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1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 

 

 

1.1. A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETI LEÍRÁSA 

 

 

1.1.1. Topográfiai leírás 

 

 

Gerjen község Tolna megye keleti részén, Pakstól délre, a Duna jobb partján fekszik. A 

települést a Dunaszentgyörgyöt Faddal összekötő 5112. számú útról leágazó 51162. számú úton 

lehet megközelíteni.  

 

 A község a Tolnai-Sárköz északi csücskében terül el. A területet morfológiai adottságait 

a jégkorszak alatt vastagon felhalmozódott löszréteg határozza meg. A Sárköz akkumulációs 

peremsüllyedék, amely alapvetően a Mezőföld folytatása, de pleisztocénkorban süllyedéssel 

vált le a Mezőföldről.  

 

 A fejlesztés 062/5, 062/6 és 064/2. helyrajzi számú ingatlanokat érinti, ezek a 

belterülettől északnyugatra mintegy 2,5-3 km-re találhatóak. Északról Paks város közigazgatási 

területe, míg nyugatról a Solymosi-ér határolja. 

 

 

1.1.2. Történeti összefoglaló 

 

 

A vizsgált területen az első katonai felmérés térképszelvénye (1782-1785) alapján a Solymos-

ér (elképzelhető, hogy a település nevét adó egykori Gergyen folyó) mocsarai borították, 

melyek egészen Dunaszentgyörgyig terjedtek ki. A második katonai felmérés (1819-1869) 

térképe szerint az érintett terület déli részét a Solymos-tó borítja, melyet északról szántóföldek 

határolnak. A Solymos-tó északi partján haladt el a Gerjen-Dunaszentgyörgy út. A 19. század 

végén készült kataszteri térkép már parcellázott szántóföldeket jelöl a területen. Magyarország 

katonai felmérése (1941) térképen a terület mezőgazdasági területként van jelölve, melyet 

nyugatról Máriamajor, míg keletről Daróczymajor és Kovácskismajor határol. 
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A vizsgált terület elhelyezkedése az első katonai felmérés (1782 –1785) térképszelvényén 

 

 

 

 
A vizsgált terület elhelyezkedése a második katonai felmérés (1819–1869) térképszelvényén 
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A vizsgált terület elhelyezkedése a harmadik katonai felmérés (1872–1884) térképszelvényén 

 

 

 

 
A vizsgált terület elhelyezkedése a gerjeni kataszteri térképen (19. század vége) 
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A vizsgálat terület a Magyarország katonai felmérése (1941) térképszelvényén 

 

1.2. A település régészeti örökségének felmérése 

 

 

1.2.1. Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének forrásai 

 

 

A tanulmány a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi 

Nyilvántartási Osztály által vezetett, a település területén végzett régészeti feltárásokra 

vonatkozó szakirodalmi adatokra, lelőhelyadatbázisra épül. Továbbá a Nemzeti Múzeum 

régészeti adatbázisának (https://archeodatabase.hnm.hu/hu) szakanyagára, a szekszárdi 

Wosinsky Mór Múzeum régészeti adattárának anyagára, a Tolna megyei régészeti 

lelőhelyekkel kapcsolatban publikált szakirodalomra (Miklós Zuzsa Tolna megye várai című 

kiadványára,1 K. Németh András A középkori Tolna megye templomai című doktori 

disszertációjára,2 K. Németh András Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében III.3 

c. cikkére, továbbá a 2020. november 8-án végzett terepbejáráson megfigyeltekre támaszkodik. 

 

 

1.2.2. Jogszabályi környezet 

 
1 Miklós Zuzsa: Tolna megye várai. Varia Archaeologica Hungarica 22. Budapest, 2007. 
2 K. Németh András: A középkori Tolna megye templomai. Doktori (phd) disszertáció. Budapest, 2006. 
3 K. Németh András: Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében III. A Wosinsky Mór Múzeum 

Évkönyve 37. (2015), 7 – 39. 
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A régészeti lelőhelyek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(továbbiak Kötv.) 11.§ alapján általános védelmet élveznek. A törvény szelleme szerint a 

régészeti lelőhelyek épségét meg kell őrizni. A Kötv. 3.§-a szerint a kulturális örökség védelme 

érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket e védelemmel összhangban kell végezni. A Kötv. 

4.§ alapján a kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért 

megóvása mindenki kötelessége. Tilos a kulturális örökség elemeinek veszélyeztetése, 

megrongálása, megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása. A kulturális örökség elemeit 

tudományos módszerekkel kell felkutatni, számba venni, értékelni, az utókor számára 

megőrizni és hozzáférhetővé tenni.  

 A Kötv. 8.§ (1) kimondja, hogy Magyarország határain belül a föld felszínén, földben, 

vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerült régészeti lelet állami tulajdon, és e 

törvény erejénél fogva védelem alatt áll.  

 

 A régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének figyelembevételével – csak 

olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, 

illetve összefüggéseik ne károsodjanak (Kötv. 9.§). 

 

 A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 

összefüggéseikben kell megőrizni. A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek 

elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük (Kötv. 10.§). 

 

 Az ismertté vált régészeti lelőhelyeket nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartott 

régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak (Kötv. 11.§ (1), 

(2)).  

 

Az örökségvédelemmel, régészeti lelőhelyek védelmével kapcsolatos alapvető jogszabályok 

jegyzéke 

 

• 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről (Kötv.) 

• 191/2001. (X.18.) Kormány rendelet az örökségvédelmi bírságról 

• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, különösen a kunhalmok és a földvárak 

törvényi védelméről (23.§ (2)) 

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

a közművelődésről 

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

szabályokról 

• 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

• 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékekkel 

kapcsolatos szakértői tevékenységről 
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• 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 

kapcsolatos szabályokról (továbbiakban: Korm. rendelet) 

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

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

nyilvántartó rendszerről  

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

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

megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól, 

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

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről, 

• 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről  

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

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

védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről, 

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

 

A régészeti területek típusai 

 

A Kötv. a régészeti területeket három típusba sorolja be: 

• Nyilvántartott régészeti lelőhely (Kötv. 7.§ 23., 35.) 

• Fokozottan védett, illetve kiemelten védett régészeti lelőhely (Kötv. 13.§ 4.) 

• Régészeti érdekű terület (Kötv. 7.§ 29.) 

 

Nyilvántartott régészeti lelőhely: Közhiteles nyilvántartásba vett, a Kötv. alapján általános 

védelem alatt álló, földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei 

eredeti összefüggéseikben megtalálhatók. 

 

Fokozottan védett, illetve kiemelten védett régészeti lelőhely: Kiemelten védett az a lelőhely, 

amely kivételes tudományos jelentőséggel, és nemzetközi vagy országos szempontból 

kiemelkedő fontossággal bír. Fokozottan védett az a régészeti lelőhely, amelynek tudományos 

jelentősége megállapítható, és egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bír 

(Kötv. 13. (4.)). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet 

folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti (Kötv. 13. (1)), 

és a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyhez védőövezetet lehet kijelölni (Kötv. 13. (2)). 

 

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

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

feltételezhető (Kötv. 7.§ 29.). 

 

Örökségvédelmi hatástanulmány 
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Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának 

kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítése során nem készült, vagy a 

rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél 

régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni (Kötv. 85/A.§ (1)). Az 

örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell 

meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és 

településrendezési eszközöket (Kötv. 85/A.§ (2)). Az örökségvédelmi hatástanulmányt a Kötv. 

85/A.§-ában meghatározott esetekben a településfejlesztési koncepció vagy a 

településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében, települési örökségvédelmi 

hatástanulmányként (a továbbiakban: települési örökségvédelmi hatástanulmány) a 68/2018. 

(IV.9.) Korm. rendelet 14. melléklete szerinti tartalommal a Korm. rendelet 83.§ (2) a)-c) pontja 

alapján kell elkészíteni. A települési örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi 

munkarésze a 14. mellékletben meghatározott tartalmi elemek közül a régészeti örökség 

tárgykörével foglalkozó tartalmi elemek összesége (Korm. rendelet 83.§ (3)). 

 

 A települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településfejlesztési 

koncepció vagy a településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője köteles 

gondoskodni (Korm. rendelet 84.§ (1)). Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére 

jogosult az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában 

a régészeti örökséggel és műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 

kormányrendelet (439/2013. (XI.20.) Kormányrendelet) szerint régészeti területen szakértői 

tevékenység végzésére jogosult szakértő, valamint a helyi építési szabályzat kidolgozása során 

a gyűjtőterületén érintett régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeum, amely az újonnan 

beépítésre szánt területnek kijelölt terület terepbejárását térítésmentesen, 60 feltárásra alkalmas 

nap alatt végzi el (Korm. rendelet 84.§ (2) a)-b)). 

 

 

1.2.3. Régészeti lelőhelyek 

 

 

A beruházás területéről nincs ismert régészeti lelőhely, de a Solymos-ér jobb partján, a 

beruházás pufferövezetében található a Gerjen – Váradpuszta B. (53422) nevű lelőhely. Ezen a 

lelőhelyen Szabó Géza középső bronzkori hamvasztásos temetkezéseket tárt fel. 

 

A hatástanulmány elkészítéséhez 2020. november 8-án terepbejárást végeztem a 

beruházással érintett területen. A 064/2 helyrajzi számú szántó felgazosodott, csak 

korlátozottan volt bejártható. A 062/5 és 062/6 helyrajzi számok jól járhatók voltak. A 

terepbejárás során régészeti korú leletanyag nem került elő, a terület mindezek ellenére a 

Solymos-ér közelsége miatt régészeti érdekű területnek minősül. 

 

 A régészeti lelőhelyek esetében a pontos lokalizáció és kiterjedés a legtöbb esetben nem 

határozható meg a felszínen megfigyelt leletszóródás alapján. A beruházásra kijelölt terület a 

Solymos-ér közelsége miatt régészeti érdekű területnek számít. 
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2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE A RÉGÉSZETI 

ÖRÖKSÉGRE 

 

 

2.1. A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK ISMERTETÉSE 

 

 

Gerjen 062/5, 062/6 és 064/2 helyrajzi számú ingatlanok a hatályos rendezési tervben 

mezőgazdasági általános területként, korlátozott funkciójú mezőgazdasági területként, illetve 

mezővédő erdősávként szerepelnek, ezek lesznek beépítésre nem szánt különleges naperőmű 

terület övezetbe átsorolva. Az új terv a napelempark határán cserjesor telepítési kötelezettséget 

fog rögzíteni. 

 

 
 

2.2. A VÁLTOZÁSOK HATÁSA A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGRE 

 

 

A napelempark telepítésének területe régészeti érdekű területnek számít. A telepítéséhez 

szükséges földmunkák roncsolhatják a régészeti örökséget. 

 

 

3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV (RÉGÉSZET) 
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3.1. AZ ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPELTETETT ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSÉT BIZTOSÍTÓ 

SZEMPONTOK ÉS KÖVETELMÉNYEK 

 

 

A régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat figyelembevételével – csak olyan mértékben 

lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti 

összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak (Kötv. 9.§). A fenntartható használat a védett 

kulturális örökség olyan módon történő használata – ideértve a kármegelőző és a kárcsökkentő 

tevékenységet is, amely nem haladja meg a szakmailag indokolt mértéket és nem vezet az 

örökség elemeinek állapotromlásához, így biztosítva a fennmaradásukat a jelen és a jövő 

nemzedékek számára (Kötv. 7.§ 4.). 

 

3.1.1. Megelőző jellegű intézkedések 

 

A földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal a nyilvántartott 

régészeti lelőhelyeket a jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni (Kötv. 

19.§ (1)). A nyilvántartott régészeti lelőhelyeken állapotromlással járó tevékenységet csak a 

Kötv. és a Korm. rendelet alapján lehet végezni (Korm. rendelet 21.§ (1). Állapotromlásnak 

minősül a réteg vagy rétegsor átvágása, a történeti összefüggés megszüntetése, a régészeti 

leletek eredeti helyükről történő elmozdítása régészeti feltárás nélkül (Korm. rendelet 21.§ (2)). 

A földmunkával járó beruházásokkal el kell kerülni a védetté nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket, a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és az eredeti 

összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti 

emléket (Korm. rendelet 21.§ (3)). Célszerű a beruházás már tervezési szakaszában megkeresni 

a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot (Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály, cím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-

13., tel.: 74/505-600) a beruházás esetleges régészeti örökségre jelentett veszélyeinek tisztázása 

céljából. 

 

 A tervezett napelempark teljes területe régészeti érdekű területnek számít. A természetes 

vízfolyások környezetében eddig ismeretlen régészeti leletek, lelőhelyek előkerülése 

valószínűsíthető, ezért fokozott figyelemmel és óvatossággal kell eljárni minden földmunkával 

járó beruházás, területfejlesztés esetén. A beruházás megtervezése előtt a beruházás 

megvalósíthatóságának érdekében a beruházás helyszínét célszerű kulturális örökségvédelmi 

szempontból is megvizsgálni. Az ilyen területekre tervezett beruházások esetében célszerű az 

örökségvédelmi hatósággal való előzetes egyeztetés. 

 

 Amennyiben a megvalósítandó beruházás a Kötv. 7.§ 20. alapján nagyberuházásnak 

minősül (teljes bekerülési költsége meghaladja a bruttó 500 millió forintot, vagy a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás, vagy védmű-, töltés- és a 2500 ha 

alapterületet meghaladó árapasztó- vagy árapasztó tározó-építés, esetleg olyan közcélú 

beruházás, melynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló törvény szerint kisajátítást 

végeztek), a projekt kivitelezése előtt a Kötv. 23/C.§ (1) értelmében előzetes régészeti 

dokumentációt kell készíteni. Az előzetes régészeti dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli 
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szerződés alapján a jogszabályban kijelölt szerv készíti el (Kötv. 23/C.§ (3)). Ez a szerv a 

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Régészeti Igazgatóság (telephely: 1113 Budapest Daróczi u 3., postacím: 

1519 Budapest Pf.: 365, e-mail: regeszetiprojektiroda@várkapitanyság.hu). Az előzetes 

régészeti dokumentációt a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére vagy a földterület 

megszerzésére irányuló azon első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell 

mellékelni, amelyben a hatóság eljár vagy szakhatóságként vagy a szakkérdés vizsgálatával 

közreműködik (Korm. rendelet 40.§ (7)). Ilyen esetben az előzetes régészeti dokumentáció 

részeként elkészült feltárási projektterv alapján határozza meg az örökségvédelmi hatóság a 

projekt földmunkáihoz szükséges régészeti feladatellátás fajtáját és mértéket. 

 

3.1.2. Mentő jellegű intézkedések 

 

A miniszteri döntéssel, határozattal vagy a törvény alapján miniszteri rendelettel védetté 

nyilvánított kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű, nyilvántartott régészeti lelőhely 

védetté nyilvánított régészeti lelőhelynek minősül (Kötv. 7.§ 45.). A védetté nyilvánított 

régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár 

részleges állapotromlását eredményezheti (Kötv. 13.§ (1)). A védetté nyilvánított régészeti 

lelőhelyhez védőövezetet lehet kijelölni. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten 

vagy fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába kell sorolni (Kötv. 13.§ (3)). A védetté 

nyilvánított régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó beruházással el kell kerülni (Korm. 

rendelet 21.§ (3)). A Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a hatóság örökségvédelmi 

engedélye szükséges a – más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság hozzájárulásával vagy 

szakkérdés vizsgálata alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött – minden 30 centiméter 

mélységet meghaladó földmunka, tereprendezés, depó, feltöltés, töltés létesítése védetté 

nyilvánított régészeti lelőhelyen. A beruházás területén védett régészeti lelőhely nem található. 

 

Engedélyköteles talajbolygatással járó beruházások esetén, nyilvántartott régészeti 

lelőhelyek területén a szakhatóságként vagy szakkérdés vizsgálatában közreműködő 

örökségvédelmi hatóság írja elő a szükséges régészeti feladatellátás módját. A régészeti 

feladatellátás költségeit a mentő feltárás kivételével annak kell fedeznie, akinek az érdekében 

az elvégzendő földmunka vagy nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált 

(Kötv. 19.§ (3)). A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető, melyet a 68/2018. 

Korm. rendelet szabályoz. Tehát a nyilvántartott régészeti lelőhelyen megvalósuló beruházás 

során célszerű a beruházónak a régészeti feladatellátás idő- és költségigényével is számolnia. 

A beruházás területén nyilvántartott régészeti lelőhely nem található. 

 

Amennyiben bármilyen régészeti feltáráson kívüli földmunka során régészeti emlék, 

lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan 

tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet abbahagyni, 

majd a jegyző úján a hatóságnak (Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály Örökségvédelmi Osztály, cím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., tel.: 74/505-

600) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás 

végzésére jogosult intézményt (Kötv. 24.§ (2)). Az ügyintézés hatékonyság és az esetlegesen 
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szükségessé váló mentő feltárás mielőbbi megkezdésének érdekében célszerű a mentő feltárás 

elvégzésére jogosult intézményt is rövid úton tájékoztatni (Wosinsky Mór Múzeum, cím: 7100 

Szekszárd, Szent István tér 26., tel.: 74/316-222, email-cím: wmmm@terrasoft.hu). A feltárásra 

jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan – az 

elvárható ütemben – végezni, az előkerült régészeti leleteket ideiglenesen elhelyezni (Kötv. 

24.§ (3)). A mentő feltárás során felmerülő költségeket a feltárásra jogosult intézmény viseli. 

 

 

3.2. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

 

A mezőgazdasági művelés alatt álló területeken a talajművelésnek, különösen a mélyszántásnak 

negatív hatásai vannak. Amennyiben ezeken a területeken intenzív talajforgatásos talajművelés 

történik, akkor jelentős károk keletkezhetnek a kulturális örökség elemeiben. A régészeti 

lelőhelyek állagromlásának megakadályozása érdekében lehetőség szerint javasolt a szántó 

művelési ág megváltoztatása úgy, hogy az a lelőhelyek tartós és további romlással nem járó 

fennmaradását biztosítsa (javasolt a rét vagy legelő művelési ág megfontolása). Ehhez az 

önkormányzat, a szakhatóság, a helyi szakemberek és az érintett magánszemélyek vagy 

vállalkozások konstruktív együttműködése szükséges. Ellenkező esetben a művelés alatt álló 

régészeti lelőhelyek fokozatos állagromlása, és idővel teljes megsemmisülése nem elkerülhető. 

 

A helyi építési szabályzatba javasolt beépíteni az alábbi szövegrészt:  

 Régészeti érintettség esetén a hatályos kulturális örökségvédelmi szabályok alapján 

javasolt eljárni. 

 Olyan esetben, amikor régészeti lelet vagy annak tűnő tárgy, régészeti emlék vagy 

régészeti korú jelenség kerül elő, a területileg illetékes jegyzőt értesíteni kell, aki haladéktalanul 

tájékoztatja az örökségvédelmi hatóságot. További intézkedésekig a munkálatokat a területen 

fel kell függeszteni, a terület őrzéséről a megtaláló köteles gondoskodni. 

 A régészeti örökséget és a műemléki értéket érintő kérdésekben a központi közhiteles 

örökségvédelmi nyilvántartásban és a rendezési tervhez készített örökségvédelmi 

hatástanulmányban foglaltak együttesen irányadók. 

 

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

A Gerjen 062/5, 062/6 és 064/2 helyrajzi számú ingatlanok területén ismert, nyilvántartott 

régészeti lelőhely nem található. Jelen örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez 

kapcsolódó terepbejárás során régészeti örökségi elemet nem azonosítottam, azonban a 

beruházás területe elsősorban a Solymos-ér közelsége miatt régészeti érdekű területének 

minősül. 

 

A jövőben tervezett, földmunkával járó beruházások esetében felhívom a 

tulajdonos(ok), a beruházó(k) és a kivitelező(k) figyelmét, hogy ha földmunkák során régészeti 

emlék vagy lelet kerül elő, a munka felelőse köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és a 
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jegyző útján a Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Örökségvédelmi Osztályának azt haladéktalanul bejelenteni. A feltárásra jogosult intézmény (a 

szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum) intézkedéséig köteles a tevékenységet szüneteltetni, 

továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről gondoskodni. 
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5. NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, Savanyú Bálint régész, nyilatkozom, hogy a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 84.§ (2) 

a) pontja szerinti előírásnak megfelelően szereplek a régészeti szakterületi munkarész 

szakterületre vonatkozó szakértői névjegyékben. 

 

 Régész diploma száma: 36/2014 SZTE-BTK 

  

 Szakértői engedély nyilvántartási száma: 17-007. 

 

Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze az 

örökségvédelmi jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készült. 

 

Győr, 2020. november 9. 

 

 

 

        Savanyú Bálint 

            régész, régészeti szakértő 
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