védelem alatt álló elemek 

Sorsz. hrsz név 

1. 

Az alábbi ingatlanok által határolt terület: Szabadság utca páratlan 
oldala a 95. számtól a 77. számig- Dobó utca -Szabadság utca 75. 
számtól a 39. számig a Hunyadi utcai ingatlanok közös 
hátsótelekhatárvonal-Horváth Gy. utca 7. számú ingatlan keleti 
határvonala -a Batthyány utca 22. számú ingatlantól a 8. számú 
ingatlaniga telkek közös 1. telekhatárvonala-Malom zug 2. számú 
ingatlan keleti határvonala- Malom zug- Bene utca 2. számú 
ingatlantól a Bene utca, Szabadság utca sarok- Szabadság utca l. 
és 3. számú ingatlanok keleti határvonala- Szabadság tér nyugatai 
oldala- Kossuth utca 2.-től a Kossuth utca és Tisza utca sarok- 
Vörösmarty utca nyugati oldala-Tóalj sor déli oldala- Északi kül- és 
belterületi határ- Nyugati kül- és belterületi határ- Délikül-és 
belterületi határ- Hunyadi u. 59. szám ú ingatlannal bezárólag. 

Helyi értékvédelmi terület: 
Halászfalu (Csúcs) 

2. térképi lehatárolás szerint 

Helyi természeti védelem 
területei: 

Köztársaság téri közpark 
Szabadság téri közpark 

Forrás: Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 33/2017. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelete 

Helyi egyedi védelem alatt álló érték 

Helyi egyedi védelem alatt álló elemek 

Sorsz. hrsz cím Megnevezés, védendő 
érték 

Épületek, építmények 

1. 3082 Szabadság tér 2. Általános Iskola 

2. 3083 Szabadság tér 4. Óvoda 

3. 2948/1 Vörösmarty u. 3. Ipartestület 

4. 2801 Kossuth u. 48. Plébánia 

5. 1/5 Köztársaság tér 31. Városháza 

6. 1923 Köztársaság tér 25. Helytörténeti Múzeum 

7. 417/9 Vasút u. 3.  Vasútállomás 
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8. 3080/2 Köztársaság tér 11. Bankpalota 

9. 1922 Árpád u. 2. Birka csárda 

10. 2895 Kossuth L. u. 43. lakóház 

11. 2783 Kossuth L. u. 36 lakóház 

12. 2804 Kossuth L. u. 52. lakóház 

13. 2992 Szabadság tér 8. lakóház 

14. 2494 Szabadság tér 22. lakóház 

15. 2488 Szabadság tér 26. áruház 

16. 2485 Szabadság tér 28. lakóház 

17. 2014 Köztársaság tér 14. lakóház 

18. 2024 Köztársaság tér 19. lakóház 

19. 2035 Bajcsy Zs. u. 5. lakóház 

20. 2093 Szabadság u. 62/a. lakóház 

Köztéri alkotások 

21. 2322 Horváth Gy. u.- Bethlen 
G. u. sarok 

Kút 

22. 2845 Kossuth L. u.- Széchenyi 
u. sarok 

Kút 

23. 1853 Szent István- Budai 
Nagy A. u. sarok 

Kút 

24. 3084 Szabadság tér Feszület és Szűz Mária 

25. 3084 Szabadság tér Szobor 

Műszaki emlék 

26. 078/6 Külterület Kurca árvízkapu 
Forrás: Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 33/2017. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelete 

1.D.E. ÉPÍTMÉNYRÉSZLET VAGY AZ ALKALMAZOTT ANYAGHASZNÁLAT, 
TÖMEGFORMÁLÁS, HOMLOKZATI KIALAKÍTÁS 

Mindszent területén járva sok helyen találkozhatunk jellegzetes, visszatérő építményrészlettel, 

anyaghasználattal, tömegformálással, homlokzati kialakítással.  

A legrégebbi épületekre leginkább a népi építészet a jellemző. Mértéktartó díszítés, mely leginkább 

a nyíláskeretezésre és az oromzat deszkázatának és a faszerkezetek fűrészelt díszítésében 

mutatkozik meg. Legtöbb esetben a szerkezet és funkció összhangjából adódó esztétikai hatásra 

törekedtek. Gyakran alkalmazták a világos és sötét felületek váltakozását.  

A homlokzatok kialakítását két fő tényező befolyásolta. Az egyik a homlokzat anyaga a másik pedig 

a beépítés módja, attól függött, hogy vertikális vagy horizontális jelleg dominál. A vertikális 

homlokzatoknál nagyobb hangsúlyt fektettek az oromzat kialakítására. A homlokzatokat tovább 

gazdagította a padlások térdfalának megemelése. A homlokzatok leggyakoribb anyagai a vakolat, és 

fagyálló tégla voltak kiegészítve fával. A tégla építészet több helyi jellegzetességet is mutat, hiszen 

az alapanyagokat a környékbeli gyárakból szerezték be. A fellelhető téglák választéka ugyan véges 

volt, de törekedtek az egyediségre. A legjellemzőbb használ árnyalatok a sötét bordó, fekete-barna, 

és világos narancsszínek voltak. A tégla alkalmazásának egyik formája amikor a nyílások keretezésére 

használták a homlokzat többi részét pedig meszelték. A nyílások záródásánál sokszor alkalmazták a 

szegmensívet. Ez nevezhető az egyik legjellegzetesebb mindszenti háztípusnak.  

A lakóházak egy másik jellegzetes csoportja ahol az átlagosnál jóval bővebb és fantáziadúsabb a 

különböző épületasztalos munkák megjelenése. Feltételezhető, hogy ezen házak megalkotása 

néhány helyi mesterember munkája, ezért közel azonos időben készülhettek. Egyedi megoldások 

találhatóak a zártsoros és a fésűs beépítéseknél egyaránt. A zártsorú épületeknél jellemzően a 
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főpárkány készült fából, míg a fésűs beépítésnél „svájcias” elemek találhatóak. utóbbi inkább a XIX. 

század végén épült villa épületekre jellemző, kevésbé a parasztházakra.  

Az ablakok elrendezésénél egyaránt használták, a szimmetrikus, közel szimmetrikus és 

aszimmetrikus elrendezéseket. A párhuzamos zártsorú, vagy hézagosan zártsorú beépítéseknél az 

arányokat elsősorban az ablaktengelyek kiosztása és a szárazkapu elhelyezésének módja határozta 

meg. 

 
Angyal vár 

Forrás: Szerző készítése 

 
Szépen felújított fa díszítésű ház 

Forrás: Szerző készítése 

1.D.F. TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZETI ALKOTÁS, EGYEDI TÁJÉRTÉK, NÖVÉNYZETE 

 TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZETI ALKOTÁS 

A Történeti Kertek Adattára alapján Mindszent területén  1 történeti kert található Mindszent Park 

néven. Az oldalon a kert adatlapja szinte teljesen hiányos, a megadott koordinátákon a 

helyszínbejárás nem igazolta a park létezését.  Forrás: http://www.historicgarden.net/ 

 EGYEDI TÁJÉRTÉKEK 

Az egyedi tájértékek meghatározását a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. §-a 

tartalmazza az alábbiak szerint. 

„6. § (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá 

jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra 

jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges 

(ember által létrehozott) környezeti elemek. 

(2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes 

és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét 

meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról. 

(3) Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi 

tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, 

tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. 

(4) Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a védett természeti területek 

természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban: igazgatóság) feladata. 

(5) A településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek 

felsorolását.” 
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Az egyedi tájértékek meghatározásakor a TÉKA (http://tajertektar.hu/hu/) adatbázist használtuk fel, 

mely tartalmazza a Mindszent területén lévő egyedi tájértékeket, illetve azok elhelyezkedését. Az 

adatbázis 2018. augusztusi állapota szerint a település területén 47 db tájérték található. 

Egyedi tájértékek Mindszent területén 

# Megnevezés Típus 

1 Hórián-halom Halom 

2 Két-halom Halom 

3 Istálló Istálló 

4 Mórián-halom Halom 

5 Álmos-halom Halom 

6 Nyári konyha Vegyes rendeltetésű épület 

7 Kereszt Feszület 

8 Elegei-halom Halom 

9 Kereszt Feszület 

10 Határ-halom (Mártélyi) Halom 

11 Kereszt Feszület 

12 Kereszt Feszület 

13 Tyúkól Ól 

14 Gémeskút Gémeskút 

15 Városháza Városház 

16 Kurca oldal, Nagy-tanya Telep 

17 Kereszt Feszület 

18 Koszorús-halom Halom 

19 Kút Köztéri ivókút 

20 Góré Kukoricagóré 

21 Nagy-halom II. Halom 

22 Park Történeti kert 

2. ábra: : Egyedi tájértékek Mindszent területén 
Forrás: tajertektar.hu 
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# Megnevezés Típus 

23 Kereszt Feszület 

24 Gémeskút Gémeskút 

25 Gémeskút Gémeskút 

26 Kis-Juhász-halom Halom 

27 Gémeskút Gémeskút 

28 Kút Köztéri ivókút 

29 Halász-halom Halom 

30 Hegyes-halom Halom 

31 Gémeskút Gémeskút 

32 Gémeskút Gémeskút 

33 Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop Köztéri szobor 

34 Kút Köztéri ivókút 

35 József Attila mellszobra Emlékmű;emlékszobor; emlékoszlop; emléktábla 

36 Gémeskút Gémeskút 

37 Kereszt Feszület 

38 Templom Templom 

39 Kereszt Feszület 

40 Népi lakóépület Tanya 

41 Templom Templom 

42 Koszorús-dűlő, Csernák János tanyája 2 Halom 

43 Helytörténeti gyűjtemény Kiállítóhely 

44 Hombár Vegyes rendeltetésű épület 

45 R.k templom Templom 

46 Szeri-halom Halom 

47 Gémeskút Gémeskút 

Forrás: http://tajertektar.hu/hu/ 

A Körös Maros Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása hivatalosan egyedi tájértékké 

nyilvánított elemről tájékoztatást nem adott. 

 NÖVÉNYZET 

A vegetációs tájbeosztás szerint (Molnár etal. 2008) a tervezési terület a Maros ártér és Tisza-völgy 

vegetációs táj (Alföld nagytáj) része. Mivel Mindszent nyugati területe holocén ártér ezért a jelenlegi 

vegetáció leginkább vízgazdálkodási és egyéb tájhasználatok következtében alakult ki. Legfontosabb 

élőhelyei a mocsárrétek, ártéri erdők és hullámterek. A hullámterek potenciális vegetációja a ligeterdő, 

mára jellemzően már csak fehér fűz (Salix alba), fehér és fekete nyarak (Populus alba, Populus nigra) 

alkotják. A területen gyakoriak a nemesnyár telepítések. A hullámtéri területen még jellemzőek a 

morotvák és kubikok mételykóros-virágkákás mocsarai, az eutróf hinarasok, magassásosok, 

ecsetpázsitos mocsárrétek, üde szegélytársulások és az iszap növényzet. A település keleti felén 

fajszegény löszpuszták alakultak ki, a löszvegetáció emlékei, mint a parlagi rózsa (Rosa gallica), selymes 

boglárka (Ranunculus illyricus), törpemandula (Prunus tenella), kunkorgó árvalányhaj (Stipa capillata) 

mezsgyéken, kunhalmokon maradtak fenn. A homokhátakon szórványosan homoki sztyeprétek és 

tiszántúli típusú ősszikesek találhatók. A lefolyástalan depressziókban a pleisztocén óta endogén 

módon fejlődő löszpusztarétekkel mozaikoló szolonyec szikeseket találunk. Forrás: Kistajkataszter 
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A terület potenciális vegetációja 

 
Forrás: http://www.novenyzetiterkep.hu/node/684 

A település külterületeinek felszínborításában a szántóföldi növénykultúrák és gyepek a 

meghatározóak. A MÉTA program (Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa) keretei között 

készített, Magyarország természetközeli növényzettel való borítottságát ábrázoló térkép szerint 

Mindszent város növényzettel való borítottsága 10-30% közötti.  
Forrás: http://www.novenyzetiterkep.hu/node/46 

 HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET 

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 321/2011.(Xl. 29.) önkormányzati rendelete 

a helyi jelentősegű védett természeti területek es természeti emlékek védetté nyilvánításáról című 

2011-es helyi rendelet alapján a település belterületén Helyi jelentőségű védett Természetvédelmi 

Területek a Köztársaság téri közpark és a Szabadság téri közpark, melyekre javaslatként az őshonos 

fajok megőrzését és utánpótlását, a füves terület gondozását írja elő, mint szükséges kezelés. 

Helyi jelentőségű védett természeti terület főbb adatai 

Terület neve Mindszent, Szabadság téri közpark 

Törzskönyvi száma 5/92/TT/04 

Település Mindszent 

Helyrajzi szám 3084 hrsz. 

Kiterjedés 3.5889 hektár 

Védetté nyilvánítás 

oka, 

természetvédelmi 

célja 

A park értékét öreg, értékes példányokból álló növényállománya adja meg, 
részben őshonos fajokból, részben díszfákból összeállítva, kakukk, feketerigó, 

kék- és széncinke, énekes rigó, házi rozsdafarkú, fészkelő veréb - és 
gerleállománynak otthont adva. Forrás: http://provertes.hu 
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Helyi jelentőségű védett természeti terület főbb adatai 

Terület neve Mindszent, Köztársaság téri közpark 

Törzskönyvi száma 5/91/TT/04 

Település Mindszent 

Helyrajzi szám 1/5 hrsz. 

Kiterjedés 2.655 hektár 

Védetté nyilvánítás 

oka, 

természetvédelmi 

célja 

A nagyrészt díszfákból álló park, dendrológiai szempontból legnagyobb értékei 
az idős platánsor, a hársak és a szintén idős örökzöldek, otthont adva a közép 
fakopáncs, házi veréb, feketerigó, rozsdafarkú és a vörösbegy állománynak. A 

téli időszakban a területen etetés zajlik, nem állandó fajként ekkor megjelenik a 
széncinke, zöldike, tengelic és vonulási időszakban átvonulóként a királyka is. Itt 
található Keller Lajos plébános bronz mellszobra, valamint hozzá csatlakozón az 
Önkormányzat épülete és díszkertje is. Kulturális értékéhez hozzátevődik, hogy 
területén folyamatosan rendezvényeket szerveznek. Forrás: http://provertes.hu  

 
Helyi jelentőségű védett természeti terület főbb adatai 

Terület neve Mindszent, Kossuth utcai platán fasor 

Törzskönyvi száma 5/93/TE/04 

Település Mindszent 

Helyrajzi szám 2845 hrsz. 

Kiterjedés 0 hektár 

Védetté nyilvánítás 

oka, természetvédelmi 

célja 

.________________. 

 
Helyi jelentőségű védett természeti terület főbb adatai 

Terület neve Mindszent, Károly Óvoda és Bölcsőde udvarán található idős kocsányos tölgy 

Törzskönyvi száma 5/95/TE/11 

Település Mindszent 

Helyrajzi szám 3083 hrsz. 

Kiterjedés 0 hektár 

Védetté nyilvánítás 

oka, természetvédelmi 

célja 

._________________________. 
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Helyi jelentőségű védett természeti terület főbb adatai 

Terület neve Mindszent, Dózsa György utca és Iskola utca sarkán álló tölgy 

Törzskönyvi száma 5/94/TE/04 

Település Mindszent 

Helyrajzi szám 1146/hrsz 

Kiterjedés 0 hektár 

Védetté nyilvánítás 

oka, természetvédelmi 

célja 

._________________________. 

Helyi jelentőségű védett természeti terület főbb adatai 

Terület neve Mindszent, Általános Iskola Dózsa-telepi Tagintézmény udvarán álló két idős 
kocsányos tölgy 

Törzskönyvi száma 5/96/TE/11 

Település Mindszent 

Helyrajzi szám 1318 hrsz. 

Kiterjedés 0 hektár 

Védetté nyilvánítás 

oka, természetvédelmi 

célja 

.______________________. 

Forrás: 321/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelet, http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl 

1.D.G. SZOBOR, KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁS, UTCABÚTOR 

Mindszent területén számos szobor, képzőművészeti alkotás, emlékmű, kereszt található. A köztéri 

alkotások jelentős része a település múltjához és a vallási élethez köthető. 

  
Szent István király 

Forrás: Szerző készítése 
Olvasó lány 

Forrás: Szerző készítése 
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 HELYI ÉRTÉKET KÉPVISELŐ SZOBROK, KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK, EMLÉKMŰVEK, 

KERESZTEK 

Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2017. (XII. 21.) számú rendelete 

tartalmazza a település területén található védelem alatt álló, helyi értéket képviselő építészeti 

értékeket, valamint szobrokat, emlékműveket, kereszteket, ezek az 1.C.B. Az országos építészeti 

örökség elemei című fejezetben kerültek bemutatásra. 

A védelem alatt nem álló, azonban helyi értéket képviselő építészeti értékeket, szobrokat, 

emlékműveket, és kereszteket Mindszent Város Településképi Arculati Kézikönyve tartalmazza. 

Védelem alatt nem álló helyi értéket képviselő szobrok, emlékművek, keresztek 

  Cím Megnevezés Cím 

1 Kossuth utca 59 Lakóház 2084 hrsz 

2 Hármashatár kereszt Kereszt Mihási út vége 

3 Tábit kereszt Kereszt Mindszent külterület- 
Mihási út 

4 Apró Balázs kereszt Kereszt Mihási út 6. km 

5 Bozó kereszt Kereszt Mindszent külterület 

6 Högyöshalmi kereszt Kereszt Mindszent külterület- 
Hegyeshalom 

Forrás: Mindszent Város Településképi Arculati Kézikönyve 
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2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE 
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2.A. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPLŐ ELEMEK VONATKOZÁSÁBAN 
RELEVÁNS RÖVID ÉS KÖZÉPTÁVON TERVEZETT VÁLTOZÁSOK ISMERTETÉSE 

A Hatástanulmány Mindszent Településfejlesztési Koncepciója (továbbiakban: Koncepció) című 

dokumentumban rögzített jövőképet, és ennek elérésére kitűzött célrendszeri elemeket tekintette 

tervezett változásoknak. A Koncepció a 2018-2030 közötti időszakra készül. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 14. 

mellékletében szereplő tartalom éppen ezért kiegészül a Koncepció jövőképi, valamint célfa 

elemeinek bemutatásával. 

 MINDSZENT CÉLJAI 

1. GAZDASÁGI POTENCIÁL NÖVELÉSE 

 1.1. GAZDASÁGI SZEKTOROK KIEGYENSÚLYOZOTT FEJLESZTÉSE 

 1.1.1.KÖZLEKEDÉS-FÖLDRAJZI HELYZET ERŐSÍTÉSE 

 1.1.2. MEZŐGAZDASÁGI POTENCIÁL MEGŐRZÉSE 

 1.1.3.GAZDASÁGI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE 

 1.1.4.TURIZMUS ÉS SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR FEJLESZTÉSE 

 1.2. HELYI GAZDASÁG SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉS 

 1.2.1. VÁLLALKOZÁSBARÁT GAZDASÁGI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 1.2.2. BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ LÉPÉSEK KIDOLGOZÁSA 

 1.2.3. HELYI SAJÁTOSSÁGOK KIHASZNÁLÁSA 

 1.1.4.RÖVID ELLÁTÁSI LÁNC PREFERÁLÁSA 

 1.3. FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSE 

 1.3.1.VÁLLALKOZÁSOK BETELEPÜLÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 

 1.3.2. ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK NÉPSZERŰSÍTÉSE 

 1.3.3. MUNKAALKALOM TEREMTÉSE ELTÉRŐ KÉPZETTSÉGŰEKNEK 

 1.3.4. ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZFOGLALKOZTATÁS TERVEZÉSE 

 1.4. KÉPZÉS PIACI IGÉNYEKHEZ IGAZÍTÁSA 

 1.4.1. FELSŐFOKÚ OKTATÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSA 

 1.4.2. KÉPZETT RÉTEGEK LETELEPEDÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE 

 1.4.3. HELYI IGÉNYEKHEZ IGAZODÓ SZAKKÉPZÉS 

 1.4.4. OKTATÁS SZÍNVONALÁNAK TOVÁBBI ERŐSÍTÉSE 

2. ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA 

 2.1. DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁS 

 2.1.1. NÉPESSÉGSZÁM MEGTARTÁSA 

 2.1.2. CSALÁDBARÁT VÁROS KIALAKÍTÁSA 

 2.1.3. IDŐSEK ELLÁTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE 

 2.1.4. FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSE 

 2.2. LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSA 

 2.2.1. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE 

 2.2.2. MEGELŐZÉSRE ÖSSZPONTOSÍTÁS 

 2.2.3. REKREÁCIÓS LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE 

 2.2.4. TERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÁSA 

 2.3. ARCULATFEJLESZTÉS 



VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
SZÉKHELY: 1076 BUDAPEST, THÖKÖLY ÚT 7. • HONLAP: HTTP:// VATIKFT.HU/ 

MINDSZENT VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 70 
2019. JANUÁR HÓ 

 2.3.1. KISVÁROSI JELLEG ERŐSÍTÉSE 

 2.3.2. VÍZI ELEMEK HANGSÚLYOS KEZELÉSE 

 2.3.3. TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT SAJÁTOSSÁGOK MEGŐRZÉSE 

 2.3.4. TELEPÜLÉSI IMÁZS MEGTEREMTÉSE 

 2.4. KÖZÖSSÉG ERŐSÍTÉSE 

 2.4.1. KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE, KÖZBIZTONSÁG NÖVELÉSE 

 2.4.2. HAGYOMÁNYOK MEGŐRZÉSE, ÁTÖRÖKÍTÉSE 

 2.4.3. TELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE 

 2.4.4. SZEGREGÁCIÓS TERÜLETEK INTEGRÁLÁSA 

3. ÉPÍTETT KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE 

 3.1. ÉPÍTETT KÖRNYEZET SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE 

 3.1.1. KÖZPONTI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE 

 3.1.2. BARNAMEZŐS TERÜLETEK FEJLESZTÉSBE VALÓ BEVONÁSA 

 3.1.3. KÖZTERÜLETEK FEJLESZTÉSE 

 3.1.4. ÉPÜLETÁLLOMÁNY FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 

 3.2. INTÉZMÉNYI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE  

 3.2.1. OKTATÁSI, KULTURÁLIS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

 3.2.2. EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

 3.2.3. SZOCIÁLIS ÉS SZABADIDŐS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

 3.2.4. VÁROSÜZEMELTETÉS FEJLESZTÉSE 

 3.3. KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

 3.3.1. KÖZÚTI, KÖTÖTTPÁLYÁS, VÍZI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE 

 3.3.2. KERÉKPÁROS INFRASTUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

 3.3.3. FORGALOMCSILLAPÍTOTT ZÓNA BEVEZETÉSE 

 3.3.4. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG JAVÍTÁSA 

 3.4. KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

 3.4.1. IVÓVÍZ HOSSZÚTÁVÚ BIZTOSÍTÁSA 

 3.4.2. FELSZÍNI VIZEK VÁROSI SZINTŰ RENDEZÉSE 

 3.4.3. KÖZMŰ HÁLÓZATOK KORSZERŰSÍTÉSE 

 3.4.4. MEGÚJULÓ ENERGIA TELJES KÖRŰ ALKALMAZÁSA 

4. TERMÉSZETI KÖRNYEZET MEGÓVÁSA 

 4.1. EGYEDI VÁROSSZERKEZET MEGŐRZÉSE 

 4.1.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA 

 4.1.2. CENTRALITÁS ÉS VONALMENTISÉG MEGTARTÁSA 

 4.1.3. ELÉRHETŐSÉGEK JAVÍTÁSA 

 4.1.4. TUDATOS ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS 

 4.2. ZÖLDFELÜLETEK FEJLESZTÉSE 

 4.2.1. TÁJSZERKEZET MOZAIKOSSÁGÁNAK NÖVELÉSE 

 4.2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER MINŐSÉGI JAVÍTÁSA 

 4.2.3. INTÉZMÉNYKERTEK NÖVÉNYÁLLOMÁNYÁNAK FEJLESZTÉSE 

 4.2.4. EGYSÉGES ZÖLDFELÜLETI RENDSZER MEGTEREMTÉSE 

 4.3. ENERGIATUDATOS VÁLTOZTATÁSOK 

 4.3.1. ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE 

 4.3.2. HULLADÉKHASZNOSÍTÁS ARÁNYÁNAK NÖVELÉSE 
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 4.3.3. MEGÚJULÓ ENERGIA-HASZNÁLAT ELTERJESZTÉSE 

 4.3.4. KÖRNYEZETBARÁT KÖZLEKEDÉSI MÓDOK TÁMOGATÁSA 

 4.4. KÖRNYEZETTERHELÉS CSÖKKENTÉSE 

 4.4.1. KATASZTRÓFAVÉDELMI BIZTONSÁG NÖVELÉSE 

 4.4.2. TERHELÉSEK CSÖKKENTÉSE 

 4.4.3. VÍZFOLYÁSOK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSA 

 4.4.4. KÖRNYEZETTUDATOS ELVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

2.A.A. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÉS TÁJHASZNÁLATI VÁLTOZÁS 

Az Országgyűlés Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról 

szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozata Mindszentet Szeged vonzáskörzetéhez és a jó mezőgazdasági 

adottságú területek közé sorolja. 

Csongrád Megye Közgyűlésének Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciójáról szóló 

69/2013. (XII. 13.) számú határozatában említik Mindszentet, mint az 5 járási székhely mellett a 

támogatásokból részesülő kisvárost. Szeged és Hódmezővásárhely kapcsolatának fejlődésével 

Mindszentről is rövidül a megyeszékhely elérhetősége, ami növeli annak népességmegtartó 

képességét 

Az Országos Területrendezési Terv rögzítette Mindszent térségi terület felhasználási kategóriáit. 

Területét települési térség, mezőgazdasági térség, erdőgazdálkodási térség, vízgazdálkodási térség, 

valamint vegyes területfelhasználású térség érinti. 

 
Mindszent helye az Ország Szerkezeti Tervében 

Forrás: Hatályos OTrT 

A tájhasználat jelenlegi megoszlásának lehetséges tehát az erdőtelepítés irányába való eltolódása. Ez 

ellen szól ugyanakkor, hogy az erőforrások védelme érdekében a meglévő mezőgazdasági termelés 

feladása nem kívánatos. A klímavédelem egyik sarkalatos pontja éppen a helyi fogyasztásban a 

helyben előállított termékek előtérbe helyezése. Gondos mérlegelés alapján dönthetők tehát el az 

optimális tájhasználati arányok.  
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2.A.B. TELEPÜLÉSSZERKEZETI, TERÜLETHASZNÁLATI ÉS BEÉPÍTETTSÉGI VÁLTOZÁS 

A Koncepció – tervműfajánál fogva – településszerkezeti, terület-felhasználási, illetve beépítettségi 

változásokat közvetlenül nem eredményez. Elindít azonban egy folyamatot, amelyik végül elvezet 

ezeknek a tényezőknek a megváltozásához. 

A Koncepcióhoz készült Problématérkép nevesíti, és területileg le is határolja azokat a részeket, ahol 

fejlesztések, vagy korlátozások miatt az örökségi elemekre nagyobb odafigyelés szükséges. 

 
Problématérkép, értéktérkép 

Forrás: Mindszent Város Településfejlesztési Koncepciója - Megalapozó Vizsgálat és Célfa 

2.A.C. INFRASTRUKTURÁLIS VÁLTOZÁS 

 KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA 

Mindszent számára fontos a környező településekkel, és ezen keresztül tágabb környezetével való 

közlekedési kapcsolatok erősítése. Fontos emellett a belső forgalom rendezett mederbe terelése, az 

elérhetőség javítása, a forgalombiztonság növelése. 

A klímatudatosság jegyében a település a közösségi közlekedés fejlesztését preferálja, valamint a 

környezetbarát közlekedési módot képviselő kerékpáros és vízi közlekedés fejlesztését. A kerékpáros 

a belső kapcsolatok kedvező eszköze, és – rekreációs használata révén – a vízi közlekedéssel együtt 

turizmus érdekeit is szolgálja. 

 KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 című dokumentum jelentős teret szentel a klímaváltozás hatásainak 

felmérésére és a felkészülési teendők számbavételére. Ezzel megerősíti az Európai Unió Tanácsának 

Magyar Elnöksége periódusa alatt született Klímabarát városok – Kézikönyv az európai városok 

klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről című kiadvány megállapításait. A 

klímatudatos szemlélet azért is fontos Mindszent számára, mivel a klímaváltozással szemben, 

nevezetesen aszály, árvíz, belvíz szempontjából sérülékeny térségnek minősül. 
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Közmű-fejlesztés szempontjából kiemelt figyelmet kap a csapadékvíz-helyben tartása, a 

víztakarékosság, a megújuló energiák használatának növelése és az energia-hatékonyság. 

Valamennyi felsorolt tényező szerepel Mindszent Város Településfejlesztési Koncepciójának 

anyagában. 

 INTÉZMÉNYI INFRASTRUKTÚRA 

A település intézményi infrastruktúrája a hasonló méretű településekhez mérve jónak számít, ez 

azonban nem jelenti azt, hogy nincs benne további fejlesztési potenciál. Az időskorúak ellátása, a 

lakónépesség igényeihez mért szociális, nevelési, oktatási, kulturális, sport és szabadidős 

intézmények fejlesztések megvalósulása várható. 

2.A.D. MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK FELMÉRÉSE ESETÉN, A KÖZÉPTÁVON TERVEZETT, A 
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPELTETETT LÉTESÍTMÉNYEK MEGJELENÉSÉT 
ÉRINTŐ BEAVATKOZÁSOK 

A „Hagyományok megőrzése, át9örökítése”, a „Természeti és épített sajátosságok megőrzése” az 

értékőrzés mellett a megismertetést is szolgálja. A megismerés – megértés – megszeretés íve pedig 

a lokálpatrióta szemléletet erősíti. 

Az „Épületállomány felújításának támogatása” magába foglalja a művi értékeknek és 

környezetüknek együttes fejlesztését. 
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2.B. A VÁLTOZÁSOK HATÁSAI 

A település kulturális öröksége sérülékeny, meg nem újuló erőforrás, amelynek minden egyes eleme 

feltétlenül megóvandó, ezért azok elhelyezkedését, védelmét a vonatkozó Koncepció prioritásként 

kezeli. 

Az örökséget ért károk mértéke eltérő. Már az arculati megjelenést beárnyékoló kisebb károk is 

elrontják a település összképet. Amennyiben ehhez szerkezeti károk is társulnak, úgy az építmények 

hasznosíthatósága kerül veszélybe. A legutolsó lépcsőfoknál, azaz az örökségi elemek 

megsemmisülésénél egy kapu bezárul mögöttünk, amin soha többé nem tudunk visszamenni. Az 

ellentételezés ebben az esetben lehetetlen. Örülhetünk a felmérési dokumentáció meglétének, 

ismerhetjük az adatokból kinyerhető információt. A későbbi korok új technológiával megerősített 

vizsgálati módszereit azonban már nem tudjuk alkalmazni, sok, ma még nem ismert tényt örökre 

homályban tartva. 

A kárenyhítés helyett a hangsúlyt a megelőzésre, a megtartásra kell áthelyezni. Az örökségi elemek 

jó karban tartása az elsődleges, a kárenyhítés lehetőségeinek kutatását, csak előbbi 

alkalmazhatatlansága esetére tartogassuk. 

Régészeti lelőhelyeket érintő fejlesztések esetén mindenképp szükséges a terület előzetes feltárása, 

hogy az ott található régészeti információk ne vesszenek el. Itt a kárenyhítést a megelőző feltárás 

jelentheti. 

2.B.A. HATÁSOK A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGRE 

A régészeti emlékek statikus és dinamikus tényezők együttesének tekinthetők. A földben várják 

megtalálásukat. Nem mozdulnak, nem változnak, mégis azzal, hogy felszínre kerülnek hirtelen 

ugrással átírnak addig szilárdnak hitt történelmi tényeket. Azzal, hogy megismertük őket, történelmi 

tudásunkat gyarapították. Megtartásuk fontos, elpusztulásukkal csökken az ismeretek tárháza. 

Fontos a feltárás maradéktalan szakszerűsége, részletes dokumentálása. Kedvező a helyben való 

bemutathatóság, kerülendő a fennmaradást veszélyeztető minden lépés. 

A Koncepció erősíti az értékalapú magatartást. Előtérbe helyezi a kulturális örökség megbecsülését, 

amely az identitás alapja. Céljai között szerepel a hagyományőrzés. 

A település határából megismert régészeti lelőhelyek feltárhatóságának lehetősége a meglévő 

területhasználat mellett – reményeink szerint – biztosított. 

2.B.B. HATÁSOK A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRE, TELEPÜLÉS- ÉS TÁJSZERKEZETRE 

A Koncepció a kontinuitás mellett a kedvező irányú változásokra helyezi a hangsúlyt. Mindszent a 

Tisza és a Kurca találkozásánál fekvő, adottságaival felelősen gazdálkodó, elérhetőségét erősítő, 

sajátos arculatát megteremtő kisváros kíván lenni, mely kiemelten kezeli a kulturális örökség 

védelmét. Emellett hangsúlyt kap a gazdasági potenciál növelése, az életminőség javítása, az épített 

környezet fejlesztése, valamint a természeti környezet megóvása. A település határában tervezett 

változások régészeti lelőhelyeket is érinthetnek, ezek azonban adott esetben nemcsak a település, 

hanem a tágabb térségének érdekét is szolgálja. 

Az elmúlt évszázadokban a táj jelentős átalakításokon ment keresztül, különösen a település 

külterületén. Megváltozott a lakóterületek kiterjedése, a mezőgazdasági művelés módja, a termesztett 

növények fajösszetétele, ezzel együtt csökkent a természetes élőhelyek aránya, megváltozott a 

tájszerkezet. A település a korábbi, természeti rendszereket felhasználó, azokkal harmonizáló élete, 
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működése megváltozott, kizsákmányolóvá vált, növekedése elszakadt a természetes dinamikától, mely 

számos konfliktust okozott. A Koncepció célja ezen konfliktusok feloldása. 

A Koncepció a fenntarthatóság elvét hangsúlyosan kezeli. Tudja, hogy a fejlődés nem a területi 

terjeszkedés szinonimája, az élhető, szerethető település kialakítása a legfontosabb. A gazdasági 

szereplők látótere a környezettudatos szemlélet felé fordul, üzleti hasznot látva a klímatudatos 

magatartásban. A zöldfelületi fejlesztésre helyezett hangsúlyok, a környezetbarát közlekedés 

fejlesztése, a környezetterhelés csökkentése a befektetőket vonzó környezet kialakítása felé tett 

lépésként fogható fel. Az energiahatékonyság a megújuló energiahasználat előtérbe helyezésével 

párhuzamosan jövőbe mutató stratégia, amely az életminőség javulását eredményezi. 

A Koncepció elvei változásokat hoznak magukkal a településkép feltárulásában. A megközelítési 

módok, nyomvonalak köre a közlekedési változtatásokkal és a környezetbarát közlekedés eszközeivel, 

a kerékpárral bővül. A településkép feltárulásának új pontjai, vonalai a környezetbarát közlekedést 

használók érkezési helyei. A kerékpárosok számára jóval lassabb a feltárulás, az érzékelés ideje 

megnő, számukra van idő az elmélyült megfigyelésre. 

A Koncepcióban vázolt jövőkép megvalósulása esetén tehát a településkép jelentős, pozitív irányú 

módosulásokon megy keresztül. Ennek a változásnak mind a területi, mind a vonalas tényezői 

hangsúllyal bírnak. 

A Koncepció a védett karakterjegyű területeken túl gondot fordít a település egészének arculatára, 

az alulhasznosított területek fejlesztésbe való bevonására. A település ugyanis több mint 

alkotóelemeinek egyszerű összegzése, valami új keletkezik a részek egymásra hatásából. Ám az elv 

visszafelé is igaz. Ha a részeket erősítjük, ezek hatása nem egyszerűen összegződik, hanem 

hatványozódva, magasabb szintű végeredményre vezet. 

2.B.C. HATÁSOK A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPLŐ MŰEMLÉKI ÉRTÉKEKRE 

Mindszent művi elemeinek az elmúlt századok során számos történelmi és természeti katasztrófát 

kellett átvészelniük. A település országos jelentőségű műemléke, műemléki környezete, helyi 

jelentőségű művi értékei kijelölik az egykori történeti struktúrát, egyedei arculatot. Ezen épületek 

megérdemlik a megbecsülést, helyreállítást, a védelem fenntartását.  

A védelemmel nem szeretnénk az épületeket egy múltbeli szerepre kárhoztatni. A valamikori létező, 

de mára adott esetben irrelevánssá vált funkciójuk ismerete mellett meg kell találni számukra a mai 

és a jövőbeni szerepüket is. Nem hasznosulhat valamennyi múzeumként, az a kedvező, ha 

integrálódnak a település életébe, a településszerkezeti helyzetüknek megfelelő funkciót betöltve. 

Nem szabad megijedni a múltban betöltött szerepkör és a ma neki szánt funkció jelentős eltérésétől. 

Ha élettel nem töltjük meg az értékeket, pusztulásuk elkerülhetetlenné válik. 

A Koncepció a hagyományos arculati elemek megőrzését felvette céljai közé, melyek között szerepel 

még az intézményi infrastruktúra fenntartható fejlesztése is. Ezek a célok mind összeköthetők az 

értéket képviselő ingatlanok hasznosításával, élettel való megtöltésével. 

Magyarország Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciója Csongrád megyére – több más irány 

mellett – infrastrukturális, mezőgazdasági, turisztikai és megújuló energia felhasználását célzó 

fejlesztéseket nevesít. A műemlékek fenntarthatóságának gazdasági esélyét a rögzített irányokhoz 

való kapcsolódás, hasznosításuk támogatott keretekhez kötése jelenti. 
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A település terjeszkedése, kapcsolatainak bővülése a környezetterhelés növekedése irányába mutat, 

melyek hatással vannak az épített örökség műszaki állapotára. Élhetünk azonban olyan eszközökkel, 

amely e folyamatot mérsékelheti, sőt megállíthatja. 

A környezetterhelés tényezői közül a zaj és rezgés döntően közlekedési eredetű, ám a gazdasági 

tevékenységből, sőt a szórakoztató létesítményekből eredő terhelés is jelentős lehet. A közlekedési 

eredetű zaj- és rezgésterhelés környezetbarát közlekedési módok infrastruktúrájának kiépítésével, a 

gazdasági eredetű a legjobb technológiára törekvéssel, míg a szórakoztató létesítmények 

zajterhelése elsősorban zárt, zajszigetelt megoldásokkal mérsékelhető. 

A környezetterhelés másik tényezője a levegőszennyezés. Ez technológiai fejlesztésekkel, a 

porterhelést megkötő burkolatokkal, illetve zöldfelületi kialakítással ellensúlyozható. 

A harmadik tényező a vízvédelem kérdése. A víztakarékosság, a vizek helyben tarása, a szennyezett 

víz tisztításának hatásfok-növelése, illetve a közművesítés kiépítettségének növelése mind a 

vízvédelem érdekeit szolgálja. Mindezek mellett a helyes mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása 

ugyancsak hozzájárul a talaj- és talajvízterhelés csökkentéséhez. 

Az épített örökség műszaki állapotára mindhárom tényező kihat. Az épületek állagromlása, illetve a 

rezgés, a levegőszennyezés és az agresszív vizek jelenléte között egyenes arányosság mutatható ki. 

A Koncepció jövőképe az életminőség javítását, a vonzó települési környezet kialakítását, valamint a 

környezetterhelés csökkentését egyaránt bevette céljai közé. Mindezek az örökség műszaki állapotát 

kedvező irányba befolyásolják. 
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3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV 
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3.A. AZ ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPELTETETT ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉT BIZTOSÍTÓ 
SZEMPONTOK ÉS KÖVETELMÉNYEK 

A régészeti örökség felmérését a Miniszterelnökség Örökségvédelemi Hatósági Főosztály, 

Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály 2018. februári állapotot tükröző adatbázisa, a Móra Ferenc 

Múzeum régészeti adattára, a régészeti leltárkönyvek áttekintése, és a múzeum éves kutatási 

jelentései alapján állítottuk össze. Az értékek meghatározása, a fenti adatforrások használata miatt, 

a tudományosan megalapozott rangsorolást követi. 

A műemléki értékek 2018. februári állapotot tükröző adatai a Miniszterelnökség által vezetett, a 

kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 71.§ (1) bekezdése szerinti 

központi, közhiteles nyilvántartásalapján készültek. 

A helyi művi értékek besorolásánál a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet helyi védelemről 

szóló 23/A-23/D §-ok előírásait követtük. 

A Miniszterelnökség 2018. februári e-mailjéhez csatolt adatszolgáltatása alapján, Mindszent város 

nem tartozik a Világörökségi és világörökség várományos terület övezetébe. 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek és műemlékek védelmét jogszabályok biztosítják.  

A helyi értékek fennmaradását az Értékleltárba történő felvételük, a szabályozási tervlapon történő 

ábrázolásuk, illetve településképi rendelet általi védelem alá helyezésük segítheti elő. 

JAVASLATOK A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE 

A tervezett fejlesztési területen fekvő régészeti lelőhelyekről főként leletbejelentések, kisebb 

leletmentések és régészeti terepbejárások során végzett felszíni megfigyelések, vagy részben 

lelőhely feltárások révén van adatunk, ezért a több lelőhely pontos kiterjedése, jellege, szerkezete, 

állapota nem ismert. 

A lelőhelyek többsége a város külterületén található, melyek általában mezőgazdasági művelés alatt 

álló, illetve erdős, ritkábban parlag területeken fekszenek. A belterületen található lelőhelyek jelentős 

része épületekkel fedett, illetve felhagyott, gazos, bokros területen található. A korlátozott ismeretek 

miatt a tervezett beruházás előtt a lelőhelyek pontosabb megismerésének céljából részletes 

terepbejárás, légifotó elemzés, műszeres felmérés és próbafeltárás elvégzését javasoljuk, mely 

alapján mérlegelni lehet a szükséges megelőző ásatás pontosabb igényét. Mindezek mellett a 

nyilvántartott lelőhelyek közvetlen környezetében, a régészeti érdekűnek minősített területeken, 

minden, a talaj bolygatásával járó, engedélyköteles földmunka során régészeti felügyelet biztosítása 

szükséges. 

A hatástanulmányban előírt hatáselemzést, kárenyhítést nem lehetett valamennyi lelőhely esetében 

tételesen kidolgozni, ugyanakkor törekedtünk arra, hogy a régészeti lelőhelyeket veszélyeztető 

várható tevékenységekkel számolva megoldási javaslatokat tegyünk ezen esetekre is. Megoldási 

javaslataink legfőképp a megelőzést szolgálják, régészeti érdekű területek, a hozzájuk kötődő 

régészeti tevékenység biztosítása formájában. Elsődleges szempont a Kötv. 7. § 4. pontja értelmében 

a fenntartható használat elvének betartása, így biztosítva a védett kulturális örökségi elemek 

fennmaradását. 

A Kötv. 9-10. §-a értelmében a régészeti lelőhelyeket - a fenntartható használat elvének 

figyelembevételével - csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően 
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ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. A régészeti örökség 

elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell 

megőrizni. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, 

szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. 

Egy régészeti emlék statikus és dinamikus tényezők együttese. A föld mélyén rejlenek, külső ráhatás 

nélkül viszonylagos állandóságban. Onnantól, hogy felszínre kerülnek, dinamikus tényezővé válnak. 

Pusztulásukkal az általuk hordozott ismeretek tárháza csökken. Épp ezért kerülendő minden 

fennmaradást veszélyeztető lépés. Ilyen lényegében a feltárás is, amely tulajdonképp tudományosan 

levezényelt „megsemmisítés” és mint ilyen az utolsó lehetőség, hogy megvédjük kulturális 

örökségünket, mielőtt a dózerek tennék azt tönkre. Azzal, ha megismertük őket, történelmi 

tudásunkat gyarapszik. Fontos a feltárás maradéktalan szakszerűsége, részletes dokumentálása. 

Kedvező a helyben való bemutathatóság, kerülendő a fennmaradást veszélyeztető minden lépés. 

A Koncepció erősíti az értékalapú magatartást. Előtérbe helyezi a kulturális örökség megbecsülését, 

amely az identitás alapja. Céljai között szerepel az épített értékek megóvása. 

Fontos szempont a régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának 

vagy pusztulásának lehetőségeit biztosítani. 

Nélkülözhetetlen lenne a tágabb közönség megismertetése céljából a fontosabb belterületi és 

külterületi lelőhelyek információs táblával való ellátása, különös tekintettel a kiemelten védett 

régészeti lelőhelyek esetében. 

A belterületen előkerülő jelentősebb, helyszínen megtartható régészeti emlékeket érdemes lenne 

helyszínen bemutatni. 

A külterületen előkerült legjelentősebb települések nyomait a szükséges kutatások elvégzése után 

érdemes lenne akár egy régészeti park keretében, a főutak melletti jól megközelíthető területeken 

kialakítani, és közzétenni. 

A régészeti lelőhelyek jelentős többségének bemutathatósága és hasznosíthatósága, csak azok 

további részletesebb kutatása, feltárása alapján tervezhető meg. 

A Településfejlesztési Koncepció nem fogalmazza meg az összes területfelhasználási változással járó 

módosítást, illetve konkrét területhez kötött beruházási elképzelést, emiatt a régészeti örökségre 

közvetlenül gyakorolt hatása nem értékelhető. Azonban felveti a fejlesztések lehetőségét számos 

olyan területen, ahol ez a későbbi tervezési folyamat részeként megvalósulhat. Emiatt a további 

tervezések során figyelembe kell venni, hogy a beépítéssel, vagy jelentősebb talajmunkával járó 

tevékenységet eredményező változtatási szándékok esetében a nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

elkerülésére kell törekedni. A természetvédelmi terület hatálya alá eső kunhalmok esetében a 

lelőhelyek állapotromlását okozó tevékenységeket el kell kerülni. 

A lelőhelyek állapotát, ahogy jelenleg is legnagyobb mértékben a beépítések, gazdasági – ipari 

beruházások, kisebb mértékben a mezőgazdasági művelések okozta bolygatások veszélyeztetik. Az 

állapotromlást ez utóbbi esetben legfőbb csak optimalizálni lehet. 

Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében, a régészeti lelőhelyeken megvalósuló tevékenység, 

építmény, létesítmény engedélyezésére irányuló eljárásokban a Korm. rendelet 3. § (1) a, pontja és 1. 

számú melléklete szerint illetékes járási, valamint a 62/A. §-ban foglalt szakkérdések érvényesülése 

érdekében a területileg illetékes Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Irodáját, mint 

szakhatóságot kell megkeresni. 
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A településrendezési tervek készítése tekintetében minden esetben a megőrzés kell, hogy legyen az 

elsődleges szempont, a fenntartható használat elve határozza meg a kezelésüket. A lelőhelyek 

feltárása az utolsó lehetőség arra, hogy megvédjük kulturális örökségünket. Általános elgondolás, 

hogy a régészet kizárólagos célja az ásatás. Valójában a régészek sokkal inkább azon munkálkodnak, 

amennyiben lehetséges hagyják a helyszínt és maradhasson minden eredeti állapotában, mivel 

minden ásatás is egyben pusztítás, az eredeti összefüggések dokumentált módon történő 

megsemmisítése. 

A Kötv. 11. §-a alapján valamennyi nyilvántartott régészeti lelőhely a törvény erején fogva általános 

védelmet élvez.  

A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén 

mentő jellegűeknek kell lenniük. 

A beépítések, átépítések, közműfektetések és tervezett közúthálózat fejlesztések okozta 

földbolygatások egyaránt és általában veszélyeztetik a régészeti lelőhelyek állapotát. Bárminemű 

beépítéssel, vagy jelentősebb talajmunkával járó tervezések során a tevékenységet eredményező 

változtatási szándékok esetében a nyilvántartott régészeti lelőhelyek elkerülésére kell törekedni.  

A Kötv. 20.§ (1) bekezdésének értelmében nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással járó 

tevékenység csak engedéllyel végezhető. 

Az Kötv. 19. § (1) bekezdése szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal (beleértve az 

erdőtelepítést és erdőirtást) a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott 

esetekben és módon el kell kerülni. A Korm. rend. 21. §. (3) bekezdése értelmében a földmunkával 

járó beruházással el kell kerülni a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, a nyilvántartott tájképi 

jelentőségű régészeti lelőhelyet és az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai 

állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti emléket. 

A hatástanulmányban előírt hatáselemzést, kárenyhítést pontos kiviteli tervek hiányában egyelőre 

nem lehet valamennyi lelőhely esetében tételesen kidolgozni, ugyanakkor arra törekedtünk, hogy a 

régészeti lelőhelyeket veszélyeztető várható tevékenységekkel számolva általános megoldási 

javaslatokat tegyünk. Ezek a javaslatok a fenntarthatóság elvén alapulva, legfőképp a megelőzést 

szolgálják. Amennyiben a lelőhely fenntarthatósága a fejlesztések okán nem biztosítható, úgy a 

kárcsökkentést elősegítve a beavatkozások a szükséges mértékig, mindenképp régészeti 

tevékenység biztosítása formájában történjenek. 

A Kötv. 19. § (2) bekezdése alapján a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti 

feltárás keretében mozdíthatók el. 

A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése értelmében nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással 

járó tevékenység csak a Kötv. és a Korm. rendelet alapján, valamint e rendeltben meghatározott 

engedéllyel végezhetők. 

A Kötv. 22.§ (1) bekezdés értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással 

kapcsolatos földmunkával érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel 

megelőző feltárást kell végezni. 

A megelőző régészeti feltárások formája többféle - régészeti megfigyelés, próba-, és teljes felületű 

feltárás -, melyek jellemzőit és előírásait a Kötv. és a Korm. rendelet adott bekezdései részletesen 

szabályozzák. 
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NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 

RÉGÉSZETI MEGFIGYELÉS 

A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett 

tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a 

régészeti örökség elemeit; ha a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos; ha a 

beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési 

szintjét; ha a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával 

bolygatták, illetve ha a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem 

végezhető el. 

A földmunkák közben végzendő régészeti megfigyelés (Kötv. 7.§ 36. pont) célja a beruházás 

földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a 

régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása. 

A Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése szerint amennyiben a régészeti megfigyelés során bontómunka 

válik szükségessé – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig -, az előkerült régészeti 

jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti 

megfigyelés keretében kell elvégezni. amit a Korm. rendelet 7.sz. mellékeltében meghatározott 

adattartalommal a Hatóságnak be kell jelenteni. 

PRÓBAFELTÁRÁS 

A Kötv. 22. § (3) bekezdés b) pontja szerint próbafeltárást lehet előírni, ha előzetes régészeti 

dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez jogszabályban meghatározottak 

szerint nem végeznek próbafeltárást, továbbá földkiemeléssel nem járó alapozási technikával 

tervezett beruházás valósul meg, illetve a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli 

kiterjedése vagy rétegsora nem ismert. 

TELJES FELÜLETŰ FELTÁRÁS 

A Kötv. 22.§ (3) bekezdésének c) pontja alapján teljes felületű feltárás írható elő, amennyiben a 

beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő fontosságú forrása, ha 

a beruházás történeti városmag területén valósul meg, továbbá – a Kötv. 22.§ (3) bekezdésének d) 

pontja szerint – ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel 

gazdagítja. 

A hatóság a Kötv. 22.§ (4) bekezdése alapján a régészeti feladatokat a lelőhely különböző részei 

vonatkozásában eltérően is meghatározhatja. 

A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20.§ (4) bekezdés és a Kötv. 22.§ 

(5) bekezdésének b) pontja rendelkezik. A megelőző feltárásra jogosult szerv és a beruházó közötti 

szerződéskötést a Kötv. 22.§ (10) bekezdés írja elő. 

A beruházó költségviselését a Kötv. 19.§ (3) bekezdése írja elő. A Kötv. 19.§ (4) bekezdés értelmében 

a régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági árakat a Korm. rendelet 5. 

melléklete tartalmazza. 

A Kötv. 22.§ (2) bekezdése szerint a földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes 

régészeti dokumentáció (a továbbiakban: ERD) készíthető, különösen a földterület-kiválasztáshoz és 

nyomvonal-kijelöléshez. 
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A Kötv.19. § (3) és a 22-23. §- szerint a régészeti feltárások költségét, a mentő feltárások kivételével 

annak kell fedezni, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált. A Kötv. 23. § (2) alapján a régészeti 

feltáráshoz kapcsolódó régészeti földmunka megvalósításáról a beruházó köteles gondoskodni. A 

Kötv. 23. §. (1) szerint a megelőző feltárás esetén a teljes felületű feltárást legalább az engedélyezési 

vagy kiviteli terv szerinti földmunkával érintett mélységig kell elvégezni azzal, hogy a földmunkával 

érintett mélység szintjén lévő régészeti leletek és emlékek egészét fel kell tárni. 

A szükséges feltárások rendjét a Korm. rendelet 21-28. §-a határozza meg. Megelőző feltárás esetén 

a régészeti feltárás elvégzésre vonatkozó általános követelményeket a Korm.rendelet 31- 36 §-ában 

foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 

Nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátásra beleértve az előzetes régészeti 

dokumentáció készítését - a megelőző feltárásra vonatkozó szabályokat a Kötv. 23/C-23/F. §-ban 

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  

Nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feltárások esetében a Korm. rendelete 37-45. §-a alapján 

kell eljárni. 

A Kötv. 23/C. §-a alapján a nagyberuházás esetén - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel előzetes 

régészeti dokumentációt kell készíteni. A Kötv. 23/D. § (1) bekezdése értelmében az előzetes 

régészeti dokumentáció záródokumentuma a feltárási projektterv. A feltárási projektterv 

meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti feladatellátást, annak módját, 

az érintett területet és annak régészeti jellemzőit, a várható kockázatokat (Kötv. 23/D. § (2). ERD-t a 

jogszabályban meghatározott szerv készíti el, ezt az első olyan hatósági engedélyezési eljárásban be 

kell nyújtani, amely földmunkák végzésére jogosít. Az ERD részét képező feltárási projektterv alapján 

kerül sor a konkrét régészeti feladatellátás meghatározására, amelyet – amennyiben engedélyköteles 

tevékenységről van szó – az örökségvédelmi hatóság engedélyez.  

23/E. § (1) bekezdése szerint a beruházó a megelőző feltárás elvégzésére írásbeli szerződést köt, ha a 

megelőző feltárás elvégzésére a terület rendelkezésre áll. A Korm. rendelet 41. §-ában foglaltak 

alapján a szerződéskötést a nagyberuházások esetén a Magyar Nemezti Múzeum koordinálja (Kötv. 

23/E. § (2). A nagyberuházást megelőző feltárást a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi 

múzeum végezheti jogszabályban meghatározottak szerint23/E. § (2a). 

RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLETEK 

A jelenleg nyilvántartott lelőhelyeken túl a Kötv. 7. § 29. pontja értelmében régészeti érdekűnek 

minősül minden olyan terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon része, 

amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható, vagy feltételezhető. 

Régészeti érdekű területeken tervezett beruházás esetén megelőző régészeti kutatás vagy 

örökségvédelmi hatástanulmány készítése javasolható. Örökségvédelmi hatástanulmány 

készíttetését az örökségvédelmi hatóság is előírhatja a Korm. rendelet 83.§-a szerinti engedélyezési 

eljárásokban. 

A régészeti érdekű területeken, azokon a helyrajzi számokon, ahol jelenleg nincs nyilvántartott 

régészeti lelőhely a tervezett földmunkák minden esetben régészeti szakfelügyelet/megfigyelés 

biztosítása mellett, az örökségvédelmi iroda által kiadott végzés birtokában végezhetők, a régészeti 

örökségi értékek védelme és fenntarthatósága okán. 
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VÁRATLANUL ELŐKERÜLŐ RÉGÉSZETI LELŐHELY 

Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, illetve lelet esetében is 

törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére a Kötv. 24. § (1) bekezdése 

szerint. Ha bármilyen tevékenység során régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy lelet kerül elő, 

a felfedező (a munka felelős vezetője) a Kötv. 24. § (2) bekezdés értelmében köteles a tevékenységet 

azonnal abbahagyni és a feltárásra jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet 

a hatóság intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés 

szabályai szerint - a hatóság intézkedéséig gondoskodni. 

A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. §-a 

szankcionálja. 

ÖSSZEGZÉS 

A szakmai adatszolgáltatása alapján, a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásban, 2018. 

szeptember végi állapot szerint, Mindszent város közigazgatási területén összesen 132 nyilvántartott 

régészeti lelőhely található, míg 2 lelőhely Mártély (56706 Csanyi-halom, 17193 Elege-dűlő IV.) és 1 

lelőhely Szegvár határából átnyúló (17812 Szegvár, Mindszenti határ) lelőhelyek (1. táblázat). 

A Kötv. 11. §-a alapján valamennyi nyilvántartott régészeti lelőhely a törvény erején fogva általános 

védelmet élvez. 

Elsődleges szempont a Kötv. 7. § 4. pontja értelmében a fenntartható használat elvének betartása, 

így biztosítva a védett kulturális örökségi elemek fennmaradását. 

A Kötv. 9-10. §-a értelmében 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. A régészeti örökség 

elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell 

megőrizni. 

A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén 

mentő jellegűeknek kell lenniük. 

A Kötv. 19. § (2) bekezdése alapján a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti 

feltárás keretében mozdíthatók el. 

Minden ismert és nyilvántartott lelőhely esetében már a jelenlegi humuszréteg bolygatása 

(eltávolítása) is sértheti a régészeti örökség földben rejlő emlékeit, veszélyeztető forrásnak 

minősíthető. Amennyiben ezek területén elkerülhetetlen az építési tevékenység, vagy a 

földmunkával együtt járó bárminemű bolygatás (pl. ház-, pince- vagy kerítésalap ásása, közművek 

vezetése, tereprendezés, oszlopállítás, fásítás, árokásás, útépítés, stb.), annak eljárásába a kulturális 

örökségvédelmi hatóságot be kell vonni, az esetleges örökségvédelmi károkozás minimalizálás 

érdekében. 

A fentiek mellett bármilyen újabb beruházás (pl. alagcsövezés, melioráció, talajlazítás, csatornaásás, 

homok-, agyag- vagy földbányászás, magas- vagy mélyépítés, útépítés stb.), essen az bel- vagy 

külterületre, jelentős károkat okozhat a régészeti lelőhelyekben, ezért a fenti tevékenységek 

esetében az örökségvédelmi hatóság az engedélyezés során érvényesíti az örökségvédelmi 

érdekeket és előírja a szükséges örökségvédelmi hatáscsökkentő eljárást a beruházó számára, amely 

a gyakorlatban a megelőző régészeti feltárás valamely formáját jelenti. A hatóság saját hatáskörében 

eljárva mérlegeli a tervezett beruházás és az általa a régészeti örökségben keletkező 
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visszafordíthatatlan folyamatok arányát, viszonyát, majd a jogszabályokkal összhangban, ezek 

alapján kikötésekkel engedélyezi vagy – jogszabályi feltételek fennállása esetén – elutasítja az 

engedélykérelmet. 

A régészeti feladatellátás formáit a fentebb részletesen kiemelt örökségvédelmi jogszabályok 

részletesen meghatározzák, szabályozzák. Tekintettel a törvényi és rendeleti szabályozásokra, mely 

alapján a beruházások esetében szükségessé váló régészeti feltárások költségét annak kell 

megtéríteni, akinek a megvalósítás érdekében áll, szükséges az előrelátó tervezés, valamint a 

fejlesztések során az örökségvédelmi többletköltségek tervezése. 

Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében, a régészeti lelőhelyeken megvalósuló tevékenység, 

építmény, létesítmény engedélyezésére irányuló eljárásokban a Korm. rendelet 3. § (a) pontja és 1. 

számú melléklete, valamint a 64.§-ban foglalt szakkérdések érvényesülése érdekében a területileg 

illetékes Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Irodáját, mint szakhatóságot kell 

megkeresni. 

Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, illetve lelet esetében a 

felfedező (a munka felelős vezetője) a Kötv. 24. § (2) bekezdés értelmében köteles a tevékenységet 

azonnal abbahagyni és a feltárásra jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet 

a hatóság intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés 

szabályai szerint - a hatóság intézkedéséig gondoskodni. 

A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. §-a 

szankcionálja. 

Ez a hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. 
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3.B. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 

HELYI SZABÁLYOZÁSI ELEMEKRE, ÖVEZETI ELŐÍRÁSOKRA, HELYI ÉRTÉKVÉDELMI RENDELETRE 

VONATKOZÓ JAVASLATOK 

A Koncepciót megelőzően született meg Mindszent Város Településképi rendelete. Ennek keretében 

került sor az értékeket is érintő előírások megfogalmazására. 

A településképi rendelet rajzi mellékletében az adatszolgáltatásként kapott poligonok feltűntetésén 

túl, szerepel a helyi művi értékek elhelyezkedése is. A településképi rendelettel – a korábbi helyi 

építési szabályzatban való rögzítéshez képest – nagyobb szabadságfokot kapott a Képviselő-testület 

a feltárt értékek levédésére, továbbá szabályozásuk szükség szerinti aktualizálására.  

A Településfejlesztési Koncepció kidolgozását követően sor kerül a Településrendezési eszközök 

felülvizsgálatára. A helyi építési szabályzat – figyelem felhívási céllal – tájékoztató elemként ábrázolja 

az örökségi elemeket, hiszen ezek nem a helyi építési szabályzat megalkotásával válnak védetté. 

AZ ÉRTÉK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ EGYEDI VAGY SAJÁTOS SZABÁLYOK 

Az értékek védelmét egyedi vagy sajátos jogszabályok szolgálják. A régészeti lelőhelyek, valamint a 

műemlékek szabályozásáról a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

gondoskodik. A helyi értékek védelmével kapcsolatos részletes szabályozásra önkormányzati (önálló 

településképi) rendelet keretében születnek javaslatok. 

AZ ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPELTETETT LÉTESÍTMÉNYEK ÉRTÉKEIT ÉRINTŐ FEJLESZTÉSI, 

RENDEZÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI TÍPUSÚ FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

A Koncepció célrendszere, amely a jövőkép elérését szolgáló intézkedéseket veszi számba, 

rögzítette, hogy milyen területi fejlesztések szükségesek az alapvető cél teljesítéséhez. Az 

örökségvédelem elemei közül a régészeti lelőhelyekkel jelentkezhet ütközés néhány esetben. Az 

érintett régészeti lelőhelyek esetében kármentést szolgáló feltárások elvégzésével kell számolni, 

mint ahogy a nyomvonalas infrastruktúra kiépítésénél is régész jelenlétét kell alapul venni. 

A helyi értékek beazonosítása, a fejlesztésekkel ütközést nem mutat. Védelmük éppen 

fennmaradásukat szolgálja, ezért a fejlesztési elképzelések között helyi művi értékeket veszélyeztető 

javaslat nem szerepel. 

AZ ÉRTÉKVÉDELEMRE IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉGEK PRIORITÁSAINAK MEGHATÁROZÁSA, 

ÜTEMEZÉSE, FELELŐSEINEK MEGNEVEZÉSE 

A helyi identitás erősítését, a művi értékek megőrzését kiemelten említő Koncepció prioritásai között 

szerepel a művi értékvédelem. 

Az értékvédelemre irányuló tevékenységek ütemezésük sorrendjében: 

 Helyi művi értékek beazonosítása 

 Helyi művi érték-megőrzés támogatási formáinak számbavétele 

 A településkép védelméről szóló rendelet, településképi arculati kézikönyv 

megalkotása 

 Védelmi intézkedések kidolgozása, karbantartása 

 Önkormányzati feladatkör helyi művi értékvédelemmel való kibővítése 
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MELLÉKLETEK 
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1. SZ. MELLÉKLET: NYILVÁNTARTOTT, ÁLTALÁNOSAN, SZAKMAILAG VÉDETT RÉGÉSZETI 

LELŐHELYEK ADATAI, - KÜLÖNÖSEN A KORMEGHATÁROZÁSA, KLASSZIFIKÁCIÓJA, HELYRAJZI 

SZÁMA, AZONOSÍTÓJA ÉS VÉDETTSÉGI KATEGÓRIÁI – MINDSZENT KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 

  



azonosító település lelőhelyszám név kor védelem HRSZ
EOV Y 

koordináta

EOV X 

koordináta
56706 Mártély 34 Csanyi-halom ismeretlen kor szakmai 0550, 0551, 0375, 0374, 0373 739520 127677

17193 Mártély 63 Elege-dűlő IV. rézkor szakmai 018, 017/29 740006 127979

17043 Mindszent 1 Hajóállomás őskor szakmai 0137/6 735588 132566

17044 Mindszent 2 Gépállomás-ASZGY telepe I. őskor szakmai 1568/1, 1568/3, 1568/10, 1589/1 737802 130831

17046 Mindszent 3 Berta-tanya Körös-kultúra, őskor szakmai 0540, 1590/6, 1590/7, 0537, 0538, 0539 737690 130711

17047 Mindszent 4 Újtemető I. szarmata szakmai 0162/5, 0162/4, 0162/8, 0162/13, 0164/1, 0171 738155 130257

17048 Mindszent 5 Ludas-ér
Árpád-kor, avar kor

szakmai

0520, 0521/1, 0521/2, 0522, 0523/1, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 5285, 5284, 5283, 5282, 5281, 5280, 5279, 0518, 

5278, 5290, 5289, 5288, 5287, 5286 738610 131674

17049 Mindszent 6 Nagy-halom
középkor, török kor, ismeretlen kor

szakmai 0338/23, 0338/22, 0338/21, 0338/20, 0338/19, 0338/17, 0338/16, 0338/15, 0338/14, 0338/18, 0338/24, 0338/25 739415 133311

17050 Mindszent 7 Ludas-csatorna ismeretlen kor szakmai 0338/10, 0338/12, 0338/13 739258 133288

17051 Mindszent 8 Koszorús-dűlő, Bereczky-tanya középkor, török kor szakmai 0408/3, 0408/5, 0408/8, 0408/9 742191 132043

17052 Mindszent 9 Bozó-tanya szarmata szakmai 0335/7, 0335/15, 0335/18 739909 133249

17053 Mindszent 10 Ludasoldal, Bozó J. tanyája szarmata, középkor szakmai 0333/34, 0334, 0335/29, 0335/30, 0335/31, 0335/32, 0335/33, 0335/34, 0335/35 740146 133366

17054 Mindszent 11 Ludasoldal, Bánfy-tanya népvándorlás kor szakmai 0333/36, 0333/15, 0333/16, 0333/17, 0333/18, 0333/19 740505 133462

17055 Mindszent 12 Ludasoldal középkor, szarmata szakmai 0333/24, 0333/25, 0333/26, 0333/27, 0333/28 741167 133400

17056 Mindszent 13 Ludas-érpart
szarmata, vaskor, középkor, makói kultúra

szakmai

0333/27, 0333/28, 0333/29, 0333/30, 0333/31, 0333/32, 0333/33, 0367/14, 0367/13, 0367/12, 0362, 0367/16, 

0367/15 741453 133392

17057 Mindszent 14 Ludas-ér II. szarmata szakmai 0358, 0357/7, 0357/8, 0357/9, 0357/10, 0357/11, 0357/12, 0357/13, 0357/14 740610 134089

17058 Mindszent 15 Elege-dűlő, Bozó-tanya szarmata szakmai 0203/15, 0203/16, 0203/18, 0203/17 740828 129404

17059 Mindszent 16 Kiss-tanya szarmata szakmai 0197/14, 0197/13, 0197/9, 0197/10, 0197/11, 0197/12, 0197/6, 0197/7 739925 128119

17060 Mindszent 17 Elege-dűlő
középkor, szarmata

szakmai 0203/8, 0203/9, 0203/10, 0203/11, 0203/12, 0203/15, 0203/16, 0203/17, 0203/22, 0203/21, 0203/18, 0203/20 740690 129539

17061 Mindszent 18 Kurca-torkolat tiszapolgári kultúra szakmai 091/16, 088, 091/54, 091/55, 089 736413 133319

17062 Mindszent 19 Ludasoldal, Dénes-tanya
őskor

szakmai

0331/31, 0331/32, 0331/33, 0331/34, 0331/35, 0331/36, 0331/37, 0331/38, 0331/39, 0331/40, 0331/41, 0331/42, 

0331/43, 0331/13, 0331/5 741245 132781

17063 Mindszent 20 Ludas-ér, Déli part
őskor

szakmai 0367/18, 0367/17, 0367/15, 0367/11, 0367/3, 0367/2, 0367/14, 0367/16, 0367/19, 0367/20, 0367/21, 0367/22 741681 133513

17064 Mindszent 21 Ludas-érpart II. szarmata, Árpád-kor szakmai 0367/22, 0367/19, 0367/20, 0367/16, 0367/21, 0367/14, 0367/15, 0367/23 741838 133449

17065 Mindszent 22 Ludas-érpart III. vaskor szakmai 0367/23, 0367/24, 0367/25 742072 133594

17066 Mindszent 23 Ludas-érpart IV.
középkor, őskor, vaskor

szakmai 0369/55, 0369/54, 0369/53, 0369/6, 0369/61, 0369/59, 0369/58, 0369/57, 0369/56, 0369/60, 0369/4, 0369/5 742823 133734

17067 Mindszent 24 Ludas-érpart, Gyovai-tanya középkor szakmai 0367/26 742439 133646

17068 Mindszent 25 Keresztes-tanya szarmata szakmai 0393/6 746459 133020

17069 Mindszent 26 Kiss I. tanyája szarmata szakmai 0388/16, 0388/6, 0388/7, 0387/2, 0387/9, 0387/6, 0388/17, 0388/38, 0388/29, 0388/5, 0387/7 744194 132733

17070 Mindszent 27 Miási út, Aranykalász TSZ központ szarmata szakmai 0388/8, 0388/15, 0388/14, 0381, 0375/32 744405 133008

17071 Mindszent 28 45. számú út avar kor, germán, Árpád-kor szakmai 0399/17, 0399/36, 0399/46, 0399/47, 0399/23, 0399/35 746686 132496

17072 Mindszent 29 45. számú út
avar kor

szakmai

0393/6, 0398, 0399/35, 0399/17, 0399/40, 0399/41, 0399/42, 0399/43, 0399/44, 0399/45, 0399/7, 0399/8, 0399/9, 

0399/10, 0399/11, 0399/12, 0399/38, 0399/39 746465 132539

17073 Mindszent 30 45. számú út
Árpád-kor

szakmai

0399/7, 0399/8, 0399/9, 0399/10, 0399/11, 0399/12, 0399/38, 0399/39, 0400/5, 0400/6, 0400/7, 0400/8, 0400/9, 

0400/11, 0399/43, 0399/44, 0399/40, 0399/41, 0399/42, 0400/14 746300 132424

17075 Mindszent 32 Koszorús-dűlő, Marton-tanya
szarmata, középkor

szakmai

0404/22, 0404/24, 0404/25, 0404/21, 0404/36, 0404/35, 0404/43, 0404/38, 0404/37, 0404/32, 0404/34, 0404/10, 

0404/12 744406 132075

17076 Mindszent 33 Koszorús-dűlő, Gyovai-tanya

szarmata

szakmai

0406/5, 0404/20, 0404/17, 0405, 0406/2, 0406/41, 0406/40, 0406/39, 0406/36, 0406/35, 0406/34, 0406/33, 0406/38, 

0406/37, 0404/52, 0404/51, 0404/50, 0404/49, 0406/42, 0406/28, 0406/32, 0406/43, 0406/44, 0404/48, 0404/26 743740 132170

17077 Mindszent 34 Ludasoldal, Ludas-ér őskor, Árpád-kor szakmai 0373/55, 0373/54, 0373/53, 0373/50, 0373/5 746070 133674

17078 Mindszent 35 Ludasoldal, Ludas-csatorna
középkor, őskor, Árpád-kor

szakmai

0369/32, 0369/33, 0373/23, 0373/25, 0373/26, 0373/27, 0373/41, 0369/104, 0369/98, 0369/96, 0369/97, 0369/35, 

0370, 0373/45, 0373/44, 0373/43, 0373/42, 0373/38 745346 133653

17079 Mindszent 36 Ludasoldal, Déli part szarmata, Árpád-kor szakmai 0373/46, 0373/45, 0373/44, 0373/43, 0373/42, 0373/41, 0373/25, 0373/26, 0373/27 745626 133748

17080 Mindszent 37 Ludas-ér III. szarmata, Árpád-kor szakmai 0369/35, 0369/34, 0369/103, 0369/102, 0369/101, 0369/104 745282 133854

17081 Mindszent 38 Ludasoldal, Bárány-tanya szarmata, Árpád-kor szakmai 0373/33, 0373/32, 0373/30, 0373/29, 0369/95, 0373/34, 0373/37, 0373/35, 0370, 0373/14, 0369/96 744998 133558

17083 Mindszent 40 Ludasoldal, Felsőludasi iskola szarmata szakmai 0377/25, 0377/24, 0376, 0375/22, 0375/23 743671 133361

17084 Mindszent 41 Ludas-ér, Déli part II.

Árpád-kor, szarmata, rézkor, ismeretlen kor, 

bronzkor, újkor, avar kor szakmai

0369/48, 0369/78, 0369/79, 0369/80, 0369/19, 0369/77, 0369/41, 0369/76, 0369/18, 0369/74, 0369/72, 0369/75, 

0369/17, 0369/16, 0369/42 743881 133926

17085 Mindszent 42 Ludas-ér, Déli part III. szarmata szakmai 0369/25, 0369/24, 0369/80, 0369/82, 0369/81, 0369/36 744103 133928

17086 Mindszent 43 Ludas-ér, Magaspart

Árpád-kor, középkor, bronzkor, szarmata

szakmai

0369/36, 0369/38, 0369/43, 0369/44, 0369/45, 0369/87, 0369/84, 0369/27, 0369/25, 0369/83, 0369/28, 0369/85, 

0369/86, 0369/47, 0369/95, 0369/93, 0369/39, 0369/91, 0369/30, 0369/92, 0369/94, 0369/88, 0369/89, 0369/90 744562 133867

17087 Mindszent 44 Elege-dűlő II. szarmata szakmai 0431/8, 0431/7, 0431/3, 0431/6, 0431/2, 0428/24, 0428/25, 0429 743940 130957

17088 Mindszent 45 Elege-dűlő III. szarmata szakmai 0431/4 743154 130728

17089 Mindszent 46 Tabit-tanya szarmata szakmai 0236, 0238/4, 0238/2, 0238/3, 0227/13 741769 130028

17090 Mindszent 47 Koszorús-dűlő, Kelemen L. tanyája őskor szakmai 0420/30 746175 131670
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17091 Mindszent 48 Koszorús-dűlő, Pálinkó D. tanyája

Árpád-kor, újkor, szarmata, őskor

szakmai

0424/8, 0424/5, 0414/40, 0414/39, 0414/38, 0414/37, 0414/36, 0414/35, 0424/3, 0414/34, 0418/1, 0417, 0419, 0415, 

0416, 0424/4, 0424/2, 0403, 0404/2, 0409/1, 0402/13, 0404/46, 0402/15, 0402/14, 0414/16, 0404/3, 0414/33, 

0414/32, 0414/31, 0414/30, 0414/29, 0414/28, 0414/27, 0414/26 745123 131808

17092 Mindszent 49 Koszorús-dűlő, Bozó L. tanyája középkor szakmai 0414/13 744047 131453

17093 Mindszent 50 Koszorús-dűlő, Berecki M. tanyája szarmata szakmai 0409/1, 0408/5, 0408/11, 0408/10, 0408/7, 0408/4, 0410/10, 0382 742349 131767

17094 Mindszent 51 Koszorús-dűlő, Bugyi-tanya
szarmata

szakmai

0385/43, 0385/38, 0385/8, 0388/26, 0388/21, 0388/20, 0388/34, 0385/9, 0385/29, 0385/32, 0386, 0385/23, 0385/24, 

0385/6, 0385/28, 0385/25, 0385/26, 0385/30, 0385/7, 0385/31 743621 132613

17095 Mindszent 52 Ludasoldal, Szunyi-tanya szarmata, Árpád-kor szakmai 0377/5, 0377/9, 0377/17, 0377/18 743244 133090

17096 Mindszent 53 Ludasoldal, Csernák I. tanyája szarmata szakmai 0377/18, 0377/19, 0377/20, 0377/12, 0377/3, 0377/22, 0377/21, 0377/10, 0377/11 743430 133133

17097 Mindszent 54 Ludasoldal, Horváth M. tanyája szarmata szakmai 0377/10, 0377/3, 0377/22, 0377/21, 0377/23, 0377/24, 0377/25, 0377/20, 0377/19, 0377/18 743478 133258

17098 Mindszent 55 Ludas-érpart, Móra-halom Árpád-kor, szarmata, középkor, bronzkor szakmai 0369/72, 0369/71, 0369/70, 0369/69, 0369/68, 0369/67, 0369/66, 0369/65, 0369/10 743404 133695

17099 Mindszent 56 Ludas-érpart V. őskor szakmai 0369/63, 0369/65, 0369/64, 0369/62 743123 133728

17100 Mindszent 57 Ludasoldal II. szarmata, középkor szakmai 0369/64, 0369/65, 0369/62, 0369/63 743145 133570

17101 Mindszent 58 Mártélyi út, Fűzfatelep

nagyrévi kultúra, szarmata, Árpád-kor, középkor, 

bronzkor

szakmai

0170/23, 0170/24, 0170/25, 0170/26, 0170/27, 0170/28, 0170/29, 0170/30, 0170/31, 0170/32, 0170/33, 0170/34, 

0170/35, 0170/36, 0169, 0170/19, 0170/3, 0170/37, 0170/38, 0170/39, 0170/40, 0170/41, 0170/42, 0170/43, 0170/44, 

0170/45, 0170/46, 0170/47, 0170/48, 0170/14, 0170/15, 0170/16, 0170/17, 0170/50, 0170/49, 0170/20, 0170/2 738776 127902

17102 Mindszent 59 Mártélyi út, Gacsári-tanya szarmata szakmai 0194/15, 0194/18, 0194/16, 0194/8 739328 128325

17103 Mindszent 60 Gépállomás II.

szarmata, őskor, újkor

szakmai

1593/1, 1590/7, 1590/6, 1590/5, 1590/4, 1590/3, 1592/2, 1592/1, 1591, 1590/2, 1590/1, 0546/1, 0547/1, 0545, 

0160/54, 0135/2, 1593/2, 0162/18, 0161, 0160/53, 0160/2, 0538, 0540, 0539, 0541, 0542, 0543, 0544, 0158/10, 

0158/9, 0159, 0160/56, 0537, 0162/7, 0162/2 737705 130654

17104 Mindszent 61 Újtemető II. szarmata szakmai 0164/1, 0164/2, 0164/3 738169 130121

17105 Mindszent 62 Szegvári út, Szőlőpart

avar kor, szarmata, szakálháti csoport, Árpád-kor, 

vaskor

szakmai

8673, 8653, 8676, 8675, 8674, 8664, 8663, 8662, 0108/57, 0108/55, 0108/54, 0108/53, 0108/52, 0108/214, 0108/213, 

0108/212, 0108/206, 0108/205, 0108/51, 0108/215, 024/77, 024/73, 024/72, 0108/196, 0108/169, 0108/66, 0108/59, 

0108/195, 0108/194, 0108/193, 0108/171, 0108/170, 0108/150, 0108/77, 024/2, 024/71, 0108/225, 0108/218, 

0108/208, 0108/191, 5039, 5026, 5024, 5021, 5020, 5017, 5016, 5027, 8747, 0108/221, 0117/2, 024/74, 024/14, 

0108/137, 8706, 8710, 8712, 8683, 8666, 8665, 5065, 5061, 8736, 8740, 8739, 8738, 8737, 8735, 8734, 8733, 8732, 

8731, 8730, 8729, 8719, 8718, 8717, 8716, 8715, 8714, 8711, 8705, 8704, 8746, 8745, 8744, 8743, 8742, 8741, 8728, 

8727, 8726, 8725, 8724, 8723, 8722, 8721, 8720, 8661, 8660, 8659, 8658, 8657, 8656, 8655, 8654, 8650, 8649, 8648, 

8647, 8643, 5064, 5063, 5062, 5038, 5037, 5036, 5035, 5034, 5033, 8652, 5032, 0108/224, 0108/222, 0108/210, 

0108/209, 0108/182, 0108/207, 0108/189, 0108/188, 0108/187, 0108/148, 0108/147, 0108/146, 0108/145, 0108/144, 

0108/142, 0108/78, 0108/220, 0108/219, 8646, 8645, 8644, 8713, 8682, 8681, 8680, 8679, 8678, 8677, 024/16, 024/19, 

024/20, 024/21, 024/22, 024/23, 024/50, 024/51, 024/53, 024/56, 024/59, 024/60, 024/17, 024/18, 024/24, 024/25, 

024/26, 024/27, 024/28, 024/29, 024/30, 024/31, 024/32, 024/33, 024/34, 024/35, 024/36, 8667, 8707, 8702, 8703, 

0108/204, 0108/203, 0108/202, 0108/201, 0108/200, 0108/199, 0108/198, 0108/197, 0108/86, 0108/84, 0108/81, 

0108/63, 024/37, 024/38, 024/39, 024/40, 024/41, 024/42, 024/43, 024/44, 024/45, 024/47, 024/49, 0108/226, 

0108/227, 0108/228 738038 133053

17106 Mindszent 63 Tisza ártér, Szőlőpart Körös-kultúra, bronzkor, szarmata szakmai 026, 024/70, 024/69, 027/10, 027/9, 024/71, 025/1 738106 134020

17107 Mindszent 64 Kurcaoldal, Nagy-tanya

vaskor, badeni kultúra-bolerázi csoport, tiszai 

kultúra, szakálháti csoport, ismeretlen kor, avar 

kor, bodrogkeresztúri kultúra
szakmai 036/5, 024/63, 036/6, 036/7, 036/8, 036/4, 024/64, 026, 024/62, 024/8, 024/9, 024/7 737655 134483

17108 Mindszent 65 Kurca, Balparti oldal középkor, Árpád-kor, gávai kultúra szakmai 032, 031, 029/1, 017, 016/2, 030/2, 030/1, 016/7, 016/6, 016/3, 028, 036/11, 036/4, 016/5, 016/4 738103 134768

17109 Mindszent 66 Kurcaoldal
Árpád-kor, középkor, bronzkor

szakmai

018/4, 018/3, 018/2, 016/1, 016/4, 016/5, 018/1, 012, 013/3, 013/4, 013/5, 013/6, 013/7, 013/8, 013/9, 013/10, 

013/11, 017 738695 134785

17110 Mindszent 67 Kurcaoldal, Magaspart középkor, Körös-kultúra szakmai 013/11, 013/12, 013/13, 011/12, 011/11, 013/14, 0598/27 739132 134846

17111 Mindszent 68 Mindszent - Szegvár határút vaskor, avar kor szakmai 0349/22, 0349/23, 0347/1, 0348, 024, 025/25, 025/23, 023/9, 025/20, 025/22, 025/18, 022, 025/24 739802 134460

17112 Mindszent 69 Kápolna utca

Körös-kultúra, középkor

szakmai

2401, 2400, 2399, 2398, 2397, 2396, 2395, 2394, 2393, 2259, 2303/1, 2302, 2317, 2316, 2315, 2314, 2313, 2312/2, 

2312/1, 2311, 2310, 2309, 2308, 2307, 2305, 2303/2, 2300, 2299, 2298, 2297, 2296, 2295, 2294/2, 2294/1, 2293/2, 

2293/1, 2306, 2304, 2301, 2292, 2291/2, 2291/1, 2290/2, 2290/1, 2289, 2288, 2287, 2286, 2285, 2284, 2283, 2281, 

2280, 2279, 2278, 2277, 2276, 2275, 2274, 2273, 2272, 2271, 2270, 2269/2, 2269/1, 2268, 2267, 2266, 2265, 2262, 

2261, 0535, 0158/44, 0158/45, 0158/8, 0135/2, 2322, 2404, 2403, 2402, 0158/42 736813 131292

17113 Mindszent 70 Búzavirág utca 20. szám kelta szakmai 253, 254, 240, 241 737646 132183

17114 Mindszent 71 Csúcs bronzkor szakmai 2832, 2833, 2834, 2845 735837 132491

17115 Mindszent 72 Hórián-halom avar kor szakmai 0369/16 743493 133822

17117 Mindszent 73 Vasútállomás őskor, avar kor szakmai 460, 459, 457/1, 419 738019 131762

17120 Mindszent 74 Korom Ernő tanyája Árpád-kor szakmai 0375/18, 0375/6 744595 133265

17121 Mindszent 75 Gyovai Tóbiás földje Árpád-kor, kelta szakmai 0367/9, 0367/26, 0369/49, 0368 742554 133435

17122 Mindszent 76 Koszorús-dűlő, Csernák János földje honfoglalás kor, Árpád-kor szakmai 0385/10, 0385/2 742723 132651

17124 Mindszent 77 Albrecht-tanya avar kor szakmai 021, 019/7, 029/5 738437 134023

17126 Mindszent 78 Bozó Ambrus Károly tanyája avar kor szakmai 019/4, 019/2 738438 133922

17127 Mindszent 79 Hármashatárhegy szarmata, Árpád-kor szakmai 0114/6, 0114/7 737225 133548

17128 Mindszent 80 Rév középkor szakmai 081, 0135/3 735656 132640
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17129 Mindszent 81 Zrínyi utca 30-40. római kor szakmai 2165/2, 2164, 2163, 2240, 2165/1 737332 131063

17130 Mindszent 82 Hódmezővásárhelyi bekötőút kelta, szarmata szakmai 1586/3, 1568/6, 1568/5, 1568/9 737785 131041

17132 Mindszent 83 Két-halom ismeretlen kor, középkor szakmai 0369/73, 0369/70, 0369/72, 0369/16 743481 133872

17134 Mindszent 84 Kápolna utca 25. középkor szakmai 2257, 2258, 2259 737068 131251

17135 Mindszent 85 Óvoda rákóczifalvi csoport szakmai 3083, 3001, 3002 736855 131921

17137 Mindszent 86 Mátyás király utca 5. szarmata, szkíta szakmai 1668, 1667, 1675 737675 131697

17138 Mindszent 87 Rákóczi utca 33. római kor szakmai 409, 417/9 737934 131668

17139 Mindszent 88 Budai Nagy Antal utca szarmata szakmai 2071, 2063, 1853 737297 131370

17140 Mindszent 89 Bereczky József utca 9. Árpád-kor szakmai 575, 576, 577 738174 131433

17141 Mindszent 90 Nyomási sor római kor szakmai 410, 411, 412, 413 737926 131604

17165 Mindszent 91 Petőfi utca 1. avar kor, őskor, szarmata szakmai 0383/27 741780 132643

17166 Mindszent 92 Kossuth utca 117/a őskor, Árpád-kor, középkor szakmai 2855, 2856, 2845 735845 132569

17168 Mindszent 93 1-2.szórvány szarmata szakmai 1541, 1542, 1543, 1544 738818 130705

17170 Mindszent 94 4.szórvány ismeretlen kor szakmai 0338/26, 0338/27 739573 133050

17171 Mindszent 95 5.szórvány ismeretlen kor szakmai 0239/5, 0239/22 742284 130596

17173 Mindszent 96 7.szórvány szarmata szakmai 0203/13 739823 128912

17174 Mindszent 97 8.szórvány szarmata szakmai 0194/11 739209 128777

17175 Mindszent 98 9.szórvány szarmata szakmai 0331/26, 0331/27 740806 132801

17176 Mindszent 99 10.szórvány szarmata szakmai 0331/14, 0331/7 740689 132581

17177 Mindszent 100 11.szórvány szarmata szakmai 0331/16 740353 132838

17178 Mindszent 101 12.szórvány szarmata szakmai 0326/16, 0326/15 739835 132747

33521 Mindszent 102 13. szórvány szarmata szakmai 0326/35, 0326/34, 0326/33, 0326/32, 0326/31 739390 132835

17180 Mindszent 103 14.szórvány szarmata szakmai 0393/5, 0393/6 746155 133066

17184 Mindszent 105 18/1.szórvány szarmata szakmai 0434/4, 0434/5 742493 130701

17185 Mindszent 106 18/2.szórvány szarmata szakmai 0434/2 742552 130505

17186 Mindszent 107 19.szórvány szarmata szakmai 0424/13 745668 131902

17187 Mindszent 108 20.szórvány Árpád-kor szakmai 0406/15 742981 131697

17188 Mindszent 109 21.szórvány középkor, szarmata szakmai 0383/3, 0383/30 742014 132175

17189 Mindszent 110 Nagy-halom II. rézkor szakmai 0335/11 739721 133314

17190 Mindszent 111 Hegyes-halom rézkor szakmai 0243/1 742077 131650

17191 Mindszent 112 Koszorús-halom népvándorlás kor, rézkor szakmai 0383/28 742222 132466

17192 Mindszent 113 Elege-dűlő, Mindszent-Mártély határút rézkor szakmai 017/6, 018, 0199/1, 0199/3, 0201/38 740744 128588

17195 Mindszent 116 Tege-halom rézkor szakmai 02337, 02338, 02339, 02340, 0420/30, 0499, 0500, 0502 746267 131284

17196 Mindszent 117 Nagyludas-halom Árpád-kor, rézkor szakmai 0462/1, 0462/5, 0462/6, 0371/4, 0371/2, 062/20 747267 133582

17197 Mindszent 118 Mórián-halom rézkor szakmai 0369/15, 0369/16, 0369/70 743454 133832

17901 Mindszent 119 Szőlő utca Körös-kultúra szakmai 354, 355, 356, 350 737769 132266

17902 Mindszent 120 Szent István utca
alföldi vonaldíszes kerámia, Körös-kultúra

szakmai 1900, 1901, 1860, 1861 737584 131417

56748 Mindszent 121 Határ-halom (Mártélyi) ismeretlen kor szakmai 0211/74, 0211/73 739588 129553

56749 Mindszent 122 Elegei-halom ismeretlen kor szakmai 0170/7, 0170/6, 0170/5 738397 128304

58037 Mindszent 124 Halász-halom újkőkor szakmai 024/71, 024/70, 024/69 738158 133991

17199 Mindszent 125 Álmos-halom rézkor szakmai 0331/44 741574 132719

58038 Mindszent 126 Koszorús-dűlő, Csernák János tanyája 2. ismeretlen kor szakmai 0383/25, 0383/28 742273 132498

58039 Mindszent 127 Kis-Juhász-halom ismeretlen kor szakmai 0165/38, 0165/2, 0165/1, 0160/58, 0160/59, 0161 738049 129770

74447 Mindszent 128 Tajti-tanya Árpád-kor, középkor, szarmata szakmai 0374, 0375/19, 0373/29 744791 133354

74449 Mindszent 129 Ludasi-tanyák, Tajti-tanyától É-ra szarmata, Árpád-kor szakmai 0375/19, 0375/18 744666 133526

17913 Mindszent 130 Hűtőtó szarmata szakmai 0363/16 742576 134047

87371 Mindszent 131 Koszorús-dűlő, Molnár J. tanya I. középkor, kora újkor, szarmata szakmai 0245/5, 0245/6, 0245/7, 0245/8, 0245/9 741814 132165

87373 Mindszent 132 Koszorús-dűlő, Molnár J. tanya II. újkor szakmai 0245/3, 0245/4, 0245/2 741665 132316

17812 Szegvár 16 Mindszenti határ

szarmata, kelta, Árpád-kor, bronzkor, Körös-

kultúra szakmai 040/5, 040/1, 077, 040/4, 0580/2, 0579/51 738601 135100
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