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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1.  Tartalmi összefoglaló

Az ország gazdasági fejlődésével együtt megnőtt az épített kulturális örökséget érő terhelés is,
ami az elmúlt bő másfél évtized alatt a magyar régészetet – és általában az örökségvédelem
intézményeit is – korábban soha nem tapasztalt léptékű és formájú kihívások elé állította. E
kihívásoknak a hazai régészet alapjaiban meg tudott felelni, mégis a gazdasági szféra, a
szakma és az államigazgatás részéről egyaránt számos jogos kritika fogalmazódott meg
többek között a társadalmi hasznosulással, a forrásfelhasználás hatékonyságával, a
gazdaságnak okozott problémákkal, vagy az egységes kezelés hiányával és a szervezeti
széttagoltsággal kapcsolatban. Mindez különösen igaz a nagy felületet érintő beruházásokra.
A változtatásokat, változásokat kikényszerítő okok a régészet jelenlegi szakmai struktúrájában
rejlenek: érzékelhető, hogy a jelenlegi rendszer sem szerkezetében, sem méretében nem bír a
folyamatosan növekvő feladattal. A régészet a gazdasági fejlődés következtében az elmúlt
évtizedben tudományból nagyrészt szolgáltatóiparrá vált. Egy komplex átstrukturálási
folyamat megindítása elkerülhetetlen, melynek célja kettős: a szolgáltatói jelleg szervezeti
struktúrájának kialakítása mellett – részben ennek tudatos leválasztásával – a
szakmaiságot, a régészet tudományos szerepét kell megerősíteni.

A terepen az örökségi értékek megőrzése érdekében végzett információ-mentési munkákat
csak kis mértékben követte tudományos feldolgozás. Az eddigi eredmények alapján a
régészeti kutatások szakmai és társadalmi hasznosulása sokszor nincs arányban a
jogszabályi korlátozásokkal és a beruházások régészeti kiadásainak mértékével. A
régészeti örökség védelmére jogszabályokkal biztosított források felhasználása nem
célirányos, nem hatékony, nem áttekinthető és nincs szakmailag ellenőrizve. A nemzeti
kulturális örökséget kezelő régészet (azaz identitásunk, európai gyökereink, továbbá egy
tudományterület pótolhatatlan forrásbázisa, mely egyben az emberi életminőség meghatározó
környezeti eleme) sokszor látszólag a beruházások hátráltatójának tűnik, ami ellentétben állna
a nemzetgazdasági és az örökségvédelmi szervezeti érdekekkel. Elengedhetetlenül fontos a
szakma presztízsének helyreállítása, amihez sürgős változtatásokra van szükség.

Jelenleg nincs központilag meghatározott egységes nemzeti régészeti stratégia, hiányzik az
egységes szemlélet, nincsenek egységes, vagy legalább egymással kompatibilis
dokumentációs, nyilvántartási és feldolgozási rendszerek. Az inkompatibilis rendszerekből
következően az országos közhiteles nyilvántartás sem lehet hatékonyan működőképes, ami a
preventív beavatkozások elégtelenségét okozza. A nagyberuházásokból származó hatalmas
tömegű leletanyag és dokumentáció egységes nemzeti örökségként való kezelését tehát meg
kell oldani. Ugyancsak megoldásra vár a jogi szabályozás miatt különböző státusú régészeti
objektumok, tehát a régészeti örökség valamennyi elemének egységes kezelése. A
nagyberuházások – a jellegükből adódóan – sokszor több közigazgatási egység területét
érintik, ami a jelen szabályozás miatt több muzeális intézmény illetékességét jelenti, ez pedig
sokszor eltérő feltárási módszereket és színvonalat eredményez a régészeti munkában. Ilyen
helyzetben a hatékony szakmai és pénzügyi felügyelet gyakorlatilag megoldhatatlan. Ezért
szükséges egy egységes szakmai koncepción nyugvó, egységes normarendszer szerinti,
központilag szervezett és országosan koordinált eljárásrend és irányítás megalkotása. A
szabadáras viszonyok mellett monopolhelyzetbe került intézmények tevékenysége több
esetben az örökségvédelem, a magyar régészet ügyéhez méltatlan, nem kívánatos helyzetek
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sorát eredményezte, a feladatellátásban a valós kivitelező személye pedig egyre gyakrabban
ellenőrizhetetlen és számon nem kérhető maradt. A földmunkás cégek alá szervezett régészeti
feladatellátás pedig kifejezetten káros a szakmai színvonal szempontjából. Mindezen túl a
leletanyag raktározása és hatékony feldolgozása sem kielégítően megoldott. A terepi
adatgenerálás és az ezt követő tudományos hasznosulás feladatainak ellátása elválik és időben
is kezd eltávolodni egymástól. A feldolgozatlan feltárási anyagok kritikus mértékben
felgyűltek, így kérdéses, hogy a jövőben egyáltalán még hasznosulnak-e. 

Az elkerülhetetlen változtatásokat szakmai indokok mellett a gazdasági kényszer is indukálja.
A gazdasági szereplők részéről érkező jelzések alapján (a szakmaiság erősítésével
párhuzamosan) egyértelműen nemzetgazdasági érdek az adminisztráció egyszerűsítése és a
régészeti értékek jogos és megkerülhetetlen védelmével járó gazdasági-pénzügyi kockázati
tényezők csökkentése. Az előre felmért régészeti érdekek figyelmen kívül hagyásából eredő
hátrányokért azonban minden gazdasági szereplő maga viseli a következményeket.

A nagyberuházások esetében tehát a cél egy gyorsabb és rugalmasabb, olcsóbb és jobban
kalkulálható, egyszerűbb és átláthatóbb, s mindezek mellett egy szakmailag is magasabb
színvonalat eredményező feltárási rendszer kialakítása. A szakmai és gazdasági – cél
együttes érvényesítése érdekében az államnak nagyobb szerepet kell vállalnia a nemzeti
kulturális örökség kezelésében, különösen most, hogy az Európai Uniótól érkező támogatások
révén a fejlesztések, beruházások léptéke nőni fog, az elszámolás viszont egységes formát
igényel. Ezért szükséges a központi feladatellátás, koordináció és standardizálás. Ugyanakkor
a szakmai munka és a társadalmi hasznosulás hatékonyságának növelése érdekében erősíteni
kell a helyi múzeumi hálózat tudományos és közművelődési tevékenységét, ösztönözni a
feldolgozásokat és közreadásokat, amihez célzott forrásfelhasználást kell biztosítani. 
A javasolt szabályozás beruházás-ösztönző hatása abban nyilvánul meg, hogy a százmilliós
beruházási értéket vagy az egy hektáros beruházások – vagyis a nagyberuházások – esetében a
beruházó a régészeti feltárási munkálatok, a megelőző feltárás teljesítése céljából még a több
megyén átívelő nyomvonalas beruházások esetében is csak egyetlen szervezettel kerül
szerződéses kapcsolatba. A szerződés tartalmi elemeinek, így az elvégzett régészeti feltárás és
a kapcsolódó szolgáltatások árának előzetes meghatározása ugyanakkor nagy valószínűséggel
gyorsabb szerződéskötést és hatékonyabb forrásfelhasználást is eredményezhet. Mindezen túl
a tervezet a várható hatásai tekintetében, az örökségvédelem kívánatos szintjének
megtartása, sőt: emelése mellett mérsékli a vállalkozások, a beruházók adminisztratív –
és várhatóan anyagi – terheit és a kivitelezés időkockázatait.

2. Az előterjesztés kapcsolódása 

A javasolt módosítás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
régészeti feltárásra vonatkozó szabályainak végrehajtását szolgálja, szorosan kapcsolódik a
muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelethez,
az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelethez, valamint a
Kulturális örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.)
NKÖM rendelethez.

Budapest, 2007. február  „          „

Dr. Hiller István

oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet a    /2007. számú előterjesztéshez
TERVEZET

Az oktatási és kulturális miniszter
   /2007. (    ) 

OKM rendelete
a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi

elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet
módosításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdésének d) és
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter feladat- és
hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § d) pontja szerinti feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi
elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet (a továbbiakban:
vhr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.§ E rendelet alkalmazásában
a) beruházás: bármely földmunkával együtt járó, az építésügyi jogszabályok hatálya alá eső

építési munka, intézkedési terv kivitelezésére, továbbá létesítmény megvalósítására, üzembe
helyezésére irányuló engedélyköteles tevékenység;

b) beruházó: beruházási, fejlesztési, bontási, helyreállítási vagy felújítási terv
engedélyezését kérelmező vagy végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság;

c) gyűjtőterületében illetékes múzeum: olyan régészeti gyűjtőkörrel rendelkező
nyilvántartott múzeum, melynek a nagyberuházással érintett lelőhely a működési
engedélyében meghatározott gyűjtőterületére esik;

d) illetékes múzeum: a területileg illetékes, régészeti gyűjtőkörrel rendelkező megyei (a
fővárosban: a Budapesti Történeti Múzeum) múzeum;

e) kivitelező: az építőipari kivitelezési tevékenység gyakorlására - jogszabályban
meghatározottak szerint - jogosult természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság;

f) nagyberuházás: beruházás, 
fa) amelynek területi kiterjedése az 1 hektáros (10000m2-es) felületi kiterjedést eléri, vagy

előreláthatóan el fogja érni, vagy 
fb) amely a nettó 100 millió forintos értékhatárt meghaladja, függetlenül annak területi

kiterjedésétől vagy helyszínétől;
g) régészeti leletek elsődleges feldolgozása: a régészeti leletanyag olyan mértékű

feldolgozása, amely a leletek azonosítását, állapotának megőrzését, biztonságos tárolását,
nyilvántartását és a szakmai közönség számára való hozzáférését biztosítja. Az elsődleges
leletanyag-feldolgozás lelőhelyen végzett (helyszíni) és lelőhelyen kívül végzett szakaszra
oszlik;

h) régészeti leletek feldolgozása: a régészeti leletanyag befogadása, a régészeti leletek
lelőhelyen kívüli elsődleges feldolgozása, továbbá a leletek tudományos igényű szakmai
feldolgozása és az eredmények közzététele tudományos és ismeretterjesztő jelleggel; 
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i) szakértő: a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői
névjegyzékek vezetéséről szóló 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet 1. §-a alapján szakértői
névjegyzékbe felvett személy;

j) területátadás: a régészeti feltárást követően az építőipari munkaterület kivitelezési
tevékenységre történő átadása az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői
tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló
51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet 4. § (1) bekezdése szerint;

k) területátvétel: a régészeti feltárást megelőzően a földmunkával járó változtatással érintett
beruházási területek régészeti munkavégzésre történő állapotrögzítő jegyzőkönyves átvétele a
beruházótól.”

2. §

A vhr. a következő 14/B-14/L. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„A nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző feltárás szabályai

14/B. § (1) A nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző feltárásra az e rendelet megelőző
feltárásra vonatkozó eltérő szabályok alcímében foglaltakat csak kifejezett rendelkezés esetén,
az általános rendelkezéseiben foglaltakat pedig a következő eltérésekkel kell alkalmazni. A
nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző feltárás engedélyezése során a 4. § (2)
bekezdésének c), f), h), i), j) pontjában, 7. § (1)-(2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 12.
§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni. A 4. § (1) bekezdésében foglalt
időtartam 15 nap.

(2) A nagyberuházások előkészítése során az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló
4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletnek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmányt kell
készíteni. 

(3) A nagyberuházások előkészítése során a Hivatal hatósági engedélyezési jogkörében
eljárva vagy szakhatóságként vizsgálja az örökségvédelmi hatástanulmányt. Engedélyének
vagy hozzájárulásának kialakításakor olyan módon jár el, hogy a tervezett beruházás
következtében az ásatással érintett felület a beruházás költségeinek aránytalan növekedése
nélkül a lehető legkisebbre csökkenjen. 

14/C. § A nagyberuházáshoz kötődő régészeti feladatellátás tekintetében a próbafeltárás a
megelőző feltárás részét képezi. A Hivatal – az ügy típusától függően – eljáró hatóságként
vagy szakhatóságként minden esetben köteles előírni a régészeti feltárást a földmunkával járó
változtatás teljes kiterjedésére vonatkozóan. Kutatási kötelezettségének keletkezéséről a
Hivatal azonnal tájékoztatja a Műemlékek Állami Gondnokságát (a továbbiakban: Régészeti
Szakszolgálat) is. 

14/D. § (1) A nagyberuházások során a terepen végzett régészeti munkálatok és
dokumentációkészítés tekintetében a feladatokat – beleértve a régészeti érdekeltségeket érintő
előkészítő munkafázisokat is – a 2. számú mellékletben meghatározott díj ellenében a Tv. 22.
§ (3) bekezdésében meghatározott szerződés keretében a Régészeti Szakszolgálat látja el.

(2) A Régészeti Szakszolgálat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében bevonhatja az
adott nagyberuházással érintett területen régészeti feltárás végzésére feljogosított
intézményeket.

14/E. § (1) A Hivatal előírása alapján beruházó a Régészeti Szakszolgálattal a szerződést a
teljes beruházási terület régészeti feltárásának előkészítésére vonatkozóan köti meg. 
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(2) A Régészeti Szakszolgálat a feltárás részeként köteles a földmunkával járó
változtatással érintett teljes építési területen a tűzszerészeti mentesítési, valamint az azzal
kapcsolatos előkészítési, felderítési feladatok ellátásáról gondoskodni. 

(3) A (2) bekezdésben nem szabályozott előkészítési tevékenység, valamint a
tevékenységgel kapcsolatos a 2. számú mellékletben nem szabályozott költségnemek
tekintetében a szerződés rendelkezései az irányadóak.

(4) A Régészeti Szakszolgálat a feltárás részeként köteles a teljes építési területen
eltávolítani a humusztakarót és a feltárás befejezését követő területátadásig a beruházó által
rendelkezésére bocsátott humuszgazdálkodási tervnek megfelelően végezni a humusz
kezelését. 

(5) Régészeti feltárásra a Régészeti Szakszolgálat csak azokon a helyeken köteles sort
keríteni, ahol a beruházás a talajt a jelenlegi talajszintnél 30 cm-nél, illetve a humuszréteg
alsó szintjénél mélyebben érinti, vagy ahol a régészeti jelenségeket a beruházás egyéb módon
veszélyezteti. A többi terület ásatásáról – a Hivatal véleményének kikérése mellett – a
Régészeti Szakszolgálat és a beruházó közös megegyezéssel dönt, de beruházó nem
kötelezhető olyan felület ásatásának finanszírozására, melyen a régészeti örökség nincs
veszélyeztetve. 

14/F § (1) A Hivatal előírása alapján – a régészeti feltárás előkészítése során ismertté vált
lelőhelyekre is tekintettel– a Régészeti Szakszolgálat a beruházóval a feltárásra vonatkozó
szerződést köt, amelynek hatósági jóváhagyás céljából történő bemutatásával egyidejűleg
megkéri a feltárási engedélyt.

(2) A feltárási engedély iránti kérelem benyújtása előtt a Régészeti Szakszolgálat köteles
egyeztetni a beruházás helyszínén található lelőhely tekintetében a gyűjtőterületében illetékes
múzeummal vagy múzeumokkal a régészeti leletek feldolgozásáról. Ha a régészeti leletek
feldolgozását vállalja, arról a múzeum köteles előzetesen nyilatkozni (a továbbiakban:
befogadó nyilatkozat). A múzeum a befogadó nyilatkozatban a leletanyag régészeti
feldolgozásának vállalása mellett megjelöli a feldolgozásért felelős vezető szakembert is. 

(3) Más gyűjtőterületében illetékes múzeum befogadó nyilatkozatának hiányában a
leletanyag elhelyezéséről és a régészeti leletek feldolgozásáról a Magyar Nemzeti Múzeum
gondoskodik. A Magyar Nemzeti Múzeum a Régészeti Szakszolgálat felhívására kijelöli a
régészeti leletek feldolgozásáért felelős vezető szakembert és erről a Régészeti
Szakszolgálatot 5 napon belül írásban tájékoztatja.

(4) A Régészeti Szakszolgálat és a beruházó között létrejött (1) bekezdés szerinti
szerződésnek a Tv-ben meghatározottakon és a Ptk. szerződésekre vonatkozó általános
szabályain, valamint a 14. § (3) bekezdésének a) és g) pontjaiban foglaltakon túl tartalmaznia
kell:

a) a régészeti feltárásért, továbbá a régészeti leletek feldolgozásáért felelős vezető nevét,
munkahelyét, valamint a szakirányú felsőfokú végzettségüket igazoló okirat megnevezését,
számát és kiállítóját,

b) a régészeti feltárásban és a régészeti leletek feldolgozásában részt vevő szakmai
munkatársak nevét és szakterületét,

c) a munka tervezett kezdetét, várható időtartamát és ütemezését, 
d) a régészeti leleteket befogadó és feldolgozó múzeum befogadó nyilatkozatát 
e) olyan térképet vagy térképeket, amelye(ke)n a feltárandó terület helyszíne és pontos

kiterjedése egyértelműen azonosítható. 
 (5) A feltárási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 4. § (2) bekezdésének a), b),

d), e), és g) pontjában foglaltakat, valamint a régészeti leletek feldolgozását végző intézmény
nevét és címét, a feldolgozásért felelős vezető nevét, beosztását és munkahelyét (ha nem az
intézmény a munkáltató), továbbá a szakmai munkatársak nevét és szakterületét.

(6) A szerződés jóváhagyása érdekében a Hivatal döntéshozatalában közreműködik az
Ásatási Bizottság. A Hivatal a feltárást engedélyező határozatában köteles feltüntetni:
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a) a feltárást szükségessé tevő nagyberuházás megnevezését;
b) feltárást végző intézmény nevét, címét;
c) a feltárás felelős vezetőjének nevét;
d) a régészeti leletanyag feldolgozását végző intézmény nevét, címét;
e) a feldolgozásért felelős vezető nevét;
f) a feltárás pontos helyét;
g) a feltárás várható időtartamát.
(7) A feltárási engedély a szerződés időtartamára szól.
14/G. § (1) Az Ásatási Bizottság véleményezheti a feltárás és a feldolgozás vezetőinek

szakmai felkészültségét, meghatározhatja a munkák szakmai követelményeit és
közreműködhet azok ellenőrzésében. 

(2) A Hivatal a szerződés jóváhagyását akkor tagadhatja meg, ha az Ásatási Bizottság a
jóváhagyást nem javasolja.

(3) A feltárási engedélyben foglaltak teljesülését – a 2. számú mellékletben meghatározott
díj ellenében – a Hivatal a terepen végzett munkálatokra is kiterjedően ellenőrzi.

14/H. § (1) A szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás tartalmazza a régészeti leletek
feldolgozásának költségét is. 

(2) A régészeti leletek feldolgozása tekintetében a feladatellátást a 2. számú mellékletben
rögzített szolgáltatási díj ellenében a lelőhely szerint gyűjtőterületében illetékes múzeum
végzi a Régészeti Szakszolgálattal együttműködésben. 

(3) A gyűjtőterületében illetékes múzeum a régészeti leletek szakszerűbb feldolgozása
érdekében a feladatellátásba bevonhat országos múzeumot, országos szakmúzeumot, régészeti
tanszékkel rendelkező magyarországi egyetemet, illetve bevonhatja a Magyar Tudományos
Akadémia Régészeti Intézetét. 

14/I. § (1) A régészeti leletek feldolgozását csak olyan felsőfokú szakirányú végzettséggel
rendelkező régész vezetheti, aki a feldolgozást végző múzeummal munkaviszonyban vagy,
közalkalmazotti jogviszonyban áll. A feldolgozás során törekedni kell arra, hogy az egyes
leletcsoportok tudományos elemzését olyan szakember végezze, aki az adott tárgytípus és
korszak szakértője.

(2) Ha a múzeum nem rendelkezik az (1) bekezdés szerinti jogviszonyban álló, a
feldolgozást a 14/J. § (3) bekezdésében előírt határidőre teljesíteni képes szakemberrel, a
felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező régész megbízási jogviszony keretében is
foglalkoztatható.

(3) Azok az egyetemi oklevéllel rendelkező személyek, akik felsőfokú szakirányú
végzettséggel nem rendelkeznek, de kiegészítő régészeti speciális képzés elvégzését igazolják,
feltárás vagy feldolgozás felelős vezetői nem lehetnek, szakmai munkatársként azonban
bevonhatók a feladatok ellátásába. 

14/J. § (1) A Régészeti Szakszolgálat és a beruházó közötti szerződés megkötése után a
Régészeti Szakszolgálat és a régészeti leletek feldolgozását elvállaló múzeum a szerződéssel
összhangban és a múzeum befogadó nyilatkozata szerinti tartalommal a leletek feldolgozására
vonatkozó megállapodást köt.

(2) A nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárások esetében a 10. § g) és
h) pontjaiban meghatározott feladatok ellátása kizárólagosan a 14/I. § (1) bekezdése szerinti, a
régészeti leletek feldolgozásáért felelős vezető szakember kötelezettsége, míg a 10. § i)
pontban foglalt kötelezettség a feltárás vezetője és a régészeti leletek feldolgozásáért felelős
vezető szakember között oszlik meg. 

(3) A régészeti leletek feldolgozását a múzeumnak a régészeti leletek befogadásától
számított 5 éven belül teljesítenie kell. A Régészeti Szakszolgálat és a múzeum között
létrejött szerződés rögzíti az elszámolás rendjét, így különösen az ütemezés, az előleg, a
részszámlák és a végszámla kérdéseit. 
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14/K. § (1) A feltárási munka a területátvételt követően kezdhető meg. Amennyiben a
feltárás beépített ingatlanon, vagy azzal közvetlenül szomszédos területen kerül lefolytatásra,
akkor a jegyzőkönyvnek ki kell térnie a meglévő épületrészek megőrzésének szempontjaira is. 

(2) A Régészeti Szakszolgálat és a beruházó között létrejött szerződés rögzíti az elszámolás
rendjét, így különösen az ütemezés, az előleg, a részszámlák és a végszámla kérdéseit. 

(3) A feltárási munka lezárása után a feltárás vagy a Régészeti Szakszolgálat vezetője
teljesítési nyilatkozatot tesz. A teljes szolgáltatási díj beérkezése után a területátadásról
jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Régészeti Szakszolgálat részéről a feltárás vezetője
vagy az intézmény vezetője írhat alá. A területátadás - a szerződésben meghatározottak szerint
- szakaszosan is történhet. Kivitelezői tevékenység csak a területátadás után végezhető. 

14/L. § (1) Amennyiben a feltárás során eredeti összefüggéseiben megmaradt
épületszerkezeti maradványok (épített régészeti örökségi elemek) kerülnek elő, erről a feltárás
vagy a Régészeti Szakszolgálat vezetője 3 napon belül írásban bejelentést tesz a Hivatalnak.

(2) Az (1) bekezdés szerint bejelentett régészeti emlékek kezeléséről – ideértve az
ideiglenes megóvásukra, esetleges eltávolításukra, helyszíni megőrzésükre, illetve helyszíni
bemutatásukra vonatkozó előírásokat – a bejelentő véleményének kikérése után 8 napon belül
a Hivatal dönt.

(3) A beruházás megvalósulása esetén a feltárás végeztével a terület beruházásra való
alkalmassá tételéről, így különösen a gödrök szakszerű tömedékeléséről, a felületi szintek
kialakításáról a beruházó köteles gondoskodni. 

(4) A munkálatok szükségszerű szünetelése esetén a feltárt részek ideiglenes
állagmegóvásáról, biztonságáról Régészeti Szakszolgálat a beruházó költségére köteles
gondoskodni. Amennyiben a tervezett beruházás valamilyen okból nem valósul meg, a
feltárás befejezésével az ingatlan korábbi használatának megfelelő tereprendezési,
helyreállítási munkák elvégzéséről beruházó köteles gondoskodni."

3. §

A vhr. az e rendelet melléklete szerinti 2. számú melléklettel egészül ki, egyidejűleg a vhr
eredeti mellékletének a megjelölése 1. számú mellékletre változik.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a
hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni. 

(2) A nagyberuházáshoz kapcsolódó megelőző feltárásra vonatkozó a Tv. 22. § (3)
bekezdése szerinti szerződésnek a teljes feltárás befejezése előtti megszűnése, illetve
megszüntetése esetén a megelőző feltárásra kötött újabb szerződés tekintetében e rendelet
szabályait kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 
a) a vhr. 2. § (1) bekezdésében "a nemzeti kulturális örökség minisztere" szövegrész

helyébe "az oktatási és kulturális miniszter" szövegrész lép,
b) a vhr. 11. § (3) bekezdésében „a rendelet melléklete” szövegrész helyébe „a rendelet 1.

számú melléklete” szövegrész lép,
c) a vhr. 14. § (5) bekezdésében a „hivatal” szövegrész helyébe a „Hivatal” szövegrész

lép,
d) a vhr. 14/A. §-a hatályát veszti,
e) az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet a

következő 3/A. §-sal egészül ki:
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"3/A. § A Hivatal a Tv. 66. § (1) bekezdése alapján folytatott hatósági engedélyezési eljárása
során, illetve szakhatósági hozzájárulásának megadása feltételeként - terepbejárási
dokumentációt is tartalmazó - hatástanulmány készítését írja elő a régészeti lelőhelyek
feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes
szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet 1. §-ában meghatározott nagyberuházás
esetén."
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Melléklet a xx/2007. (   ) OKM rendelethez

2. számú melléklet a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez

Nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárások egyes szolgáltatási díjai* 

1. Lőszermentesítés lakott területen kívül Ft / m2 60
2. Lőszermentesítés lakott területen Ft / m2 200
3. Bozót és cserjeirtás Ft / m2 120
4. Erdőirtás, fakivágás tuskózással Ft / m2 280
5. Feltárási területen régészeti felügyelettel, gyakorlott gépi
szakmunkással végzett humusztakaró-eltávolítás, vagy fedő talajrétegek
eltávolítása 1 km-en belüli áthordással

Ft / m3 380

6. Humuszáthordás 1 km-en túl Ft/km 60
7. Ásatás (feltárt terület szerinti elszámolásban) Ft / m2 3500
8. Ásatás (rezsi óradíj/fő elszámolásban – többrétegű, elsősorban városi
régészeti lelőhelyeken)

Ft / óra 2200

9. Régészeti felügyelet biztosítása Ft / óra 7500

10. Régészeti leletek
feldolgozása

A terepen végzett ásatási munka (7.-8. pont)
ellenszolgáltatásának összegéből a régészeti
leletek feldolgozását végző múzeum számára
átadandó %-os arány

35%

11. Terepi ellenőrzés A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal számára
terepen végzett ásatási munka (7.-8. pont)
ellenszolgáltatásának összegéből átadandó %-os
arány

1%

* A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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2. számú melléklet a    /2007. számú előterjesztéshez

Az előterjesztésben javasolt módosítások egységes szerkezetben, a változtatások
feltüntetésével

18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet

a régészeti lelőhelyek feltárásának,
illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 93. §-a (2) bekezdésének
d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában
a) beruházás: bármely földmunkával együtt járó, az építésügyi jogszabályok hatálya alá eső építési munka,

intézkedési terv kivitelezésére, továbbá létesítmény megvalósítására, üzembe helyezésére irányuló
engedélyköteles tevékenység;

b) beruházó: beruházási, fejlesztési, bontási, helyreállítási vagy felújítási terv engedélyezését kérelmező vagy
végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság;

c) gyűjtőterületében illetékes múzeum: olyan régészeti gyűjtőkörrel rendelkező nyilvántartott múzeum,
melynek a beruházással érintett lelőhely a működési engedélyében meghatározott gyűjtőterületére esik;

d) illetékes múzeum: a területileg illetékes, régészeti gyűjtőkörrel rendelkező megyei (a fővárosban: a
Budapesti Történeti Múzeum) múzeum;

[d)]e) kivitelező: az építőipari kivitelezési tevékenység gyakorlására – jogszabályban meghatározottak szerint –
jogosult természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság;

[e)]f) nagyberuházás: beruházás,

fa) amelynek területi kiterjedése az 1 hektáros (10 000m2-es) felületi kiterjedést eléri, vagy előre láthatóan el
fogja érni, vagy

fb) amely a nettó 100 millió forintos értékhatárt meghaladja, függetlenül annak területi kiterjedésétől, vagy
helyszínétől;

 g) régészeti leletek elsődleges feldolgozása: a régészeti leletanyag olyan mértékű feldolgozása, amely a leletek
azonosítását, állapotának megőrzését, biztonságos tárolását, nyilvántartását és a szakmai közönség számára való
hozzáférését biztosítja. Az elsődleges leletanyag-feldolgozás lelőhelyen végzett (helyszíni) és lelőhelyen kívül
végzett szakaszra oszlik;

h) régészeti leletek feldolgozása: a régészeti leletanyag befogadása, a régészeti leletek lelőhelyen kívüli
elsődleges feldolgozása, továbbá a leletek tudományos igényű szakmai feldolgozása és az eredmények
közzététele tudományos és ismeretterjesztő jelleggel;

[f)]i) szakértő: a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről
szóló 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet 1. §-a alapján szakértői névjegyzékbe felvett személy;

 [g)]j) területátadás: a régészeti feltárást követően az építőipari munkaterület kivitelezési tevékenységre
történő átadása az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes
szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes rendelet 4. §
(1) bekezdése szerint;

k) területátvétel: a régészeti feltárást megelőzően a földmunkával járó változtatással érintett beruházási
területek régészeti munkavégzésre történő állapotrögzítő jegyzőkönyves átvétele a beruházótól.

Általános rendelkezések

2. § (1) Régészeti feltárást – a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 39. §-ának (3) bekezdése szerinti működési
engedélyükben meghatározott feltételekkel – az illetékes, valamint a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező
múzeumok, illetőleg a régészeti tanszékkel rendelkező magyarországi egyetemek, a Magyar Tudományos
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Akadémia Régészeti Intézete, illetve az [nemzeti kulturális örökség minisztere] oktatási és kulturális miniszter
által felügyelt örökségvédelmi intézmények végezhetnek.

(2) Az ország területén lévő régészeti lelőhely tudományos terv szerinti komplex feltárására a Magyar Nemzeti
Múzeumnak elsőbbsége van.

3. § Régészeti feltárás vezetője csak olyan felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező régész lehet, aki az
engedélyes intézménnyel munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati vagy megbízási jogviszonyban áll.

4. § (1) A feltárási engedély (a továbbiakban: engedély) iránti kérelmet a feltárásra jogosult intézmény
vezetőjének – a Tv. 24. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kivételekkel – a munkálatok megkezdése előtt
legalább 30 nappal kell a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az engedélyt kérő nevét, székhelyét, címét,
b) a feltárás pontos helyét az érintett ingatlan azonosításra alkalmas adataival (a település neve, az ingatlan

fekvése, utca, házszám, helyrajzi szám),
c) régészeti terepbejárásokra vagy az egy lelőhelynél nagyobb területet érintő műszeres felderítésekre,

légifelvételezésre szóló engedélykérés esetén a vizsgált terület megjelölését (közigazgatási, földrajzi stb.
egység),

d) légifelvételezés, terepbejárás kivételével a tulajdonos (kezelő, használó) nevét, címét,
e) a feltárás felelős vezetőjének nevét, beosztását, munkahelyét (ha nem a feltárási engedélyt kérő intézmény a

munkáltató), a szakmai munkatársak nevét és szakterületét,
f) a régészeti lelőhelyek – külön jogszabályban meghatározott – fenntartható használata elveinek

figyelembevételével tervezett feltárás célját, tárgyát, módját (ideértve a műszeres kutatást is) és tudományos
indokolását,

g) a munka tervezett időpontját, időtartamát és ütemezését,
h) a feltárás tervezett költségvetését és annak forrását,
i) a befogadó múzeum nyilatkozatát a leletanyag elhelyezéséről, illetőleg szándéknyilatkozatát az elhelyezésre

kerülő leletanyag állami tulajdonból való átvételére,
j) folyamatos feltárás esetén tájékoztatást az addig feltárt anyag állapotáról, leltározottságáról, tudományos

feldolgozottságáról.
(3) A kérelemhez mellékelni kell:
a) légifelvételezés kivételével a helyszínrajzot (külterületen 1:10 000 méretarányú térképmásolat),
b) légifelvételezés kivételével az illetékes múzeum véleményét, amennyiben nem az illetékes múzeum kérte az

engedélyt,
c) terepbejárásoknál és az egy lelőhelynél nagyobb területet érintő feltárásoknál összesítő térképet,
d) nyomvonalas létesítmények építését vagy bányaművelés megkezdését megelőző feltárásoknál a nyomvonal

1:25 000 méretarányú átnézeti térképét, a bányatelek részletes térképét és az érintett ismert lelőhelyek jegyzékét.

5. § A feltárás folytatásához vagy a régészeti lelőhely további feltárásához adott engedély kiadásánál
figyelemmel kell lenni arra, hogy a feltárást lehetőség szerint az fejezze be, aki a korábbi feltáró munkát is
vezette.

6. § (1) A Hivatal a feltárási engedély iránti kérelmek elbírálására, illetőleg a beruházó és a feltárást végző
közötti szerződés jóváhagyása érdekében összehívja az Ásatási Bizottságot. A Hivatal a feltárási engedélyt az
Ásatási Bizottság javaslatát figyelembe véve adja ki. Az Ásatási Bizottságra vonatkozó részletes szabályokat
külön jogszabály tartalmazza.

(2) Az Ásatási Bizottság véleményezi a régészeti feltárások indokoltságát, meghatározza a munkák szakmai
követelményeit és közreműködik azok ellenőrzésében.

7. § (1) A feltárási engedélyben fel kell tüntetni:
a) a feltárást végző intézmény nevét, címét, a felelős vezető nevét,
b) a feltárás pontos helyét, várható időtartamát, tárgyát és célját,
c) a leletanyag elhelyezésére kijelölt intézményt,
d) a leletanyag elsődleges feldolgozásának határidejét,
e) a feltárásra vonatkozó követelményeket, és
f) az esetleges korlátozó intézkedéseket.
(2) Az engedély határozott időre, de legfeljebb egy évre szól, nem ruházható át.
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(3) Az engedélyben foglalt adatokban bekövetkezett változástól számított 15 napon belül a Hivataltól kell kérni
az engedély módosítását.

(4) A Hivatal az engedély egy-egy példányát megküldi az engedélyt kérő intézménynek, a feltárás vezetőjének,
légifelvételezés és terepbejárás kivételével az érintett ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának),
továbbá a területileg illetékes önkormányzatnak és az illetékes, illetőleg a leletanyag elhelyezésére kijelölt
múzeumnak, valamint az érintett más hatóságoknak.

8. § (1) A Hivatal az engedély kiadását megtagadja, ha annak elvégzéséhez a törvényes feltételek nincsenek
biztosítva, vagy ha az engedélyt kérő a feltárásokra vonatkozó rendelkezéseket korábban nem vagy ismételten
nem megfelelően teljesítette.

(2) A Hivatal az engedély kiadását megtagadhatja, ha az Ásatási Bizottság nem javasolja az engedély kiadását.

9. § (1) A régészeti feltárásokat a Hivatal szükség szerint az Ásatási Bizottság bevonásával ellenőrzi, az
ellenőrzés tényét és tapasztalatait, valamint a szükséges intézkedéseket a feltárási naplóba bejegyzi.

(2) Amennyiben az ellenőrzés olyan szabálytalanságokat tár fel, amelyek veszélyeztetik a lelőhelyet vagy az
előkerülő leleteket, illetve egyébként veszélyeztetik a feltárást, a Hivatal határidő kitűzésével felfüggesztheti a
feltárást.

(3) Amennyiben a Hivatal felfüggesztő határozatában megjelölt feltételeket határidőre nem teljesítették, a
Hivatal a feltárási engedélyt visszavonja.

10. § Az engedélyes a feltárás felelős vezetője útján köteles
a) a feltárási munkálatokat a tudományos, műszaki és gazdaságossági követelményeknek megfelelően a

legnagyobb gondossággal és az engedélyben kikötött feltételek betartásával irányítani,
b) a feltárási naplót naprakészen vezetni,
c) a feltárt régészeti jelenségekről, leletekről, objektumokról és környezetükről szöveges és azokat megörökítő,

dátummal ellátott, bármilyen technikával rögzített képi dokumentációt (rajzot, fényképet, koordinátás térképet)
készíteni,

d) a feltárt régészeti örökség őrzéséről, állagának ideiglenes megóvásáról és elsődleges feldolgozásáról
gondoskodni,

e) a feltárásról annak befejezésétől számított 30 napon belül a Hivatalnak jelentést tenni,
f) a feltárási engedély lejártát követő egy éven belül annak teljes dokumentációját elkészíteni, és megküldeni a

11. § (4) bekezdése szerinti intézményeknek,
g) a feltárás leletanyagának restaurálásában szakmailag közreműködni,
h) a leleteket múzeumi szakmai leltárba venni,
i) a feltárás eredményét tudományosan feldolgozni,
j) a munkálatok szünetelése esetén a feltárt részek ideiglenes állagmegóvásáról, biztonságáról, befejezésük után

pedig az ingatlan korábbi használatának megfelelő tereprendezési munkák elvégzéséről gondoskodni.

11. § (1) Minden feltárásról dokumentációt kell készíteni. A teljes dokumentáció tartalmazza a feltárási naplót,
a munkálatok során készült valamennyi feljegyzést, a feltárt régészeti jelenségeket és azok környezetét
megörökítő fényképet, méretarányos helyszín-, alap- és metszetrajzot, koordinátás térképet, bármilyen
technikával rögzített minden adatot, valamint a feltárásról szóló jelentést.

(2) A feltárási naplót a munkálatokkal egy időben kell vezetni és a helyszínen kell őrizni. A feltárási naplót úgy
kell vezetni, hogy annak alapján a munkálatok folyamatossága biztosítható, az ásatás célkitűzései, addigi menete
és eredményei követhetők legyenek. A feltárási napló két részből áll. Az első rész az időpontot, a munkatársak és
szakértők nevét, a munkások létszámát, a feltárás menetét befolyásoló körülményeket (pl. időjárás), a második
rész a szakmai megfigyeléseket, feljegyzéseket tartalmazza.

(3) A jelentés a rendelet 1. számú melléklete szerinti ,,Lelőhelybejelentő adatlap''-ból és szöveges részből áll.
Az adatlapot minden lelőhelyről külön kell kitölteni. A szöveges rész tartalmazza a feltárás menetét, költségeit, a
feltárt terület nagyságát, a leletek elhelyezését és a lelőhely feltárás utáni állapotáról szóló adatokat.
Összefoglalóan ismerteti a munkálatok lefolyását, az alkalmazott módszereket, az előkerült leleteket és a
feldolgozástól várható tudományos eredményeket. A feltárás felelős vezetője a jelentésben javaslatot tehet a
feltárás folytatására, illetve a feltárt terület védetté nyilvánítására vagy a védettség feloldására.

(4) A dokumentáció eredeti példányát abban az intézményben kell elhelyezni, amelyik a feltárási engedélyt
kapta. További egy-egy példányát meg kell küldeni a Hivatalnak, az illetékes, valamint a leletanyag végleges
elhelyezésére kijelölt múzeumnak, továbbá a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Amennyiben a feltárási engedélyhez
a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges, akkor a dokumentációt az illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek is meg kell küldeni.
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12. § (1) A feltárás befejezése után a régészeti leletek őrzéséről, állagmegóvásáról – azok végleges
elhelyezéséig – a feltárást végző intézmény köteles gondoskodni. Az összegyűjtött régészeti leleteket az
engedélyben megjelölt múzeumban kell elhelyezni.

(2) Amennyiben a feltárást nem a Magyar Nemzeti Múzeum vagy nem az illetékes múzeum végezte, a
feltárások anyaga a teljes tudományos feldolgozásig, legfeljebb azonban a feltárás befejezésétől számított öt
évig, a feltárást végző intézmény kérelmére annak őrzésében maradhat.

(3) A leletanyag elhelyezésére kijelölt intézmény a régészeti leletek állami tulajdonjogáról való lemondást a
Hivatal területileg illetékes szervénél kérheti, amely a kérelmet javaslatával együtt – a Hivatal vezetője útján –
felterjeszti a miniszterhez.

13. § Régészeti feltáráshoz és annak megközelítéséhez szükséges ingatlan ideiglenes használatát az ingatlan
tulajdonosa és az ásató intézmény között elsősorban megállapodás útján kell biztosítani.

A megelőző feltárásra vonatkozó eltérő szabályok

14. § (1) A megelőző feltárás elvégzésére a beruházó vagy kivitelező a Tv. 22. §-ának (3) bekezdésében
megjelölt szerződést az illetékes múzeummal köti meg. A régészeti feltárás ásatáson kívüli fajtáira vonatkozó, a
beruházó és a 2. § (1)–(2) bekezdésében felsorolt egyéb, feltárásra jogosult intézmény közötti megállapodás a
szerződés része lehet.

(2) Megelőző feltárás esetén, ha a beruházó is köteles a vonatkozó jogszabályok értelmében hatósági, illetve
szakhatósági engedélyek beszerzésére, úgy ezen engedélyeket a feltárásra kiterjedő érvénnyel kell beszereznie,
és a Hivatalnak benyújtania.

(3) A megelőző feltárás elvégzésére kötött szerződésnek – a Tv.-ben meghatározottakon és a Ptk.
szerződésekre vonatkozó általános szabályain kívül – tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

a) a feltárás pontos helyét az azonosításra alkalmas adataival és térképi megjelölésével,
b) a feltárás tárgyát és módszereit,
c) a feltárás felelős vezetőjének nevét, beosztását, munkahelyét, a szakmai munkatársak nevét és szakterületét,
d) a leletanyag elhelyezésére vonatkozó javaslatot,
e) a becsült költségek folyósításának módját és ütemezését, a tényleges költségekről szóló végleges elszámolás

módját és határidejét, illetőleg a beruházó kötelezettségvállalását a tényleges költségek teljes viselésére
vonatkozóan,

f) a feltárás befejezésének időpontját, valamint
g) a szerződés mellékletét képezik a más jogszabályok által előírt, a beruházó által beszerzett engedélyek az

ezekben foglalt korlátozásokkal, kitételekkel, illetve amennyiben a Hivatal örökségvédelmi hatástanulmány vagy
egyéb vizsgálat készítését rendelte el, annak dokumentációja.

(4) A megkötött szerződést a beruházónak hatósági jóváhagyás céljából be kell mutatnia a Hivatal területileg
illetékes regionális szervének, amely ellenőrzi, hogy abban érvényesülnek-e a régészeti lelőhelyek fenntartható
használatának elvei. A Hivatal a szerződést – az Ásatási Bizottság javaslatát figyelembe véve – határozatban
hagyja jóvá. A beruházás területátadása csak a megelőző feltárás lezárulása után történhet meg.

(5) Amennyiben a beruházás bármilyen okból meghiúsulna, akkor a beruházó köteles a feltárt részeknek a
[hivatal] Hivatal által előírt ideiglenes állagmegóvásáról, biztonságáról gondoskodni.

(6) A jóváhagyást meg kell tagadni, ha a szerződés nem biztosítja a régészeti örökség megfelelő védelmét. A
Hivatal jóváhagyása nélkül a szerződés érvénytelen. Az érvénytelen szerződés alapján végzett feltárás engedély
nélküli feltárásnak minősül.

(7) A megelőző feltárásokra egyebekben a régészeti feltárásokra vonatkozó általános rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni.

[14/A. § (1) Az Európai Unió Kohéziós Alapjából finanszírozott beruházásokhoz kötődő megelőző
feltárások esetén a szerződés előkészítése során a szakmai kapacitás bővítése céljából be kell vonni a 2. §
(1) bekezdésében meghatározott szervek valamelyikét.

(2) Az illetékes múzeum és az (1) bekezdés szerint közreműködő szervezet a szakmai kapacitás esetleges
igénybevételének részletes feltételeit külön megállapodásban rögzíti, amelyet csatolni kell a 14. § (3)
bekezdés szerinti szerződéshez.]

A nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző feltárás szabályai



15

14/B. § (1) A nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző feltárásra az e rendelet megelőző feltárásra
vonatkozó eltérő szabályok alcímében foglaltakat csak kifejezett rendelkezés esetén, az általános
rendelkezéseiben foglaltakat pedig a következő eltérésekkel kell alkalmazni. A nagyberuházásokhoz kapcsolódó
megelőző feltárás engedélyezése során a 4. § (2) bekezdésének c), f), h), i), j) pontjában, 7. § (1)-(2)
bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 12. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni. A 4. § (1)
bekezdésében foglalt időtartam 15 nap.

(2) A nagyberuházások előkészítése során az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM
rendeletnek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni. 

(3) A nagyberuházások előkészítése során a Hivatal hatósági engedélyezési jogkörében eljárva vagy
szakhatóságként vizsgálja az örökségvédelmi hatástanulmányt. Engedélyének vagy hozzájárulásának
kialakításakor olyan módon jár el, hogy a tervezett beruházás következtében az ásatással érintett felület a
beruházás költségeinek aránytalan növekedése nélkül a lehető legkisebbre csökkenjen. 

14/C. § A nagyberuházáshoz kötődő régészeti feladatellátás tekintetében a próbafeltárás a megelőző feltárás
részét képezi. A Hivatal – az ügy típusától függően – eljáró hatóságként vagy szakhatóságként minden esetben
köteles előírni a régészeti feltárást a földmunkával járó változtatás teljes kiterjedésére vonatkozóan. Kutatási
kötelezettségének keletkezéséről a Hivatal azonnal tájékoztatja a Műemlékek Állami Gondnokságát (a
továbbiakban: Régészeti Szakszolgálat) is. 

14/D. § (1) A nagyberuházások során a terepen végzett régészeti munkálatok és dokumentációkészítés
tekintetében a feladatokat – beleértve a régészeti érdekeltségeket érintő előkészítő munkafázisokat is – az e
rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díj ellenében a Tv. 22. § (3) bekezdésében meghatározott
szerződés keretében a Régészeti Szakszolgálat látja el.

(2) A Régészeti Szakszolgálat feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében bevonhatja az adott
nagyberuházással érintett területen régészeti feltárás végzésére feljogosított intézményeket.

14/E. § (1) A Hivatal előírása alapján beruházó a Régészeti Szakszolgálattal a szerződést a teljes beruházási
terület régészeti feltárásának előkészítésére vonatkozóan köti meg. 

(2) A Régészeti Szakszolgálat a feltárás részeként köteles a földmunkával járó változtatással érintett teljes
építési építési területen a tűzszerészeti mentesítési, valamint az azzal kapcsolatos előkészítési, felderítési
feladatok ellátásáról gondoskodni. 

(3) A (2) bekezdésben nem szabályozott előkészítési tevékenység, valamint a tevékenységgel kapcsolatos a 2.
számú mellékletben nem szabályozott költségnemek tekintetében a szerződés rendelkezései az irányadóak.

(4) A Régészeti Szakszolgálat a feltárás részeként köteles a teljes építési területen eltávolítani a humusztakarót
és a feltárás befejezését követő területátadásig a beruházó által rendelkezésére bocsátott humuszgazdálkodási
tervnek megfelelően végezni a humusz kezelését. 

(5) Régészeti feltárás végzésére a Régészeti Szakszolgálat csak azokon a helyeken köteles sort keríteni, ahol a
beruházás a talajt a jelenlegi talajszintnél 30 cm-nél, illetve a humuszréteg alsó szintjénél mélyebben érinti, vagy
ahol a régészeti jelenségeket a beruházás egyéb módon veszélyezteti. A többi terület ásatásáról – a Hivatal
véleményének kikérése mellett – a Régészeti Szakszolgálat és a beruházó közös megegyezéssel dönt, de
beruházó nem kötelezhető olyan felület ásatásának finanszírozására, melyen a régészeti örökség nincs
veszélyeztetve. 

14/F § (1) A Hivatal előírása alapján – a régészeti feltárás előkészítése során ismertté vált lelőhelyekre is
tekintettel– a Régészeti Szakszolgálat a beruházóval a feltárásra vonatkozó szerződést köt, amelynek hatósági
jóváhagyás céljából történő bemutatásával egyidejűleg megkéri a feltárási engedélyt.

(2) A feltárási engedély iránti kérelem benyújtása előtt a Régészeti Szakszolgálat köteles egyeztetni a
beruházás helyszínén található lelőhely tekintetében a gyűjtőterületében illetékes múzeummal vagy
múzeumokkal a régészeti leletek feldolgozásáról. Ha a régészeti leletek feldolgozását vállalja, arról a múzeum
köteles előzetesen nyilatkozni (a továbbiakban: befogadó nyilatkozat). A múzeum a befogadó nyilatkozatban a
leletanyag régészeti feldolgozásának vállalása mellett megjelöli a feldolgozásért felelős vezető szakembert is. 

(3) Más gyűjtőterületében illetékes múzeum befogadó nyilatkozatának hiányában a leletanyag elhelyezéséről
és a régészeti leletek feldolgozásáról a Magyar Nemzeti Múzeum gondoskodik. A Magyar Nemzeti Múzeum a
Régészeti Szakszolgálat felhívására kijelöli a régészeti leletek feldolgozásáért felelős vezető szakembert és erről
a Régészeti Szakszolgálatot 5 napon belül írásban tájékoztatja.

(4) A Régészeti Szakszolgálat és a beruházó között létrejött (1) bekezdés szerinti szerződésnek a Tv-ben
meghatározottakon és a Ptk. szerződésekre vonatkozó általános szabályain, valamint a 14. § (3) bekezdésének a)
és g) pontjaiban foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) a régészeti feltárásért, továbbá a régészeti leletek feldolgozásáért felelős vezető nevét, munkahelyét,
valamint a szakirányú felsőfokú végzettségüket igazoló okirat megnevezését, számát és kiállítóját,

b) a régészeti feltárásban és a régészeti leletek feldolgozásában részt vevő szakmai munkatársak nevét és
szakterületét,



16

c) a munka tervezett kezdetét, várható időtartamát és ütemezését, 
d) a régészeti leleteket befogadó és feldolgozó múzeum befogadó nyilatkozatát 
e) olyan térképet vagy térképeket, amelye(ke)n a feltárandó terület helyszíne és pontos kiterjedése

egyértelműen azonosítható. 
 (5) A feltárási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 4. § (2) bekezdésének a), b), d), e), és g)

pontjában foglaltakat, valamint a régészeti leletek feldolgozását végző intézmény nevét és címét, a feldolgozásért
felelős vezető nevét, beosztását és munkahelyét (ha nem az intézmény a munkáltató), továbbá a szakmai
munkatársak nevét és szakterületét.

(6) A szerződés jóváhagyása érdekében a Hivatal döntéshozatalában közreműködik az Ásatási Bizottság. A
Hivatal a feltárást engedélyező határozatában köteles feltüntetni:

a) a feltárást szükségessé tevő nagyberuházás megnevezését;
b) feltárást végző intézmény nevét, címét;
c) a feltárás felelős vezetőjének nevét;
d) a régészeti leletanyag feldolgozását végző intézmény nevét, címét;
e) a feldolgozásért felelős vezető nevét;
f) a feltárás pontos helyét;
g) a feltárás várható időtartamát.
(7) A feltárási engedély a szerződés időtartamára szól.

14/G. § (1) Az Ásatási Bizottság véleményezheti a feltárás és a feldolgozás vezetőinek szakmai
felkészültségét, meghatározhatja a munkák szakmai követelményeit és közreműködhet azok ellenőrzésében. 

(2) A Hivatal a szerződés jóváhagyását akkor tagadhatja meg, ha az Ásatási Bizottság a jóváhagyást nem
javasolja.

(3) A feltárási engedélyben foglaltak teljesülését – a 2. számú mellékletben meghatározott díj ellenében – a
Hivatal a terepen végzett munkálatokra is kiterjedően ellenőrzi.

14/H. § (1) A szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás tartalmazza a régészeti leletek feldolgozásának
költségét is. 

(2) A régészeti leletek feldolgozása tekintetében a feladatellátást az e rendelet 2. számú mellékletében rögzített
szolgáltatási díj ellenében a lelőhely szerint gyűjtőterületében illetékes múzeum végzi a Régészeti
Szakszolgálattal együttműködésben. 

(3) A gyűjtőterületében illetékes múzeum a régészeti leletek szakszerűbb feldolgozása érdekében a
feladatellátásba bevonhat országos múzeumot, országos szakmúzeumot, régészeti tanszékkel rendelkező
magyarországi egyetemet, illetve bevonhatja a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetét. 

14/I. § (1) A régészeti leletek feldolgozását csak olyan felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező régész
vezetheti, aki a feldolgozást végző múzeummal munkaviszonyban vagy, közalkalmazotti jogviszonyban áll. A
feldolgozás során törekedni kell arra, hogy az egyes leletcsoportok tudományos elemzését olyan szakember
végezze, aki az adott tárgytípus és korszak szakértője.

(2) Ha a múzeum nem rendelkezik az (1) bekezdés szerinti jogviszonyban álló, a feldolgozást a 14/J. § (3)
bekezdésében előírt határidőre teljesíteni képes szakemberrel, a felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező
régész megbízási jogviszony keretében is foglalkoztatható.

(3) Azon egyetemi oklevéllel rendelkező személyek, akik felsőfokú szakirányú végzettséggel nem
rendelkeznek, de kiegészítő régészeti speciális képzés elvégzését igazolják, feltárás vagy feldolgozás felelős
vezetői nem lehetnek, szakmai munkatársként azonban bevonhatók a feladatok ellátásába. 

14/J. § (1) A Régészeti Szakszolgálat és a beruházó közötti szerződés megkötése után a Régészeti
Szakszolgálat és a régészeti leletek feldolgozását elvállaló múzeum a szerződéssel összhangban és a múzeum
befogadó nyilatkozata szerinti tartalommal a leletek feldolgozására vonatkozó megállapodást köt.

(2) A nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárások esetében a 10. § g) és h) pontjaiban
meghatározott feladatok ellátása kizárólagosan a 14/I. § (1) bekezdése szerinti, a régészeti leletek feldolgozásáért
felelős vezető szakember kötelezettsége, míg a 10. § i) pontban foglalt kötelezettség a feltárás vezetője és a
régészeti leletek feldolgozásáért felelős vezető szakember között oszlik meg. 

(3) A régészeti leletek feldolgozását a múzeumnak a régészeti leletek befogadásától számított 5 éven belül
teljesítenie kell. A Régészeti Szakszolgálat és a múzeum között létrejött szerződés rögzíti az elszámolás rendjét,
így különösen az ütemezés, az előleg, a részszámlák és a végszámla kérdéseit. 

14/K. § (1) A feltárási munka a területátvételt követően kezdhető meg. Amennyiben a feltárás beépített
ingatlanon, vagy azzal közvetlenül szomszédos területen kerül lefolytatásra, akkor a jegyzőkönyvnek ki kell
térnie a meglévő épületrészek megőrzésének szempontjaira is. 

(2) A Régészeti Szakszolgálat és a beruházó között létrejött szerződés rögzíti az elszámolás rendjét, így
különösen az ütemezés, az előleg, a részszámlák és a végszámla kérdéseit. 
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(3) A feltárási munka lezárása után a feltárás vagy a Régészeti Szakszolgálat vezetője teljesítési nyilatkozatot
tesz. A teljes szolgáltatási díj beérkezése után a területátadásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Régészeti
Szakszolgálat részéről a feltárás vezetője vagy az intézmény vezetője írhat alá. A területátadás - a szerződésben
meghatározottak szerint - szakaszosan is történhet. Bármilyen kivitelezői tevékenység csak a területátadás után
végezhető. 

14/L. § (1) Amennyiben a feltárás során eredeti összefüggéseiben megmaradt épületszerkezeti maradványok
(épített régészeti örökségi elemek) kerülnek elő, erről a feltárás vagy a Régészeti Szakszolgálat vezetője 3 napon
belül írásban bejelentést tesz a Hivatalnak.

(2) Az (1) bekezdés szerint bejelentett régészeti emlékek kezeléséről – ideértve az ideiglenes megóvásukra,
esetleges eltávolításukra, helyszíni megőrzésükre, illetve helyszíni bemutatásukra vonatkozó előírásokat – a
bejelentő véleményének kikérése után 8 napon belül a Hivatal dönt.

(3) A beruházás megvalósulása esetén a feltárás végeztével a terület beruházásra való alkalmassá tételéről, így
különösen a gödrök szakszerű tömedékeléséről, a felületi szintek kialakításáról a beruházó köteles gondoskodni. 

(4) A munkálatok szükségszerű szünetelése esetén a feltárt részek ideiglenes állagmegóvásáról, biztonságáról
Régészeti Szakszolgálat a beruházó költségére köteles gondoskodni. Amennyiben a tervezett beruházás
valamilyen okból nem valósul meg, a feltárás befejezésével az ingatlan korábbi használatának megfelelő
tereprendezési, helyreállítási munkák elvégzéséről beruházó köteles gondoskodni.

A mentő feltárásokra vonatkozó rendelkezések

15. § (1) A mentő feltárások elvégzése az illetékes múzeum feladata, e feladatok ellátására annak éves
költségvetésében kell keretet biztosítani. A mentő feltárások költségeihez a Hivataltól támogatást lehet igényelni.

(2) A Tv. 24. §-a (5) bekezdésében megjelölt nyilatkozat tartalmazza a régészeti lelőhely, illetve lelet
meghatározását, a lelet megtalálásának helyét, idejét és módját, szakmailag indokolt javaslatot a tevékenység
folytatásának feltételeiről, illetőleg a munka felfüggesztéséről és annak várható időtartamáról.

(3) Az illetékes múzeum a nyilatkozatot megküldi a tevékenység jellege szerint illetékes első fokú hatóságnak,
a jegyzőnek, a lelet bejelentőjének, a munkálatok felelős vezetőjének, a terület tulajdonosának (használójának,
kezelőjének) és a Hivatalnak.

(4) Az illetékes múzeum a tevékenység felfüggesztésétől számított 30 nap letelte előtt legalább 5 nappal
javaslatot tehet a Hivatalnak a terület ideiglenes védetté nyilvánítására.

(5) Az illetékes múzeum a mentő feltárás befejezése után 24 órán belül nyilatkozni köteles a tevékenység
felfüggesztését kimondó hatóság felé a felfüggesztés feloldásáról vagy fenntartásáról.

(6) A mentő feltárásra egyebekben a feltárásokra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.

Bejelentési kötelezettség és anyagi elismerés

16. § (1) A régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet, illetve lelőhelyet az illetékes múzeum a
,,Lelőhelybejelentő adatlap''-on, 8 munkanapon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni.

(2) Régészeti emlék vagy lelet megtalálóját a lelőhely, illetve a lelet tudományos jelentőségével arányos
pénzjutalom és elismerő oklevél illeti meg.

(3) Nem fizethető ki jutalom a megtalálónak, ha a Tv. 24. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségének nem tett
eleget. Ilyen esetben a jutalom a bejelentőt illeti.

(4) A nemesfémből készült, vagy drágakövet tartalmazó lelet után kifizetendő pénzjutalom mértékét a lelet
nemesfém-, illetve drágakőtartalma napi piaci értékének figyelembevételével kell megállapítani.

(5) A lelőhely, emlék, lelet tudományos jelentőségével arányos jutalmat a Hivatal állapítja meg.
(6) A lelet elhelyezéséről a Hivatal dönt.

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után benyújtott
kérelmekre kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a régészeti feltárásokról és az engedélyezési
eljárásról szóló 9/1999. (VII. 16.) NKÖM rendelet.



18

1. számú melléklet
a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez

LELŐHELY-BEJELENTŐ ADATLAP1

 1. A lelőhely megjelölése
1. Megye: ..............................................................................................................................................................
2. Város, település neve (Budapesten kerület is)2: ................................................................................................

..................................................................................... utca ..............................................................  házszám

 2. A lelőhely neve(i)3: ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

 3. A lelőhely pontos helye4�
1. A térkép (vetület) fajtája5: ................................................................................................................................
2. A térképlap száma: ...........................................................................................................................................
3. A leolvasott koordináták6: x (ÉD): ...........................................................  y  (KNy): ......................................
4. A tengerszint feletti magasság z: ......................................................................................................................
5. Helyrajzi szám(ok)7: .........................................................................................................................................
6. Földrajzi leírás (ha szükséges): .........................................................................................................................
7. A helymeghatározás pontossága8: ....................................................................................................................

 4. A lelőhely kiterjedése�
1. A lelőhely hossza: .............................................................................................................................................
2. A lelőhely szélessége: .......................................................................................................................................
3. A lelőhely iránya9: ............................................................................................................................................

 5. A lelőhelyen talált régészeti jelenségek adatai10�
 Jellege: Kora:

. ...................................................  ....................................................

. ...................................................  ....................................................

. ...................................................  ....................................................

 6. A lelőhely állapota11: ............................................................................................................................................

 7. A lelőhely veszélyeztetettsége12: ..........................................................................................................................

 8. A lelőhely védettsége13: .......................................................................................................................................

 9. A lelőhely ismertsége14: .......................................................................................................................................

10. A lelőhelyen végzett tevékenység15

év  tevékenység  név  megjegyzés
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

11. A leleteket fogadó múzeum: ...............................................................................................................................

12. A bejelentő neve, munkahelye16: .........................................................................................................................

13. Megjegyzés: ........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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14. A bejelentés kelte: ...............................................................................................................................................
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Kitöltési útmutató

1. Az adatlapot kérjük kitölteni és beküldeni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területileg illetékes regionális
kirendeltségének címére minden egyes leletbejelentésről, helyszíni szemléről terepbejárásról, geofizikai vagy más
műszeres lelőhely- vagy leletfelderítésről, ásatásról stb. A beküldés határideje folyamatos, de természetesen nem
mentesít a törvényben előírt dokumentációs kötelezettségek alól.

2. A település neve: A közigazgatási elnevezés, a jelenleg érvényes helységnévtár szerint. Budapest esetén a
kerület megnevezése.

3. A lelőhely neve(i): Első helyen kell feltüntetni a topográfiai lelőhelyszámot (ha van), pl. MRT. 8. k. 6/28. lh;
vagy a településrész, dűlő nevét, utcát, házszámot; vagy a fontosnak tartott egyéb elnevezést, pl. a korábbi
ásatásokon használt, vagy a szakirodalomból ismert régebbi megnevezést. Célszerű valamennyi ismert nevet
megadni.

4. A lelőhely pontos helye: A lelőhely középpontjának a térképről leolvasott koordinátákat kell megadni.
Amennyiben lehetséges, elsősorban az 1:10 000 léptékű térkép használata javasolt. Belterület esetén kérjük
megadni az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat. Ha megoldható, kérjük csatolni a használt térkép xerox
másolatát (A/4-es lapon) úgy, hogy a koordinátaháló számértékei leolvashatóak legyenek.

5. A térkép vetülete: Kérjük a térkép (vetület) fajtáját feltüntetni pl. Gauss–Krüger, EOV, sztereografikus,
egyéb, éspedig. Kérjük, csatolja a térképmásolatot a bejelölt lelőhellyel.

6. A leolvasott koordináták: A koordináták méterben olvasandóak le. Az 1:10 000-es térképen használt
koordináta hálózat csak a kilométer értéket adja meg, ezenkívül a kilométeren belüli méter értéket is le kell mérni
és feltüntetni.

7. Helyrajzi számok: A helyrajzi számokra a szakhatósági eljárásokhoz van szükség.

8. A helymeghatározás pontossága: Kérjük feltüntetni a meghatározás bizonytalanságát: a tényleges és a
leolvasott koordináta eltérését (pl. 1, 10, 100, 1000 m-es sugarú körben megadva).

9. A lelőhely iránya: Az É-i irányhoz képest a lelőhely tengelyének iránya.

10. A lelőhelyen talált régészeti jelenségek adatai: Minden lelőhelynek többféle jellege lehet (pl. telep, sír,
szórvány stb.), ezeket kérjük külön sorban feltüntetni. Minden jelleghez kor(ok) tartozhat(nak), ezeket egyenként
kell megjelölni (pl. telep – DVK, római középkor, temető – középkor, templom – Árpád-kor, középkor stb.). A
jelleg meghatározásánál az MRT jelkulcsait ajánljuk használni. A kornál azt a legpontosabb kormeghatározást kell
adni, ami a kitöltés pillanatában kétségtelenül megállapítható.

11. A lelőhely állapota: Kérjük megjelölni a lelőhely állapotát az alábbi lehetőségek közül választva:
bolygatatlan, bolygatott, részben feltárt, teljesen feltárt, elfedett, részben elpusztult, elpusztult. Ha részletesebb
magyarázat szükséges, azt a Megjegyzés rovatban lehet megadni. Az elfedett lelőhely alatt azt értjük, ha az ismert
lelőhely valamilyen okból hozzáférhetetlenné vált (pl. lebetonozták, szeméttelep létesült stb.). Kérjük feltüntetni azt
is, ha a lelőhely vagy annak egy része bemutatott, látogatható.

12. A lelőhely veszélyeztetettsége: Kérjük megjelölni a lelőhely veszélyeztetettségét az alábbi lehetőségek közül
választva: erózió (víz, szél, fagy, növényi), kincskeresés, rablás, bolygatás (talajművelés, kő-, földkitermelés,
építkezés), betemetés (szemétlerakó, építkezés, meddőhányó).

13. A lelőhely védettsége: Kérjük megadni a régészeti, műemlék-, illetve természetvédelmi védettség adatait.

14. A lelőhely ismertsége: A lelőhely-bejelentő adatlap kitöltése milyen forrás alapján történt az alábbi
lehetőségek közül választva: irodalom, adattár, leletbejelentés, terepbejárás, ásatás, légifényképezés, geofizikai
mérés.

15. A lelőhelyen végzett tevékenység: Lelőhely-bejelentés esetén a konkrét tevékenység megnevezése, régebbi
lelőhely esetén a területen végzett bármilyen típusú régészeti tevékenység megnevezése.

16. A bejelentő neve, munkahelye: A régész, illetve az egyéb bejelentő neve, címe.

Amennyiben a rovatban nem fér ki a közölni kívánt információ, kérjük a rovat számának megjelölésével
pótlapon folytatni.
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2. számú melléklet a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelethez

Nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárások egyes szolgáltatási díjai* 

1. Lőszermentesítés lakott területen kívül Ft / m2 60
2. Lőszermentesítés lakott területen Ft / m2 200
3. Bozót és cserjeirtás Ft / m2 120
4. Erdőirtás, fakivágás tuskózással Ft / m2 280
5. Feltárási területen régészeti felügyelettel, gyakorlott gépi szakmunkással végzett
humusztakaró-eltávolítás, vagy fedő talajrétegek eltávolítása 1 km-en belüli áthordással

Ft / m3 380

6. Humuszáthordás 1 km-en túl Ft/km 60
7. Ásatás (feltárt terület szerinti elszámolásban) Ft / m2 3500
8. Ásatás (rezsi óradíj/fő elszámolásban – többrétegű, elsősorban városi régészeti
lelőhelyeken)

Ft / óra 2200

9. Régészeti felügyelet biztosítása Ft / óra 7500

10. Régészeti leletek feldolgozása A terepen végzett ásatási munka (7.-8. pont)
ellenszolgáltatásának összegéből a régészeti leletek
feldolgozását végző múzeum számára átadandó %-os arány

35%

11. Terepi ellenőrzés A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal számára terepen
végzett ásatási munka (7.-8. pont) ellenszolgáltatásának
összegéből átadandó %-os arány

1%

* A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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3. számú melléklet a     /2007. számú előterjesztéshez 

Az előterjesztéssel megvalósítani tervezett módosítás egyes §-aihoz kapcsolódó részletes
indokolás

14/B. § Mivel a beruházás területén a veszélyeztetett régészeti örökség összességében a korábbi
ismertségtől függetlenül teljes egészében feltárásra kerül, a hatásvizsgálat célja itt nem a
feltárandó területek előzetes meghatározása és kijelölése, hanem épp a majdani teljes feltárás
szükségességének tudatában a beruházói tervezés és a hatósági döntéshozatal minél alaposabb
megalapozása. A cél tehát az, hogy az ásatással érintendő felület és az el nem mozdítható
örökségi elemek száma a beruházás költségeinek aránytalan növekedése nélkül a lehető
legkisebbre csökkenjen, s erről az illetékes Hivatal szakhatósági állásfoglalásakor megalapozott
döntést tudjon hozni.
14/C. § A Műemlékek Állami Gondnoksága az OKM felügyelete alá tartózó központi
költségvetési szerv. Ezen belül kerülne felállításra önálló szervezeti egységként a Régészeti
Szakszolgálat.
A nagy felületet érintő beruházások esetében általában alapvető probléma, hogy az összes
régészeti érintettség egyelőre semmilyen technológiával nem mérhető fel előzetesen, a régészeti
örökség elemeit viszont akkor sem lehet dokumentálatlanul megsemmisíteni, ha csak az építési
kivitelezés szakaszában kerülnek felszínre. Ez rengeteg szerződésmódosítással, előre nem
kalkulált többletköltséggel és főképp a beruházás megvalósulásának időbeli veszélyeztetésével
járt. Ráadásul az időben és térben is szakaszosan végzett kutatás szakmailag sem a
leghatékonyabb. Épp ezért az ilyen beruházások esetében az előzetes felderítés csak a tervezést
segítő eszköz, viszont az ennek alapján meghozott döntés után a teljes felület régészeti
dokumentálását egy munkafázisban kell elvégezni.
A Régészeti Szakszolgálat azonnali értesítése azért szükséges, hogy a beruházóval
haladéktalanul fel tudja venni a kapcsolatot és felmérve a rá háruló feladatok mennyiségét a
szükséges előkészületeket minél hamarább meg tudja kezdeni.
14/D. § A régészeti feltárásra jogszabályban feljogosított intézmények alapfeladatai általában
mások. Előfordulhat azonban, hogy egy-egy intézménynek szabad kapacitása mutatkozik, vagy
alapfeladatainak hatékonyabb ellátáshoz szüksége lenne egy-egy speciális lelőhely kutatásának
elvégzésére (pl. egyetemi tanszék gyakorlati oktatási tevékenysége, tudományos projektekhez
egy korszak meghatározott jellegű lelőhelyének feltárása kutatóintézet által, stb.). A régészet
szakmai, tudományos jellegének erősítését szolgálja, ha az egyes intézmények az éves kutatási
tervükben szereplő lelőhelyek, kutatási témák (pl. történeti városmagok egyes részeinek
tudományos célú kutatási programja) tekintetében lehetőséget kapnak a feladatellátásban való
részvételre. Amennyiben tehát a Régészeti Szakszolgálat szerződéses munkái között szerepel a
hozzá beérkezett, megalapozott kérésben megjelölt típusú lelőhely feltárása, akkor annak
kivitelezésére bevonhatja az őt megkereső intézményt. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a
Régészeti Szakszolgálat kapacitásainak átmeneti túlterheltsége vagy a lelőhely speciális jellege
miatt felajánlja bizonyos lelőhelyek feltárását az egyéb jogszabályokban az adott beruházással
érintett területen régészeti feltárás végzésére feljogosított intézményeknek. 
14/E. § A valós régészeti érintettség megállapítása csak a felszíni, bolygatott talajrétegek
eltávolítása után valósulhat meg. Épp ezért a beruházási területen belül a teljes építési területen
(tehát minden olyan területen, melyen az eredeti felszínhez képest 30 cm-t meghaladó
mélységben terveznek talajbolygatással járó tevékenységet, legyen az akár cölöp állítása, 5 cm
átmérőjű kábel fektetése, vagy vízelvezető árok ásása) el kell távolítani a humusztakarót, vagy
bármi egyéb fedettséget, ami a régészeti jelenségeket intakt módon megőrző talajréteget borítja.
Az így felszínre került régészeti jelenségekről dokumentáció készül (vagyis egy régészeti
mikrotopográfia áll elő), de feltárásra csak ott kell sort keríteni, ahol ezt a beruházási szándékból
eredő megsemmisülés vagy egyéb veszélyeztetés indokolja. A tartós elfedés (pl. út pályatest
föléépítése, mely azonban magát a régészeti jelenséget nem bolygatja meg) tehát alapesetben
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nem indokolja és nem teszi szükségessé a jelenség feltárását. Más a helyzet olyan esetben, ha az
elfedés veszélyeztetéssel is jár (pl. egy völgyet feltöltenek 30 m magasan, vagy évtizedekre több
méter mély vízzel árasztják el, vagy ha egy nagyobb épület mélyalapozása érinti ugyan a
lelőhelyet, de nem annak teljes mélységéig). Ilyenkor a jelenségek teljes feltárást el kell végezni. 

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy szakmailag indokolt lenne egy éppen megásott lelőhely
olyan részének feltárása is, mely nem esik a beruházás területére, vagy azon belül a
veszélyeztetett területrészre. Ilyen esetben a felek megegyezésétől függ a feltárás és annak
finanszírozása. 
14/F. § A gyűjtőterületében illetékes múzeumok közül – hacsak az ettől való eltérést speciális
szakmai szempontok nem indokolják – lehetőleg mindig a legszűkebb gyűjtőterületi
kiterjedéssel bíró helyi intézményt kell először felkérni a régészeti leletek feldolgozására, s az
országos hatáskörű intézményeket kell a sor végére hagyni. 
A régészeti leletanyag feldolgozásáért felelős vezető szakember – hasonlóan a feltárást irányító
régészhez – nem a feldolgozás egyszemélyes megvalósítója, hanem annak felelős szakmai
koordinátora. Ahogy a feltárás vezetője sem látja előre pontosan a lelőhelyen előkerülő
jelenségeket és korszakokat, illetve nem érthet mindenhez azonos mértékben, úgy a feldolgozás
vezetőjétől sem lehet elvárni, hogy minden leletanyaggal kapcsolatban azonos szintű
ismeretekkel rendelkezzen. A szervezés, az alapvető szakmai részvétel és a felelősség vállalása
a szerepe. 
A Magyar Nemzeti Múzeumnak az ország és a nemzet régészeti örökségének hazai és
nemzetközi bemutatásában meglevő különleges jelentősége miatt a leletanyagok
feldolgozásában az intézmény előzetes kiválasztási lehetőségét is biztosítani kell. A régészeti
intézetek pedig kiemelt tudományos tevékenységük és meglevő infrastrukturális kapacitásaik
alapján érdemben bevonhatók a feldolgozás folyamatába. 
A Magyar Nemzeti Múzeum országos régészeti gyűjtőterülete, különleges szakmai feladatai és
kiterjedt szakemberállománya alapján predesztinálva van arra, hogy az ország régészeti
leletanyagának feldolgozásában komplex és végső befogadói (feladatellátást biztosító) szerepet
vállaljon. E feladatkör viszont nem zárja ki – sőt kifejezetten lehetősége van arra is – , hogy
meghatározott lelőhelyek anyagáért külön is jelentkezzen egy-egy adott feltárás megkezdése
előtt. Mindezzel az ország első számú régészeti bemutatóhelyének és a feldolgozás tudományos
módszertani központjának is számító intézmény korábbi gyűjtemény-gyarapítási gondjai is
megoldódnak. 
A terepi és a feldolgozó munkának is csak egy-egy felelős vezetője lehet.
(...)
14/I. § A leletanyag kezelése, feldolgozása többnyire olyan összetett és nagy léptékű feladat,
melynek magas szakmai színvonalon való elvégzésére egyetlen szakember általában nem
elégséges. A szakmai forrásanyagok és az új ismeretek gyors bővülése miatt ma már nincs olyan
régész, aki minden korszak minden lelettípusához egyformán értene. Épp ezért a leletek
feldolgozását lehetőleg egy olyan szakemberek alkotta csoport munkájával kell elvégezni, akik
az adott lelőhelyről származó leletanyag korszakai és tárgytípusai tekintetében speciális
ismeretekkel és gyakorlattal rendelkeznek. Ennek a csoportmunkának a felelős vezetőjét a
feldolgozást elvállaló intézmény nevezi meg. 
14/J. § A régészeti feladatellátásban a terepi munkavégzés és annak dokumentálása, valamint a
leletanyag kezelése és feldolgozása munkafázisok szétválasztását több dolog is indokolja. 
A beruházás szempontjából a legfontosabb, hogy a helyszínen a kivitelezési munka, a beruházás
megvalósítása minél hamarabb megkezdődhessen. Eddig az előzetes lelőhely-felderítés alapján
feltárási kategóriákba sorolt lelőhelyek feltárását követően a kivitelezéskor ismét szakmai
felügyelet kellett, majd az előkerült lelőhelyek feltárása tovább hátráltatta a beruházás
megindulását. A kivitelezéssel szinte párhuzamosan folyó kutatás is sok gondot okozott mindkét
félnek. Ezt a többlépcsős, hosszadalmas eljárást kell felváltani olyan rendszerrel, mely a



24

beruházás előkészítése szempontjából és a szakmai eredmények szempontjából is egyaránt jobb,
megbízhatóbb, átláthatóbb és kalkulálhatóbb. 
A régészeti leletek feldolgozása kivitelezői szempontból irreleváns, szakmai szempontból
viszont messze nem az. A terepi munkákat eddig mégis sokszor a feldolgozási munkák kárára,
azok teljes vagy részleges elhagyása mellett lehetett csak elvégezni. Így a feldolgozás
megvalósulásának ideje és forrása is sokszor bizonytalanná vált. A két szervesen összetartozó,
de mégis jól elkülöníthető munkafázis intézményes szétválasztása, külön felelős vezető alá
szervezése és a források célzott megosztása révén a terepi munka időszükséglete csökken,
hatékonysága nő, ugyanakkor a feldolgozás ezzel párhuzamosan, meghatározott időn belül,
magasabb szakmai színvonalon és biztos anyagi háttérrel tud megvalósulni. 
Természetesen a feltárás tudományos feldolgozásakor a terepi munkát és a dokumentáció
feldolgozását végző feltárásvezető és a leletanyagok feldolgozását vezető felelős személy,
illetve munkatársaik együttműködésére van szükség. A régészetben az utóbbi években kialakult
struktúrák ennek a csapatmunkának – és egyben a terepi és a feldolgozó munkák
szétválasztásának – az alapjait letették, több helyen mindez de facto már ma is így működik. A
két intézmény és a felelős vezetők közötti együttműködést, a tudományos és ismeretterjesztő
közreadással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket – az egyéb jogszabályokkal összhangban
– a Régészeti Szakszolgálat és a Múzeum között megkötött szerződésben kell szabályozni.
14/K. § A szolgáltatási díj mértéke és elszámolási rendszere is a feltárás terepi munkarészéhez
van kötve, s azt teljes egészében a Régészeti Szakszolgálathoz kell befizetni. Ez a beruházó
érdekeit szolgálja, miközben az örökségvédelem érdekei sem sérülnek. A feladatellátásban
(tehát a feldolgozásban, de akár a terepi munkában is) résztvevő további intézményekkel a
Régészeti Szakszolgálat számol el, így a beruházónak már nem kell nyomon követnie a
feldolgozás folyamatát is. A régészeti örökség érdekében a területátadásra csak azután kerülhet
sor, ha beruházó a régészeti örökség kezeléséhez szükséges forrást – vagyis az előírt
szolgáltatási díjat – teljes egészében kifizette. 
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4. számú melléklet a     /2007. számú előterjesztéshez

A szolgáltatási díjak kalkulációja
(a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet 2. számú melléklet sorszámai szerinti hivatkozással)

A 2. melléklet 1-6. pontja vonatkozásában a kalkuláció alapja a közbeszerzési eljárások során
kialakult piaci ár átalányértéke.

7. Ásatás (feltárt terület szerinti elszámolásban) Ft / m2 3500
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humánerő mennyiség

munkáltatói 
költésgvonzat 
(bér+járulék)

ásatásvezető régész 1 362313 Ft/hó/fő 362313
beosztott régész 1 332286 Ft/hó/fő 332286
technikus 5 227182 Ft/hó/fő 1135910

szolgáltatások mennyiség egységár
kézi földmunkás 12 189000 Ft/hó/fő 2268000
geodézia 4000 250 Ft/m2 1000000
mosás 30 5000 Ft/M30láda 150000
restaurálás 30 60000 Ft/M30láda 1800000
őrzés 1 191100 Ft/hó/fő 191100

fix költésgek

felszerelés (kis értékű 
fogyóeszközök, 
dokumentációs eszközök, 
munkabiztonság, 
csomagolóanyagok, stb.) 1 100000 Ft/hó 100000
telekommunikáció 1 30000 Ft/hó 30000
szállás 1 200000 Ft/hó 200000
utazás, szállítás 1 250000 Ft/hó 250000
terepi infrastruktúra 1 150000 Ft/hó 150000
fix fedezet 25% 1954902,25

9924511,25 2481,127813 Ft/m2
múzeumi szolgáltatások mennyiség egységár
Kiegészítés 20 40000 Ft/db 800000
Leltározás 5 332286 Ft/fő/hó 1661430
Rajzolás 1 227182 Ft/fő/hó 227182
Fotózás 1 227182 Ft/fő/hó 227182
Publikációs előkészítés 15% 437369,1
Raktárkapacitás kiépítése 25% 728948,5

4082111,6 1020,5279 Ft/m2
3501,655713 Ft/m2

Átlagos objektumsűrűségű régészeti lelőhely feltárására számítva átlagos feltárási létszámmal, 4000m2/hó számított 
teljesítéssel
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8. Ásatás (rezsi óradíj/fő elszámolásban – többrétegű, elsősorban városi
régészeti lelőhelyeken)

Ft / óra 2200

1. Közvetlen terepi költség = kézi földmunkavégzés díja:
Eddigi múzeumi gyakorlatban kialakult alvállalkozói terepi kézi földmunkavégzés díjazása,
közbeszerzési eljárás alapján, meghívásos eljárással kialakított alvállalkozói óradíj előirányzott
átlaga szerint.

1.016 Ft/óra

2. Régészeti háttérköltség: 
2/a. közvetlen terepi költség, azaz a terepi ásatás ideje alatt jelentkező, terepi munkához
kapcsolódó dologi költségek: 

- terület helyétől függően gépkocsi bérlet
- terepi telefonhasználat,
- az ásatási feladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó és szükséges ásatási anyag

vásárlása, terepi munkánál felhasznált anyagok és eszközök költségei (pl.: PVC fólia,
geotextília, mérőeszközök, író- és rajzeszközök, adatrögzítés) 

- dúcolás, földpart megtámasztás, munkavédelmi korlátok, faanyag, segédanyagok
2/b. munka jellegétől függő, terepi munkához kapcsolódó egyéb szakmai háttérmunka, illetve az
ehhez kapcsolódó azt megelőző, vagy vele szoros összefüggésben nem lévő egyéb
költségtételek:

- saját állományban levő régész, rajzoló, geodéta, adatrögzítő munkatársak bér- és
járulékköltségei

- eseti megbízással alkalmazott munkatársak díjazása és költségei
- a munka természetétől és nagyságától függően geodéziai felmérés és egyéb műszeres

vizsgálatok vagy műszeres segítséggel készülő dokumentációk 
- felvonulási költségek (konténerek, mobil illemhelyek helyszínre telepítése, helyszínen

tartása, sátor telepítése, helyszínen tartása, “téli” munkavégzés esetén sátor temperálása,
szivattyú helyszínen tartása, üzemeltetése, munkaterület bekerítésének költsége) 

- közterület foglalás díja
- munkaterület őrzése

2/c. közvetett költségek (jogszabályok által meghatározott kötelező feladatok ellátása):
- ásatási dokumentáció (dologi és személyi kiadások)
- leletkonzerválás (dologi és személyi kiadások)
- elsődleges nyilvántartás (dologi és személyi kiadások)
- elsődleges muzeológiai feldolgozás (anyagvizsgálat, nyilvántartás)
- rendkívüli raktári elhelyezés költségei (személyi és dologi kiadások)
- rendelkezésre álláshoz szükséges eszközfejlesztés
- infrastruktúra-fejlesztés (pl.: szintező, mérőszalagok, mérőlécek, digitális eszközök,

egyéb adatrögzítő eszközök)
- az adott munkával kapcsolatban lévő egyéb munkatársak, szakértők költségei és díjazása

(műszaki ellenőr, egyes munkáknál felelős műszaki vezető, statikus szakértő,
munkavédelmi referens, régészeti munkák előkészítésével foglalkozó központi
adminisztráció)

920 Ft/óra

3. Intézményi rezsiköltség: 
az ásatás belső intézményi munkafeladataihoz kapcsolódó költségek (központi iroda
rezsiköltségei, közbeszerzési eljárások adminisztrációjának, bonyolításának költségei,
munkaszervezés, ügyintézés költségei)

264 Ft/óra
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9. Régészeti felügyelet biztosítása Ft / óra 7500

60.000Ft mérnöknap átalány + 12% intézményi háttér rezsi / 9 óra átlag napi munkavégzés



30

5. számú melléklet a    /2007. számú előterjesztéshez Folyamatábra:
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Beruházás gondolatának megfogalmazása

- Előzetes tervek
- Előzetes megvalósíthatósági tanulmány
- Tanulmányterv
- Előzetes költség-haszon elemzés

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

Engedélyezési terv / Kiviteli terv

KÖH határozat / szakhatósági állásfoglalás

Szerződés a beruházó és a Régészeti
Szakszolgálat között

Múzeum előzetes
nyilatkozata

Szerződés a Régészeti Szakszolgálat és a
múzeum között

Feltárás

Terület átadása a beruházás kivitelezésére

Beruházás kivitelezése

Feldolgozás

KÖH határozat / szakhatósági állásfoglalás

A Régészeti Szakszolgálat
feltárási engedély kérelmei

KÖH határozat (feltárási engedély)

Terület átvétele a beruházótól a feltárásra

KÖH ellenőrzés

Ingatlanok kisajátítása,
használatuk biztosítása

Humuszgazdálkodási
terv és

fakivágási engedély

Beruházói
intézkedések

Lőszermentesítés

Humusz fedőréteg gépi eltávolítása

Bozót és cserjeirtás, fakivágás

Szerződés szükség szerinti módosítása
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