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1. Az örökségvédelmi hatástanulmány tárgya 

 

A 2001. évi LXIV. kulturális örökségvédelmi törvény 66. §-a örökségvédelmi hatástanulmány 

készítését írja el  a települések fejlesztési koncepciójának kidolgozásakor, abban az esetben, 

ha nem készült hatástanulmány a fejlesztési koncepció kidolgozásakor, vagy a rendezés alá 

vont területre  vonatkoztatva, vagy tíz évnél régebben készült hatástanulmány.  

Érsekcsanád településrendezési tervéhez 2006-ban készült örökségvédelmi hatástanulmány. 

Jelen munka, mely az Építészműhely Kft. (6000 Kecskemét, Wesselényi u. 1.) megbízásából 

készült, az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi részét tartalmazza a község 

településrendezési tervének és településfejlesztési koncepciójának a teljes körű 

felülvizsgálatához és módosításához. 

A hatástanulmány a készítés id pontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. 
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2. Jogszabályi környezet 

 

2.1. Örökségvédelemmel, régészeti lelőhelyek védelmével kapcsolatos alapvető 

jogszabályok jegyzéke 

a) 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelmér l  

b) 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekr l, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművel désr l; 

c) 199ő. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 

d) 1996. évi LIII. törvény a természet védelmér l, különösen a kunhalmok és földvárak 

törvényi védelmér l (23. § 2-3 bek. f, g.) 

e) 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmér l. 

f.) 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

       eljárásokról és ellen rzésekr l, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

g.) 199/ 2014 (VIII. 1.) Korm. rendelet a Forster Gyula Örökségvédelmi és 

     Vagyongazdálkodási Központról 

h.) 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték  

       védelmével kapcsolatos szabályokról 

i.)  31Ő/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált          

       településfejlesztési stratégiáról   és a településrendezési eszközökr l, valamint egyes 

       településrendezési sajátos jogintézményekr l 

j.)  Ő39/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel  
       kapcsolatos szakért i tevékenységr l 
 

k.) 19/2010 (IV.3.) OKM rendelet a kulturális szakért i tevékenység folytatásának 

       feltételeir l és a kulturális szakért i nyilvántartás vezetésér l. 

 l.) 13/2015. (III. 11.) MvM rendelete a régészeti lel hely és a műemléki érték  

          nyilvántartásának és védetté nyilvánításának,  valamint a régészeti lel hely és a lelet 

          megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól 

 m.) 1Ő/201ő (III. 11.) MvM rendelete a nagyberuházást megel z  régészeti feltárás  

          végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vev  szervezetek 

           akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjér l 

  n.) 2012. évi II. törvény a szabálysértésekr l , a szabálysértési eljárásról és a  

           szabálysértési nyilvántartási rendszerr l,. 177. § (3.) szerint 

  o.) 2012. évi C. törvény a Büntet  Törvénykönyvr l; különös tekintettel a 3ő7 és 3ő8. §-ra 
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2.2. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos további jogszabályok jegyzéke 

a) ,,19őŐ. évi Hágai Egyezmény'' [19ő7. évi 1Ő. törvényerejű rendelet a kulturális javak 

fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 19őŐ. évi május hó 1Ő. 

napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyz könyv (a kulturális 

javak háború idején megszállott területr l való kivitelének tilalma tárgyában) 

kihirdetésér l]; 

b) 2001. évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról; 

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

d) Ő7/2001 (III. 27) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról; 

e) 1Ő9/2001 (VIII. 31) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa 

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

védelmér l szóló Európai Egyezmény kihirdetésér l; 

f) 20/2002. (X. Ő.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról; 

 

 

 

2.3. A régészeti lelőhellyel érintett területek típusai, ezen területeken követendő 

eljárások 

2.3.1. Régészeti örökség 

A 2001. évi LXIV., a kulturális örökség védelmér l szóló törvény meghatározza a régészeti 

örökség fogalmát: 

Régészeti örökség:  az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne alatt és a 

természetes vagy mesterséges üregekben 1711 el tt keletkezett érzékelhet  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 fejl dését, továbbá 

amellyel kapcsolatos információszerzés f  forrásai a feltárás és egyéb kutatási módszerek. (7§ 

37.)  

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

történeti összefüggéseikben találhatók, (7.§ 3ő.) és a 

Nyilvántartott régészeti lelőhely: a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény alapján általános 

védelem alatt álló régészeti lel hely. (7.§ 23.) 

A földmunkával járó fejlesztéseknél ugyancsak meghatározza a törvény a követend  

magatartást:  
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19. § (1) A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon 

kitermelését is (a továbbiakban együtt: fejlesztések, beruházások), a nyilvántartott régészeti 

lel helyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 

(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükb l csak régészeti feltárás keretében 

mozdíthatók el. 

(3) A régészeti feltárások költségeit - a ment  feltárás, valamint a 23/F. § (6) bekezdésében 

foglalt eset kivételével - a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell fedeznie, akinek 

érdekében az elvégzend  földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lel hely bolygatása 

szükségessé vált. 

(Ő) A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhet . A régészeti feladatellátásra 

vonatkozó hatósági ár képzésének szabályait, az alkalmazható legmagasabb ár mértékét, 

valamint a régészeti feladatellátással összefügg  költségtételek figyelembevételének részletes 

szabályait kormányrendelet határozza meg. A hatósági árra vonatkozó szabályokat évente 

felül kell vizsgálni.  

 

 

 

2.3.2. Fokozattan védett, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely 

Az örökségvédelmi törvény a nyilvántartott régészeti lel helyeknél figyelembe vesz védett 

régészeti lel helyeket. Ezen belül két kategóriát különböztet meg: a fokozottan védett, vagy 

kiemelten védett régészeti lel helyet (13. § 3.). Kiemelten védettnek tekinti azt a lel helyet, 

amely kivételes tudományos jelent séggel bír és nemzetközi vagy országos szempontból 

kiemelked  fontosságú.  Fokozottan védett az a régészeti lel hely, melynek tudományos 

jelent sége megállapítható, és egy nagyobb tájegységre nézve kiemelked  fontossággal bír. 

(13. § Ő.) 

 

 

2.3.3. Régészeti érdek  terület, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan 

észlelt régészeti lelőhely 

Az örökségvédelmi törvény meghatározza a régészeti érdekű terület fogalmát is: 

Régészeti érdekű terület: valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a 

vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lel hely el kerülése várható vagy 

feltételezhet . (7. § 29. pont) 

A törvény 19. § (2) szerint: A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükb l csak régészeti 

feltárás keretében mozdíthatók el.  
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Az ilyen területeken el kerül  régészeti leletek esetében a leletek el kerülése után követend  

magatartást ugyancsak szabályozza az örökségvédelmi törvény (2Ő-26. §). Az addig folytatott 

tevékenységet azonnal abba kell hagyni, a jegyz  útján a Hivatalnak azt haladéktalanul 

bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a feltárásra jogosult intézményt. A 

helyszín és a lelet rzésér l - a felel s rzés szabályai szerint - a hatóság intézkedéséig 

gondoskodni kell. 

  

2.4. A régészeti feltárások egyes formáira vonatkozó különleges előírások 

Az örökségvédelmi törvény el írja, hogy meghatározott körülmények között milyen típusú 

feltárásra van lehet ség. A feltárás típusai a következ k: ment  feltárás a váratlanul, régészeti 

feltárás nélkül el kerül  lelete esetére; a próbafeltárás a régészeti érdekű területek 

érintettségének megállapítására; beruházásokhoz kapcsolódó megel z  feltárás; a törvény 

külön szabályozza a nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátást. 

 

 2.4.1. Mentő feltárás 

2Ő. § (1) A régészeti emlékek és leletek el kerülése esetében is gondoskodni kell a régészeti 

örökség elemeinek helyszíni meg rzésér l. Ha a helyszíni meg rzésre nincs lehet ség, ment  

feltárást kell végezni. Ment  feltárás elvégzésére a 22. § (ő) bekezdése szerinti intézmény 

jogosult. 

(2) Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűn  tárgy kerül el , a 

felfedez , a tevékenység felel s vezet je, az ingatlan tulajdonosa, az építtet  vagy a kivitelez  

köteles 

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, 

b) a jegyz  útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul 

tájékoztatja a ment  feltárás elvégzésére a 22. § (ő) bekezdése szerint feltárásra jogosult 

intézményt és a hatóságot, valamint 

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet rzésér l - a felel s rzés 

szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. 

(3) A feltárásra jogosult intézmény köteles a ment  feltárást haladéktalanul megkezdeni, és 

folyamatosan - az elvárható ütemben - végezni, az el került régészeti leletet ideiglenesen 

elhelyezni. 

(Ő) Ha a ment  feltárást nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a hatóság hivatalból vagy a Hivatal 

javaslatára ideiglenesen védetté nyilváníthatja a földterületet. 
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(ő) A feltárást végz  intézmény köteles a feltárás befejezését követ  30 napon belül a lel hely 

ismertté vált adatait jogszabályban meghatározott módon bejelenteni. A lel helyet a Hivatal 

nyolc napon belül nyilvántartásba veszi. 

2ő. §A ment  feltárást végz  múzeum jogosult a leletmentésre fordított költségeinek 

megtérítésére, amennyiben az állam nem mond le javára a régészeti leletek tulajdonjogáról. A 

költségek iránti igényt a hatósághoz kell benyújtani. 

26. § A korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szerepl  régészeti lel hely, 

illetve lelet feltáráson kívüli felfedez je vagy bejelent je jogszabályban meghatározottak 

szerint elismerésben részesíthet . 

 

 

2.4.2. Próbafeltárás 

21.§ (1) A próbafeltárás célja 

a) a régészeti érdekű területek régészeti érintettségének megállapítása az el zetes régészeti 

dokumentáció készítése során végzett próbafeltárás kivételével, 

b) a nyilvántartott régészeti lel hely védetté nyilvánításának el készítése során a lel helyek 

védelmi fokozatának megállapítása és osztályozása, 

c) tervásatás esetén a régészeti lel helyek állapotának felmérése, jellegének, térbeli 

kiterjedésének és rétegsorainak megállapítása, 

d) megel z  feltárás esetén a veszélyeztet  forrásoknak, valamint a megel z  feltárás 

módjának és mértékének meghatározása, 

e) nagyberuházás esetén az el zetes régészeti dokumentáció munkarészeként a régészeti 

érintettség meghatározása. 

(2) A próbafeltárást a régészeti rétegsor aljáig kell elvégezni. 

 

2.4.4. Megelőző feltárás 

 

22.§ (1) A nyilvántartott régészeti lel helynek a beruházással kapcsolatos földmunkával 

érintett részén megel z  régészeti feltárást kell végezni. 

(2) A földmunkával járó beruházások el készítése során el zetes régészeti dokumentáció 

készíthet , különösen a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-kijelöléshez. Nem 

nagyberuházás esetén a beruházó az el zetes régészeti dokumentáció készítésével a feltárásra 

jogosult intézményt bízhat meg. 

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

adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat 
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figyelembevételével a hatóság - jogszabályban meghatározottak szerint - a megel z  feltárás 

keretében 

a) régészeti megfigyelést ír el , ha 

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

lel helyet és a régészeti örökség elemeit, 

ab) a régészeti örökség elemeinek el fordulása szórványos, 

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

jelentkezési szintjét, 

ad) a nyilvántartott régészeti lel hely beruházással érintett területét korábban földmunkával 

bolygatták, vagy 

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

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

ba) el zetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez 

jogszabályban meghatározottak szerint nem végeztek próbafeltárást, 

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

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

nem ismert, 

c) teljes felületű feltárást ír el , ha 

ca) a beruházással érintett lel hely vagy lel helyrész hazánk múltjának kiemelked  

fontosságú forrása, 

cb) a beruházás történeti városmag területén valósul meg, 

d) teljes felületű feltárást írhat el , ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelent s 

új eredményekkel gazdagítja. 

(Ő) A hatóság a (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott régészeti feladatokat a lel hely 

különböz  részei vonatkozásában eltér en is meghatározhatja. 

(ő) Megel z  feltárást végezhet 

a) a régészeti gyűjt körrel és a feltárás helye szerinti gyűjt területtel rendelkez  területi 

múzeum (a továbbiakban: területi múzeum), Budapesten a Budapesti Történeti Múzeum, ha a 

beruházással érintett terület nem lépi túl a területi múzeum gyűjt területét; 

b) a gyűjt területén érintett megyei hatókörű városi múzeum, ha 

ba) nincs területi múzeum a beruházással érintett területen, 

bb) a területi múzeum kapacitása nem teszi lehet vé az önálló feladatellátást, 

bc) a beruházással érintett terület túllépi a területi múzeum gyűjt területét. 
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(6) Az (ő) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti kapacitás rendelkezésre állásáról a területi 

múzeum a beruházó megkeresésére nyolc napon belül nyilatkozni köteles. 

(7) Az (ő) bekezdés b) pont bb)-bc) alpontja esetében a megel z  feltárás elvégzésébe a 

területi múzeumot kapacitása erejéig kötelez en be kell vonni. 

(8) Régészeti feladatellátás jogszabályban meghatározottak szerinti elvégzésébe más 

feltárásra jogosult intézmény és - kizárólag alvállalkozóként - jogszabályban meghatározott 

eljárás szerint akkreditált, feltárásra nem jogosult szervezet (a továbbiakban: akkreditált 

szervezet) vonható be. 

(9) A megel z  feltárás költségei magukba foglalják a régészeti feltárás terepi 

munkavégzésén túl - beleértve a feltárás munkafeltételei biztosítását is - a jogszabályban 

meghatározott tartalmú dokumentálás és az els dleges leletfeldolgozás költségeit. A feltárást 

végz  intézmény köteles a tényleges felhasználásról jogszabályban meghatározott módon 

elszámolni. 

(10) A megel z  feltárásra vonatkozóan a feltárásra jogosult intézmény és a beruházó írásbeli 

szerz dést köt. A szerz dés tartalmazza a feltárás módját, id tartamát, a feltárásra jogosult 

intézmény által végzend  régészeti feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban 

meghatározott egyéb szakmai feltételeket. 

(11) A (10) bekezdés szerinti szerz dést a feltárásra jogosult intézménynek és a beruházónak 

a jogszabályban meghatározott adattartalomnak a beruházó által történ  rendelkezésre 

bocsátásától számított 1ő napon belül kell megkötni. 

23. § (1) Megel z  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 lév  régészeti leletek és emlékek egészét fel kell tárni. 

(2) A régészeti feltáráshoz kapcsolódó régészeti földmunka megvalósításáról a beruházó 

köteles gondoskodni. 

(3) Ha a megel z  feltárás módja régészeti megfigyelés, akkor a földmunkát a feltárás 

vezet jének irányításával kell végezni. 

(Ő) Teljes felületű feltárás során régészeti megfigyelés nem végezhet . 

23/A. § A régészeti örökség védelme és a fejlesztések, beruházások hatékonyabb 

megvalósítása érdekében a nyilvántartott régészeti lel helyen kívüli földmunka esetén a 

régészeti feltárásra a 22. § (10)-(11) bekezdésében foglalt követelmények szerinti szerz dés 

köthet . 
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2.4.4.1. Nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátásra vonatkozó előírások 

 

A Kötv. 7. §, 20. pontja meghatározza a nagyberuházás fogalmát:  

20. Nagyberuházás: az alábbi, földmunkával járó beruházás: 

a) a bruttó ő00 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás, 

b) a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ségű üggyé 

nyilvánított beruházás, 

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

d) a védmű-, töltés- és a 2ő00 hektár alapterületet meghaladó árapasztótározó-építés, vagy 

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

törvény szerint kisajátítást végeztek. 

 

23/B. § (1) Nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátásra - beleértve az el zetes 

régészeti dokumentáció készítését - a megel z  feltárásra vonatkozó szabályokat a 23/C-23/F. 

§-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátás vonatkozásában évente 

akkreditációs eljárást kell lefolytatni jogszabályban meghatározottak szerint. 

(3) Az elnyert akkreditációt legalább kétévente felül kell vizsgálni jogszabályban 

meghatározottak szerint. 

(Ő) Az akkreditációt vissza kell vonni 

a) ha az akkreditáció elnyerésének feltételei már nem állnak fenn, vagy 

b) a 27/A. § (3) bekezdésében foglaltak esetén. 

 

 

2.4.4.2. Előzetes régészeti dokumentáció 

 

23/C. § (1) Nagyberuházás esetén el zetes régészeti dokumentációt kell készíteni. 

(2) El zetes régészeti dokumentációnak min sül az öt évnél nem régebbi örökségvédelmi 

hatástanulmány, ha a tartalmát és az elkészítéséhez alkalmazott módszereket tekintve 

megfelel az el zetes régészeti dokumentáció fogalmi feltételeinek, és alkalmas az elvégzend  

régészeti feladatellátás módjának, valamint id - és költségvonzatának meghatározására. 

(3) Az el zetes régészeti dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli szerz dés alapján a 

Hivatal készíti el. 

(Ő) Az el zetes régészeti dokumentáció adattartalmának meghatározásához a Hivatal 

megkeresésére a gyűjt területén érintett múzeum köteles a szakmai adatbázisában szerepl  
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adatot ingyenesen, teljességi nyilatkozattal nyolc napon belül a Hivatal rendelkezésére 

bocsátani. 

(ő) Az el zetes régészeti dokumentáció készítése során - a jogszabályban meghatározott 

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

(6) A Hivatal az el zetes régészeti dokumentáció keretében végzett régészeti feladatellátás 

jogszabályban meghatározottak szerinti elvégzésébe más feltárásra jogosult intézményt, és - 

kizárólag alvállalkozóként - akkreditált szervezetet vonhat be. 
 

 

2.4.4.3. Feltárási projektterv 

 

23/D. § (1) Az el zetes régészeti dokumentáció záródokumentuma a feltárási projektterv. 

(2) A feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi 

régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak régészeti jellemz it, a 

várható kockázatokat. A feltárási projektterv tartalmazza továbbá a projektterv készítésének 

id pontjában irányadó szabályok szerint, valamint a 23/E. § (2) bekezdése alapján a régészeti 

feladatellátást végz , feltárásra jogosult intézményt. A Hivatal a projekttervben határozza 

meg a nagyberuházás régészeti területi jellemz i és el készítettsége alapján a régészeti 

feladatellátás területi szakaszait és a szakaszolás indokait. 

(3) A feltárási projektterv elkészítésébe a Hivatal jogszabályban meghatározottak szerint 

örökségvédelmi szakmai tanácsadó testületet vonhat be. 

(Ő) A feltárási projekttervet a Hivatal a beruházó részére megküldi. A beruházó a feltárási 

projekttervet véleményezheti, módosítását, kiegészítését javasolhatja. A véleményt 

figyelembe kell venni, ha az műszaki és pénzügyi szempontból a régészeti feladatellátást 

akadályozó tényeken alapul. 

(ő) A beruházó által elfogadott projekttervet a Hivatal megküldi a projekttervben szerepl , a 

régészeti feladatellátás elvégzésére megjelölt intézménynek. 
 

 

2.4.4.4. Nagyberuházáshoz kapcsolódó megelőző feltárás és elfedés 

23/E. § (1) A nagyberuházást megel z  feltárás elvégzésére csak a terület rendelkezésre állása 

esetén köthet  szerz dés. 

(2) A nagyberuházást megel z  feltárást csak akkreditált, feltárásra jogosult intézmény (a 

továbbiakban: akkreditált intézmény) vagy a Hivatal végezheti jogszabályban 

meghatározottak szerint. 
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(3) A megel z  feltárás elvégzésébe az akkreditált intézmény vagy a Hivatal a gyűjt területén 

érintett területi múzeumot vagy a gyűjt területén érintett megyei hatókörű városi múzeumot - 

annak kapacitása erejéig - bevonhatja. 

(Ő) Régészeti feladatellátás jogszabályban meghatározottak szerinti elvégzésébe kizárólag 

akkreditált intézmény vagy akkreditált szervezet vonható be. Akkreditált szervezet a 

megel z  feltárás elvégzésében csak az akkreditált intézmény vagy a Hivatal 

alvállalkozójaként vehet részt. 

(ő) Nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés földmunkái régészeti megfigyelés 

mellett végezhet ek. 

(6) A nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti megfigyelést akkreditált intézménynek kell 

végezni a feltárás vezet jének irányításával. 

(7) A régészeti megfigyelés során el kerül  régészeti lel helyek feltárási módjáról és 

feltételeir l jogszabályban meghatározottak szerint a hatóság dönt. 

(8) Ha a nagyberuházás esetén végzett régészeti feladatellátás id - és költséghatára a teljes 

felületű feltárást nem teszi lehet vé, és a beruházó nyilatkozata alapján az elfedés műszakilag 

megvalósítható, a lel hely jogszabályban meghatározott módon elfedhet . A nyilvántartott 

régészeti lel hely elfedése a lel hely fizikai állapotromlását nem eredményezheti. 

(9) Ha a beruházó nyilatkozata alapján az elfedés műszakilag nem valósítható meg, akkor a 

régészeti megfigyelés keretében régészeti bontómunkát kell végezni. 
 

2.4.4.5. Nagyberuházás esetén végzett régészeti feladatellátás idő- és költséghatára 

 

23/F. § (1) Az el zetes régészeti dokumentáció készítése során végzett próbafeltárás 

id tartama a próbafeltárás céljára a beruházótól a földmunkával érintett munkaterületnek 

régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban, állapotrögzít  jegyz könyvvel történ  

átvételét l számított legfeljebb 30 - régészeti feltárás elvégzésére jogszabályban 

meghatározottak szerint alkalmas - nap. A próbafeltáráshoz kapcsolódó gépi földmunka 

id tartama legfeljebb 10 nap lehet, amely a próbafeltárás id tartamába nem számít bele. A 

beruházó és a Hivatal ennél hosszabb id tartamban is megállapodhat. 

(2) A feltárási projekttervet a próbafeltárások elvégzését követ  10 napon belül kell 

elkészíteni, kivéve, ha a beruházó és a Hivatal ennél hosszabb id tartamban állapodik meg. 

(3) Teljes felületű feltárás esetén a feltárás id tartama a feltárás céljára a beruházótól a 

földmunkával érintett munkaterületnek vagy régészeti területi szakasznak régészeti 

munkavégzésre alkalmas állapotban, állapotrögzít  jegyz könyvvel történ  átvételét l 

számított legfeljebb 30 - régészeti feltárás elvégzésére jogszabályban meghatározottak szerint 
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alkalmas - nap. A beruházó és az akkreditált intézmény ennél hosszabb id tartamban is 

megállapodhat. A teljes felületű feltáráshoz kapcsolódó gépi földmunka id tartama a teljes 

felületű feltárás id tartamába nem számít bele. 

(Ő) A nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feltárással összefügg  rendelkezések 

alkalmazásában - tekintet nélkül a nagyberuházás szakaszolására - a beruházás teljes 

bekerülési költsége a számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény Ő7-ő1. §-ában meghatározott 

tételek tervezett összege. 

(ő) A beruházó legkés bb a próbafeltárás megkezdése el tt köteles a beruházás teljes 

bekerülési költségér l nyilatkozatot tenni. 

(6) A beruházót terheli az el zetes régészeti dokumentáció - beleértve a próbafeltárást -, a 

teljes felületű feltárás, valamint a régészeti megfigyelés és az elfedés régészeti 

el készítésének költsége. 

(7) Az el zetes régészeti dokumentáció elkészítésének költségei - nemzetgazdasági 

szempontból indokolt esetben - a központi költségvetésb l fedezhet ek. 

(8) Az el zetes régészeti dokumentáció készítésének költségei nem haladhatják meg a 

beruházás teljes bekerülési költségének 0,3ő százalékát. 

(9) A teljes felületű feltárás költségei nem haladhatják meg a beruházás teljes bekerülési 

költségének 1 százalékát, kivéve, ha a beruházó ennél magasabb összeg megfizetését vállalja. 

Az összeg tartalmazza a teljes felületű feltárás terepi munkavégzésén túl - beleértve a feltárás 

munkafeltételei biztosítását is - a jogszabályban meghatározott tartalmú dokumentálás és az 

els dleges leletfeldolgozás költségeit. 

(10) A beruházó a megel z  feltárás elvégzésére az akkreditált intézménnyel írásbeli 

szerz dést köt. Az akkreditált intézmény köteles a tényleges felhasználásról jogszabályban 

meghatározott módon elszámolni. 

(11) A feltárásra jogosult intézmény a teljes felületű feltárás és az elfedés régészeti 

el készítésének összköltségei 10 százalékának erejéig tartalékot képezhet az esetleges 

régészeti többletköltségekre. A tartalék a beruházó és a feltárást végz  intézmény közötti 

megállapodás alapján használható fel. 
 

2.4.5. Az örökségvédelmi bírság 

Az örökségvédelmi törvény rendelkezik az örökségvédelmi bírságról is: 

82. § (1) Örökségvédelmi bírsággal (a továbbiakban: bírság) kell sújtani azt a természetes 

vagy jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkez  szervezetet, aki (amely) 
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a) az e törvényben vagy más jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet a védetté 

nyilvánított vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökségi elemen 

engedély nélkül vagy attól eltér  módon végzi, 

b) a 61/I. § (Ő) bekezdése szerinti tevékenységet a kiemelt nemzeti emlékhely területén, vagy 

annak részét képez  közterülettel határos ingatlanon a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság 

el zetes hozzájárulása nélkül vagy az el zetes hozzájárulásban meghatározottaktól eltér  

módon végzi, 

c) a védetté nyilvánított vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökség 

elemeit jogellenesen megsemmisíti vagy megrongálja, valamint 

d) a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti, 

e) régészeti feltárást feltárási jogosultság nélkül végez. 

(2) Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által el írt bejelentési kötelezettségének nem tesz 

eleget. 

(3) A bírságot a hatóság szabja ki. 

(Ő) A bírság összegének megállapításánál mérlegelni kell: 

a) a kulturális örökség elemének történeti, eszmei jelent ségét és egyediségét, 

b) az okozott kár nagyságát. 

83. § A bírság kiszabásának nincs helye, 

a) ha az annak alapjául szolgáló magatartásnak, illetve cselekménynek a hatóság tudomására 

jutásától számítva egy év, vagy 

b) ha az annak alapjául szolgáló magatartásnak, illetve cselekménynek a befejezését l tíz év 

eltelt. 

8Ő. § 

8ő. § A bírságolásra vonatkozó részletes szabályokat, valamint a bírság megállapításának 

alapjául szolgáló értékhatárokat és a bírság legmagasabb összegét a Kormány rendeletben 

határozza meg. 

 

A 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet határozza meg a régészeti lel helyek kategóriákba 

sorolását és a kategóriánkénti büntetés összegét is:  

2.§ (1) A kategóriába sorolást - a (2)-(Ő) bekezdésben meghatározottak kivételével - régészeti 

lel helyek és műemlékek esetén a védettségre vonatkozó miniszteri rendelet, kulturális javak 

esetén a védetté nyilvánítást kimondó határozat tartalmazza. 
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(2) A bírság megállapítása szempontjából a Kövt. Ő6. §-ában meghatározott kulturális javak 

és a nem védett kulturális javak a IV., a nyilvántartott régészeti lel helyek és a kulturális 

örökség ideiglenes védelem alatt álló elemei az I. kategóriába tartoznak. 

(4) A kulturális örökségnek a Kövt. hatálybalépése el tt védetté nyilvánított elemei közül a 

régészeti lel helyek és kulturális javak e rendelet alapján mindaddig az I. kategóriába 

tartoznak, amíg a védettségükre vonatkozó rendelet, illetve határozat másképp nem 

rendelkezik. 

Ő.§ (1) A bírság összege a kulturális örökségnek a Kövt. hatálybalépése el tt védetté 

nyilvánított elemei közül a régészeti lel helyek és kulturális javak vonatkozásában 

a) az I. kategória esetén 10 ezert l 2ő0 millió forintig, 

b) a II. kategória esetén 10 ezert l 12ő millió forintig, 

c) a III. kategória esetén 10 ezert l 2ő millió forintig, 

d) a IV. kategória esetén 10 ezert l 2ő0 millió forintig terjedhet. 

7. § (1) A bírságot a régészeti örökség és műemlékek esetében illetékes örökségvédelmi 

hatóság, a kulturális javak vonatkozásában a Hivatal Műtárgyfelügyeleti Irodája (a 

továbbiakban együtt: hatóság) állapítja meg. 

 

A kulturális javak védelme a tulajdonos rendelkezési jogát is korlátozza. A Btk-ban ezt az 

alábbi módon szabályozzák: 

 

Műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása 

3ő7.§  Aki a tulajdonában álló műemléket, védett kulturális javak körébe tartozó tárgyat vagy 

a tulajdonában álló ingatlanon lév  régészeti lel helyet megrongálja, bűntett miatt három évig 

terjed  szabadságvesztéssel büntetend . 

(2) Aki a tulajdonában álló 

a) műemléket vagy védett kulturális javak körébe tartozó tárgyat megsemmisíti, 

b) műemlék olyan helyrehozhatatlan károsodását idézi el , amelynek következtében az 

elveszti műemléki jellegét, vagy 

c) védett kulturális javak körébe tartozó tárgy vagy régészeti lel hely helyrehozhatatlan 

károsodását idézi el , 

egy évt l öt évig terjed  szabadságvesztéssel büntetend . 
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Védett kulturális javakkal visszaélés 

3ő8.§  Aki 

a) a védett gyűjteményhez tartozó tárgyat vagy védett tárgyegyüttes darabját jogszabályban 

el írt el zetes hozzájárulás nélkül elidegeníti, 

b) védett kulturális javak körébe tartozó tárgy, gyűjtemény vagy tárgyegyüttes 

tulajdonjogában bekövetkezett változásra vonatkozó, jogszabályban el írt bejelentési 

kötelezettségét elmulasztja, 

c) védett kulturális javak körébe tartozó tárgyat, gyűjteményt vagy tárgyegyüttest engedély 

nélkül külföldre juttat, vagy a kiviteli engedély kereteit túllépi, 

bűntettet miatt három évig terjed  szabadságvesztéssel büntetend . 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetend , aki a kulturális javak körébe tartozó és kiviteli 

engedélyhez kötött tárgyat engedély nélkül külföldre juttat, vagy a kiviteli engedély kereteit 

túllépi. 
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3. A  vizsgált terület értékfelmérésének eredményei 

 

3.1. Általános földrajzi, geomorfológiai leírás 

 Érsekcsanád a Dunamenti-síkságon, a Kalocsai Sárköz déli peremén, a Duna bal 

partján fekszik. Az alacsonyártéri síkság felszínének dönt  részét jelenleg holocén üledékek 

fedik. Érsekcsanád határának felszínét a Duna és mellékágai alakították ki, melynek 

következtében a magasabban fekv  hátak váltakoznak a mélyebb fekvésű részekkel és az 

egykori fokmedrek sokaságával, melyek nagy része mára már feltölt dött. A kistáj 

talajtakarójára a Duna mellett a nyers öntés, távolabb a réti öntéstalaj a jellemz . A település 

keleti fele már a Bácskai-síkvidék területére esik, ahol f leg a homoktalajok dominálnak. 

A település legjelent sebb vízfolyása a nyugati határát átszel  Duna és a belterülett l 

nyugatra húzódó Dunavölgyi-f csatorna, amelyet egy hajdani Duna-meder nyomvonalában 

alakítottak ki. A korábbi évszázadokban, a folyószabályozás el tt a Duna f  medre többször 

áthelyez dött, módosult, nagy kanyarokat írva folyt át, árvizek idején jelent s területeket 

öntve el vízzel. A f meder mellett számtalan ér, fok hálózta be a folyómenti sávot. A 

mederszabályozás után alakult ki a közigazgatásilag Érsekcsanádhoz tartozó Veránka-sziget. 

A táj felszíne az elmúlt évszázadokban sokat változott, els sorban az emberi 

beavatkozás, mindenekel tt a vízszabályozás következtében. Ennek hatására a korábbi 

természetes növénytakaró is jelent sen átalakult. A korábban nagy kiterjedésű ártéri, mocsári 

erd k, a nádasok, rétek, legel k helyén ma szántóföldek találhatók. A történeti korokban a táj 

erd sültsége jóval nagyobb mértékű volt, a mai állapotokra napjainkban borókás-nyárasok és 

a tölgy-k ris-szil ligeterd k maradványai jellemz k. A táj szántóföldi hasznosítása korunkban 

meghatározó jellegű, míg a község keleti határában jelent s erd területek vannak. 

 Régészeti szempontból mindenekel tt a mély fekvésű, vízállásos laposok vagy egykori 

erek, vízfolyások, fokok melletti magasabb partos helyek, dombok, hátak, göröndök 

érdemelnek figyelmet, mivel f leg ezek voltak alkalmasak az emberi megtelepedésre. 

 

Felhasznált irodalom: 

   - Magyarország kistájainak katasztere I. (Szerk. Marosi Sándor–Somogyi Sándor) MTA  

 FKI, Bp., 1990. 
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3.2. Általános történeti leírás 

 

Érsekcsanád határában az els , emberi megtelepedésre utaló leletek az skorból 

származnak. Az újk kori kultúrák számára a halban-vadban gazdag folyómenti terület vonzó 

lehet séget jelentett a tartósabb megtelepedésre, ezért már a legkorábbi kultúrák (Körös, korai 

vonaldíszes) nyomai is el kerültek a község határában (Szent-György-dűl  I., Görcse II.). 

Szórványos neolitikus telepnyomok más lel helyen is felbukkantak (Görcse III.) Az újk kort 

felváltó rézkor állattartó pásztornépei a Duna mentén is kedvez  lehet séget találtak a 

megtelepedésre, f leg a rézkor középs  és kés  szakaszában. (Szent-György-dűl  I., Görcse 

II., Éréve I.) 

A rézkort követ  bronzkorban terjedt el a földművel  gazdálkodás, és ezzel az 

állandóbb, hosszabb ideig lakott településekhez köt d  életmód. A község területén a 

bronzkor több szakaszából kerültek el  leletek. Kora bronzkori telepnyomok a Baskút, 

Matkói-fok É-i partján fekv  lel helyen jelentkeztek. Kés  bronzkori településre utaló 

leleteket több lel helyen is megfigyeltek (Szent-György-dűl  I., Görcse II.). Bronzkori leletek 

ismertek még a Szent-György-dűl  III., a Baskút, Matkói-fok É-i partján és a Kék-hegy 

környékén fekv  lel helyen. Középs  bronzkori urnasírok a Szent-György-dűl b l kerültek 

el .  A vaskor id szakából eddig nem ismerünk régészeti emlékeket a község területér l, csak 

a szomszédos települések határából skori – de közelebbr l nem meghatározható – leleteket 

gyűjtöttek még az alábbi helyeken: Szent-György-dűl  II-III., Éréve II., Vincsága. 

Számos lel hely ismeretes az id számításunk kezdete utáni évszázadokból is. Az I. 

század közepén költöztek be a Duna-Tisza közére az iráni eredetű szarmaták els  törzsei, a 

jazigok, akiket a III. században a roxolánok, majd az alánok követtek. A kezdetben f leg 

állattartással foglalkozó szarmaták laza szerkezetű szállásait az évszázadok során, a 

földművelés térhódításával a nagy kiterjedésű, folyamatosan lakott falvaik váltották fel, 

melyek sűrű településhálózatot alkottak a Duna-Tisza közén. Érsekcsanád környékén is több 

szarmata település lehetett, a lel helyek a határ számos pontjáról ismertek (Szent-György-

dűl  I-II., Görcse II-III., Fels -rét, Éréve I-II. Delel , Szivattyútelep, Vincsága, Veránka). 

Az V-VI. század viharos gyorsasággal egymást váltó hun-germán népmozgásainak 

kevés régészeti nyoma maradt Érsekcsanád határában. Az ő68 táján betelepült új nép, az 

avarok els  nemzedékének emlékei eddig csak szórványosan kerültek el . A VII. század 

második felében lezajló népmozgás eredményeként újabb néphullám érkezett a Kárpát-

medencébe, melynek nyomán jelent s változások következtek be az avarság életmódjában, 
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tárgykultúrájában, hitvilágában. Kés  avar temet  sírjai a Szent-György-dűl ben kerültek 

napvilágra. 

A IX. század végén a Kárpát-medencét birtokba vev  magyarság els  nemzedékének 

emlékeit a település határából – igaz pontosan nem keltezhet  helyr l – is ismerjük. A X-XI. 

század fordulójáról és a XI. század els  feléb l, az államalapítás és az új rend megszilárdulása 

korából származó köznépi temet  vagy ilyen részlete a község területén még nem került 

napvilágra, csupán  a szomszédos települések határában. Bizonyos, hogy már az Árpád-kor 

els  évszázadaiban több település létezett Érsekcsanád területén. Erre a község határában 

el került szórványleletek és az írásos források adatai is egyértelműen utalnak. Árpád-kori 

településre utaló leletek az érsekcsanádi határ több pontjáról ismertek (Veránka-sziget, Szent 

György-dűl , Hajóállomás). Ebben az id szakban a Duna-Tisza közén is az Alföld más 

területeihez hasonló sűrűségű településhálózat alakult ki. A falvak többsége a tatárjárás után 

lakatlanná vált, de egy részük újratelepült és a török hódoltság idejéig lakott volt. A középkori 

települések a 16. század közepe táján pusztultak el, területük kés bb a mai Érsekcsanád 

határába olvadt.  

A mai Érsekcsanád közigazgatási területén az alábbi középkori falvakat ismerjük: 

Csanád (a mai község nyugati határában feküdt, a mai Duna medrének a helyén) 

A mai község névadó se, a középkori Csanád a Vajas két ága által közrefogott 

szigeten feküdt. Neve 1391-ben bukkan fel egy oklevélben, ekkor a kalocsai érsek 

birtoka volt. A 1ő. század elején az itteni tiszttartók a szomszédos Szent-Györgyön 

követnek el hatalmaskodást. 1Ő20-ban a falu már Ozorai Pipo tulajdona. A falu 

szerepel az 1521-es dézsmajegyzékben is. Az 1ő1Ő. évi parasztháború eseményei 

érzékenyen érintették Bodrog megyét is, ekkor indult meg a vidék pusztulása, amely 

azután a mohácsi csatavesztést követ  török csapatmozgások idején gyorsult fel. 

Csanád 1ő26-ban a kalocsai érsek birtoka. A falut a török hódoltság idején többször 

összeírták, 1őŐ8-ban 58, 1560-ban őő család élt itt. A 17. század folyamán is lakott 

volt, a hadjáratokat és a katonák garázdálkodásait a helybeliek a Duna melletti erd kbe 

és mocsarakba húzódva vészelték át. A falu a 18. század elejéig volt a régi helyén, 

majd ezután költözött jelenlegi – árvizekt l védettebb – helyére.  

 

Szent-György (a mai község belterületét l nyugatra, a Dunához vezet  úttól északra feküdt) 

A leletanyag alapján már az Árpád-korban létezett ezen a területen település, de  

okleveles adat el ször csak 1Ő00-ban említi Csanád Szent-Györgyöt. A falut a török 

korban is lakták, a 17. században pusztult el. 
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Bé (B ) falu (a mai Veránka-sziget nyugati felén feküdt) 

 Els  okleveles említése 1198-ból származik. Lehet, hogy a tatárjárás után újra  

 benépesült, és csak a középkor elején néptelenedett el. 

 

Parrag (a mai Veránka-szigeten, a Parrag-fok által félkörben körülvett területen és esetleg  

 ett l nyugatra feküdt) 

 A leletanyag szerint Árpád-kori település, amely a középkorban is lakott volt. 

 

Források: 

- Katona József Múzeum (Kecskemét) Régészeti Adattára 

Irodalom:   

- H. Tóth Elvira Négy évtized régészeti kutatásai Bács-Kiskun megyében (19Ő9-1989) 

Cumania 12 (1990) 81-234 

 

 

3.3. Régészeti védettségek 

 

3.4. Az örökségi értékek elemzése 

3.4.1.Azonosított és nyilvántartásba vett régészeti lelőhelyek a település közigazgatási 

területén 

A régészeti lel helyek felsorolása el tt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nem volt olyan, a 

község teljes közigazgatási területére kiterjed  terepbejárás, amely a régészeti lel helyek 

feltérképezését vette volna célba.  

A régészeti lel helyek nagyobbik részét a terepbejárások során el került lel helyek teszik ki. 

A lel helyek pontos kiterjedését azonban pusztán felszíni vizsgálatokkal – terepbejárással – 

csak hozzávet legesen lehet megállapítani. Ugyanakkor gondot jelenthet a régészeti 

érintettség megállapítása is, ha a terepbejárás nem ideális körülmények között történt.  
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Azonosító 
szám 

Lelőhely neve Helyrajzi szám Száma Típusa  Végzett tevékenység 

27454 Hajóállomás   0149/7, 0149/6, 

0149/8, 0155/2, 

0148/3, 0148/4, 

0146, 0145, 

0149/2, 0148/2, 

0155/8 

1 Település, török kor, 
Temet , újkor,  
Település általában, 
Árpád-kor, középkor, 
Temet , Árpád-kor, 

középkor 

Helyszínelés, K hegyi Mihály, 
2001  

27455 Veránka 0168, 0155/5, 

0155/8 

2 Szórványlelet, avar, 
Telepnyom (felszíni), 
Árpád-kor, forrás: ua.  
Telepnyom (felszíni), 
bronzkor, szarmata, 

Árpád-kor 

Ásatás, K hegyi Mihály, 1960 

27456 Szent György-

dűl  

027/25, 027/26, 

027/27, 027/24, 

0242, 027/29, 

027/33, 027/28, 

027/30, 027/31, 

027/32, 

0239/20, 

0239/21 

3 Sír, avar kor, forrás: 
Érsekcsanád - Szent 

György-dulo i 

helyszínelés jelentése 

Terepbejárás, Nikolin Edit, 
1978 

27457 Béfalu                    0189/2 4 Település, Árpád-kor,  

Temet , Árpád-kor,  

Terepbejárás, K hegyi Mihály, 
2000 

27458 Kék-hegy                 0294/1 5 Település, bronzkor,  
Halom, ismeretlen kor 

Adatgyűjtés, Sz. Wilhelm 
Gábor, 2012 

27459 Pet fi u. Ő2.           329, 311, 310, 

309/2, 309/1, 

308, 261, 263/2, 

263/1, 260/2, 

260/1, 262 

6 Temet , újkor,  Ásatás, K hegyi Mihály, 1988 

27460 Harábó                   0233/17 7 Szórványlelet, 
szarmata,  

Terepbejárás, Nikolin Edit, 
1978 

79111 Szent György-

dűl  I. 
024/22, 024/4, 

024/5, 024/6, 

024/20, 024/28, 

024/29, 024/3, 

024/21, 024/27 

8 Temet , vatyai kultúra,  
avar,  

Telepnyom (felszíni), 
újk kor, rézkor, 
urnasíros, szarmata, 
Árpád-kor  

 

Terepbejárás, Nikolin Edit, 
1978 

Helyszíni szemle, K hegyi 
Mihály, 1960 

Helyszíni szemle, K hegyi 
Mihály, 1992 

Helyszíni szemle, Sz. Wilhelm 
Gábor, 2012 

79129 Szent György-

dűl  II.                   
027/24 11 Telepnyom (felszíni), 

skor, szarmata 

 

Terepbejárás, Nikolin Edit, 
1978 

79133 Görcse I. 039, 027/4, 

027/3 

13 Telepnyom (felszíni), 
Árpád-kor, kés  
középkor 

Terepbejárás, Nikolin Edit, 
1978 

79135 Görcse II. 027/8, 027/9, 

027/10, 037/16, 

027/6, 027/7, 

027/11, 027/12, 

027/13, 027/14, 

037/4, 037/5, 

037/6, 037/7, 

037/8, 037/9, 

027/15, 027/34, 

027/35, 027/18, 

037/14, 037/13, 

037/12, 037/11, 

037/10, 037/15, 

037/17 

14 Telepnyom (felszíni), 
Körös-kultúra, 
urnasíros, szarmata, 
Árpád-kor 

 

Terepbejárás, Nikolin Edit, 
1978 

Helyszíni szemle, Sz. Wilhelm 
Gábor, 2012 

79137 Görcse III. 047, 046, 039, 

048/2, 048/1 

15 Telepnyom (felszíni), 
újk kor, szarmata 

 

Terepbejárás, Nikolin Edit, 
1978 

Helyszíni szemle, Sz. Wilhelm 
Gábor, 2012 
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79139 Fels -rét 087/15, 087/14 16 Telepnyom (felszíni), 
szarmata,  

Terepbejárás, Nikolin Edit, 

1978 

Helyszíni szemle, Sz. Wilhelm 
Gábor, 2012 

79141 Éréve I 079/8, 079/7 17 Telepnyom (felszíni), 
rézkor, szarmata 

 

Terepbejárás, Nikolin Edit, 
1978 

Terepbejárás, K hegyi Mihály, 
1995 

79145 Éréve II. 064/18, 064/17, 

064/24, 064/20, 

064/21, 064/22, 

064/23, 064/19, 

064/16, 064/14, 

064/15, 064/31, 

064/30, 064/66, 

064/32, 064/29, 

064/65, 064/64, 

064/28, 064/57, 

064/59, 064/58, 

064/60, 064/61, 

064/62, 064/63, 

064/27, 064/26, 

064/25 

18 Telepnyom (felszíni), 
skor, szarmata,  

Terepbejárás, Nikolin Edit, 
1978;  

Helyszíni szemle, Sz. Wilhelm 
Gábor, 2012 

79147 Két híd köze 054, 053/1, 

055/2, 055/4, 

053/5, 053/4, 

053/3, 053/2, 

2001, 2014, 

2015, 2012, 

2013, 2010, 

2011, 2008, 

2009, 2006, 

2007, 2004, 

2005, 2002, 

2003, 0231, 

0118/1, 0114, 

052, 0117/8, 

0117/10, 

0117/11, 055/1, 

055/5, 053/6, 

051/20, 0117/2 

19 Telepnyom (felszíni), 
Körös-kultúra,bronzkor, 

szarmata, Árpád-kor 

Terepbejárás, Nikolin Edit, 
1978;  

Helyszíni szemle, Sz. Wilhelm 
Gábor, 2012 

79149 Delel  0239/53, 

0239/54 

20 Telepnyom (felszíni), 
szarmata, Árpád-kor,  

Terepbejárás, Nikolin Edit, 
1978;  

 

79153 Harábó 0240/9 21 Telepnyom (felszíni), 
skor, Árpád-kor,  

Terepbejárás, Nikolin Edit, 
1978;  

 

79155 Bas-kút 0121, 0217/48, 

0217/49 

22 Telepnyom (felszíni), 
Árpád-kor 

Terepbejárás, Nikolin Edit, 
1978;  

Helyszíni szemle, Sz. Wilhelm 
Gábor, 2012 

79163 Bas-kút, Matkó-

fok északi partja 

0217/43, 

0217/44 

23 Telepnyom (felszíni), 
bronzkor-kora 

bronzkor, bronzkor-

kés  bronzkor, Árpád-

kor 

Terepbejárás, Nikolin Edit, 
1978;  

Helyszíni szemle, Sz. Wilhelm 
Gábor, 2012 

79165 Szivattyútelep 0113/1 24 Telepnyom (felszíni), 
szarmata 

Terepbejárás, Nikolin Edit, 
1978 

 

79167 Vincsága 0217/29 25 Szórványlelet, skor, 
Szórványlelet, 
szarmata,  

Terepbejárás, Nikolin Edit, 
1978 

 

79169 Veránka, 
Pusztafalu 

0169/1, 0172/4 26 Telepnyom (felszíni), 
Árpád-kor, kés  
középkor, 

 

 

79171 Várad 0217/48, 

0217/50 

27 Telepnyom (felszíni), 
középkor 

Terepbejárás: D. Szabó 
Kálmán, 1990 
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79173 Patonica-fok 

(Vajas-fok) 

hátja 

064/21, 064/22, 

064/23 

28 Telepnyom (felszíni), 
ismeretlen kor 

 

Terepbejárás: D. Szabó 
Kálmán, 1990 

 

 

86133 Erdészet, 
Dunavölgyi-
f csatorna K 

0253/5, 0245 29 Telepnyom (felszíni), 
szarmata, kés  
középkor 

Terepbejárás, Sz. Wilhelm 
Gábor, 2013 

86545 Veránka, Vajas-

dűl  

0176/4, 0175, 

0172/4 

30 Telep általában, skor, 
Temet , kora Árpád-kor 

Régészeti felügyelet, Sz. 
Wilhelm Gábor, 201Ő; 
Helyszíni szemle, Sz. Wilhelm 
Gábor, 201Ő 

87253 51-es út 1ő0. km 827/3, 09/23, 

09/24, 09/21, 

09/13, 09/6, 

09/7, 09/8, 09/9, 

09/12, 09/14, 

09/11, 09/10, 

08, 09/22, 

09/20, 09/25, 

09/19, 09/18, 

09/17, 09/16, 

09/15, 09/26, 

09/27, 09/28 

31 Telepnyom (felszíni), 
skor, szarmata  

Terepbejárás, Lóki Róbert, 
2014 

 

 
 

 

 

 

 

4. Változtatási szándékok 

A változtatási szándékokat a tervezés indításakor kapott információk alapján, az el zetes 

tájékoztatási szakaszban megismert helyszínek szerint tekintettük át. Azok a célok és 

feladatok kerültek meghatározásra, amelyek el segíthetik a település fejl dését. 

 

Lakóterületek 

A településfejlesztési koncepció a népességszám feltételezett kisebb mérvű emelkedésével 

számol, az ehhez szükséges területbiztosítást az avult épületek cseréjével és a lakatlan 

épületek felhasználásával látják biztosítani. 

 

Intézményellátás, intézményterületek 

A rendezési terv távlatban is a már meglév  intézmények által kijelölt központ fejlesztését 

tartja szem el tt. A községben új munkahelyeket biztosító önálló intézményterület kijelölését 

a belterület déli részén településkapu jelleggel tartja indokoltnak. A legjelent sebb b vítési 

igények a művel dés-oktatás, valamint a szabadid s és a sporttevékenységekhez, ill. az 

idegenforgalom fellendítési igényéhez kapcsolódnak. 
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Gazdasági területek 

Gazdasági célú beépítésre els dlegesen a volt major területek b vítésével használhatók fel, de 

a gazdasági területek további fejlesztését is indokoltnak tartja a településrendezési terv. 

Kereskedelmi szolgáltató terület kijelölése az ő1. sz. f út mentén és a belterület keleti részén 

tervezett. 

 

Ipari területek 

A településszerkezeti terv a már meglév  mez gazdasági üzemeket (majorokat) az ipari 

területek kategóriájába sorolta, ezek mez gazdasági üzemi területbe való átsorolására 

lehet ség van. Új mez gazdasági üzemi területek kijelölésére a hajóállomásra vezet  úttól 

délre kerül sor. 

 

Infrastruktúrafejlesztés 

A település közúti ellátottsága jónak mondható, az ő1. sz. f út új nyomvonalának pontos 

kijelölése még kidolgozatlan. A kerékpárút hálózat fejlesztése idegenforgalmi szempontból is 

fontos. 

A szennyvízhálózat kiépítése megtörtént, a rákötések a közeljöv ben valósulnak meg. 

Zöldterület 

A település zöldfelületi fejlesztése egy távlati program kidolgozásával a kés bbiekben 

valósítható meg. 

 

 

 

5. Hatáselemzés a különböző hatásterületek kijelölésével 

 

A településfejlesztési koncepció általánosságban fogalmazza meg azokat a célokat és 

feladatokat, amelyek a település átfogó fejlesztését szolgálják. Az örökségvédelmi 

hatástanulmány régészeti szakterületi részében ennek következtében ugyancsak általános 

irányelveket tudunk megfogalmazni. Ha a változtatási szándékok konkréttá és ismertté válnak 

szükség lesz a jelen hatástanulmány felülvizsgálatára az örökségvédelmi hatástanulmányról 

szóló 39ő/ 2012 (XII. 20) Korm. rendelettel összhangban. 
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5.1. Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy 

pusztulásának lehetőségei 
 

A többi érintett területen szükséges lehet a terepbejárás végzése, amennyiben ezt a 

véleményezési szakaszban az illetékes államigazgatási szerv indokoltnak tartja. Ha erre a 

kés bbiekben kerül sor, ezzel a terepbejárási dokumentációval szükséges a hatástanulmányt 

kiegészíteni. 

A változtatással érintett területek egyikén, a Dunavölgyi-F csatorna és az ő1. sz. f út közötti 

gazdasági területen nyilvántartott régészeti lel hely található. Erre a kés bbi beépítésnél 

figyelemmel kell lenni. 

 

Ugyanakkor nem zárható ki a kés bbi fejlesztéseknél régészeti leletek el kerülése. Ezekben 

az esetekben a 2001. évi LXIV., a kulturális örökség védelmér l szóló törvény, ment  

feltárásokra vonatkozó (2Ő-26.§) részét kell alkalmazni. A feltárásra jogosult intézmény 

ebben az esetben a Kecskeméti Katona József Múzeum (6000, Kecskemét, Bethlen krt. 1.) 

A tervezett fejlesztéseknél a konkrét tervek ismeretében szükséges az örökségvédelmi 

hatóságot, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala, Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatalát (6000, Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) megkeresni. A Hivatal, mint 

szakhatóság írja el  azokat a feladatokat, amelyek elvégzése szükséges a beruházások 

megkezdése el tt – terepbejárás, régészeti hatástanulmány, próbafeltárás, stb. –  a kulturális 

örökség védelme érdekében. 

  

A 2001.évi LXIV. törvény értelmében a régészeti lel helyeket – a fenntartható használat 

elvének figyelembevételével – csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok 

állománya számottev en ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelent sen ne 

károsodjanak. 

A régészeti örökség elemeit lehet leg eredeti lel helyükön, eredeti állapotukban, eredeti 

összefüggéseikben kell meg rizni. 

A védelmükre irányuló intézkedéseknek els sorban megel z , szükség esetén ment  

jellegűeknek kell lenniük. 

A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükb l csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók 

el.  
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5.2. A folyamatok iránya, visszafordíthatósága 

 

A régészeti lel helyeket érint  beruházások esetében nagyon fontos a helyi önkormányzat és 

az örökségvédelmi szakemberek, valamint a beruházók szoros együttműködése. Ez a szoros 

és konstruktív együttműködés teheti lehet vé a lel helyek védelmét, illetve a feltárások 

szakszerű elvégzését. Ellenkez  esetben a régészeti lel helyek megsemmisülése 

visszafordíthatatlanná válik. 

 

 

5.3. Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei 

 

A régészeti lel helyek állagromlásának lassítása vagy megállítása csak a helyi önkormányzat, 

a területileg illetékes múzeum, az örökségvédelmi hatóság és az érintett magánszemélyek és 

vállalkozások együttműködésével lehetséges. 

Amennyiben valamelyik beruházás régészeti lel helyet érint, a keletkez  károk enyhítésének 

a lehet ségei a következ k: a régészeti lel hely elkerülése, megel z  feltárás vagy a régészeti 

lel helynek a jogszabályban el írt elfedése. 

 

 

6. Összegzés 

 

A régészeti lel helyek nemzeti kulturális örökségünk fontos részét képezik, ezért mindenki 

részér l elvárható a törvények tiszteletben tartása és a jogkövet  magatartás. 

Érsekcsanád község településrendezési terve és településfejlesztési koncepciója általános 

elveket fogalmaz meg, ezért a régészeti hatásvizsgálat is általános elveket fogalmazhat meg.  

Érsekcsanád közigazgatási határán belül több régészeti lel helyet ismerünk. A településen 

módszeres terepbejárásra eddig még nem került sor, így régészeti lel helyek el kerülésével 

bárhol számolni lehet. Ezért a jöv beni fejlesztéseket a kulturális örökség védelmével 

összhangban kell végezni. 
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7. Nyilatkozat 

 

 

Alulírott, Székely György régész, nyilatkozom, hogy a 439/2013 (XI. 20) Korm. rendelet 

el írásának megfelel en szerepelek a Miniszterelnökség régészeti szakért i névjegyzékében. 

      Az általam jegyzett örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi jogszabályokkal 

és a hatósági el írásokkal összhangban készült, a tanulmányban szerepl  tervezett 

megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek. 

 

Kecskemét, 2016. május 15. 

 

            

                Székely György 

                      régészeti szakért  
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Mellékletek 

 

 

 

 

 
Érsekcsanád északi része az I. katonai felmérés térképlapján 

 

 

 

 

 

 
Érsekcsanád déli része az I. katonai felmérés térképlapján 
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Nyilvántartott régészeti lel helyek Érsekcsanád területén 

 

 

 
Nyilvántartott régészeti lel helyek Érsekcsanád területén 
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Nyilvántartott régészeti lel helyek Érsekcsanád területén 

 

 

 
Nyilvántartott régészeti lel helyek Érsekcsanád területén 
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Nyilvántartott régészeti lel helyek Érsekcsanád területén 

 

 


