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1. AZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA, ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, KÉSZÍTŐI 

1.1. Az előzetes régészeti dokumentáció (ERD) tárgya: Visonta, Mátrai Erőmű 650 MW 

CCGT gáztüzelésű blokk létesítése 

1.2. A tervezett változtatás helyszíne:  Visonta hrsz.: 0158/21, 0158/32 

1.3. Az ERD megrendelője: MVM Mátra Energia Zrt. 

1.4. Az ERD megrendelésének célja: környezetvédelmi EKHE engedélyezési eljárás 

1.5. Készítette: Magyar Nemzeti Múzeum 

1.6. Az ERD elkészítése során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(továbbiakban: Kötv.) és a Kormány, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendeletének (továbbiakban: Korm. R.) 

előírásait alkalmaztuk. 

1.7. A Korm. R. 38. § (1) bekezdése alapján az ERD próbafeltárás elvégzése nélkül, 

egyszerűsített ERD-ként készült. 

1.8. A projekt a 131/2022. (IV.5.)  Kormányrendelet 1. mell. táblázat 74. sor értelmében kiemelt 

jelentőségű beruházásként valósul meg. 

 

2. RÉGÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT, LELŐHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK 

2.1. Adattári, szakirodalmi, térképészeti adatgyűjtés 

A tervezett beruházás helyszíne a Kelet-Mátraalja kistájon Heves megyében található Visonta 

településen. 

A kistáj Heves megyében helyezkedik el. A hordalékkúpokat a vízfolyások 250 m átlagos 

tetőmagasságú völgyközi hátakká szabdalták, relatív magasságuk 50-100 m. A 

hordalékkúprendszert meredek lejtőjű fiatal, É-D-i, ill. ÉNy-DK-i irányú süllyedékek tagolják. 

A kistáj egésze közepes mértékben erózióveszélyes.  

A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások 

során, a tervezett beruházás által érintett területen és 200 méter széles övezetében ismert 

(nyilvántartott) régészeti lelőhelyhez kapcsolódó információt, vagy régészeti lelőhelyre 

vonatkozó adatot nem találtunk. 

 

A vizsgált területet az 1.sz. térképmellékleten ábrázoltuk.  
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3. FELTÁRÁSI PROJEKTTERV 

3.1. A változtatási szándékok ismertetése 

A berendezések telepítésének helye Heves megye, Visonta község külterülete, a község 

belterületétől ÉK-re, mintegy 2,5 km távolságra. A tervezett új CCGT erőművi blokk az MVM 

Mátra Energia Zrt. Erőmű telephelyén belül, önálló helyrajzi számon (Visonta 0158/21) 

bejegyzett, fejlesztési célra elkülönített, az MVM Mátra Energia Zrt tulajdonában lévő üzemi 

területen létesül.  

A munkaárok, munkagödrök, munkatérhatárolások kialakítását a kiviteli tervezés során az 

Eurocode7 szabvány, a létesítendő talajkiemelés geotechnikai kategóriája szerint kell 

megtervezni. A nagyobb terhelésű épületeknél cölöpalapozást terveztek.  

 

3.2. Örökségvédelmi hatáselemzés, örökségvédelmi hatáscsökkentő javaslatok 

A régészeti értékvizsgálat során, a tervezett beruházás földmunkái által érintett területen nem 

azonosítottunk olyan helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) 

bekezdés alapján a földmunkával el kell kerülni. 

 

A megrendelő által átadott műszaki adatok és a régészeti értékvizsgálat eredményei alapján 

megállapítható, hogy a tervezett beruházás földmunkái nem érintenek ismert régészeti 

lelőhelyet, ezért megelőző feltárás elvégzésére nincs szükség. 

 

A Kötv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés 

földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek, ennek megfelelően az egyéb feltárási 

módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani (Korm. R. 43. § (3) 

bekezdés).  

 

A gépi és kézi földmunkát a régész irányítása mellett kell végezni (Korm. R. 36. § (2) 

bekezdés), olyan munkagéppel (gumikerekes forgókotró, iszapoló vagy rézsűző kanállal), 

amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tükörfelület 

kialakítására. A megfelelő régészeti tükörfelület kialakításának érdekében kézi 

földmunkavégzésre is szükség lehet (vö.: Kötv. 7. § 31. pont). 

Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák során régészeti lelőhely kerül 

elő, a jelenségeket ki kell bontani és megfelelően dokumentálni kell. A Korm. R. 35. § (1) 

bekezdés szerint, ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé a 
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régészeti bontómunkát – legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig – és az 

elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. 

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuházás régészeti megfigyelése során előkerült régészeti 

lelőhely vagy lelet a kivitelezés hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem tárható 

fel, a régészeti megfigyelést végző intézmény haladéktalanul értesíti a hatóságot. A hatóság a 

szükséges intézkedésekről a bejelentés kézhezvételétől számított öt napon belül dönt. 

 

A Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapján, ha a megelőző feltárás vagy a régészeti megfigyelés 

során eredeti összefüggéseiben megmaradt régészeti emlék kerül elő, a feltárást végző 

intézmény három napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak, valamint megelőző feltárás 

esetén értesíteni a beruházót. A bejelentett régészeti emlék elkerüléséről vagy helyszíni 

megtartásáról és kezeléséről, valamint a szükséges állagmegőrző intézkedésekről a hatóság 

húsz napon belül dönt. Ha a régészeti emlék megelőző feltárás során került elő, és a hatóság 

határozata alapján azt a helyszínen kell megőrizni, a beruházás során a műszaki tervezésnek és 

a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék megőrzésére. Ebben az esetben a feltárást végző 

intézmény köteles a feltárás terepi munkáinak befejezését követő tizenöt napon belül a régészeti 

emlékről adatot szolgáltatni a beruházónak. Az adatszolgáltatás részeként rajzi dokumentáción 

egyértelműen fel kell tüntetni a bontható és a helyszínen – eredeti helyükön – megőrzendő 

régészeti emlékeket. 

 

3.3. A javasolt örökségvédelmi intézkedések költségkalkulációja 

3.3.1. A régészeti megfigyelés költsége 

A nagyberuházások esetén az ismert régészeti lelőhelyek területén kívül végzett földmunka 

régészeti megfigyelésének elszámolása óradíjas rendszerben történik, a valós teljesítés – azaz a 

megfigyelt földmunkák időtartama – alapján.  

A régészeti megfigyelés maximált hatósági egységára 8 000 Ft/óra (nettó), de min. 36.000 

Ft/nap. 

Régészeti jelenségek előkerülése esetén, a Korm. R. 8. melléklete szerinti régészeti 

bontómunka elszámolásának maximált hatósági egységára: 3 150 Ft/m2 (nettó). 

 

3.3.4. A régészeti költségek összesen 

A régészeti lelőhelyeken kívül végzett földmunkák régészeti 

megfigyelésének nettó költsége 

A tervezés jelenlegi szakaszában 

nem kalkulálható 

Régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka költsége Nem kalkulálható  

Összesen A tervezés jelenlegi szakaszában 

nem kalkulálható 
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3.4. A régészeti megfigyelés időkerete 

Régészeti megfigyelést a kivitelezés földmunkáinak időtartamára kell biztosítani. 

 

3.5. A régészeti feladatellátásra kijelölt intézmény megjelölése 

A beruházás a 131/2022. (IV.5.)  Kormányrendelet 1. mell. táblázat 74. sor értelmében kiemelt 

jelentőségű beruházásként valósul meg, ezért a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv 

(Magyar Nemzeti Múzeum, regeszetiprojektiroda@hnm.hu) gondoskodik régészeti 

megfigyelés ellátásáról. 

 

 

Budapest, 2022. június 30. 

       

 

 

  Bittner Bettina 

régész 

Magyar Nemzeti Múzeum 







A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe annak megállapítására,  hogy a csatolt  eredeti  elektronikus dokumentum MISI
LÁSZLÓ ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.07.05. 16.33.02


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: MISI LÁSZLÓ
Születési hely: GYÖNGYÖS
Születési dátum: 1963.03.11.
Anyja neve: KOVÁCS ERZSÉBET


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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