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1. BEVEZETÉS 

A hatástanulmány a 314/2012.(XI. 8.) és a 39/2015. (III.11.) Korm. rendeleteknek 
megfelelően Nagymányok város Önkormányzata megbízásából – a településfejlesztési terv 
felülvizsgálati koncepcióhoz településtervező S.T.F.T Bt. készítteti, amelyet a megbízó 
településtervezője, Baracsi Viktória képvisel. A tervező részéről a megkeresés 2016. május 17-
én érkezett. 
A település szükséges dwg térképét és más térképállományokat, valamint a településfejlesztési 
koncepcióhoz készített korábbi és legújabb (Települési eszközök módosítása 2010. szöveges és 
térképi információikat digitális formában a tervező a rendelkezésemre bocsátotta, amihez 2016. 
május 24-én pótlólag becsatolta a Forster központtól kapott hivatlos nyilvántartás excel 
táblázatban rögzített adatait. 

A hatástanulmány szerkezetét és tartalmát a 2001. évi LXIV. törvény 85/A. §, a 39/2015. 
(III. 11.) Korm. r. 63. § (4) és 12. melléklete, valamint a 439/2013. (XI. 20.) Korm. r. 1. és 4. § 
határozza meg. A tanulmányt a „szerzői jogról” szóló 1999. évi LXXVI. tv., illetve a 2013. évi 
XVI. tv. 35. § 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 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet 7. §, valamint a 
47/2001. (III. 27.) Korm. r. szabályai szerint történhet. 
 
1.1 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 

A kulturális örökségvédelem területe összetett jogi szabályozási  rendszer keretében 
működik, amelynek alapját a vonatkozó nemzetközi egyezmények Magyarország jogrendjébe 
való beillesztése adta, illetve az 1990-es évek végétől a szakterület hazai körülményekhez 
igazodó újraszabályozása történt, amely folyamat még napjainkban is zajlik. 

A vizsgálatnál figyelembe vett, a kulturális örökség régészeti vonatkozásait érintő speciális 
törvények, és rendeletek 
A kulturális örökség védelemét megalapozó nemzetközi jogszabályok jegyzéke: 

• ,,1954. évi Hágai Egyezmény'' (1957. évi 14. törvényerejű rendelet a kulturális javak 
fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május hó 14. 
napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális 
javak háború idején megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) 
kihirdetéséről); 

• „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“ szóló 149/2000 (VIII. 31) Korm. rendelet  

• „Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése 
által Párizsban az 1970. évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény“ 1979. évi 
2. törvényerejű rendelet a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és 
tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló 
eszközökről szóló Egyezmény kihirdetéséről 

 
Az örökségvédelemmel, régészeti lelőhelyek védelmével kapcsolatos alapvető 
jogszabályok jegyzéke: 

• A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 
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• A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 

• A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 

• A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. r.) 

• A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 
199/2014. (VIII. 1.) Korm. r. ahol – többek között – 3. § b) és 5. § (1) a) a régészeti 
lelőhelyek közhiteles nyilvántartását vezetik 

• A Kormány 1513/2014. (IX. 16.) Korm. h. 1. a) szerint az Előzetes régészeti 
dokumentáció és az ehhez kapcsolódó próbafeltárás végzése 2015. jan. 1.-től a Forster 
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ feladata 

• Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. r. (a továbbiakban Bírs. 
rendelet) 
 

• A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről 
szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. r. 

 
• A muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló 47/2001 (III. 27.) Korm. r. 

 

Egyéb, a kulturális örökségvédelem területét érintő jogszabályok: 

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény –, amely a földvárak és halmok 
(temetkezési helyek) védelméről is rendelkezik ld. 23. § 

- A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
- 273/2007. (X. 19.) Korm. r. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, különösen a 19. sz. melléklet 
- 93/2012. (V. 10.) Korm. r. az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről 
- A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban Btk.). 
- A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban Sztv.) 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Ket.) 
- A 2015. évi CCXII. törvény 4. § által módosított „Az épített környezet alakításáról és 

védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. § (1) szerint „A legfeljebb 300 
négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén” az építéshatósági 
eljárás során az örökségvédelmi hatóság nincs nevesítve. Azaz ismert lelőhely esetében 
is az építtető jó szándékától, avagy felismerésétől és bejelentésétől függ a régészeti 
örökség megfigyelésének / megmentésének / megóvásának lehetősége. 

 
Általános elvek 
Magyarország Alaptörvénye Alapvetésének P) cikke alapján a kulturális értékek nemzetünk 
közös örökségét képezik. A jövő nemzedékek számára történő védelmük és megőrzésük 
mindannyiunk közös kötelessége, fontos állami feladat. Az Alaptörvény és az ágazati 
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jogszabályok egységesen a helyszíni megőrzés fontosságát helyezik előtérbe, a kulturális 
örökségvédelem preventív jellegére helyezve a hangsúlyt. 

A régészeti lelőhely – részben, mint a környezeti elemek egyike (1995. évi LIII. évi 
törvény 4. § 1. bekezdése) – a hatályos magyar törvények értelmében általános védelmet élvez. 
A törvény szelleme és a védelem logikája szerint a régészeti lelőhelyek épségének megőrzését 
a Kötv. rendelkezései szerint, az alábbiak alapján kell biztosítani:  

A Magyarország határain belül a föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő 
vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon, és a törvény erejénél fogva általános 
védelem alatt áll (Kötv. 8. § (1) bekezdése valamint 11. §). A kulturális örökség elemeinek 
megőrzése és megóvása a nemzet egészének feladata és kötelessége. Tilos a kulturális örökség 
védett elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása 
(Kötv. 4. § (1. bekezdés)! Mivel a kulturális örökség védelme közérdek, megvalósítása 
közreműködési jogosultságot és együttműködési kötelezettséget jelent az állami és 
önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, az egyházak, a társadalmi és gazdasági 
szervezetek, valamint az állampolgárok számára (Kötv. 5. § (1) bekezdés). 

A kulturális örökség védelme érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket - így különösen a 
terület- és településfejlesztés, terület- és településrendezés, környezet-, természet- és 
tájvédelem és az ezzel kapcsolatos beruházások tervezését – e védelemmel összhangban kell 
elvégezni (Kötv. 3. §). A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti 
állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni (Kötv. 10. § (1) bekezdés), illetve a 
régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén 
mentő jellegűeknek kell lenniük (Kötv. 10. § (2) bekezdése). Az örökségvédelmi jogszabályok 
ezt az ún. fenntartható használat elvének alkalmazásával biztosítják, és előírják, hogy a 
lelőhelyek területét olyan mértékben lehet csak igénybe venni, hogy azok állománya 
számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak (Kötv. 
9. §). 

Amennyiben a régészeti örökség helyszíni megóvása nem lehetséges, a lehető legnagyobb 
tudományos alapossággal, ahogy a tudományos célú kutatások esetében is, fel kell tárni, számba 
kell venni, értékelni kell őket, megőrzésükről gondoskodni kell (Kötv. 4. § (2) bekezdés).  

1.2. Fogalmi háttér, meghatározások 
A régészeti elemek vizsgálatát a kulturális örökség védelméről hozott 2001. évi LXIV. 
törvényben meghatározott fogalmi meghatározások (megállapíotta 2014. évi törvény CVI 22. 
§, hatályos 2015. 01.1-től) alapján végeztük: 

7. § 

1. Beruházó: beruházási, fejlesztési, bontási, helyreállítási vagy felújítási tevékenység 
engedélyezését kérelmező vagy azt végző természetes vagy jogi személy, illetve gazdasági 
társaság vagy annak megbízottja vagy felhatalmazottja, akinek érdekében az elvégzendő 
földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált. 

2. Elfedés: a feltárásra nem kerülő régészeti lelőhely, lelőhelyrész fizikai védelmét 
jogszabályban meghatározott módon biztosító műszaki megoldások régészeti megfigyelés 
mellett történő megvalósítása, amelyek visszabonthatóak, az esetleges későbbi, teljes felületű 
feltárás lehetőségét nem csökkentik vagy akadályozzák. 
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3. Előzetes régészeti dokumentáció: 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. 

4. Fenntartható használat: 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 
biztosított fennmaradásuk a jelen és jövő nemzedékek számára. 

5. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet. 

6. Gyűjtemény: gyűjtői tevékenység eredményeként létrejött, ritkaságából vagy jellegéből 
adódóan különös jelentőséggel bíró javak összessége, amelynek egységességében 
megnyilvánuló kulturális értéke meghaladja egyes darabjainak együttes értékét. 

7. Hadtörténeti örökség: 1711 utáni hadszíntér, csatatér, védelmi létesítmény, egyéb katonai 
objektum vagy hadi emlék, különösen harci repülőgép, kerekes vagy lánctalpas harcjármű és 
egyéb katonai fegyverrendszerek, fegyverek, felszerelés és egyenruha elemei, továbbá azok 
együttesei. 

8. Kiemelt nemzeti emlékhely: a nemzet és a magyar állam történelmében kiemelkedő 
jelentőségű nemzeti emlékhely, amelyet az Országgyűlés törvénnyel kiemelt nemzeti 
emlékhellyé nyilvánít. 

9. Közgyűjtemény: az állam, a helyi önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzat, a 
köztestület és a közalapítvány fenntartásában működő vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, 
muzeális intézmény, kép- és hangarchívum. A bevett egyház vagy a vallási tevékenységet 
végző szervezet kérelmére ezekkel azonos elbírálás alá kerülhetnek az egyházi jogi személy 
vagy a vallási tevékenységet végző szervezet fenntartásában működő, állami nyilvántartásba 
vett gyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép- és hangarchívum). 

10. Kulturális javak: az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, 
a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, 
hangrögzített, írásos emlékei és egyéb bizonyítékai - az ingatlanok kivételével -, valamint a 
művészeti alkotások. 

11. Kulturális örökség elemei: a régészeti örökség, a hadtörténeti örökség régészeti 
módszerekkel kutatható elemei, a műemléki értékek, valamint a kulturális javak. 

12. Kulturális örökség elemeinek kutatása: a kulturális örökség elemeire vonatkozó, annak 
pótolhatatlan forrásértékét feltáró, tudományos módszereket alkalmazó, roncsolásmentes vagy 
roncsolásos beavatkozással járó eljárás. 

13. Megelőző feltárás: írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel végzett régészeti 
feladatellátás (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás), amely a 
földmunkával járó fejlesztések, beruházások által érintett, nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
feltárására irányul, kivéve a nagyberuházást. 
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14. Mentő feltárás: régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, váratlan előkerülése 
során alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű megmentésére irányuló azonnali 
beavatkozás. 

15. Műemlék: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet jogszabállyal védetté 
nyilvánítottak. 

16. Műemlékfenntartás: a műemlék rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve 
értékei megőrzéséhez szükséges jókarbantartási tevékenység, a műemléket érintő szakszerű 
állagmegóvás, felújítás, építészeti, képző- és iparművészeti beavatkozás. 

17. Műemléki érték: minden olyan építmény, kert, temető, temetkezési hely vagy sírjel, terület 
(illetve ezek maradványa), valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, 
amely hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedő jelentőségű 
történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék, alkotórészeivel, tartozékaival és 
berendezési tárgyaival együtt. 

18. Műemléki helyreállítás: a jókarbantartási, fenntartási feladatokon túlmenő, a műemlék 
egészét vagy részét érintő felújítás, meghatározott állapotba való visszaállítást célzó építészeti, 
képző- és iparművészeti beavatkozás. 

19. Műszeres lelőhely- és leletfelderítés: a légi felvételezés, a föld és víz alatti építmények és 
tárgyak vagy azok maradványainak, lenyomatainak geofizikai úton történő felmérése, a 
fémkereső műszerrel (detektorral) végzett lelettérképezés vagy -gyűjtés, geodéziai felmérés, és 
minden egyéb műszerrel folytatott olyan tevékenység, amely régészeti lelőhelyek vagy leletek 
felderítésére irányul. 

20. Nagyberuházás: az alábbi, földmunkával járó beruházás: 

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

b) a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított beruházás, 

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

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

e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló 
törvény szerint kisajátítást végeztek. 

21. Nemzeti emlékhely: a nemzet történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, 
amely a magyar nemzet, illetve a magyar és az ország területén élő nemzetiségek 
összetartozását erősítő és identitásképző jellegénél fogva a nemzet önképében kiemelkedő 
fontossággal bír, továbbá amely országos jelentőségű állami megemlékezés színhelye lehet, és 
amelyet az Országgyűlés törvénnyel nemzeti emlékhellyé nyilvánít. 

22. Nyilvántartott műemléki érték: a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény alapján általános 
védelem alatt álló műemléki érték. 

23. Nyilvántartott régészeti lelőhely: a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény alapján 
általános védelem alatt álló régészeti lelőhely. 
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24. Örökségvédelmi felügyelet: a 46. § hatálya alá nem tartozó kulturális örökségi elemek 
megóvásának, fejlesztésének, fenntartható használatának hatósági felügyeleti eszközökkel, 
továbbá hatósági eszközökön kívüli, elsősorban tanácsadással és feladatellátással történő 
elősegítése. 

25. Örökségvédelmi többletköltség: a kulturális örökség védett elemein végzett kutatási, 
restaurálási vagy helyreállítási munkák olyan - az értéknövekedéssel csökkentett - költségei, 
amelyeket a hatóság írt elő vagy rendelt el, valamint amit a tulajdonos kezdeményezésére a 
hatóság annak elismer, és amelyek a védelem hiányában a fenntartással kapcsolatban egyébként 
nem merültek volna fel. 

26. Próbafeltárás: a régészeti érdekű területek régészeti érintettségének megállapítása, a 
régészeti lelőhelyek állapotának felmérése, jellegének, térbeli kiterjedésének és rétegsorainak 
megállapítása, a próbafeltárást követő megelőző feltárás esetén a veszélyeztető források és a 
megelőző feltárás módjának és mértékének meghatározása vagy a lelőhelyek védelmi 
fokozatának megállapítása és osztályozása céljából végzett régészeti feltárás. 

27. Régészeti bontómunka: a régészeti örökség elemeinek feltárás keretében történő kibontására 
és eredeti összefüggéseinek értelmezésére irányuló régészeti szaktevékenység (felületre bontás, 
rétegbontás, régészeti emlék bontása, nyesés, metszetek készítése), amely földmunkával járó 
fejlesztés, beruházás esetén régészeti feladatellátásnak minősül. 

28. Régészeti emlék: a régészeti örökség ingatlaneleme. 

29. Régészeti érdekű terület: valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a 
vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy 
feltételezhető. 

30. Régészeti feltárás: tudományos módszerrel végzett tevékenység (régészeti megfigyelés, 
terepbejárás, próbafeltárás, megelőző feltárás, mentő feltárás, tervásatás, műszeres lelet- és 
lelőhely-felderítés, beleértve a fémkereső műszer használatát), amelynek célja a régészeti 
örökség elemeinek felkutatása. 

31. Régészeti földmunka: a régészeti bontómunka kivételével a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyen a régészeti feltárás megvalósítása érdekében végzett, a régészeti feladatellátáshoz 
kapcsolódó, régészeti szaktevékenységnek nem minősülő, régészeti tükörfelületet kialakító 
gépi és kézi földmunkák összessége, amely nem foglalja magában a beruházás megvalósítása 
érdekében végzett földmunkát. 

32. Régészeti korú tárgy: bizonyítottan gyűjteményben fennmaradt, a kulturális javak körébe 
tartozó, 1711 előtt keletkezett tárgy. 

33. Régészeti lelet: 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. 

34. Régészeti leletek elsődleges feldolgozása: a leletek egyedi tisztítása, az állagvédelemhez 
szükséges mértékű restaurálása, azonosítása, és ennek időtartamára ideiglenes elhelyezése, 
amely a tudományos-szakmai hozzáférés és a múzeumba történő végleges befogadás feltétele. 

35. Régészeti lelőhely: földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei 
történeti összefüggéseikben találhatók. 
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36. Régészeti megfigyelés: a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő 
folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és 
dokumentálása. 

37. Régészeti örökség: 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. 

38. Régészeti védőövezet: a védetté nyilvánított régészeti lelőhely környezete, amely biztosítja 
annak fenntarthatóságát, megközelíthetőségét, tájképi védelmét. 

39. Tárgyegyüttes: több elemből álló, egymással lényegileg összefüggő kulturális javak 
összessége, amely kivételes kulturális jelentőségét ebben az állapotában őrzi, és amely 
kulturális érték tekintetében meghaladja egyes elemeinek együttes értékét. 

40. Teljes felületű feltárás: nyilvántartott régészeti lelőhelyen a régészeti örökség elemeinek a 
földmunkával érintett terület teljes egészén történő feltárása. 

41. Terepbejárás: 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. 

42. Tervásatás: tudományos célból végzett, tudományos szempontok alapján előre tervezett 
régészeti feltárás. 

43. Történelmi emlékhely: a nemzet vagy valamely velünk élő nemzetiség történelmében 
meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amelyet a Kormány rendelettel történelmi 
emlékhellyé nyilvánít. 

44. Történeti városmag: 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. 

45. Védetté nyilvánított régészeti lelőhely: miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény 
alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánított kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű, 
nyilvántartott régészeti lelőhely. 

46. Védett örökségi elem: az e törvény erejénél fogva általános védelem alatt álló, illetve 
miniszteri rendelettel vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem. 
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Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében 

A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján, a nyilvántartott régészeti lelőhelyen 
állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és e rendelet alapján, valamint az e rendeletben 
meghatározott engedéllyel végezhető. 

A (2) bekezdés alapján a nyilvántartott régészeti lelőhely állapotromlásának minősül a réteg 
vagy rétegsor átvágása, a történeti összefüggés megszüntetése, a régészeti leletek eredeti 
helyükről történő elmozdítása régészeti feltárás nélkül. A földmunkával járó beruházással (4. § 
(3) bekezdés) 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.  

(4) A lelőhely állapotváltozásával járó régészeti feltárás esetén előnyben kell részesíteni az 
eredeti rétegsort és történeti összefüggést tartalmazó lelőhelyrész megtartását. 

A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 40. § (1) alapján a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen 
a hatóság örökségvédelmi engedélye szükséges a következő – más hatóság (örökségvédelmi 
szakhatóság hozzájárulásával kiadott) engedélyéhez nem kötött – tevékenységekhez: minden 
30 centiméter mélységet meghaladó földmunka, tereprendezés, depó, feltöltés, töltés létesítése, 
illetve régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálatai. 

(2) A kérelemhez mellékelni kell: a tervezett tevékenység pontos helyszínének leírását annak 
földrajzi kiterjedésével, illetve helyszínrajzot (EOV vagy WGS84 földrajzi koordinátákat 
tartalmazó térképet), a tervezett tevékenység megnevezését, leírását, valamint a tevékenységgel 
érintett ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatát. 

(3) A hatóság döntéséhez kiemelten védett régészeti lelőhely esetén örökségvédelmi 
hatástanulmány készítését írhatja elő. 

(4) A hatóság az engedélyt megtagadja, ha a tervezett tevékenység következtében a lelőhely 
megsemmisülne, vagy részleges állapotromlása következne be. 

Régészeti megfigyelést (Kötv. 22. § (3) a pontja) ír elő, ha tervezett tevékenység nem vagy csak 
csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit, a 
régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos, a földmunka mélysége nem éri el a 
régészeti örökség elemeinek jelentkezési szintjét, a nyilvántartott régészeti lelőhely 
beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, vagy a beruházás műszaki 
jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el, 

Próbafeltárást (Kötv. 22. § (3) b pontja) ír elő ha előzetes régészeti dokumentáció nem áll 
rendelkezésre, vagy annak készítéséhez jogszabályban meghatározottak szerint nem végeztek 
próbafeltárást, ha földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul 
meg, vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy 
rétegsora nem ismert. 
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Mentő feltárás - váratlanul előkerülő régészeti emlékek  

Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is 
törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére a Kötv. 24. § (1) bekezdése 
szerint. Ha bármilyen tevékenység során régészeti feltárásnélkül 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 
Kötv. 24. § (3) bekezdése értelmében a feltárásra jogosult intézmény pedig köteles a mentő 
feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan – az elvárható ütemben – végezni, az 
előkerült régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni. 

A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. § és a 
2001. évi Bírs. rendelet alapján szankcionálják. 
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2. VIZSGÁLAT 

a) Történeti leírás, régészeti örökség felmérése 

A vizsgálat tárgyát képező település két nagyobb tájegység, a Keleti-Mecsek és a Völgység 
találkozásánál, a Ny-K folyású Völgységi-patak kiszélesedő völgyének két oldalán fekszik. 
Déli része a Keleti-Mecsek szélső mészköves, meredek oldalú dombsora és annak a patak menti 
lábához esik, északi fele pedig már a Völgység tagolt löszdombjain terül el. A meredek és 
lemosódásnak erősen kitett domboldalak miatt emberi megtelepedésre főleg az ÉNy-DK 
lefutású Nagy- és Kismocsaras patakok menti lejtők felső teraszai, valamint a Völgységi-
patakot kísérő széles völgy lankás oldalain lévő kisebb keresztirányú hátak voltak alkalmasak. 
A Mecsek dombjain mindössze egyetlen magaslati település nyomait figyeltük meg. Maga a 
középkori település a Völgységi-patak medence szerűen kiszélesedő részének északi oldalán 
lévő, a két kisebb  patak által tagolt löszplatón alakult ki. A két gyökeresen eltérő domborzati 
részen hasonló módon eltér az altalaj és a növényzet, mindezek következtében a mai 
gazdálkodás módja is. Az Mecsek erősen gyűrődött dolomitrétegein vékony, sovány, agyagos, 
barna erdei talajon elsősorban erdőgazdálkodás folyik, de egyre nagyobb a szerepe a 
kőfejtésnek is. Korábban külszíni szénbányászat is volt, de a bányászatot évek óta szüneteltetik. 
A kőzetrétegek gyakori felszíni kibukkanása mellett helyenként még a szén előfordulása is 
megfigyelhető.   

Az intenzívebb megtelepedés és tájátalakítás a Völgység területére eső löszdombos 
határrészt érte erősebben. Hajdan nagykiterjedésű cseres és tölgyes, gyertyán és nyárfás ártéri 
erdők fedték, amelyek az embernek a neolitikumtól kezdődő tájátalakító tevékenysége 
következtében mára szinte eltűntek. A korábbi vadvizeket a 19. és a 20. században 
szabályozták. A hajdani vizes, ingoványos és így „sáros“ vidék (Nagy-mocsaras völgy, Kis-
mocsaras völgy) mára kiszáradt. A vegyes (erdős-dombos, vizes, száraz-löszhátak) 
környezethez alkalmazkodó gazdálkodás és az ezáltal meghatározott közlekedési viszonyok 
(Völgységi-patak völgye) is gyökeresen megváltoztak. A Völgységi-patak széles völgyének 
alacsonyabb fekvésű részeit kitöltő réti öntéstalajok mellett az erdős domboldalak barna erdei 
talaja és az északi rész lösztakarója, a változatos domborzati viszonyok, az ásványi kincsek 
felszíni kibukkanásai, évezredeken át kiváló lehetőséget nyújtottak a komplex gazdálkodásra. 
A város határában található dűlőnevek: Kenderföldek, Libafarok, Lovas utca, Lencsés, Kis-
káposztás,Telkes-szántók, Kisházas-kertek, Pásztor-ház, Kis-mocsári-rétek, Halastó, Bánya-
dűlő, stb. jelzik a tájhasználat módját. A déli határrész erdős domboldalain az erdőgazdálkodás 
különböző módjaira utalnak például az Urbér-erdők illetve a Juhász-hegy, Erdei-földek, Hátsó-
erdő-szőlők dűlőnevek, ahol az utóbbiak például az irtásos gazdálkodásra utalnak.   

A településrendezési terv felülvizsgálatát a korábbi terv Régészeti hatástanulmány része 
és az azóta bekövetkezett változások miatt a közhiteles nyilvántartás (Forster Gyula 
Örökségvédelmi Központ) alapján végeztük, kiegészítve az adatok helyszíni ellenőrzése során 
tapasztalt megfigyelésekkel. A rendezési terv megújításához a terület egészére kiterjedő 
terepbejárást nem végeztünk. Ez a belterületi városrészen egyébként is kivitelezhetetlen lett 
volna, a költségek megsokszorozása esetén sem hozott volna azzal arányos eredményt. A 
külterületen pedig a vizsgálati időszakban már erős vegetáció miatt nem lehetett kiterjedt 
vizsgálatokat folytatni. Ezért a korábbi Régészeti hatástanulmányt alapul véve csak a korábban 
megfigyelt lelőhelyek jelenlegi állapotát néztük meg, valamint szúrópróbaszerűen ellenőriztünk 
a domborzati viszonyok alapján frekventált helyszíneket.  

 

11 
 



 
1. melléklet: 1-10 régészeti lelőhelyek Nagymányok szabályozási tervén (2008) 
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 A felülvizsgálat során a korábbi 10 helyszínnel szemben összesen  29 régészeti 
emléket (azaz a régészeti örökség ingatlan elemét: Kötv. 7. § 13.), ebből 28 régészeti 
lelőhelyet és 1 régészeti érdekű területet regisztráltunk a város kül- és belterületén. (Lásd 
a mellékelt 1. számú táblázatot) 

Nagymányok területén intenzív régészeti kutatás soha nem folyt, csak kisebb 
leletmentések, építkezésekhez kapcsolódó feltárások voltak. A város területéről az első 
leleteket a 19. század végén közölte Wosinsky Mór, majd hosszabb szünetekkel az 1960-as 
évek építkezései, a 2000-es évek elején pedig a közműfejlesztések során kerültek elő újabb 
tárgyak. A korábbi településfejlesztési tervben feltüntetett 10 lelőhely a város területéhez és 
domborzati adottságaihoz képest az átlag alattinak tartható. A felülvizsgálat tapasztalatai is azt 
mutatják, hogy a Mecsek meredek, erdős domboldalai és a határ északkeleti részének száraz 
löszplatója kivételével a különböző korszakokban elég sűrűn megtelepedtek.  
 
 
b.) természet, táj, tájhasználat – településhálózat és településszerkezeti 
összefüggések 
 
A régészeti anyagban a történeti folyamatosság az újkőkortól kezdve figyelhető meg, ebbe a 
korszakba az egykori vízfolyások mentén 11 lelőhely sorolható. Valószínűleg nem csak a 
korszak rövidsége miatt, de a kutatás hiányosságának is köszönhető, hogy a rézkorból 
mindössze egyetlen lelőhely ismert, hiszen a bronzkor különböző szakaszaiból már ismét szép 
számmal vannak adataink, összesen 10 helyszínről. Az egyetlen ismert magaslati település is 
ehhez a korszakhoz kapcsolódik. A tájhasználatban és a települési helyek kiválasztásában is 
alapvető változást hoz a kelta- és a római időszak. Az addig a vízfolyások mentén nagyobb 
számban elszórt kisebb őskori településnyom helyett már koncentráltan, a három középkori 
településhez hasonló környezetben figyelhető meg az eddig ismert két kelta és a három római 
kori település is. A népvándorlás korból csak temetőt ismerünk, így egyelőre nem tudjuk, hogy 
az ahhoz tartozó település miként helyezkedett el.   
 

A mai település középkori elődje a katolikus templom körüli részen volt, maga a templom 
középkori előzményekre épült a 18. században. A város mai külterülete az északi határrészében 
lévő ismeretlen nevű középkori település és az elpusztult, de a déli részen lévő majorság 
nevében máig megőrződött Csala falu határának beolvadásából alakult ki. Az egykori Csala 
falu a domborzati viszonyokat is figyelembe véve valahol a mai puszta terültén, a hegy lábánál 
a Völgységi-patak déli partján lévő lapos terasz területén lehetett. Itt a beépítettség miatt 
egyelőre nem lehetett régészeti jelenségeket megfigyelni, de a körülmények összessége alapján 
a területen indokolt a fokozott figyelem. Az irodalmi adatok megemlítenek még külön egy 
Határ-kápolnát is, ahol a visszaemlékezők szerint a török előtt egy kápolna volt, de elpusztult. 
Szántás alkalmával előkerült ott egy szobor és ennek építették az új kápolnát. 
 

A régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatok ezúttal is jól mutatják, hogy a települések és az 
ezekhez tartozó temetők helyét eleve meghatározta az, hogy a természettől már korábban 
elhódított (pl. erdőirtással) területeket az embernek mindig egyszerűbb volt kultúrtájként 
visszahódítani, megtartani, mint új területeket letarolni, azaz az eredeti természeti környezettel 
több munka árán megküzdeni. Ilyen okokból is élhettek – évezredeken keresztül – nagy 
intenzitással a vizsgálat tárgyát képező terület bizonyos pontjain szinte folyamatosan.  
Megjegyzendő az is, hogy a vízfolyások nem csak a településszerkezet vázát adták minden 
korban, de a közlekedés folyosói is voltak, ugyanakkor határként is funkcionálhattak. 
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Esetünkben a két tájegységet elválasztó és határoló Völgységi-patak völgye ezt a funkciót a mai 
napig betölti.  
 
c) – e) pontok nem képezik részét a régészeti munkarésznek 
 

f) Védettségek  5 8 20 

A vizsgált területen a településrendezési terv 1 db védett lelőhelyet említ (2) a római kori 
halomsír és a környezetében található villa Aparhant határába esik, de a kurgán széle átlóg még 
a mányoki határba is, ezért indokolt itt is külön kiemelni, hogy ez fokozottan védett régészeti 
lelőhely. (28/2005. (XI. 4.) NKÖM rendelet egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, 
illetve régészeti védettség megszüntetéséről: 

7. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom az Aparhant (Tolna megye), 
külterület 0128 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, a 0131/7 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott szántó, a 0131/8, 0131/9, 0131/11, 0131/12 és 0131/13 helyrajzi számok alatt 
nyilvántartott gyep, valamint a 0131/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és kivett 
művelési ágú, természetben a Mányoki-dűlő, Nagy Legelő földek és Csorgó nevű határrészek 
területén található ingatlanokat. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található késő 
bronzkori és kelta település, római kori villagazdaság, középkori falu, továbbá római kori, 
népvándorlás kori és késő avar kori temetők maradványainak megőrzése, kutathatóságuk 
biztosítása. 

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti 
lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.) 

További 4 db nyilvántartott (1., 6., 8., 10.), a Kötv. általános elvei alapján védendő és 
nyilvántartott régészeti lelőhelyet tüntetett fel.  További öt helyszínt nyilvántartásba vétel 
nélkül rögzített (3., 4., 5., 7., 9.). Az évek során a közműhálózat földmunkáihoz kapcsolódóan 
újabb 3 db lelőhelyet vettek nyilvántartásba (22-23-24.), illetve a megfigyelések alapján 
pontosították és új azonosítóval látták el a részben már korábban is ismert lelőhelyet (22-23.). 
A településrendezési terv felülvizsgálata során további 15 helyszínen figyeltünk meg régészeti 
leleteket (11-12-13-14-15-16-17-28-19-20-21., 25-26-27-28.), ezeket az eddig nyilvántartásba 
nem vett, a rendezési tervből ismert lelőhelyekel együtt bejelentjük a Forster Gyula 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központnál, összesen 20 db-ot.  

 

g) Örökségi értékek elemzése  

A régészeti örökség látható, tájképi szempontból is fontos jelentőségű eleme az Aparhant-
Nagyfüzes földek római kori halomsírja, amely védett régészeti lelőhely, de a természetvédelmi 
törvény alapján is védelmet élvez. (A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. §) 

 

h) Területhasználat és terület állapota a régészeti örökség összefüggésrendszerében 

A jelenlegi területhasználat (mezőgazdasági művelés, illetve általános belterületi használati 
mód: magán- és közterületek gondozása) többségében nem veszélyezteti, vagy csak 
kismértékben sérti az ismert és a feltételezett / ismeretlen régészeti örökség elemeit. Azonban 
a római kori halomsírnál (2) az egyre nagyobb teljesítményű gépekkel folytatott mezőgazdasági 
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munkák miatt folyamatos elszántás figyelhető meg, ami fokozottan veszélyezteti és rontja a 
régészeti lelőhely állapotát, noha a tumulus a már fenn hivatkozott módon a Természetvédelmi 
és a Kötv. együttes védelme alatt áll. A szénbánya további bővítése pedig  közvetlenül 
veszélyezteti az ott lévő (28.) bronzkori régészeti lelőhelyet. 

A domborzati viszonyok miatt a régészeti lelőhelyeket az erózió is erősen veszélyezteti, a 
szántott területeken ez a folyamat különösen erős.  

 

j.) folyamatok iránya, visszafordíthatósága 

A mezőgazdasági művelés a nagyobb teljesítményű gépekkel mélyebben forgatja át a talajt, a 
gazdák tudatosan törekszenek a korábbi „eketalpnál“ felhalmozódott tápanyag áthalmozására. 
Ez a régészeti lelőhelyek további részének megsemmisüléséhez vezet. Másik új jelenség, a 
korábbi tárcsázás helyett használt  rotációs talajlazító, amely szó szerint ledarálja a szántott 
régeben lévő régészeti leleteket. Ennek következményei már a mostani felülvizsgálat során is 
jól érzékelhetők voltak. Különösen a nagyüzemi parcellákon fekvő, a rendezési terv leírása 
szerint a kerámialeletekkel még jól meghatározható lelőhelyeken most már csak apró, alig 
meghatározható cserépdarabok voltak.  

A szénbányászat folytatása esetén a bánya bővítési irányába eső bronzkori település 
(28.) megsemmisül. Csak az mentheti meg, ha a bányászat abban az irányban nem vesz igénybe 
újabb területeket.   

Az örökségvédelmi szempontokból negatív irányú folyamatok – mivel az egyszer az 
eredeti összefüggéseiből elmozdított régészeti tárgy ugyanoda, ugyanolyan módon vissza már 
nem helyezhető – egyirányúak, hatásukat legfeljebb csak csökkenteni, lassítani lehet, 
visszafordítani nem.  

 

 k.) kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei 

A beruházások földmunkáinál a régészeti lelőhelyek megelőző feltárása, a mezőgazdasági 
művelésű területeken a hagyományos technológiák támogatása szerepelhet reális 
kárenyhítésként. A római kori halomsírnál  (2) folyamatos elszántás figyelhető meg, ami miatt 
gyep művelési ágú, legalább 5 m széles védőövezet kialakítása javasolt. Itt a mentő- vagy 
megelőző feltárás is csak részleges, az esetlegesen még meglévő mozdítható örökségi elemek 
és az információk kimentését szolgáló kárenyhítési megoldás lehet, a tájképi jelentősége miatt 
a halom így sem bontható el véglegesen (A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
23. §). 

A szénbánya kijelölt bővítési területébe eső bronzkori lelőhelynél (28.) – hasonlóan a 
többi, esetleg a későbbi beruházások földmunkái által érintett lelőhelyhez – végső esetben a 
teljes felületű megelőző régészeti feltárás lehet a megoldás a kárenyhítésre, melynek költségei 
a beruházót terhelik. 

A mezőgazdasági művelésű területeken az örökségvédelmi szempontokból negatív 
irányú folyamatok csak a gazdálkodási módszerek komplex, az erózióvédelemmel és a 
talajerőgazdálkodással is összefüggő  környezettudatos gazdálkodási módok fokozottabb 
bevezetésével lennének lassíthatók, illetve megállíthatók. 
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Összefoglalás 

Nagymányok városban a területének nagyságához viszonyítva átlagosnak mondható az ismert, 
illetve már nyilvántartott régészeti lelőhelyek száma (28+1 régészeti érdekű terület). Ezek 
többsége külterületen, mezőgazdasági művelésű területeken találhatók. Ha a jelenlegi 
hasznosítási és művelési módban jelentős változás nem következik be akkor ezeknél 
különösebb beavatkozásra nincs szükség. Azonban esetleges külterületi fejlesztések, 
átminősítések tervezése esetén  érdemes itt is figyelembe venni nyilvántartott, illetve várhatóan 
nyilvántartásba kerülő lelőhelyeket. 

 A belterületi részen a rendezési tervben rögzített állapothoz képest jelentősen változást 
a felülvizsgálat során nem tapasztaltunk, egyetlen új megfigyelés (24.) kivételével itt inkább 
csak már a korábban ismert lelőhelyek határának pontosításáról (6., 7.) illetve új azonosítóval 
való ellátásáról beszélhetünk (22-23.). Összességében ezek a fejlesztések tervezése 
szempontjából a korábbinál nagyobb korlátozást nem jelentenek.  
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2. melléklet: Régészeti lelőhelyek és régészeti érdekeltségű terület Nagymányok város 
területén (2016)  
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3. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK (Szöveges, vagy térképi folyamatok megjelenítése) 
a) – d) pont együttes elemzése 

Ma már a vonatkozó jogszabályok alapján elképzelhetetlen a városfejlesztés során az 
örökségvédelmi szempontok figyelmen kívül hagyása. Nagymányok ebből a szempontból is 
azon szerencsés városok közé tartozik, ahol az ilyen irányú gondolkodás már az előző rendezési 
tervben is megjelent, így a további fejlesztések során már csak a megkezdett úton kell 
továbbhaladnia. Itt most természetesen csak azokra a kérdésekre lehet kitérni, amelyek veszélyeztetik 
a régészeti lelőhelyek fenntartható használatát, illetve azon változtatási irányok következményeire és az 
esetleges védelem elkerülhetetlenül szükséges lépéseire hívjuk fel a figyelmet. 

 
1. A városi infrastruktúra (pl. közművek, földkábeles /villany és telefon/ hálózatok) 

modernizálása és új területek kiépítése során az örökségvédelmi szempontokat (pl. 
megfigyelés, dokumentálás) figyelembe kell venni. 

2. A közterületek színvonalának javítása során (pl. díszkivilágítás, térrendezés), ha kis 
felületen is, de szükséges a régészeti-történelmi emlékek megfigyelhetőségének 
biztosítása. Ez – sok esetben valószínűleg – szakfelügyelettel párhuzamos 
dokumentálással megoldható. 

3. Az új feltáró utak a meglévő belterületi utak összekapcsolásakor a régészeti örökség 
elemeinek megkutatása, megőrzése stb. nem megkerülhető feladat. Erre már a tervezés 
fázisában gondolni kell. 

4. Az építési övezet és a közterületi feltárások változása különösen a Pincesor 
térségében lévő avar temetőt (6.) veszélyezteti. A tervezéskor figyelembe kell venni, 
hogy a munkálatok nem történhetnek a régészeti örökség kárára, abban a térségben 
csak a leletmentő- és megelőző régészeti kutatások elvégzésével folytathatók 30 cm 
mélységet meghaladó további földmunkák. 

5. A vízfolyások torkolatánál kialakult koncentrált régészeti lelőhely (20.) területét 
érintő bármilyen változás során sérülhetnek az örökségvédelmi érdekek, ezért itt 
célszerű a jelenlegi állapot fenntartása, vagy maximum a jogszabályi lehetőségekkel 
élve a 30 cm-t meg nem haladó mélységű mezőgazdasági tevékenységgel való 
tervezés. 

6. A szénbányászat folytatása esetén a bánya bővítési irányába eső bronzkori település 
(28.) megsemmisül. Ezért itt a kitermelés folytatása esetén szükséges a terület teljes 
egészére kiterjedő megelőző régészeti feltárás elvégzése. 

7. A római kori halomsírnál (2.) folyamatos elszántás figyelhető meg, ami miatt az 
örökségvédelmi intézkedések során legalább 5 m széles gyep művelési ágú védőövezet 
kialakítása javasolt.  

8. Csala puszta jelölt területe (29.) a történeti adatok és topográfiai helyzete okán 
régészeti érdekű.  

9. A szükséges és új ipari-gazdasági és közlekedési, logisztikai területek kialakítása során 
lehetőleg el kell kerülni a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket.  
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4. HATÁSELEMZÉS 

d) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy 
pusztulásának lehetőségei 

A tervezett építői beruházások (útépítések, folyamatos belterületi fejlesztések és egyes területek 
átminősítése miatt), illetve köz- és magánerős építkezések földmunkái bel- és külterületet 
egyaránt érintenek. 

Az elvégzett értékvizsgálat és a hatáselemzés alapján megállapítható, hogy az esetleg 
tervezhető beruházások földmunkái közepesnek mondható örökségvédelmi kockázatokkal 
járnak.  Magasabb kockázat feltételezhető a pincesor (6.), templom (8.) környezetében (22.) és 
a középkori település (23.) területén. 
A rendelkezésünkre álló adatok alapján csak e területen lehet számítani esetleg olyan, a Korm. 
r. 28. § (1) bekezdésében meghatározott régészeti lelőhelyekre, amelyek veszélyeztetik a 
beruházások eredeti helyszínen, vagy eredeti technológiával történő megvalósítását. 
Az Árpád- és középkori falvak helyét meg kell ismerni (pl. Csala falu 29.) ezek még megmaradt 
részletei – lehetőség szerint – nem pusztíthatók el. Ugyanakkor ezek dokumentálásának 
lehetőségét a várostörténet szempontjából is biztosítani érdemes és szükséges. 
 

A város területén jelen pillanatban 27 (+ 1 nem azonosítható) régészeti lelőhelyet 
ismerünk. Ezek közül – jelenlegi ismert kiterjedésük szerint – kb. 6-8 lelőhelyet érinthetnek a 
fejlesztésekkel együtt járó földmunkák. Ezek, régészeti megfigyelést követő ásatással 
feltárhatók. Megmaradás(uk)áról, megtartás(uk)áról, esetleges bemutatás(uk)áról és 
pusztulás(uk)ának lehetőségéről és mértékéről az ásatások tényeinek ismeretében az illetékes 
Járási Örökségvédelmi Hivatal dönt. Bizonyos esetben – pl. temető feltárása – az ásatási 
folyamat maga szünteti meg az in situ örökség emléket.  

A város határába eső egyetlen fokozottan védett régészeti lelőhely fontosságára, a római 
kori halomsír (2.) örökségi- és természeti-tájképi jelentőségére is érdemes lenne fokozottabban 
felhívni a figyelmet. A köztudat ilyen irányú erősítése is segítheti az örökségi elemek 
hathatósabb megőrzését, ezért célszerű lenne a helyszínt figyelemfelhívó, tájékoztató táblával 
is ellátni. Hasonló módon segíthetné a tájékoztatást és a figyelem felhívását a Pincesoron (6.) 
is egy hasonló tábla kihelyezése, ami idegenforgalmi-turisztikai szempontból szintén hasznos 
lehet.  
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Nagymányok város területén 28 db nyilvántartott, illetve nyilvántartás számára 
bejelentett (egynek pontos topográfiai helyzete nem ismert), a törvény védelme alatt álló 
régészeti lelőhely van. (Lásd a mellékelt táblázatot és térképet.) 
 

Olyan jelentőségű emlék (pl. római kori épületek és mozaikok, középkori épületek) 
előkerülése csak a katolikus templom környezetében (8.) várhatók, amelyek a tervezett 
beruházások kivitelezését veszélyeztethetik. Ugyanakkor a vízfolyásokat követő területek az 
eróziónak erősen kitett részek kivételével gyakorlatilag végig régészeti érdekű területnek 
tekintendők. Az ős- és kora középkori települések és temetkezések a beruházások 
megvalósítását nem veszélyeztetik, de feltárásuk indokolt, csak kis mértékben kell számítani az 
emlékek megőrzését, bemutatását előíró Hivatali határozatokra és ezek következményeire 
(anyagi költségek). 

A kulturális örökség régészeti emlékeinek megmentése még feltárás esetén is, mai áron 
több millió Ft-ban prognosztizálható. Ez az összeg azonban a pontosító kutatások (pl. 
terepbejárás, szondázás) függvényében esetleg meghatározható. A beruházó ezek 
mérlegelésével dönthet a tervezésről és a kivitelezésről. Ha a nem igazán várt emlékek (kőfalak, 
netán mozaik, falfestmény), vagy más kiemelkedőként értékelhető jelenség mégis előkerülne, 
azok sorsának eldöntése – a feltárásokat záró régészeti szakvélemény és helyszíni szemle 
alapján – az illetékes Hivatal kompetenciájába tartozik. 
 

A földmunkákkal érintett és a tervezési területeken az alábbi pontokban összegezhető a helyzet 
és a teendők: 

No. 1. A Kötv. 24. § (2)-ben foglaltak szerint, ha bármilyen földmunka során régészeti emlék, 
illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket 
veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és a területileg illetékes múzeumhoz bejelentést 
tenni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 67. § és 82. § (2), valamint az 
örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI. 18.) Korm. r. alapján örökségvédelmi bírság 
kiszabását vonhatja maga után. 

No. 2. Az esetleg ismeretlen és feltételezett régészeti jelenségek (ami esetünkben – jelenlegi 
ismereteink birtokában – csak mélyebben fekvő ún. csontvázas temető, vagy eddig szinte 
bolygatatlan település lehet) biztonsága miatt – amennyiben a Hivatal szükségesnek tartja – a 
régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) elégségesnek látszik. Ennek jelenlegi maximált óradíja 
– a belügyminiszter 2015. évi közleménye szerint – 8.000 Ft + ÁFA. Ez az óradíj nyilvánvalóan 
változhat, amiről a BM honlapjáról tájékozódhat az érdeklődő, ugyanakkor a mindenkor érintett 
beruházónak – az előzetesen megkötött szerződés alapján – logikus módon csak a 
szakfelügyelet általa igazolt összegét kell kiegyenlítenie. 

No. 3. Amennyiben olyan tervezési területeken történne beruházás, ami régészeti lelőhelyet 
érint, ott a jogszabályok szerint kell eljárni és az illetékes Járási Örökségvédelmi Hivatalt be 
kell vonni. Számítani lehet: ún. Előzetes Régészeti Dokumentáció készítésére, és próba- vagy 
megelőző feltárásra, amelyek mindegyikét a beruházónak kell finanszíroznia. 
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A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a város területén a régészeti feladatellátásra a 
Wosinsky Mór Megyei Hatókörű Városi Múzeum (Szekszárd, Szent István tér 26., tel: 74-316-
222, igazgató: Ódor János Gábor)  jogosult. 

Régészeti ügyekben szakhatóságként jelenleg a Tolna megyei Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (7100 Szekszárd, 
Bezerédj utca 1.  Telefon: (74) 503 910, vezető: Petz Ildikó, E-mail: 
petz.ildiko@jaras.tolnamegye.hu; régészeti felügyelő: Ódorné Tóth Tünde 
odorne.tunde@jaras.tolnamegye.hu) az illetékes. 
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6. A JOGSZABÁLYI, SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK ÉS A FELÜLVIZSGÁLAT ERDMÉNYEKÉNT A 
NAGYMÁNYOK VÁROS HATÁLYOS HÉSZ SZÖVEGÉBEN JAVASOLT VÁLTOZÁSOK, 
KIEGÉSZÍTÉSEK   

 

Régészeti lelőhelyek védelme 

...§ 

(1) A régészeti örökséget érintő kérdésekben a rendezési tervhez készített hatástanulmányban 

foglaltak az irányadók. 

(2) A település teljes közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelőhelyek ex 

lege védettek.( A régészeti lelőhelyeket és régészeti érdekű területeket a … számú 

melléklet tartalmazza) 

(3) A település közigazgatási területén található vízfolyások, tavak, nádasok magas 

partvonulatai a vonatkozó törvény szerint régészeti érdekű területek. 

(4) Művelési ágváltás (különösen szőlő, gyümölcsös és erdő telepítése esetén), továbbá 

minden szántási mélységet meghaladó földmunkával járó fejlesztésnél, beépítésnél 

a régészeti örökségvédelmi szakhatóság véleményét ki kell kérni mindaddig, amíg a település 

teljes közigazgatási területének régészeti topográfiája elkészül, s a nyilvántartott 

adatok Nagymányok község Helyi Építési Szabályzatában rögzítésre nem kerülnek. 

(5) Az régészeti ügyekben illetékes elsőfokú régészeti hatóság az alábbi felsorolt esetek közül 
az elsőben 

engedélyező, a másodikban szakhatósági közreműködő, míg a harmadik esetben 

– lelet spontán előkerülésekor – bejelentés alapján a mentő feltárást az illetékes 

múzeum végzi. 

- védetté nyilvánított lelőhely területe, 

- nyilvántartásba vett lelőhely területe, 

- régészeti érdekű terület, ahol régészeti lelet előkerülése várható vagy feltételezhető.* 

(6) A védett régészeti lelőhelyek területén a régészeti hatóság engedélye szükséges 

egyébként építési, vagy más hatósági engedélyhez nem kötött 30 cm mélységet 

meghaladó földmunkával járó, illetőleg a terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló 

változtatásokhoz, munkálatokhoz, tevékenységekhez. Más hatóság engedélyéhez 

kötött talajbolygatással járó, illetve a terület használati módjával összefüggő tevékenység 
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esetén a régészet építési hatóságot szakhatóságként meg kell keresni. 

(7) Beépítésre nem szánt területeken lehetőség van a művelési ág változtatására 

(szántott lelőhelyek esetében kívánatos), a változtatási szándék megadását a régészeti 

örökségvédelmi szakhatóság engedélyéhez kell kötni. 

(8) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén minden, az eddigi használattól eltérő 

hasznosításhoz, építkezéshez, földmunkához a régészeti építési hatóság szakhatósági 

hozzájárulása szükséges. 

(9) Régészeti érdekű területet érintő tervezés esetén ki kell kérni a régészeti hatóság 

véleményét. 

(10) Amennyiben a település közigazgatási területén bárhol – nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeken és a régészeti érdekű területeken kívül – építkezés, vagy művelés 

kapcsán régészeti leletek, vagy régészeti objektumok előkerülése esetén a munkákat 

fel kell függeszteni és értesíteni kell az illetékes Múzeumot és a régészeti örökségvédelmi 
szakhatóságot. 

Hatálya kiterjed a föld és a víz védelmére, a levegő tisztántartására, az élővilág-, táj- és 

természet védelmére, a települési környezet megóvására, zaj- és rezgések elleni 

védelemre, valamint a hulladékkezelésre. 
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7. NYILATKOZAT 

A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy a régészeti hatástanulmány az 
örökségvédelmi jogszabályok és a hatósági eljárások figyelembe vételével készült.  

A hatástanulmány 2 (két) db nyomtatott, aláírt példányát és 1 (egy) db digitális változatát CD-
n a megrendelőnek, 1 (egy) nyomtatott és 1 (egy) digitális verzióját az illetékes Hivatalnak és 
1 (egy) nyomtatott és 1 (egy) digitális példányát a Savaria Múzeumnak adom át. 

A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy régész diplomával rendelkezem, és 2005-től 
ezen a területen szakértőként tevékenykedek, az országos szakértői névjegyzékben szerepelek. 
A 393/2012. (XII. 20.) Korm. r. 3. § (2) és a 439/2013. (XI.20.) Korm. r. 4. § (1) a) pontja 
alapján van jogosultságom a régészeti hatástanulmány elkészítésére. 

 

 

    

Szekszárd, 2016. július 05.                                                               

                                                                                                     Dr. Szabó Géza PhD régész 

diploma: 66/1986. JATE, Szeged 

örökségvédelmi szakértő 1/435-4/2005  

régészeti szakértő (névjegyzéki eng. sorszáma: 15-030) 

7100 Szekszárd, Benedek völgy 8844 hrsz. Tel: 06-30/405-30-57 

 

 

 

A hatástanulmány ezen szövegének mellékletei: 

- 1 db színes, M : 10 000 topográfiai térkép a lelőhelyek jelölésével, 
- 1 db shp állományú térkép a lelőhelyek jelölésével, 
- 1 db táblázat a nyilvántartott, illetve a Forster Gyula Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központnál bejelentett lelőhelyekről,  
- a teljes (szöveges és térképi) anyagot tartalmazó CD. 

 

25 
 







1. számú táblázat:   
Nagymányok településfejlesztési terve felülvizsgálata 

régészeti megalapozó vizsgálati munkarész 

a 314/2012. korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján 

 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

A történeti sajátosságok, a törökkori pusztítások, a 18. századi betelepítés, újjáépítés miatt a középkori település szerkezeti 
elemei folyamatos, a felszínen is megfigyelhető módon nem maradtak meg. A középkori alapokon megújított római 
katolikus templom miatt feltételezhető, hogy a közvetlen környékén az utcák vonalvezetése megőrzött valamit a korábbi 
állapotokból. Hasonló jelenség feltételezhető Csala-puszta városrészen is, ahol ugyan eddig nem került elő a középkori 
falura utaló lelet, azonban a terepi viszonyok, az utcaszerkezet valószínűsítik ezt. Terepi megfigyeléseink alapján ezért a 
puszta központi részét régészeti érdekeltségű területnek jelöljük (29).  

1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

Nagymányok régészeti lelőhelyei   
No Státusz Lelőhely név Korszak EOV  

térképszelv
ény 

HRSZ EOV Y – 
koord. 

EOV X – 
koord. 

Balti 
mag. 

Veszélyez-
tetettség 

Besorolás 
javaslat 

1. 48421 
nyilvántartott 

Nagymányok – 
Lencsés-földek (Nagy-
szántók; Izmény-
Zsellérföldek) 

Település, római 
Település, újkőkor 

 
24-413 

024/45-48., 
59; 026/63-
66. 

603150 106800 150 mezőgazd. 
művelés 

Régészeti 
terület 



2. 47082 
nyilvántartott 

Halom (Aparhant-
Nagyfüzes-földek) 

Temető, római kor 
halomsír 

24-413 030/32. 604700 107300 169 mezőgazd. 
művelés 

Fokozottan 
védett 

 
3. rend. terv 

2006 
nem 

bejelentett 

Templom-földek 
 

Település, középkor 24-413 026/56-61. 603600 106600 155 mezőgazd. 
művelés 

Régészeti 
terület 

4. rend. terv 
2006 
nem 

bejelentett 

Határ-kápolna 
 

Templom? középkor 24-413 026/50; 
027/4; 
030/36., 54-
57. 

604100 105800 155 mezőgazd. 
művelés 

Régészeti 
terület 

5. rend. terv 
2006 
nem 

bejelentett 

Kisházas-dűlő I. 
 

Település, újkőkor 24-413 020/1; 021/2 
022/6-7. 

604000 105450 160 mezőgazd. 
művelés 

Régészeti 
terület 

6. 23195 
nyilvántartott 

Pincesor (Hohl) 
 

Temető, avar kor  24-413 294/1, 278, 
184/19, 

184/20, 232-
234, 184/29, 

295, 273- 
278, 248, 

393, 294/2, 
260, 313, 
314, 312, 

264, 315/2, 
261-263, 
265-272, 
296-311. 

604600 104900 150 építkezés, 
közművek 

Régészeti 
terület  

 

7. rend. terv 
2006 
nem 

bejelentett 

Szilvás-dűlő (Dózsa 
György utca) 
 

Település, rézkor 
Település, késő 
bronzkor 

24-413 026/12-14; 
405-413; 
420/1,3,  
421-446, 

604400 104750  építkezés, 
közművek, 
mezőgazd. 

művelés 

Régészeti 
terület 

8. 23203 Katolikus templom Település, Mányok 24-413 333; 334; 604724 104599  150 építkezés, Régészeti 



nyilvántartott (Táncsics utca) középkori falu,  
Temető, középkor  

390/1/2. közművek terület 

9. rend. terv 
2006 
nem 

bejelentett 

Béke utca déli része 
 

Temető, avar? 24-413 582., 612; 
615; 616; 
619; 620. 

604600 104300 145 építkezés, 
közművek 

Régészeti 
terület 

10. 43826 
nyilvántartott 

Vaskapu (Országúti-
dűlő, Alkotmány utca) 
 

Település, késő 
bronzkor 

24-413 05/7; 06/2-3;  
753; 755/1; 
658 közl. út; 
666 vasúti 
pálya. 

603800 104200 145 építkezés, 
közművek, 
mezőgazd. 

művelés 

Régészeti 
terület 

11. új megfigyelés, 
bejelentett 

Nagyhatár-szántók Település, újkőkor 
Temető, bronzkor 

24-413 020/8-11 
020/13 
032 

602190 106040 150 mezőgazd. 
művelés 

Régészeti 
terület 

12. új megfigyelés, 
bejelentett 

Halastó Település, újkőkor 24-413 020/7-8 602690 105850 157 mezőgazd. 
művelés 

Régészeti 
terület 

13. új megfigyelés, 
bejelentett 

Kiskáposztás Település, újkőkor 24-413 020/7 602850 105550 155 mezőgazd. 
művelés 

Régészeti 
terület 

14. új megfigyelés, 
bejelentett 

Kismocsáros Település, újkőkor 24-413 026/52-53 603590 105200 155 mezőgazd. 
művelés 

Régészeti 
terület 

15. új megfigyelés, 
bejelentett 

Kismocsár-rétek Település, újkőkor 24-413 026/51-52 603700 105200 155 mezőgazd. 
művelés 

Régészeti 
terület 

16. új megfigyelés, 
bejelentett 

Nagykáposztás Település, újkőkor 
Település, bronzkor 
Település, római kor 

24-413 024/66-68 
024/38 
022/5 

603510 104660 152 mezőgazd. 
művelés 

Régészeti 
terület 

17. új megfigyelés, 
bejelentett 

Nagy-mocsár-kertek  Település, kelta 24-413 017/14-17 603890 104690 145 mezőgazd. 
művelés 

Régészeti 
terület 

18. új megfigyelés, 
bejelentett 

Kismocsáros-árok Település, bronzkor 
Település, kelta 

24-413 024/33 604030 104890 145 mezőgazd. 
művelés 

Régészeti 
terület 

19. új megfigyelés, 
bejelentett 

Hátsó pincesor Település, újkőkor 24-413 514/2 
514/4-16 
024/27 

604160 104650 140 mezőgazd. 
művelés 

Régészeti 
terület 

20. új megfigyelés, Hunyadi utca Település, újkőkor 24-413 014/14, 604120 104500 145 mezőgazd. Régészeti 



bejelentett Település, bronzkor 016,  
537-538, 
555-560, 
544-552, 
017/1-12, 
514/1, 
522-533,  
017/10 
521/1-2, 
517-520, 
516/1-2, 
512—13, 
515 
021/1 

művelés terület 

21. új megfigyelés, 
bejelentett 

Sivár-földek Település, újkőkor 24-413 026/19-22 604190 105130 150 mezőgazd. 
művelés 

Régészeti 
terület 

22. 23203 
nyilvántartott 

Katolikus templom 
(Táncsics utca) 

Település, Mányok 
középkori falu,  
Temető, középkor  

24-413 368-370, 
366, 389, 
357-358, 
355/1, 
365, 376 
353-354, 
356, 359, 
361/1, 
362-364, 
355/2, 
350-352, 
345-346, 
383-387, 
371-373, 
328/5 

604724 104599  145 építkezés, 
közművek 

Régészeti 
terület 
bővült 
10. lh 

23. 87133 
nyilvántartott 

Petőfi utca környéke Település, középkor 24-413 634-635, 
348, 347/1 

605155 104732 140 építkezés, 
közművek 

Régészeti 
terület 



335, 42/16 
42/17, 342, 
343, 42/14-
21, 49-50, 
349, 344, 
633/4, 341, 
390/1, 340/1 
340/2,  
028/10, 87 
80, 246-248, 
79, 73, 74/1 
74/2, 68/2 
94, 42/23-25 
42/27-39, 
337, 42/61 
85,69/4, 
68/1, 83 
390/2, 334 
84, 65/1 
332, 331 
91, 90, 70,  
328/1, 71, 
82, 89, 86, 
76, 75, 67, 
63-64, 92, 
333, 328/2, 
72,  
69/3, 330/1 
81, 328/3, 
93, 78, 77,  
96/2, 96/1,  
95/1, 97-
100, 157, 



156, 102-
106, 55-61, 
338, 336, 
339, 66, 

24. 87129 
nyilvántartott 

Bányász utca Település, őskor 24-413 42/49,42/26, 
28, 39, 
42/53-59,  
88/2, 
 

605133 104505 135 építkezés, 
közművek 

Régészeti 
terület 

25. új megfigyelés, 
bejelentett 

Kistengeri-rétek Település, bronzkor 24-431 049/8 604830 103500 140 mezőgazd. 
művelés 

Régészeti 
terület 

26. új megfigyelés, 
bejelentett 

Svájci-hegy alja Település, bronzkor 
Település, római kor 

24-431 049/3,5,10 604940 103530 140 mezőgazd. 
művelés 

Régészeti 
terület 

27. új megfigyelés, 
bejelentett 

Kismányoki-kertek Település, újkőkor 24-431 049/7 605050 103610 140 mezőgazd. 
művelés 

Régészeti 
terület 

28. új megfigyelés, 
bejelentett 

Szénbánya Település, bronzkor 24-431 072/30-33 603800 102170 260 bánya-
művelés 

Régészeti 
terület 

29. Csala falu?  Település, középkor 24-431 691-692,  
696/3,696/4, 
710-719,  
696/1, 700-
708,  721-

723, 736/1, 
735,729-732, 
727, 726/1-
2, 724-725, 
669/3, 
736/2, 733-
734,737-739, 
694-695, 
697-699, 
693/1, 666,  
740/1, 669/4 

604420 103290 145 építkezés, 
közművek 

Régészeti 
érdekű 
terület 
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