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BEVEZETÉS  

A települési örökségvédelmi tanulmány elkészítésének célja 
 
Gerjen Község Önkormányzata Kt. határozatban döntött az új településrendezési eszközei - 
Településszerkezeti Terv (TSZT) és Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), valamint a 
Településfejlesztési Koncepció (TFK) elkészítésének szükségességéről. Az önkormányzat 
tervezési feladatok elvégzésével a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.-t bízta meg. 
 

A települési örökségvédelmi hatástanulmány készítését indokolja, hogy az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (1) bekezdése 
értelmében, a településfejlesztés és a településrendezés során a kulturális örökségük 
sokféleségének és gazdagságának megőrzését, valamint a régészeti örökség védelmét, 
felújításának és továbbfejlesztésének lehetőségét figyelembe kell venni. 

 
A község közigazgatási területére kiterjedő örökségvédelmi hatástanulmány több mint 

10 éve készült, ezért a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi XLIV. törvény 
(továbbiakban Kötv.) 85/A. § (1) értelmében a településfejlesztési koncepció és 
településrendezési eszközök módosításához új örökségvédelmi hatástanulmány készítése 
szükséges. 

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

rendelet (továbbiakban Kr.) 84. § (1) értelmében a településfejlesztési koncepció vagy a 
településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője települési örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészítéséről köteles gondoskodni. Továbbá, a Kr. 91. § (1) figyelembe véve 
a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök jogszabályban meghatározott egyeztetési eljárás keretében 
kialakított szakmai vélemény során figyelemmel kell lenni a védett régészeti örökség 
megőrzésének alapvető követelményére. 

 
A jelen tanulmányt és részeit a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján 

szerzői jogvédelem illeti meg. A tanulmány sokszorosítása, átdolgozása vagy a szerződésben 
rögzített céltól eltérő felhasználása csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. 
A tanulmányból való idézés, arra való hivatkozás csak a forrás pontos megjelölésével jogszerű. 
A szerzői jog megsértése büntetőjogi és kártérítési következményekkel járhat. A vagyoni jogok 
kizárólagos jogosultja annak készítője. A tanulmányt annak megrendelője csak a szerződésben 
meghatározott célra jogosult felhasználni.  

 
Lényeges felhívni a figyelmet, hogy a hatástanulmány a készítés időpontjában 

rendelkezésre álló adatok alapján készült, ezért a jövőben ismertté váló új adatok a 
hatásvizsgálat eredményeinek és következtetéseinek felülvizsgálatát tehetik szükségessé. 

 



Régészeti hatástanulmány Gerjen község településrendezési eszközeinek módosításához 4 

 

1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 

1.1) A település történeti leírása 
Gerjen község a Duna jobb partján, a Duna korábbi mederroncsaival és hordalékkúpokkal 

tagolt ártéri síkságán, közigazgatásilag Tolna megyében, a Paksi Járásban fekszik.  
Gerjen első írásos említése a tihanyi apátság területeinek 1211. évi összeírásában 

szerepel, ahol: „… A szomszédos Fatod határát képező Gergyen folyó, mely kimegy a 
Dunából…” szövegrész arra utal a határvíznek tekintett Gergyen (Guergen)-folyó egy korábban 
leszakadt és feltöltődött dunai mederág helyén alakult ki. A falu neve az írásos forrásokban 
különböző alakokban fordul elő: Gergyen, Guergen, Gergen, Gergye, Gerje vagy Gergenszeg. 
1520-ban, mint fontos dunai átkelőhely említik. Ahogy e tájat a Duna romboló és építő ereje 
folyamatosan alakította, úgy alkalmazkodtak a Gerjen korábbi lakói a változó környezeti 
viszonyokhoz. Ezt jól tükrözi, hogy a középkori és kora újkori település helye a mostanitól 
kicsit nyugatabbra volt. Az 1690-es feljegyzések alapján a falut még három oldalról mosta a 
Duna. Az 1720-ban 13 jobbágy és 5 zsellér családot írtak össze. Az 1728. évi megyei népesség-
összeírás 25 családot vettek számba. Gerjen határához tartozott Vettle-puszta, amelynek 
temetőjébe még az 1900-as években is temetkeztek. Az Gerjent (Ófalut) 1829-ben így 
jellemezték: "...Egy kevéssé dombos a fekvése, az egész falut a víz környékezi. Két utcából áll, 
rendetlenül és sűrűn összeépítve..." A falu temploma a Rákóczi szabadságharcban megsérült, 
de 1752-ben ismét említik. A település tragédiája 1844-ben következett be, amikor egy váratlan 
tűzvész során, mivel a házak olyan közel voltak egymáshoz, hogy ereszük összeért, ezért porrá 
égett. Az újjáépítésre a Dunához közelebb lévő hordalékháton került sor, ahol falu utcáit, tereit 
mérnöki pontossággal jelölték ki. Az elpusztult falu helyét ettől kezdve Ófalunak hívták. A falut 
a 19. században többször elöntötte az ár, amelyek közül az 1893-as árvíz szintjét emléktábla 
őrzi a református templom keleti oldalán. A Duna jelenlegi medre a szabályozása 
következtében került mai helyére. 

 

1. kép: Gerjen határa az 1763-1787 között készült Első katonai felmérésen  
(forrás: Arcanum /mapire.eu)  
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2. kép. Gerjen határa az 1806-1869 között készült Második Katonai Felmérés  

 

 
3. kép. Gerjen határa az 1869-1887 között készült Harmadik Katonai Felmérésen 

(forrás: Arcanum /mapire.eu) 
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4. kép. Gerjen határa az 1857-ben készült kataszteri térképen 

(forrás: Arcanum /mapire.eu) 
 
 
1.2) A település régészeti örökségének felmérése terepbejárással 
 
A vizsgálat alá vont terület a Tolna megyei Gerjen község közigazgatási egysége. 

A jelen örökségvédelmi hatástanulmány a jogszabályi kereteknek megfelelő 
tartalommal, különösen a Kr. 14. mellékletében foglaltakat figyelembe véve készült. Ennek 
alapján a hatástanulmány tartalmát, valamint az alkalmazott módszereit alapvetően 
meghatározza, hogy a településrendezési eszközök tervezett módosítása örökségvédelmi 
szempontból milyen kockázattal járt.  
 
Az értékvizsgálat során alkalmazott módszerek 
A vizsgálat során alkalmazható módszerek a következők: 

(1) Az előzetesen ismert régészeti lelőhelyek adatainak felkutatása:  
Az adattári, szakirodalmi, térképészeti, levéltári adatgyűjtés, a közhiteles 
lelőhelyadatok lekérdezése, valamint ezek összehasonlító vizsgálata és bemutatása. 

(2) Prediktív modell eredményeire való támaszkodás: 
Amennyiben ilyen modell az adott település relációjában elkészíthető vagy 
korábban már készült és rendelkezésre áll. 

(3) Régészeti terepbejárás: 
A település régészeti örökségének számba vételét terepbejárással kell 
megvalósítani. 

(4) A lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve 
leletfelderítés, amely itt a régészeti terepbejárás során, indokolt esetben fémkereső 
műszer alkalmazását jelenti. 

A jelen örökségvédelmi hatástanulmány készítése során az adattári, szakirodalmi, térképészeti, 
levéltári adatgyűjtésre, a közhiteles lelőhelyadatok lekérdezésére, az adatok értékelésére, 
továbbá légi-régészeti lelőhely-felderítésre és régészeti terepbejárásra került sor.  
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Kutatási előzmények: 
Gerjen község területe a múlt számos szakaszában lakott volt, ezért a település határából 

több jelentős régészeti emlék ismert. Ugyanakkor ezek többnyire a település körülvevő, főleg 
mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanokon lokalizálhatók, miközben utalni kell arra, hogy 
a mai beépített település nem kedvez a régészeti kutatás lehetőségének.  

Magyarország Régészeti Topográfiájának Gerjen területét magában foglalóan tervezett 
kötete nem készült el, így az ismert régészeti emlékek teljességre törekvő összegyűjtése eddig 
még nem történt meg. Gerjen területének régészeti lelőhelyeiről a közelmúltig csak keveset 
tudtunk. Az 1990-es évek elejéig véletlenszerűen előkerült régészeti leletek csak hiányos 
vázlatként szolgálhattak a település és környékének történetéről. A település határában 
szisztematikus régészeti terepbejárás nem történt. 2002-ben a Pécsterv Stúdió megbízásából 
Ódor János készített örökségvédelmi hatástanulmányt. 2018-ban a Kalocsa–Paks térségében 
építendő új Duna-hídra és kapcsolódó úthálózatra vonatkozóan a Budavári Ingatlanfejlesztő és 
Üzemeltető Nonprofit Kft. képviseletében Sarkadi Gergely készített Előzetes Régészeti 
Dokumentációt a Gerjen belterületétől Paks irányába, a 054 hrsz út nyomvonalán tervezett 
útépítést megelőzően (5. kép). 2020-ban 062/5, 062/6 és a 064/2 hrsz-ú ingatlanokra tervezett 
naperőmű telepítését lehetővé tévő településrendezési eszközök módosításhoz Surinya Bálint 
készített örökségvédelmi hatásvizsgálatot. Összességében a korábbi régészeti tevékenységek és 
adatgyűjtések eredményeként a község közigazgatási területén a hatósági nyilvántartásban 11 
régészeti lelőhely szerepel.  

 

 
5. kép: Jelen módosítással újonnan beépítésre szánt gazdasági terület (kék szaggatott) a 

településtől északra a 2016-ban a Budavári Kft által készített ERD által  
vizsgált területre vetítetve 
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Adattári, szakirodalmi, térképészeti, levéltári adatgyűjtés 

Gerjen közigazgatási területére vonatkozó régészeti adatokat az szekszárdi Wosinsky 
Mór Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattára, a Magyar Nemzeti Múzeum 
Régészeti Adatbázisa, valamint a közhiteles adatbázist működtető Miniszterelnökség tart 
nyilván.  

Régészeti szempontból elsősorban a katonai felmérésekre támaszkodhatunk. Az Első 
Katonai Felmérés 1763-1787 között készült térképlapján (1. kép) Gerjen falu (Gergen néven 
feltűntetve) szabálytalan alaprajzú halmaztelepülés a Duna folyótól kissé nyugtra, 
vízfolyásokkal körülvett, árvízmentes alacsony dombon. Az utcák mentén sorakozó házak 
mögött zölddel jelölt porták és kertek vannak. A középkori alapokon épült templom ezen a 
térképen nincs jelölve. A település határában ártéri legelők vannak, illetve dél felől a Duna 
árterében elterülő nagy kiterjedésű erdő határolja. Az 1806-1869 között készült Második 
Katonai Felmérésen (2. kép) az Ófalu szabálytalan alakú településétől keletre, a Duna-rév 
mellett az Újfalu szabályos tervezésű utcákkal került ábrázolásra. A külterület használatban 
nem lehet számottevő változást megfigyelni, vagyis a települési mag körül továbbra is a 
mezőgazdasági területek, főleg szántók dominálnak. Dél felé, az erdős területek aránya kis 
mértékben csökkent. Az 1869-1887 között készült Harmadik Katonai Felmérésen és kataszteri 
térképen (3-4. kép) a településről a korábbiaknál részletesebb és pontosabb kép tárul elénk, 
miközben a korábbi településszerkezethez képest jelentős változás látható. Gerjen Ófalu 
elpusztult, helyén csak romok láthatók, a község az Újfalu kiépítésével élt tovább, ahol már 
templom is feltűntetésre került. Külterületen a szántóként használt területek kiterjedése az erdő 
és rét rovására nőtt. Az intenzív gazdálkodás bizonyítékai a település határában megjelent 
puszták és majorságok: Gebhard-puszta, Kun-puszta, Kovács-puszta, Lajos-major, Theresia-
puszta, Belider-puszta, Tenzlinger-puszta, Jezenszki-puszta, Daróczi-puszta, Szeniczey-puszta 
és Novák-puszta.  

 
Régészeti terepbejárás 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. 
rendelet az újonnan beépítésre szánt területek esetén kötelező érvénnyel írja elő a település 
régészeti örökségének terepbejárással való felmérését.  

A terepbejárás a régészeti topográfiai felderítés szabályai szerint készült, olyan módon, 
amely alkalmas a régészeti lelőhelyek kiterjedésének, intenzitásának, korának és jellegének 
dokumentálására, valamint régészeti érdekű területek és régészeti védőövezetek kijelölésére és 
térbeli lehatárolására. Általános szabályként kijelenthető, hogy a terepbejárás nem csupán a 
fejlesztésre kijelölt ingatlanokra korlátozódik, hanem azok közvetlen környezetére is kiterjed. 
Általános szabály, hogy a nyomvonalas létesítmények esetében a terepbejárás a változtatással 
érintett területre, valamint a köré vont 100 méteres sávra terjed ki. A terepbejárást minden 
esetben irodai előkészítés előzi meg, amelynek során a bejárás útvonal az előzetes adatgyűjtés 
eredményeinek figyelembe vételével kerül megtervezésre. 

A vizsgálati terület bejárása a szórványos vagy gyér intenzitású lelőhelyek létének, 
illetve határának megállapítása céljából extenzív vizsgálati módszer alkalmazásával történt. Ez 
a terepbejárási módszer a kutatási terület olyan nem szisztematikus vizsgálatát jelenti, 
amelynek során a korábbi régészeti topográfiai tapasztalatok alapján emberi megtelepedés 
lehetséges térszínei (pl. vízfolyások melletti alacsony dombok, magaslatok, stb.) kerültek 
megvizsgálásra. A terepbejárást végző minden szakember megfelelő vízszintes 
helymeghatározási pontosságú, útvonalak és pontok rögzítésére, valamint tárolására alkalmas 
műszert (GPS) használt. A terepbejárás során a kutatott területek pontos térbeli azonosítása a 
műszer útvonalrögzítésének (tracklog) bekapcsolásával történt. A régészeti korú lelet (pl.: 
kerámia edénytöredék, fém, csont, stb.) pontos térbeli helyzet a műszerben pontként tárolásra 
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került. A felszínen jelentkező régészeti korú leletanyag begyűjtésére ugyanakkor nem került 
sor, csupán azok térbeli pozíciójának rögzítésére.  

Annak ellenére, hogy a Kr. a régészeti terepbejárást csak a beépítésre jelölt területek 
esetén írja elő, több szakmai iránymutatás szerint a települési örökségvédelmi hatástanulmány 
készítésekor ajánlatos azon területek extenzív lelőhelylokalizációs terepbejárással való 
kutatása, ahol még egyáltalán nem, vagy nem kielégítő mértékben ismerünk régészeti 
lelőhelyeket. A nem kielégítő mérték ez esetben azt jelenti, hogy olyan múzeumi, szakirodalmi 
adatok birtokában vagyunk, amelyek alapján a vizsgált területen régészeti lelőhely 
valószínűsíthető, de sem pontos helye, sem lehatárolása nem ismert, vagy nem kellően 
dokumentált. 

Mindezek figyelembe vételével a vizsgálandó területen cél volt a lehetséges összes 
régészeti lelőhely felkutatása. A terepbejárás előkészítését pedig minden esetben a már ismert 
adatok összegyűjtése előzte meg (pl. múzeumi adattár és leltárkönyvek, szakirodalom, korábbi 
térképek összegyűjtése, továbbá légi felvételek használata). 

A régészeti lelőhely-lokalizációs és állapotfelmérő bejárásra 2021 szeptember 16 és 18-
án, valamint 2022 augusztus 28-án került sor. A jelen esetben a település határában és különös 
tekintettel a beépítésre szánt ingatlanok területén végzett extenzív terepbejárás során az alább 
táblázatban felsorolt nyilvántartott lelőhelyeken túl, további régészeti lelőhelyek kerültek 
lokalizálásra. 

 

 
6. kép: Vizsgálat alá vont területek (kék szaggatott) terepbejárása (lila= tracklog) a 

lehetőségek függvényében (piros = terepbejárásra nem alkalmas, sárga = terepbejárásra 
korlátozottan alkalmas, zöld: terepbejárásra ideálisan alkalmas területi állapot) 
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Légi régészeti lelőhely-felderítés  
Gerjen község közigazgatási területén a terepbejáráshoz kapcsolódóan légi régészeti 

lelőhely-felderítést végeztünk. Itt elsősorban a vizsgálat alá vont ingatlanok és tágabb 
környezetük, vagyis a régészeti lelőhellyel biztosan vagy feltételesen érintett területek légi 
felderítésére került sor. A jelenlegi hasznosításból következő állapot a légi régészeti 
megfigyelés szempontjából kedvezőtlen és kedvező észlelési körülményeket egyaránt 
biztosított. A kutatáshoz egy 3DR SOLO típusú, quadcopter drónt és 4K Gopro 4 Black és 
Mapir Survey 3 CGM típusú kamerákat, illetve Autel Evo II Pro drónt széria 6K kamerával 
használtunk. A kérdéses területek többszöri, különböző magasságokból és különböző 
szögekből, jó fényviszonyok mellett pásztáztuk.  

A felvételek kiértékelése során régészeti lelőhelyre utaló jelenséget nem lehetet 
megfigyelni. A légi régészeti lelőhely felderítés a település határában új lelőhelyet nem 
eredményezett. 

A nyilvánosan elérhető műholdfelvételeket átvizsgálva a község határában régészeti 
lelőhelyre utaló struktúrák azonosíthatók.  
 

 
7. kép: Műholdfelvételen megfigyelhető régészeti struktúrák a  

Polgári-birtok határrészben 
 

 
8. kép: Műholdfelvételen megfigyelhető régészeti struktúrák a Rostély-dűlőben 
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1.3) A település régészeti értékleltára 
 
1.3.1.Védett régészeti lelőhelyek 
Gerjen közigazgatási területen a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
7. § 45. pontja, továbbá a 11-17 § szerint meghatározott, miniszteri rendelettel fokozottan 
védett, történeti és kulturális jelentőségű régészeti lelőhely nem található. 
 
1.3.2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
A régészeti lelőhelyekről a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi 
Helyettes Államtitkársága vezet közhiteles nyilvántartást. A jelen tanulmány a 2020.10.19. 
dátummal kiadott adatszolgáltatás és az IVO 2022 augusztus 20-án aktuális állapota alapján 
készült (9. kép).  

 
9. kép: A nyilvántartott régészeti lelőhelyek térinformatikai adatszolgáltatása 
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10. táblázat: Nyilvántartott, ismert és nyilvántartásba vétel alatt álló régészeti lelőhelyek 
összefoglaló táblázata  

SO
R

-
SZ

Á
M

 

A
Z

O
N

O
-

SÍ
T

Ó
 

NÉV HRSZ YKORR XKORR 
AZONOSÍTÁS 

ALAPJA 

1 20426 Váradpuszta 074/11, 080/2, 080/4 635715 128481 nyilvántartás 
2 53422 Váradpuszta B 068/2 636184 129975 nyilvántartás 
3 53423 Ófalu 035/2, 035/3, 035/4, 037/1, 037/2, 

037/20, 038, 041/3, 041/4, 1201, 
1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 
1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 
1229, 1245, 1214, 1215, 1216, 1217, 
1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 
1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1230, 
1231/1, 1231/2, 1232, 1233, 1234, 
1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 
1241, 1242, 1243, 1244, 1246, 1247, 
1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 
1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 
1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 
1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 
1272, 1273, 1274, 1275, 1279, 1280, 
1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 
1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 
1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 
1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 
1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 
1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 
1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 
1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 
1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 
1335, 1336, 1337, 1338, 1339/1, 
1339/2, 1340, 1341, 1342, 1343, 
1347, 1348 

637853 127210 nyilvántartás 

4 74729 Kengyeles 1. 074/10, 074/11 635680 128796 nyilvántartás 
5 74731 Kengyeles 2. 074/9 635366 128921 nyilvántartás 
6 74735 Legelőre-dűlő 041/2 637817 127733 nyilvántartás 
7 74737 Tekermónai-dűlő 098/4, 098/16, 098/17 637020 126423 nyilvántartás 
8 74739 Széles-dűlő 051 637486 127947 nyilvántartás 
9 74741 Jegyző-dűlő 046 637461 128956 nyilvántartás 
10 74745 Ótemető 049/1, 041/1, 045, 046, 048 637349 128756 nyilvántartás 
11 95033 Csamony 053/108, 053/109, 053/111, 

053/113, 053/115, 053/43, 054, 
057/1, 057/10, 057/11, 057/7, 057/8, 
057/9, 058/1, 059/17, 060, 061/1, 
061/2, 062/7 

637818 130037 nyilvántartás 

 50743 Fadd, Lajos 
major 

094/9, 094/6, 094/3, 094/4, 094/5 635833 125983 nyilvántartás 

12  Koleszár-tanya 098/4, 0123/2, 0123/7, 0124  637617 125522 terepbejárás 
13  Rostély-dűlő 098/4 638550 125826 terepbejárás 
14  Polgári-birtok 051/2 637179 127601 terepbejárás 



Régészeti hatástanulmány Gerjen község településrendezési eszközeinek módosításához 13 

 

A régészeti lelőhelyek részletes ismertetése 
1. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Tolna Település neve Gerjen 
 Nyilvántartási azonosító szám 20426 
2 Lelőhely neve Váradpuszta 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 35-334 Koordináták EOV Y 635715 EOV X 128481 
 Helyrajzi szám 074/11, 080/2, 080/4 

 Földrajzi leírás A régészeti lelőhely Gerjen község külterületén, a belterülettől ÉNy-ra, a Solymos-ér 
kanyarulatában, a Kengyeles-dűlőben található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdaságilag művelt, 

szántó 
6 Veszélyeztetettség bolygatás, erózió, 

kincskeresés 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.12.08. 
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2. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Tolna Település neve Gerjen 
 Nyilvántartási azonosító szám 53422 
2 Lelőhely neve Váradpuszta B 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 35-343 Koordináták EOV Y 636184 EOV X 129975 
 Helyrajzi szám 068/2 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Gerjen község külterületén, a belterülettől ÉNy-ra, a Solymos-ér Ny-i 
oldalán, a Márimajortól DK-re, a Bene-rét-dűlőben elterülő alacsony dombon található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdaságilag művelt, 

szántó 
6 Veszélyeztetettség bolygatás, talajművelés, 

kincskeresés 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.12.08. 
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3. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Tolna Település neve Gerjen 
 Nyilvántartási azonosító szám 53423 
2 Lelőhely neve Ófalu 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 25-121 Koordináták EOV Y 637853 EOV X 127210 

 Helyrajzi szám 

035/2, 035/3, 035/4, 037/1, 037/2, 037/20, 038, 041/3, 041/4, 1201, 1202, 1203, 1204, 
1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1229, 1245, 1214, 1215, 1216, 1217, 
1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1230, 1231/1, 1231/2, 
1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1246, 1247, 
1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 
1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1279, 1280, 
1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 
1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 
1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 
1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339/1, 
1339/2, 1340, 1341, 1342, 1343, 1347, 1348 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Gerjen község külterületén, a belterülettől Ny-ra, az 51162 számú 
bekötőút É-oldalán, az Ófalu-dűlőben található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdaságilag művelt, 

szántó,  
6 Veszélyeztetettség bolygatás, erózió, 

kincskeresés, beépítés 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 
Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021.12.08. 
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4. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Tolna Település neve Gerjen 
 Nyilvántartási azonosító szám 74729 
2 Lelőhely neve Kengyeles 1. 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 35-334 Koordináták EOV Y 635680 EOV X 128796 
 Helyrajzi szám 074/10, 074/11 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Gerjen község külterületén, a belterülettől ÉNy-ra, a Solymos-ér 
kanyarulatában, a Máriamajortól 1300 m D-re, a Kengyeles-dűlőben található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdaságilag művelt, 

szántó 
6 Veszélyeztetettség bolygatás, talajművelés, 

kincskeresés 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.12.08. 
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5. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Tolna Település neve Gerjen 
 Nyilvántartási azonosító szám 74731 
2 Lelőhely neve Kengyeles 2. 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 35-334 Koordináták EOV Y 635366 EOV X 128921 
 Helyrajzi szám 074/9 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Gerjen község külterületén, a belterülettől ÉNy-ra, a Solymos-ér 
kanyarulatában, a Máriamajortól 1200 m D-re, a Kengyeles-dűlőben található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdaságilag művelt 

terület, szántó 
6 Veszélyeztetettség bolygatás, talajművelés, 

kincskeresés 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.12.08. 
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6. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Tolna Település neve Gerjen 
 Nyilvántartási azonosító szám 74735 
2 Lelőhely neve Legelőre-dűlő 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 25-121 Koordináták EOV Y 637817 EOV X 127733 
 Helyrajzi szám 041/2 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Gerjen község külterületén, a belterülettől Ny-ra, a Rákóczi Tsz-től 350 
m Ny-ra, az 51162 számú bekötőúttól 600 m É-ra, a Legelőre-dűlőben található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdaságilag művelt, 

szántó 
6 Veszélyeztetettség bolygatás, talajművelés, 

kincskeresés 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.12.08. 
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7. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Tolna Település neve Gerjen 
 Nyilvántartási azonosító szám 74737 
2 Lelőhely neve Tekermónai-dűlő 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 25-121 Koordináták EOV Y 637020 EOV X 126423 
 Helyrajzi szám 098/4, 098/16, 098/17 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Gerjen község külterületén, a belterülettől 1800 m Ny-ra, az 51162 
számú bekötőúttól 250 m D-re, a Tekermónai-dűlőben található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdaságilag művelt, 

szántó 
6 Veszélyeztetettség bolygatás, talajművelés, 

kincskeresés 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.12.08. 
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8. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Tolna Település neve Gerjen 
 Nyilvántartási azonosító szám 74739 
2 Lelőhely neve Széles-dűlő 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 25-121 Koordináták EOV Y 637486 EOV X 127947 
 Helyrajzi szám 051 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Gerjen község külterületén, a belterülettől 800 m Ny-ra, az 51162 számú 
bekötőúttól 800 m É-ra, a Széles-dűlőben található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdaságilag művelt, 

szántó,  
6 Veszélyeztetettség bolygatás, talajművelés, 

kincskeresés 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.12.08. 
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9. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Tolna Település neve Gerjen 
 Nyilvántartási azonosító szám 74741 
2 Lelőhely neve Jegyző-dűlő 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 35-343 Koordináták EOV Y 637461 EOV X 128956 
 Helyrajzi szám 046 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Gerjen község külterületén, a belterülettől 1400 m ÉNy-ra, a Jegyző-
dűlőben található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdaságilag művelt, 

szántó,  
6 Veszélyeztetettség bolygatás, talajművelés, 

kincskeresés 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.12.08. 
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10. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Tolna Település neve Gerjen 
 Nyilvántartási azonosító szám 74745 
2 Lelőhely neve Ótemető 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 35-343 Koordináták EOV Y 637349 EOV X 128756 
 Helyrajzi szám 049/1, 041/1, 045, 046, 048 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Gerjen község külterületén, a belterülettől 1400 m ÉNy-ra, a Jegyző-
dűlőben, az Ótemető területén található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdaságilag művelt, 

szántó,  
6 Veszélyeztetettség bolygatás, kincskeresés 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.12.08. 
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11. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Tolna Település neve Gerjen 
 Nyilvántartási azonosító szám 95033 
2 Lelőhely neve Csamony 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 35-334 Koordináták EOV Y 637818 EOV X 130037 

 Helyrajzi szám 
053/108, 053/109, 053/111, 053/113, 053/115, 053/43, 054, 057/1, 057/10, 057/11, 057/7, 
057/8, 057/9, 058/1, 059/17, 060, 061/1, 061/2, 062/7 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Gerjen község külterületén, a belterülettől 1900 m É-ra, a Duna-gát 
mellett, a Csamony-dűlőben található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdaságilag művelt, 

szántó,  
6 Veszélyeztetettség bolygatás, kincskeresés 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.12.08. 
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12. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Tolna Település neve Gerjen 
 Nyilvántartási azonosító szám 50743 
2 Lelőhely neve Lajos major 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma  Koordináták EOV Y 635833 EOV X 125983 
 Helyrajzi szám 094/9, 094/6, 094/3, 094/4, 094/5 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Gerjen község külterületén, a belterülettől 3200 m DNy-ra, a Faddi-Duna  
partján lévő Lajosmajor területén található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot bolygatott, részben 

beépített  
6 Veszélyeztetettség bolygatás, beépítés 
7 Ismertség nyilvántartás 
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021.12.08. 
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13. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Tolna Település neve Gerjen 
 Nyilvántartási azonosító szám  
2 Lelőhely neve Koleszár-tanya 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 25-121 Koordináták EOV Y 637617 EOV X 125522 
 Helyrajzi szám 098/4, 0123/2, 0123/7, 0124 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Gerjen község külterületén, a belterülettől 1600 m DNy-ra, az 51162 
számú bekötőúttól 1250 m D-re, az egykori Koleszár-tanya területén található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdaságilag művelt, 

szántó,  
6 Veszélyeztetettség bolygatás, erózió 
7 Ismertség  
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.12.08. 
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14. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Tolna Település neve Gerjen 
 Nyilvántartási azonosító szám  
2 Lelőhely neve Rostély-dőlő 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 25-121 Koordináták EOV Y 638550 EOV X 125826 
 Helyrajzi szám 098/4 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Gerjen község külterületén, a belterülettől 950 m D-re, a Rostély-dűlő  
területén található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdaságilag művelt, 

szántó,  
6 Veszélyeztetettség bolygatás, erózió 
7 Ismertség  
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.12.08. 
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15. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Tolna Település neve Gerjen 
 Nyilvántartási azonosító szám  
2 Lelőhely neve Polgári-birtok 
3 Térképvetület EOV Térképlap száma 25-121 Koordináták EOV Y 637190 EOV X 127597 
 Helyrajzi szám 051/2 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Gerjen község külterületén, a belterülettől 1400 m Ny-ra, az 51162 
számú bekötőúttól 800 m É-ra, a Széles-dűlőben található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 
4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdaságilag művelt, 

szántó,  
6 Veszélyeztetettség bolygatás, erózió 
7 Ismertség  
8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 
9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE 1088 

Bp. Múzeum krt. 4/b 
11 Kelt 2021.12.08. 
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Az érintett örökségi elemek számbavétele és állapotuk ismertetése kapcsán fel kell hívni a 
figyelmet arra az általános szabályra, amely szerint a régészeti lelőhelyek pontos kiterjedése 
pusztán felszíni vizsgálatokkal (pl. terepbejárás) csak hozzávetőlegesen állapítható meg, 
továbbá a felszíni lokalizációt erőteljesen korlátozó tényezők (pl. vegetáció, beépítés, elfedés, 
stb.) miatt a régészeti érintettség meghatározásánál gyakran csak a korábbi, vegetáció-mentes 
időszakban végzett megfigyelésekre támaszkodhattunk. Fontos továbbá kiemelni, hogy a 
régészeti lelőhelyek helyzete és kiterjedése a jövőbeni régészeti kutatások eredményei alapján 
módosulhat. 
 

2) A rendezés során tervezett változások hatáselemzése 
 
A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és 
középtávon tervezett változások ismertetése 
 
2.1. A jelenlegi állapot és terület-felhasználás a régészeti örökség összefüggésében 
Gerjen község határában jelenleg 14 régészeti lelőhely ismert. A 20426, 53422, 53423, 74729, 
74731, 74735, 74737, 74739, 74741, 74745 és 50743 számon nyilvántartott, valamint a 
Koleszár-tanya és Rostély-dűlő néven azonosított régészeti lelőhelyek mezőgazdasági 
művelés alatt állnak, elsősorban szántóként hasznosítják őket. Az 50743 számon nyilvántartott 
régészeti lelőhely erdőben található.  
 

terület-felhasználás lelőhelyek száma arány 
mezőgazdasági terület (szántó) 14 95 % 
mezőgazdasági terület 
(zártkert, szőlő, gyümölcsös) 

– – 

mezőgazdasági terület (gyep, 
rét, legelő) 

– – 

erdő 1 5 % 
beépített belterület – – 
ipari gazdasági, kereskedelmi, 
sport és különleges terület 

– – 

11. táblázat: Terület-felhasználás a régészeti örökség összefüggésében 
(a lelőhelyek számának feltüntetésnél az osztott ágban lévő lelőhelyek aránynak megfelelően, például a gyep és 

erdőművelés alatt lévő lelőhely 0,5 értékben a gyep és 0,5 értékben az erdő terület-felhasználásnál kerültek 
számba vételre) 

 
Amint a fentiekből kitűnik, a régészeti lelőhelyek elsősorban mezőgazdaságilag művelt 

ingatlanokon találhatók, azon belül pedig nagyobb részben szántó művelési ágban hasznosítják 
őket. A szántott területeken a jelenlegi hasznosításhoz kapcsolódó mezőgazdasági talajmunkák 
az örökségvédelmi elemek bolygatását idézhetik elő. A földművelés következtében kialakuló 
lassú talajerózió a lelőhelyek fokozatos állagromlását, szélsőséges esetekben akár végleges 
pusztulását is okozhatja. Ezt elkerülendő a lelőhelyek területét a földművelésből kivonni, 
legelőként vagy kaszálóként hasznosítani javasolt. A talajművelés mellőzésével járó 
mezőgazdasági hasznosítás hosszú távon biztosítja a föld alatt rejlő régészeti emlékek jelen 
állapotában való megőrzését, valamint csökkenti az állagromlásukat előidéző egyéb káros 
hatások mértékét. 
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2.2 Változtatási szándékok  
A beépítésre szánt területeken a következő módosítások különböztethetők meg: 
A) Magasabb rendű tervek előírásai alapján szükséges módosítások 

A1. A település közlekedési célú közterületei területfelhasználásának változása 
A2 A területfelhasználási módok jelölésének változásai 
A3. A megvalósult elemek jelölésének változásai 

B) Önkormányzati fejlesztési elképzeléseken, igényeken alapuló módosítások 
B1. A sportolási célú területfelhasználási kategóriák bővítése 
B2. A déli üdülőterület környezetének rendezése 
B3. A településközpont vegyes terület területfelhasználási kategória, illetve övezet 
kibővítése 

C) Fejlesztési elképzeléseken, igényeken alapuló módosítások 
C1. Gazdasági terület bővítése a településtől nyugatra 
C2. Mádi-Kovács kastély hasznosíthatósága 

D) Tervezői javaslatokon alapuló módosítások 
D1. Gazdasági terület bővítése a településtől északra 
D2. Lakóterületek területfelhasználási kategóriájának újra strukturálása 
D3. Kisvárosi lakó területhasználati kategória kivezetése 

 
A község hatályos Településszerkezeti Terve a településen a következő beépítésre szánt 
területeket különbözteti meg: lakóterületek, gazdasági területek, vegyes területek, 
üdülőterületek és különleges területek. 

A lakóterületek kisvárosias lakóterület (Lk), kertvárosias lakóterület (Lke), falusias 
lakóterület (Lf) területhasználati kategóriába soroltak. Kiemelendő az Lk jelű kisvárosias 
övezet, amely a Dózsa György utca keleti szakasza mentén érint néhány telket. A hatályos 
TSZT falusias lakóterületbe sorolja az érintett területet amely, a Dózsa György utca mentén 
található többi területhez hasonlóan, falusias képet mutat. 

A gazdasági területeken belül kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gksz), ipari 
gazdasági terület (Gip) jelöl. A község központjában településközponti vegyes terület (Vt) 
található. Üdülőterületek a település délebbi részén található, mely sajátos karakterrel bír. Ezen 
a területen üdülőházas üdülőterület (Üü) és hétvégiházas üdülőterületek (Üh) találhatók. A 
különleges területeken belül a TSZT a temetőterületet (Kt), a sportterületet és strandot (Ks) 
különbözteti meg 
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12. kép: Gerjen község Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata a változatási 

szándékok jelölésével (sraffozott) 
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13. kép: Gerjen község Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata  

a régészeti lelőhelyek (piros) feltűntetésével 
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2.2 Változtatási szándékok hatásai a régészeti örökségre 
 
A) Magasabb rendű tervek előírásai alapján szükséges módosítások 

A1. A település közlekedési célú közterületei területfelhasználásának változása 
A javasolt TSZT kidolgozása során a települési gyűjtőút és az alacsonyabb rendű 
utak területei a velük szomszédos területfelhasználási egységek területéhez 
csatolandók. Az országos jelentőségű közúthálózati elemek területei KÖu – 
közlekedési terület besorolása megmarad, az újonnan létesülő, Gerjent Pakssal 
összekötő út is ebbe a kategóriába sorolandó, és jelölendő hálózati szerepű 
mellékútként. → Örökségvédelmi szempontból nem releváns. 

A2 A területfelhasználási módok jelölésének változásai 
Gerjen TSZT-je 2003-ban került elfogadásra és későbbi módosításai csak 
részterületekre vonatkoznak, így a település hatályos terve a terület-felhasználási 
egységek jelölése során még nem minden esetben a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet szerinti jelöléseket alkalmazza. Az egyes terület-felhasználási egységek 
jelölésének a hatályos jogszabályi előírásoknak kell megfeleltetni.  
→ Örökségvédelmi szempontból nem releváns. 

A3. A megvalósult elemek jelölésének változásai 
Gerjen TSZT-je 2003-ban került elfogadásra, mely számos fejlesztési területet, 
beépülés előtt álló területet jelölt. Az egyes elemek jelölése elavult, már nem 
tervezettként jelölendő, így a már megvalósult elemek megvalósultként 
jelölendők, a korábbi szándékokkal ellentétben a már nem megvalósítani kívánt 
elemek pedig törlendők. → Örökségvédelmi szempontból nem releváns. 

 
B) Önkormányzati fejlesztési elképzeléseken, igényeken alapuló módosítások 

B1. A sportolási célú területfelhasználási kategóriák bővítése 
A hatályos TSZT a település keleti részén, belterületen, a templom 
szomszédságában sportolási célú területet jelöl, a területen futballpálya épült ki. 
A növekvő igények miatt indokolt a terület fejlesztési lehetőségének biztosítása. 
A sportolási célú különleges terület mellet 0,8 ha nagyságú zöldterületet 
tartalmaz a hatályos terv, amelyen a zöldfelületi fejlesztés nem történt meg. A 
sportpályákhoz vezető Toldi utca kiteresedése közúti közlekedési területben van 
a felülvizsgálat szerkezeti terv szerint. Az út egyik oldalán kiépített játszótér, a 
másikon erősítő pálya található. Az önkormányzati fejlesztési elképzelések 
során felmerült a sportolási (futball) lehetőségek bővítése és ennek kapcsán a 
parkolási lehetőségek biztosítása is. A tervezett sportpályákat (0100/5 hrsz.-ú 
telek) a hatályos terv szerinti általános mezőgazdasági területből Kb-S jelű 
távlati jellegű, Különleges beépítésre nem szánt sportolási célú terület 
területfelhasználási kategóriába, a 602/30 hrsz.-ú telekre tervezett parkolót pedig 
Z jelű zöldterületből K-S – Különleges sportolási célú terület területfelhasználási 
egységbe javasolt sorolni. A Toldi utca keleti részén elhelyezkedő teresedést 
javasolt közúti közlekedési területből Zkk jelű közkertként zöldterületbe sorolni 
a tényleges használat szerint. → Örökségvédelmi szempontból nem releváns. 

B2. A déli üdülőterület környezetének rendezése 
A hatályos TSZT a kastély környezetében településközponti vegyes, valamint 
üdülőterület fejlesztési területet jelöl. A hatályos TSZT a Duna mentén húzódó 
ártéri erdővel borított, erdő művelési ágú területet, valamint a kastélytól északra 
halastó művelési ágú területet és egy kisebb erdőfoltot zöldterületbe sorolt. A 
zöldfelületi, üdülő és településközponti fejlesztések beruházói érdeklődés 
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hiányában nem valósultak meg, és az azokat kiszolgáló infrastruktúra tervezése, 
fejlesztése sem kezdődött el. A hatályos TSZT egyes, üdülőterületek bővítésével 
kapcsolatos távlati (sraff) területei megtartandók azonban a már kijelölt, de még 
csak foghíjasan beépült telkek előnyben részesítését javasoljuk az üdülők 
építésére. A településrész alközponttá fejlesztése nem történt meg, azonban a 
terület fejlesztése érdekében javallott annak megtartása, ahol központi funkciók 
helyezhetők el.   A kastélytól északra lévő tó zöldterületből V jelű, azaz – 
vízgazdálkodási terület területfelhasználási kategóriába való átsorolása javasolt 
az ingatlannyilvántartás szerinti besorolás megőrzésének biztosítására, a 
körülötte kialakult erdős területek pedig Ek– közjóléti erdőterület 
területfelhasználási egységbe sorolandók. A hatályos terven jelölt tervezett 
erdőterület a felülvizsgálat során is megtartásra javasolt. → Örökségvédelmi 
szempontból nem releváns. 

B3. A településközpont vegyes terület területfelhasználási kategória, illetve övezet 
kibővítése 

A hatályos TSZT alapján a központi funkciók a falusias lakóterület 
területfelhasználási kategóriába sorolt területen helyezkednek el, vagy fordítva, 
a nem központi funkciójú területek vannak településközponti vegyes terület 
területfelhasználási kategóriában. A település központjában, a Szent István út 
mentén, a Béke téri parkot közúti közlekedési területként jelöli a hatályos TSZT. 
Az önkormányzati tulajdonú terület az ingatlan nyilvántartásban kivett 
közparkként szerepel. A közkert igényesen kialakított és gondozott terület, 
amely pihenőkertként és játszótérként is funkcionál. A település nagyságrendje, 
a központi funkciók koncentráltsága, valamint egyes önkormányzati fejlesztési 
elképzelések indokolttá teszik a településközpont vegyes területfelhasználási 
kategória alkalmazásának kiterjesztését. Javasolt a település központjában a 
közfunkciókat ellátó és potenciális középületek településközponti vegyes terület 
területfelhasználási kategóriába való sorolása. Az Polgármesteri Hivatal és a 
templom környezetében levő frekventált zöldfelületet javasolt a funkciójának 
megfelelően közúti közlekedési területből Zkk – közkert területbe sorolni. → 
Örökségvédelmi szempontból nem releváns. 

C) Fejlesztési elképzeléseken, igényeken alapuló módosítások 
C1. Gazdasági terület bővítése a településtől nyugatra 

A fejlesztéssel érintett területet az 1202,1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz.-ú telkek 
alkotják, amelyet déli oldalán az 51162. jelű bekötő út, míg többi oldalán 
mezőgazdasági területek határolnak. A módosítással érintett terület jelenleg 
Gksz – kereskedelmi, gazdasági terület. A szóban forgó telkeken 
gazdaságfejlesztési, telephely kialakíthatása mellett a gyártási lehetőségek 
biztosítására is igény merült fel. A megvalósíthatóság érdekében indokolt a 
terület (1202-1206 hrsz.-ú ingatlanok) átsorolása Gá – általános gazdasági 
területfelhasználási egységbe. → A módosítással érintett ingatlanokon 53423 
számon nyilvántartott régészeti lelőhely található. 

A területen tervezett módosításról 2021-ben önálló hatástanulmány 
készült, amely megállapításai szerint: A jogi szabályozás értelmében, a régészeti 
lelőhelyekkel érintett ingatlanrészeket a földmunkával járó beruházásokkal 
elkerülni javasolt. Mivel a jelen esetben ez nem megoldható, ezért a régészeti 
leletek eredeti összefüggésükből kizárólag megelőző feltárás (próba- és/vagy 
teljes felületű feltárás) útján mozdíthatók el. A 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 
hrsz ingatlanokon az építkezéshez kapcsolódó földmunkák megkezdése előtt a 
próba- és/vagy megelőző feltárás javasolt. 
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14. kép: Az 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz.-ú ingatlanok beépítési terve és  

az 53423 számon nyilvántartott régészeti lelőhely (piros) 
 

C2. Mádi-Kovács kastély hasznosíthatósága 
A hatályos TSZT a kastélyt Üü – üdülőházas üdülőterületbe sorolja. A kastély 
ingatlana az üdülőterület által nyújtotta lehetőségeknél nagyobb léptékű és 
szerteágazó funkciók számára lehetőséget biztosító kategóriát igényel. A kastély 
megjelenéséhez és léptékéhez igazodva javasolt az ingatlan számára a 
különleges turisztikai területhasználat (K-Tur) bevezetése. → Örökségvédelmi 
szempontból nem releváns. 

D) Tervezői javaslatokon alapuló módosítások 
D1. Gazdasági terület bővítése a településtől északra 

A közeljövőben megvalósuló új, Gerjent Pakssal összekötő út megépítése során 
várható az út menti ingatlanfejlesztések igényének megjelenése. Vélhetően ezen 
jelenség „mederben tartása” céljából került a megyei szerkezeti tervben 
fejlesztési területként kijelölve néhány telek. A települési térségbe sorolt 
ingatlancsoportot (062/1 és a 059/5-12 hrsz.-ú ingatlanok), a kedvező fekvése 
okán, javasolt G – Általános gazdasági területbe átsorolni. Mivel a gazdasági 
terület beépíthetőségének jelentős infrastruktúrális fejlesztési igénye van, ezért 
az építési jogok keletkeztetése kizárólag konkrét beruházói igény megjelenése 
esetén javasolt. A térségi előírásnak megfelelően, új beépítésre szánt terület 
kijelölésénél szükséges 5%-nyi erdőterület kijelölése, mely okán a 062/1 hrsz.-
ú ingatlan déli és nyugati határán, valamint a 059/4 hrsz.-ú ingatlan erdőterületbe 
való sorolása javasolt. → A módosítással érintett telkek általános gazdasági 
területbe kerülő részei örökségvédelmi szempontból nem relevánsak. (A 062/1 
ingatlan erdő területfelhasználási egységbe kerülő részén a 95033 számon 
nyilvántartott régészeti lelőhely található.) 
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A régészeti emlékek megóvása érdekében és a Kötv.-nek megfelelően, a régészeti 
lelőhelyekkel érintett ingatlanrészeket a földmunkával járó beruházásokkal elkerülni 
javasolt. Amennyiben ez nem megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, abban 
az esetben a régészeti leletek eredeti összefüggésükből kizárólag megelőző feltárás (próba- 
és/vagy teljes felületű feltárás) útján mozdíthatók el. A 062/1 hrsz ingatlan régészeti 
lelőhellyel érintett részén az építkezéshez kapcsolódó földmunkák megkezdése előtt próba- 
és/vagy megelőző feltárás javasolt. A régészeti lelőhellyel nem érintett ingatlanrészen, a 
lelőhely pontos kiterjedésének és intenzitásának nem ismertsége okán, a beépítéshez 
kapcsolódó földmunkák során régészeti megfigyelés javasolt. A régészeti megfigyeléshez 
kapcsolódóan pedig régészeti bontómunka lehetőségével is tervezni javasolt. Amennyiben a 
jövőben megvalósítani tervezett beruházás a hatályos jogi szabályozás szerint 
nagyberuházásnak vagy kiemelt nagyberuházásnak minősül akkor a megvalósítás 
megkezdése előtt Előzetes Régészeti Dokumentációt kell készíteni. A jelen hatástanulmány 
megléte az ERD készítésének kötelezettsége alól nem mentesít. 

 

 
15. kép: Gerjent Pakssal összekötő út mentén tervezett gazdasági terület és az 95033 számon 

nyilvántartott régészeti lelőhely (piros) 
 



Régészeti hatástanulmány Gerjen község településrendezési eszközeinek módosításához 37 

 

 

  

  

  
16. kép: Erdősítéssel (zöld sraffozás) érintett nyilvántartott és nyilvántartásba vétel alatt álló 

régészeti lelőhelyek (piros)  
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D2. A kertvárosias lakóterület területfelhasználási kategória, illetve övezet 

A felülvizsgálati TSZT a lakóterületen belül, a település szabályos-utcás részén 
falusias lakóterületet határoz meg, attól délre kertvárosias lakóterületbe sorolt 
telkek vannak, ám karakterükben a két terület nem különbözik. Figyelembe véve 
a hasonló karakterrel rendelkező lakóterületeket a településen, valamint az 
arculatilag falusias jelleget hordó településmagot, javasolt a településrendezési 
eszközökben a lakóterületek tovább differenciálása. Az eltérő karakterű 
területeknek pedig a beépítési jellemzők alapján való megkülönböztetése 
javasolt.  A TSZT-ben az Lf- falusias lakóterületet övezetbe tartozó területek 
döntő része a továbbiakban is Lf – falusias lakóterületbe sorolt marad, azonban 
a Dózsa György utca déli részén elhelyezkedő néhány kisebb telekterülettel 
rendelkező ingatlan esetében indokolt az Lke- kertvárosias lakóterület övezetbe 
való átsorolás. → Örökségvédelmi szempontból nem releváns. 

D3. Kisvárosi lakó területhasználati kategória kivezetése 
A település keleti részén, a 363-367, 369-370 és a 372-381 hrsz.-ú ingatlanokon 
Lk – kisvárosias lakóterületi kijelölés megtartása nem javasolt, a település 
léptékéből adódóan nem indokolt az intenzív beépítés lehetőségének megtartása. 
A már meglévő állapot szerint felaprózódott és-e miatt magas beépítési 
mutatókkal rendelkező telkek beépítési mértékét javasolt meglévő állapotnak 
tekinteni és a környezetéhez való jövőbeni illeszkedésnek megfelelően egyedi 
előírásokkal szabályozni. A telkek Lke – kertvárosias lakóterületbe való 
átsorolása javasolt a kisvárosi lakó területhasználati kategória kivezetésével 
egyidejűleg. 
→ Örökségvédelmi szempontból nem releváns. 

 
A település erdősültségének növelését szolgáló javaslatok 
Gerjen erdősültsége alacsony, így kiemelkedő jelentősége van a településen található kisebb 
erdőtömbök, erdőfoltok megőrzésének is. Gerjen település 4,7%-os erdősültsége messze 
elmarad az országos értéktől. Az arány kedvezőbbé tétele érdekében szükség van a meglevő 
erdők védelme mellett tervezett erdőterületek kijelölésére is. 

A tervezett erdők telepítése 20426, 50743, 53422, 74739, 74745, 95033 számon 
nyilvántartott és a Koleszár-tanya néven nyilvántartásba vétel alatt álló lelőhelyeket érinti. A 
jelenlegi általános mezőgazdasági területhasználattal szemben az erdőként való használat 
elősegíti a régészeti lelőhelyek jelen állapotban való megőrzését, más szempontból viszont 
korlátozza a területük kutathatóságát. Általánosságban kijelenthető, hogy a régészeti lelőhelyek 
erdősítése örökségvédelmi szempontból kedvező változás, abban az esetben, ha az erdő 
telepítése és jövőbeli művelése során a mélységi talajlazítással, tuskózással és erdészeti feltáró 
utak létesítésével a régészeti lelőhelyek területét nem veszik igénybe. 

 
A Paks-Gerjen összekötő úttal kapcsolatos megállapítások 
A Paks-Gerjen összekötő út érinti Csamony területén a 11. sz. régészeti lelőhelyet. Az 
útfejlesztéshez készült előzetes régészeti dokumentáció szerint a nevezett lelőhelyet 
terepbejárással vizsgálták. Az ERD végkövetkeztetése, hogy a jelenlegi ismeretek alapján a 
nyomvonal nem érint olyan lelőhelyet, melyet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése alapján a földmunkával 
járó beruházással el kellene kerülni. 
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3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV 
(Régészeti lelőhelyekre vonatkozó általános irányelvek) 

 
Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények, 
valamint az önkormányzati feladatok meghatározása. 
 
3.1. Az értékleltárban szerepeltetett régészeti értékek megőrzését biztosító 
szempontok és követelmények 
A régészeti emlékek megmaradásának, feltárhatóságának, bemutathatóságának lehetőségét 
szem előtt tartva, a 2001. évi LXIV. törvény értelmében a régészeti örökség elemeit lehetőleg 
eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban és eredeti összefüggéseikben kell megőrizni. A 
pusztulás lehetőségét minimálisra csökkentve a védelmükre irányuló intézkedéseknek 
elsősorban megelőzőnek és csak szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. Amennyiben 
a régészeti örökség elemeit eredeti összefüggésükből, vagyis a régészeti lelőhely területről 
valamely oknál fogva mégis el szükséges mozdítani, akkor arra csak régészeti feltárás keretében 
kerülhet sor. 

A mostanra kialakult állapot fenntartása Gerjen területén nyilvántartott lelőhelyek 
esetében biztosítja a még bolygatatlan régészeti leletek eredeti összefüggésben való 
megőrzését. Amennyiben ez az állapot bármilyen földmunkával járó beruházás megvalósítása 
végett változik, úgy a régészeti leletek szakszerű feltárása a fejlesztést megelőzően, a 
földmunkákhoz ütemezve szükséges és lehetséges. Ha a feltárás során országos jelentőségű 
régészeti objektum kerül napvilágra (bár erre az eshetőségre jelenleg semmi nem utal), úgy 
annak konzerválását, eredeti helyén való megőrzését, az építési kiviteli tervekbe beépítve 
biztosítani kell.  

A régészeti feltárás költségeit annak kell állnia, akinek a leletek elmozdítása az 
érdekében áll. A régészeti feladatok időbeli és pénzbeli vonzatával már a tervezés szakaszában 
kalkulálni javasolt. A várható költségek kalkulálásához, a lehetséges megoldások 
kockázatainak elemzéseihez, a régészeti érintettség intenzitásának és a lelőhely pontos 
kiterjedésének meghatározásához műszeres lelőhelyfelderítés készítetése ajánlott. Amennyiben 
a régészeti lelőhely kiterjedése tudományos módszerekkel nem kerül pontosan meghatározásra, 
akkor földmunka a régészeti lelőhellyel nem érintett ingatlanrészen is csak folyamatos régészeti 
megfigyelés mellett végezhető. 
 
3.2. Az önkormányzati feladatok meghatározása 
3.2.1. Folyamatok iránya, visszafordíthatósága  
A régészeti lelőhelyek területének jelenlegi hasznosításából adódó károsan ható folyamatok 
lassítása, visszafordítása érdekében az ingatlantulajdonos, a helyi önkormányzat és az 
örökségvédelemi szakemberek (hatóság, múzeum) konstruktív együttműködése szükséges. 
Ellenkező esetben a negatív folyamatok visszafordíthatatlan károkat okozhatnak, amelyek a 
kulturális örökség elemeinek részleges vagy teljes megsemmisüléséhez vezethetnek. 
 
3.2.2. Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei  
A régészeti lelőhelyek fokozatos állagromlásának lassítása, megállítása csak a helyi 
önkormányzat, a szakemberek (területileg illetékes megyei kormányhivatal örökségvédelmi 
irodája, megyei múzeum) és az érintett magánszemélyek vagy vállalkozások 
együttműködésével lehetséges.  

A fejlesztési övezetben található régészeti lelőhelyen a tervezett beruházás 
megvalósulása esetén a régészeti emlékekben keletkező károk enyhítésére nincs, csupán 
megelőzésre van lehetőség. Ennek a törvény által előírt módja a régészeti lelőhely elkerülése, 
jogszabályi módon meghatározott elfedése, vagy a beruházást megelőző feltárása. 
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4. Összefoglalás 

 

A régészeti lelőhelyek az emberiség és a magyarság történetének, települési 
viszonyainak, életmódjának fontos bizonyítékai, ezért mindenki részéről elvárt a nemzeti 
kulturális örökség iránti megbecsülés, a régészeti értékek megóvása és az örökségvédelmi 
törvények tiszteletben tartása. 

Gerjen község közigazgatási területén összesen 14, vagyis 11 nyilvántartott és 3 nyilvántartásba 
vétel alatt álló régészeti lelőhely található, amelyek általános törvényi védelem alatt állnak.  

A településrendezési eszközök jelenlegi módosításának többsége elsősorban adminisztratív 
jellegű, illetve magasabb szintű szabályozásnak való megfeleltetés, amelyek örökségvédelmi 
szempontból nem relevánsak.  

Az újonnan beépítésre szánt területek egy esetben nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintenek. 
A régészeti lelőhely megóvása érdekében és a Kötv.-nek megfelelően, a régészeti lelőhelyekkel 
érintett ingatlanrészeket a földmunkával járó beruházásokkal elkerülni javasolt. Amennyiben 
ez nem megoldható, vagy jelentős költségnövekedéssel járna, abban az esetben a régészeti 
leletek eredeti összefüggésükből kizárólag megelőző feltárás (próba- és/vagy teljes felületű 
feltárás) útján mozdíthatók el. 

A 1202, 1203, 1204, 1205 és 1206 hrsz ingatlanokon az építkezéshez kapcsolódó földmunkák 
megkezdése előtt próba- és/vagy megelőző feltárás szükséges. 

Amennyiben a jövőben megvalósítani tervezett beruházás a hatályos jogi szabályozás szerint 
nagyberuházásnak vagy kiemelt nagyberuházásnak minősül akkor a megvalósítás megkezdése 
előtt Előzetes Régészeti Dokumentációt kell készíteni. A jelen hatástanulmány megléte az ERD 
készítésének kötelezettsége alól nem mentesít. 

A Gerjent Pakssal összekötő út mentén az északi gazdasági terület számára kijelölt 062/1 
ingatlan erdőterület céljára kijelölt részén 95033 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 
található. A régészeti lelőhellyel nem érintett ingatlanrészen, a lelőhely pontos kiterjedésének 
és intenzitásának nem ismertsége okán, a beépítéshez kapcsolódó földmunkák során régészeti 
megfigyelés javasolt.  

A településrendezési eszközök jelenlegi módosításával nem érintett nyilvántartott régészeti 
lelőhelyekkel kapcsolatban azonban fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a jelenlegi 
szántóként való hasznosítás, vagyis az intenzív talajművelés a földben rejlő régészeti értékek 
folyamatos bolygatását és hosszú távon, a lelőhely lassú pusztulását eredményezi. A károsan 
ható folyamat megváltoztatása érdekében a régészeti lelőhelyek területének az intenzív 
művelésből való kivétele, például tartós zöldítés vagy gyep-legelő célú hasznosítás javasolt. A 
20426, 50743, 53422, 74739, 74745, 95033 számon nyilvántartott és a Koleszár-tanya néven 
nyilvántartásba vétel alatt álló lelőhelyeken tervezett erdő hasznosítás örökségvédelmi 
szempontból kedvező irányú változtatás, de a régészeti lelőhelyek területén a mélységi 
talajlazítás, tuskózás és feltáró utak létesítése kerülendő. 

Általánosságban fontos kiemelni, hogy a törvényi szabályozás alapján régészeti lelet eredeti 
összefüggéséből csak régészeti feltárással mozdítható el. A régészeti feltárás költségei pedig 
azt terhelik, akinek a régészeti leletek eredeti összefüggésükből történő elmozdítása érdekében 
áll. Ennek pénz- és időbeli vonzatával minden esetben előzetesen, már a tervezés szakaszában 
számolni ajánlott, mivel a régészeti munkák tervezésének és a kivitelezésbe való ütemezésének 
elmaradása nagymértékben veszélyezteti a lelőhelyeket, ugyanakkor a nem megfelelően 
tervezett régészeti feladatellátás lassíthatja, vagy akár akadályozhatja is egy beruházás 
megvalósulását. 
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Végezetül fontos felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben régészeti lelőhelynek nem 
minősülő területen, előre nem várt módon régészeti lelet vagy emlék kerül elő, úgy 
haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes szekszárdi Wosinszky Mór Múzeumot. 

* * * 

A jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült! A 
nyilvántartott lelőhelyekről a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi 
Helyettes Államtitkársága vezet közhiteles nyilvántartást. Minden tervezett beruházás előtt 
javasolt a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni! A hatástanulmány alapjául 
szolgáló tervek módosítása vagy a tervezési terület bővítése esetén új hatásvizsgálat szükséges!  

 

 
Budapest, 2022 augusztus 28.     

Dr. Tankó Károly 

régész, örökségvédelmi szakértő 

Szakértői engedély száma: OKM 289-5/2008 
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5. Nyilatkozat 
 
 
Alulírott dr. Tankó Károly régész nyilatkozom, hogy a kulturális szakértői tevékenység 

folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről 416/2017. (XII. 18.) 

Korm. rendeletben meghatározott kulturális szakértői tevékenység folytatására jogosító 

szakértői engedéllyel, a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői 

tevékenységről 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott régészet 

részszakterületen szakértői tevékenység végzésére szakértői jogosultsággal rendelkezem. 

Gerjen község településrendezési eszközeinek módosításához készített örökségvédelmi 

hatástanulmány régészeti szakági rész, az összeállítás időpontjában rendelkezésre álló adatok 

alapján, az örökségvédelmi jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készült. A 

tervezett változtatásokra vonatkozó javaslatok és megoldások az örökségvédelmi 

jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelnek. 

 

 
 
 
Budapest, 2022 augusztus 28. 

 

Dr. Tankó Károly 

régész, örökségvédelmi szakértő 

eng. sz.: OKM 289-5/2008 
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6. A régészeti lelőhelyek térképi ábrázolása 

 
1. térkép: Régészeti lelőhelyek (pirossal jelölve) az EOV térképszelvényeken  
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2. térkép: Régészeti lelőhelyek (pirossal jelölve) az alaptérképen 

 



Régészeti hatástanulmány Gerjen község településrendezési eszközeinek módosításához 45 

 

 
3. térkép: Régészeti lelőhelyek (pirossal jelölve) a települési ortofotón   
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7. Fényképek  

 
1. fénykép: 20426 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

 
2. fénykép: 53422 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 
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3. fénykép: 53423 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

 
4. fénykép: 53423 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 
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5. fénykép: 53423 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

 
6. fénykép: 74729 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 
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7. fénykép: 74731 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

 
8. fénykép: 74735 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 
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9. fénykép: 74735 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

 
10. fénykép: 74737 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 
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11. fénykép: 74739 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

 
12. fénykép: 74739 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 
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13. fénykép: 74741 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

 
14. fénykép: 74745 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 
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15. fénykép: 74745 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

 
16. fénykép: 95033számon nyilvántartott régészeti lelőhely 
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17. fénykép: Polgári-birtok néven nyilvántartásba vétel alatt álló régészeti lelőhely 

 

 
18. fénykép: Gerjent Pakssal összekötő út mentén az északi gazdasági 

 terület számára kijelölt terület 
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19. fénykép: Gerjent Pakssal összekötő út mentén az északi gazdasági 

 terület számára kijelölt terület 
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8. Hatályos örökségvédelmi jogi szabályozás rövid ismertetése 
 
II.1. A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb 
jogszabályok:  
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről  
2001. évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról  
2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak 
nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT 
Egyezmény kihirdetéséről  
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről (különösen a 38-49. §) 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (különös tekintettel a földvárak és kunhalmok 
néven itt védett tájelemként szereplő lelőhelyekre)  
1985. évi 21. törvényerejű rendelet a világ kulturális és természeti örökségének védelméről 
szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános 
Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott Egyezmény 
kihirdetéséről  
1979. évi 2. törvényerejű rendelet a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és 
tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, 
az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által 
Párizsban az 1970. évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről  
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  
149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács 
tagállamai között, 1992. január 16-án kelt, Valettában aláírt, a régészeti örökség védelméről 
szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről  
47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról  
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról  
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról  
416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának 
feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről  
3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézményekre vonatkozó szakfelügyelet rendjéről  
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről. Ennek 177. § (3) szerint, aki a kulturális örökség védett elemeit, 
gondatlanul megsemmisít, megrongál, elvisz, áthelyez vagy elmozdít, szabálysértést követ el. 
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről. Ennek 358.§ szerint, aki kulturális javak 
körébe tartozó tárgy, régészeti lelőhely vagy műemlék megsemmisítésével vagy 
megrongálásával kárt okoz, az okozott kár mértékétől függően 1-5 évig terjedő 
szabadságvesztéssel sújtható.  
 
II.2. A régészeti lelőhellyel érintett területeken követendő eljárások, jogok és kötelezettségek 
 
1.) Miniszteri rendelet által kiemelten vagy fokozottan védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek 
esetében a hatóság (megyei kormányhivatal örökségvédelmi irodájának) engedélye szükséges 
bármilyen, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató, vagy a terület jellegét megváltoztató, 
egyébként engedélyhez nem kötött tevékenység végzéséhez. Ennek hiányában semmilyen 
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munka nem végezhető. Egyebekben az adott területre a régészeti védelmet elrendelő miniszteri 
rendeletben (a korábbiak esetében határozatban) foglaltak szerint kell eljárni.  

2.) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében, a 2001. évi LXIV. tv. alapján a régészeti 
lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak, továbbá a régészeti örökség 
elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell 
megőrizni. A földmunkával járó fejlesztésekkel a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket el kell 
kerülni. 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 
végezni. Ha a lelőhely földmunkával való elkerülése a fejlesztés, beruházás költségeit 
aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás máshol nem valósítható meg, a beruházással 
veszélyeztetett területet előzetesen fel kell tárni. Ennek részeként a lelőhelyen először 
próbafeltárást kell végezni. A régészeti érintettség mértékétől függően, bizonyos esetekben, a 
hatóság régészeti megfigyelést írhat elő. Nagyberuházások és kisajátítási törvényben 
meghatározott közérdekű cél esetén megelőző régészeti dokumentációt kell készíteni. Az 
előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére a Magyar Nemzeti Múzeum jogosult. A régészeti 
feltárás költségeit annak kell fedeznie, akinek a régészeti leletek elmozdítása érdekében áll, 
azonban az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez szükséges régészeti feltárások 
költségei - nemzetgazdasági szempontból indokolt esetekben - a központi költségvetésből 
fedezhetőek. A régészeti feltárásra vonatkozó szerződést a beruházónak a területileg illetékes 
múzeummal kell megkötnie. Ez a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező megyei múzeum Gerjen 
község esetében a szekszárdi Wosinszky Mór Múzeum. A törvény szerint megelőző 
régészeti feltárást a területileg illetékes múzeum, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum 
végezhetnek.  

Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak akkor kell 
korlátozni, ha annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy fennáll a 
megsemmisülés veszélye. Ugyanez vonatkozik a hatóság hozzájárulásával végzett 
tevékenységekre is: amennyiben előre nem látott örökségvédelmi érdek merül fel, vagy addig 
ismeretlen jelenség kerül napvilágra, úgy a végzett tevékenységet korlátozni kell. A hatóság a 
munka felfüggesztése esetén lehetősége van régészeti védelem megindítására, illetve annak 
megvalósulása esetén a kisajátítás kezdeményezésére. 

A védelem alatt álló kulturális örökségi elemekben (védett vagy nyilvántartott régészeti 
lelőhelyek) vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése, megrongálása, vagy 
veszélyeztetése büntetendő cselekmény: örökségvédelmi bírság kiszabásával jár, ill. bizonyos 
esetekben e cselekedet a BTK hatálya alá esik.  
 
3.) Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan észlelt 
régészeti lelőhely előkerülése esetében:  
 
Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely előkerülése 
várható vagy feltételezhető.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 42. § (1) 
bekezdése szerint, ha az építési munka végzése során régészeti emlék kerül elő, a kivitelező 
köteles azt az építésügyi hatósághoz (járási hivatal vagy jegyző), valamint más hatáskörrel 
rendelkező hatósághoz haladéktalanul bejelenteni, és a lelőhelyet a hatósági intézkedésig 
érintetlenül hagyni. 
Más szóval, amennyiben nem ismert és így hivatalosan nyilván nem tartott régészeti 
lelőhelyeken régészeti jelenség vagy lelet kerül elő, a végzett tevékenységet abba kell hagyni, 
és a helyszín vagy lelet őrzése mellett értesíteni kell a jegyzőt, aki a területileg illetékes múzeum 
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és a hatóság szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A bejelentési kötelezettség a felfedezőt, 
az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli! A múzeum köteles a 
mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan - az elvárható ütemben - végezni, 
az előkerült régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni. A mentő feltáráshoz feltárási engedély 
nem szükséges. Ha a mentő feltárást nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a hatóság ideiglenesen 
védetté nyilváníthatja a földterületet. 

A nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhelyben vagy az onnan származó 
leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése ugyancsak büntetendő cselekmény (BTK 
hatálya alá esik).  
A hatóság a rendeletben foglalt esetekben és tartalommal örökségvédelmi hatástanulmány 
elkészítetéséhez kötheti szakhatósági állásfoglalásának megadását. A 2001. évi LXIV. törvény 
66. § (2) bekezdés alapján készítendő hatástanulmányok tartalmi követelményeit a 395/2012. 
(XII.20.) 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet 14. számú melléklete tételesen meghatározza. A 
tanulmány elkészíttetése a beruházót terheli és készítésére kizárólag a rendeletben 
feljogosítottak vállalkozhatnak. Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi 
részét csak olyan személy készítheti, aki a kulturális szakértői tevékenység folytatásának 
feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 416/2017. (XII. 18.) Korm. 
rendelet meghatározott feltételeket teljesíti. A hatástanulmány készítője jogosultságán túl arról 
is nyilatkozik, hogy a tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és 
hatósági előírásoknak.  
 


