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

 

1.1. Az Előzetes régészeti dokumentáció (ERD) tárgya: Szihalom, 49,950 MVA teljesítmé-

nyű fotovoltaikus kiserőmű és alállomás építési engedélyezése. 

1.2. A tervezett változtatás helyszíne: Heves megye, Szihalom külterülete (087/1, 087/12 

hrsz.) 

1.3. Az ERD megrendelője: Optimum Solar Építőipari Szolgáltató Kft. 

1.4. Az ERD megrendelésének célja: Építésügyi engedélyezési eljárás. 

1.5. Készítette: a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. 

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 szabályok-

ról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendeletének (továbbiakban: Korm. R.) előírásait alkal-

maztuk. 

1.7. A Kötv. 23/C. § (5) bekezdésének megfelelően az ERD-t próbafeltárás alkalmazásával kell 

elkészíteni. Mivel az ERD megrendelésekor a próbafeltárást nem lehetett elvégezni, az ERD – 

a Korm. R. 39. § (1) bekezdése alapján – több munkafázisban készül. A Korm. R. 40. § (8) 

bekezdése szerint, amennyiben az első hatósági eljárás megindításakor a próbafeltárást akadá-

lyozó körülmény még nem hárult el, az ERD addig elkészült munkafázisait kell csatolni a ké-

relemhez. A feltárási projekttervvel záródó ERD, az akadályozó körülmények megszűnése után 

(vö.: Korm. R. 39. § (2) bekezdés) elvégzett próbafeltárás eredményei alapján készíthető el, a 

következő munkafázisban. 

 

2. RÉGÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT, LELŐHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK 

2.1. Adattári, szakirodalmi, térképészeti adatgyűjtés 

A tervezett beruházás helyszíne Heves megyében, Szihalom külterületén fekszik (087/1, 087/12 

hrsz.) amely a Borsodi-mezőség nevű kistáj része. 

A kistáj 89,5m és 140 m közötti tszf-i magasságú, enyhén D felé lejtő, gyenge átlagos relatív 

reliefű (2 m/km2) a Bükkről érkező patakok hordalékkúpsíksága. É-i pereme az alacsony domb-

lábi hátak, lejtők, középső része a hullámos síkság, legnagyobb területű D-i egysége pedig az 

alacsony, ármentes síkság orográfiai domborzattípusba sorolható. A sík felszínt részben azok 

az 1-3 m magas folyóhátak tagolják, amelyek az egyes patakok würm kori lefutási irányaihoz 

kapcsolódnak. Ezek ÉNy-DK-i csapásúak, felszínüket homoklepel vagy löszös homok fedi, a 

települések színterei. Változatosságot jelentenek másrészt – főként a Ny-i részen – az 1-2 m 

mély, elhagyott folyómedrek. 
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A közhiteles lelőhely-nyilvántartása, illetve a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti ku-

tatások során – a tervezett beruházás által érintett területen és 250 méter széles övezetében – 

ismert (nyilvántartott) régészeti lelőhelyhez kapcsolódó információt vagy régészeti lelő-

helyre vonatkozó adatot nem találtunk. 

 

2.2. Régészeti terepbejárás 

A tervezett beruházás által érintett terület felszíni vizsgálatát 2020. április 28-án végeztük el 

viszonylag rossz megfigyelési körülmények között, melyet a növénytakaró (vetés) illetve a lát-

hatósági körülmények (poros boronált terület) nehezítettek meg. A vizsgálható terület É-i részét 

vetés, míg D-i részét boronált parcella alkotta. 

A területen a boronált szántó D-i részén több kerámiatöredéket is sikerül felgyűjtenünk, melye-

ket előzetesen a rézkorra és az avar korra tudtunk keltezni. Az ezek alapján körvonalazott lelő-

hely a Szihalom–Gyilkos-dűlő (Nyilvt. sz.: új lelőhely) nevet kapta. 

A vizsgálható nyomvonalszakaszt az 1. sz. térképmellékleten ábrázoltuk. Az azonosított, illetve 

vizsgált régészeti lelőhelyek ismert kiterjedését a 2. sz. térképmellékleten ábrázoltuk 

 

2.3. Az értékvizsgálat eredményének összefoglalása 

 

A régészeti értékvizsgálat során azonosított régészeti lelőhelyek: 

 

Név: Nyilvántartási szám: Adatszerzés módja: Pozíciója: 

Szihalom– 

Gyilkos-dűlő 
új lelőhely terepbejárás érintett 

 

3. FELTÁRÁSI PROJEKTTERV 

3.1. A változtatási szándékok ismertetése 

Jelen projekt esetében a beérkezett állományok között nem található műszaki leírás, így csak 

az áttekintő alaprajzról nyerhetünk némi információt a beruházásról. Ebből megállapítható, 

hogy a terület ÉNy-i részén alállomás fog létesülni. A földmunka jellegére és mértékére vonat-

kozólag azonban nem rendelkezünk további információval. 
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3.2. Örökségvédelmi hatáselemzés és az ERD II. fázisában javasolt lelőhely-diagnosztikai 

vizsgálatok meghatározása 

A tervezési terület mezőgazdasági művelés alatt áll. 

A tervezett beruházási területen 1 db régészeti lelőhelyet – Szihalom–Gyilkos-dűlő (Nyilvt. sz.: 

új lelőhely) – azonosítottunk. 

A régészeti lelőhelyek a Kötv. alapján általános védelem alatt állnak. A Kötv. 19. § (2) szerint 

a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók 

el.  

A beruházás tervezése során feltétlenül figyelembe kell venni a szükséges régészeti feltárások 

idő- és költségigényét. 

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. 

Mivel a földmunkákról még nincsenek műszaki adatok, de az előzetes paraméterek alapján mé-

lyebb rétegeket is érinteni fognak, ezért – még a tervek véglegesítése előtt – további örökség-

védelmi vizsgálatokat javaslunk elvégezni a beruházás területén, hogy megismerjük, illetve ki-

zárhassuk a beruházás megvalósulását megakadályozó kockázatokat. A terület kutatására pró-

bafeltárás elvégzése ajánlott a kockázati tényezők azonosítása és csökkentése érdekében. A 

nevezett vizsgálatok adatai alapján lehet majd megállapítani a megelőző feltárás jellegét és 

mértékét. Ezek mellett jelentős kockázati tényezőt jelentenek a régészeti korú temetők, mivel 

ezeket felszíni vizsgálattal csak nehezen lehet azonosítani, viszont feltárásuk idő és költségigé-

nyes. 

A Korm. R. 39. § (2) bekezdése alapján próbafeltárásokra csak az akadályozó körülmények 

elhárulását követően kerülhet sor, régészeti munkavégzésre alkalmas állapotú területen, amely-

nek szempontjait a Korm. R. 34. § (3) bekezdése határozza meg. A feltárások megkezdése előtt 

a beruházónak el kell végeztetni a területen a fakitermelést, bozót- és egyéb növényzet irtását, 

az építési, bontási, vagy egyéb hulladék eltávolítását, a lőszer- és tűzszerészeti vizsgálatot és 

mentesítést, illetve az erről szóló minőségbiztosítási jegyzőkönyvet a feltárást végző intéz-

ménynek átadnia. Biztosítania kell a feltárandó terület megközelíthetőségét, ki kell jelölnie a 

közművezetékeket és köteles átadnia ezek leíró és térképes dokumentációját lehetőleg EOV-

rendszerben készült állomány formájában. 
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A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapján a gépi és kézi földmunkát a régész irányítása mellett kell 

végezni, olyan munkagép (gumikerekes forgókotró, iszapoló vagy rézsűző kanállal) alkalma-

zásával, amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tükörfelület ki-

alakítására. 

A szükséges próbafeltárásokat a régészeti rétegsor aljáig kell elvégezni (Kötv. 21. § (2)). 

 

3.3. A javasolt lelőhely-diagnosztikai vizsgálatok költségkalkulációja 

  

Vizsgálat típusa Nettó egységár  Terület/Hossz Kalkulált nettó költség* 

Próbafeltárás 

3 150 Ft/m² pozitív 

eredmény esetén; 
1 100 Ft/m² negatív 

eredmény esetén 

11 600 m² max. 36 540 000 Ft 

Feltárási projektterv  

összeállítása 
50 000 Ft 1 160 000 m2 50 000 Ft 

Összesen max. 36 590 000 Ft 

*Kötv. 19. § (4) alapján, a Korm. R. 8. mellékletében meghatározott hatósági egységárak szerint 

 

A Kötv. 23/F. § 8a) alapján az ár nem tartalmazza a próbafeltárások elvégzéséhez szükséges 

gépi földmunka költségét! 

A végleges költségbecslést a kivitelezési adatok pontosítása, a beruházás végleges megter-

vezése után lehet elvégezni, a megbízói adatszolgáltatás alapján.  

A Kötv. 23/F. (8) értelmében az Előzetes régészeti dokumentáció készítésének teljes költségei 

nem haladhatják meg a beruházás teljes bekerülési költségének 0,35%-át, kivéve, ha a Beruházó 

ennél magasabb összeg megfizetését vállalja. 

Az előzetes régészeti dokumentáció készítésének költsége a terepen végzett régészeti szaktevé-

kenység mellett tartalmazza a végleges leletbefogadás, de nem tartalmazza a próbafeltáráshoz 

szükséges gépi földmunka, továbbá a munka- és balesetvédelmi szabályok betartásához szük-

séges műszaki feltételek biztosításának költségét. 

A Kötv. 23/F. § (4) bekezdés alapján a nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feltárással ösz-

szefüggő rendelkezések alkalmazásában – tekintet nélkül a nagyberuházás szakaszolására – a 

beruházás teljes bekerülési költsége a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-51. §-ában 

meghatározott tételek tervezett összege.  

A beruházó nyilatkozata alapján, jelen projekt esetében a beruházás bruttó bekerülési költség-

ének 0,35 százaléka: 49 000 000 Ft + FAD. 
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3.4. A régészeti feladatellátásra kijelölt intézmény megjelölése 

Az Előzetes régészeti dokumentációhoz kapcsolódó próbafeltárások elvégzésére, a Kötv. 23/C. 

§ (3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapján a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési 

Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult.  

 

 

Budapest, 2020.július 15. 

 
Békési Ádám 

régész 
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