Kisbodak Településfejlesztési koncepció

Örökségvédelmi hatástanulmány

Régészeti munkarész

Készítette: Archeo-Art Bt.
2017. február

Kisbodak Településfejlesztési Koncepció, ÖHT Régészet
I. Vizsgálat
Bevezetés
A jelenlegi hatástanulmány Kisbodak Településfejlesztési Koncepciójához készült a 496/2016. (XII. 28.)
Korm. Rendelet alapján. Fontos megjegyezni, hogy a régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatok csak a
készítés időpontjában rendelkezésre álló kutatási adatokat tükrözi.

1, ábra: Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Kisbodak területen és környezetében
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1. Katonai felmérés

2. Katonai felmérés

3. Katonai felmérés

Kataszteri térkép (1857)

Katonai felmérés 1941.

Google-Earth

2. ábra: Kisbodak területe a történeti térképeken és napjainkban

Régészeti örökség
Kisbodajk közigazgatási területén 1 darab régészeti lelőhelyet szerepel a Forster Központ
(Miniszterelnökség) közhiteles régészeti lelőhely nyilvántartásában.
II. Régészeti lelőhelyek védelme
 Nyilvántartott régészeti lelőhely
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) 11. §-a alapján a területen
nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános régészeti védelem alatt állnak.
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III. A vizsgált tervezési területen található régészeti lelőhelyek rövid bemutatása
Nr.

Lelőhely neve

Azon

Korszak

Jelenség

1.

Szilvafoka-dűlő

57489

Árpád-kor

település

Nyilvántartott
helyrajzi szám
09/10, 09/11, 09/4,
09/8, 09/9, 09/2, 09/3,
225/1, 212, 210, 211,
207/2, 207/1

A 2002-2003-ben készített örökségvédelmi hatástanulmány kapcsán Aszt Ágnes és Németh Lajos
végeztek terepbejárást a fejlesztési területeken. Ennek során a belterület déli szélével határos
Szilvafoka-dűlőben egy Árpád-kor település utaló leleteket gyűjtöttek a felszínen. A településközpontban
a Felszabadulás utcában általuk megfigyelt szórványos leletek alapján feltételezték, hogy a lelőhely a
belterületre is átterjedhet, azonban a fedett területen ez egykori ártéri területen található kiemelkedésen
megfigyelt falu pontos, felszín alatti kiterjedését csak további geofizikai vizsgálatok és próbafeltárás
alapján lehet meghatározni. A Szilvafoka-dűlőben megfigyelt leletek az először 1330-ban említett Bodak
falu Árpád-kori előzményére utalnak.

3. ábra: A Kisbodak közigazgatási területén nyilvántartott régészeti lelőhely
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IV. A tervezett módosítási szándékok bemutatása
A koncepcióban megfogalmazott területi fejlesztések a következőek a belterület esetében:
- Lakó területi fejlesztés a község déli részén tervezett a Tőzike és a Petőfi Sándor utcához
kapacsolódóan (a hatályos szabályozási terv egy részét tartalmazza) kb. 35-40 db. telek kialakítására
kerülhet sor. A Béke utca már meglévő lakóterületi fejlesztése tervezett a Szabadság utca fele. Itt kb.
15-20 db. lakótelek kialakítására van lehetőség.

4. ábra: A településfejlesztési koncepció belterületi része a régészeti lelőhellyel

- Különleges idegenforgalmi, turisztikai övezet a volt gátőrház területe és a mellette található területek
az árvízvédelmi töltés mentett oldalán. A területen önkormányzati és magán beruházásban
ökoturisztikai bemutató épületeke és tanösvények , erdei pályák alakulnának ki. A terület nagysága kb.
15,8 ha. A belterülettől nyugatra található magán területen szintén turisztikai fejlesztés tervezett, mely a
külterületeket érinti.
- Gazdasági kereskedelmi-szolgáltató fejlesztési terület a Püski országút melletti nyugati oldalon
tervezett, mely a korábbi mezőgazdasági major területeit érinti. A település itt kíván lehetőséget adni a
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gazdasági tevékenységnek. A kijelölt területek nagysága kb. 10,3 ha. A területen található egy
termálvízkút, melynek adatai jelenleg nem ismeretesek, a konkrét vizsgálatok után a kút a gazdasági
területen egy fontos tényező lehet. További adatok beszerzése szükséges.
- Településközponti vegyes terület a Felszabadulás út és a Szabadság utca közötti teresedés mellett
kerül kijelölésre, mely az intézményi fejlesztéseknek adhat helyet. Döntően itt található az alapellátás
épületei (művelődési központ, polgármesteri hivatal, tűzoltószertár, orvosi rendelő).
A koncepcióban megfogalmazott területi fejlesztések a következőek a külterület esetében:
- A külterületi 014, 011 hrsz.-ú területeken egy helyi mezőgazdasági vállalkozás fejlesztési igényeinek
megfelelően mezőgazdasági üzemi terület kerül kijelölésre. A területen az állattartás, növénytermesztés
épületei helyezhetőek el. A területekhez kapcsolódóan északi és keleti irányban egy turisztikai
fejlesztési övezet is rögzítésre kerül, mely az állattatáshoz kapcsolódhat (lovas turizmus, állatbemutató,
szarvasmarha ridegtartás, stb.) A kijelölt területek nagysága kb. 38 ha.
V. A tervezett módosítási szándékok hatása a régészeti örökségre
A tervezett módosítások a jelenlegi tudásunk szerint egy lelőhelyet érintenek összesen.
A hatályos tervben részben már szereplő lakóterületi fejlesztés a belterület déli szélén a Tőzike és a Petőfi S.
utcákhoz kapcsolódóan, érinti és veszélyezteti az Árpád-kori település lelőhelyét (4. ábra). Ezt a későbbi
tervezések során figyelembe kell venni és a lelőhely bolygatásának lehetőségét el kell kerülni. Amennyiben ez
nem lehetséges, akkor a veszélyeztetett részen megelőző régészeti feltárást (régészeti megfigyelés,
próbafeltárás, teljes területű feltárás) kell végezni a beruházás költségvetésének a terhére.
A régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok, költségek
A) Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 11§-a alapján a
nyilvántartott régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. Erre való tekintettel a
településfejlesztés során a megvalósítandó, földmunkával járó beruházásokat az alábbi jogszabályok
figyelembevételével kell tervezni.
A nyilvántartott régészeti lelőhelyeken megvalósuló tevékenység, építmény, létesítmény engedélyezésére
irányuló hatósági eljárásokban a 496/2016. (XII. 28.) Kormány rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 3. § a)
pontja és 1. számú melléklet alapján a Korm. rendelet 62. §-ban foglalt szakkérdések érvényesülése érdekében a
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, mint
szakhatóságot (továbbiakban szakhatóság) kell megkeresni.
A Korm. rendelet 5.§(1) bekezdésének értelmében nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással járó
tevékenység csak a szakhatóság engedéllyel végezhető.
Az Kötv. 19. § (1) bekezdése szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal (beleértve az
erdőtelepítést és erdőirtást) a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és
módon el kell kerülni.
A Kötv. 22.§ (1) bekezdés értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos
földmunkával érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel megelőző (régészeti
megfigyelés, próba-, és teljes felületű) feltárást kell végezni.
•
Régészeti megfigyelés
A Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja értelmében, régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett tevékenység
nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit; ha a
régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos; ha a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem
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éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét; ha a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett
területét korábban földmunkával bolygatták, illetve ha a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás
más módon nem végezhető el. A földmunkák közben végzendő régészeti megfigyelés (Kötv. 7.§ 36. pont) célja a
beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a
régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása.
•
Próbafeltárás
A Kötv. 22. § (3) bekezdés b) pontja szerint próbafeltárást lehet előírni, ha előzetes régészeti dokumentáció nem
áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez jogszabályban meghatározottak szerint nem végeznek
próbafeltárást, továbbá földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg, illetve a
nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert.
•
Teljes felületű feltárás
A Kötv. 22.§ (3) bekezdésének c) pontja alapján teljes felületű feltárás írható elő, amennyiben a beruházással
érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő fontosságú forrása, illetve ha a beruházás
történeti városmag területén valósul meg, továbbá – a Kötv. 22.§ (3) bekezdésének d) pontja szerint – ha a
feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja. A hatóság a Kötv. 22.§ (4)
bekezdése alapján a régészeti feladatokat a lelőhely különböző részei vonatkozásában eltérően is
meghatározhatja.
A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20.§ (4) bekezdés és a Kötv. 22.§ (5)
bekezdésének b) pontja rendelkezik. A megelőző feltárásra jogosult szerv és a beruházó közötti szerződéskötést
a Kötv. 22.§ (10) bekezdés írja elő.
A beruházó költségviselését a Kötv. 19.§ (3) bekezdése írja elő. A Kötv. 19.§ (4) bekezdés értelmében a
régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági árakat a Korm. rendelet 5. melléklete
tartalmazza.
A Kötv. 22.§ (2) bekezdése szerint a földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes régészeti
dokumentáció (a továbbiakban: ERD) készíthető, különösen a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonalkijelöléshez; nem nagyberuházás esetén a beruházó az ERD készítésével feltárásra jogosult intézményt bízhat
meg.
A régészeti feltárások költségét, a mentő feltárások kivételével annak kell fedezni, akinek érdekében a feltárás
szükségessé vált (Kötv.19. § (3), 22-23. §). A Kötv. 23/F.§ szabályozza a nagyberuházásokhoz kapcsolódó
megelőző feltárások régészeti feladatellátás idő- és költséghatárát.
A régészeti szakfeladatok elvégzésére jogosult intézményről a Kötv. 20. § (4) bekezdése és a Kötv. 22. § (5)
bekezdésének b) pontja rendelkezik. A szükséges feltárások rendjét a Korm. rendelet 11-18 §-a határozza meg.
A megelőző feltárásra a feltárásra jogosult szerv és a beruházó közötti szerződéskötést a Kötv. 22. § (10)
bekezdése, a beruházó költségviselését a Kötv. 19. § (3) és (4) bekezdése írja elő.
Nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feltárások esetében a Korm. rendelete 21-29 §-a alapján kell eljárni.
B) Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni.
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is törekedni kell a
régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére a Kötv. 24. § (1) bekezdése szerint. Ha bármilyen
tevékenység során régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős
vezetője) a Kötv. 24. § (2) bekezdés értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és a feltárásra
jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet a hatóság intézkedésének kézhezvételéig
szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a hatóság intézkedéséig
gondoskodni.
A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. § alapján
szankcionálják.
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V. Összefoglalás
Azonosított régészeti lelőhelyek
Kisbodak közigazgatási területén összesen 1 darab azonosított, nyilvántartott régészeti lelőhelyet ismerünk.
A tervezett módosítások hatásai
A belterület déli szélén tervezett lakóterületi bővítés érinti és veszélyezteti a nyilvántartott lelőhely teljes területét,
ezt a későbbi tervezések során figyelembe kell venni.
VII. Nyilatkozat
A Kisbodak Község Településfejlesztési Koncepciójához készített Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti
fejezetét készítő régész nyilatkozik, hogy a régészeti tanulmányt a 496/2016. (XII. 28.) Korm. Rendelet és a
hatósági előírásoknak megfelelően készítette el, a tervezett megoldások megfelelnek a hatályos
jogszabályoknak.

Vágner Zsolt, okleveles régész
osz: 459/2002

Dr. Türk Attila régész
szakértői szám2.3.1/575-6/2005

Pécel, 2017. február 15.
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