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1., Vizsgálat 
 
Bevezetés 
A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási 
Tervének részterületéhez kapcsolódó módosításához és a helyi Építési 
Szabályzathoz készült a 395/2012. (XII. 20.) Kormány rendelet alapján. Fontos 
megjegyezni, hogy a régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatok csak a készítés 
időpontjában rendelkezésre álló kutatási adatokat tükrözik. Újabb régészeti jelenség, 
lelőhely esetleges előfordulása nem kizárható.  
 
Előzmények 
A település teljes területére vonatkozóan korábban 2004-ben Takács Károly 
készítette el a teljes körű örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészét, 
majd 2006-ben a település keleti felében tervezett szélerőmű park kapcsán készült 
szintén általa örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezete. 
 
Nyilvántartott régészeti lel őhelyek 
A vizsgált tervezési terület területén nem található nyilvántartott, vagy más ismert 
régészeti lelőhely. A terület tágabb szomszédságában kettő lelőhely található. A 
tervezési területtől nyugatra fekvő 53309 számú lelőhelyen, Petlend-pusztán Takács 
Károly a 2004-ben a teljes település területére készített örökségvédelmi 
hatástanulmány kapcsán terepbejárása során középkori település maradványait 
figyelte meg. A lelőhely a helynév alapján elképzelhető, hogy a középkori forrásokból 
ismert Petlend falu településrészével azonosítható. A tervezési területtől északra 
fekszik a 1794 számú Parlag lelőhely, ahol Tomka Péter 1996-ban avar település 
részletét tárta fel, majd 1997-ben terepbejárás során Árpád-kori településre utaló 
leleteket gyűjtött. Ugyanitt Egry Ildikó bronzkori településhez köthető kerámiát is 
gyűjtött. Ezek mellett más őskori és római-kori leletek is ismertek a Xantus János 
Múzeum gyűjteményéből. 
 

 
1. ábra: A közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek (Forster) 
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A vizsgált terület bemutatása 
A Rábaköz híres települése a néprajzi kutatásokban a fafaragóiról ismert. Rábaköz 
közepén, a Kis-Rába és a Keszeg-ér közti sík területen fekvő település ma Csornától 
9 kilométerre, Kapuvártól 15 kilométerre fekszik. A Duna, Rába, Répce 
hordalékkúpján fekszik, melyet homokos, agyagos öntésiszap borít, alatta folyami 
kavicstakaró található. A Rábaköz felszínén lévő finom üledék jelenkori képződmény. 
A vizsgált terület Bogyoszló külterületének nyugati felében a Babótra vezető úttól 
délre és a Mihályira vezető úttól, illetve Petlend-pusztától keletre fekvő kissé 
vizenyős szántóterület. A katonai felméréseken is jól nyomon követhető, hogy a 
betöltődött paleocsatornákkal tagolt terület jellemzően rét volt a 20. századig. 
 

 
2. ábra: Bogyoszló régészeti lelőhelyei a tervezési területtel az 1. katonai felmérésen  

 

3. ábra: Bogyoszló régészeti lelőhelyei a tervezési területtel a 2. katonai felmérésen  
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4. ábra: Bogyoszló régészeti lelőhelyei a tervezési területtel a 3. katonai felmérésen  

 

 
5. ábra: Bogyoszló területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek és a tervezett módosítás 
 
Forrás: 
Régészeti Kutatások Magyarországon 2006, 160-161. 
Jelentés a Bogyoszló határában végzett terepbejárásról [XJM Rég. Ad. 17-98] 
Ásatási jelentés Jobaháza [XJM Rég. Ad. 13-99]  
Jelentés helyszíni szemléről Bogyoszlón, 2004. [KÖH 600/192/2005.]  
Jelentés terepbejárásról Bogyoszló határában, a tervezett szélerőműpark területén. 
[KÖH 600/548/2/2007.] 
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2. Tervezett módosítások és fejlesztések 
A jelenlegi tervmódosítás célja a külterület nyugati felében található jelenleg is 
művelés alatt álló általános mezőgazdasági területet (Má) olyan mezőgazdasági 
területbe soroljanak át, mely szélerőmű állítás vizsgálatára kijelölt terület (Má1). Ez 
nyújthat arra lehetőséget, hogy a módosítási területen belül konkrét telepítési 
terveket készítsenek majd a későbbiek során. Az esetlegesen telepítésre kerülő 
szélerőművek alapozásai és azokat összekötő földkábelek munkaárkai, valamint a 
kapcsolódó szerviz úthálózat konkrét helyszínei, nyomvonalai csak a jövőbeni 
telepítési tervben jelennek meg. 
 
3. Tervezett módosítások és fejlesztések hatása 
A tervezett szélerőmű állítás vizsgálatára kijelölt mezőgazdasági terület nem érint a 
közhiteles Örökségvédelmi Nyilvántartásban, illetve a területileg illetékes múzeumi 
adattárban szereplő régészeti lelőhelyet. Jelenlegi ismeretink szerint a tervezett 
módosítás nem jelent veszélyt a régészeti örökségre. 
 
A tervezett szélerőművek várhatóan nagyberuházás keretében valósulhatnak meg. 
Ezért a tervezett területfelhasználási változás által később elkészülő vizsgálatok és 
majd az azok eredményeire épülő telepítési tervekhez kapcsolódóan, a konkrét 
beruházási helyeken, előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni. Ennek során a 
további régészeti terepbejárások mellett próbafeltárást, illetve régészeti megfigyelést, 
valamint ezek eredményeként esetlegesen megelőző feltárást kell végezni, annak 
ellenére, hogy a területen jelenleg nem tartanak nyilván régészeti lelőhelyet. 
 
A régészeti örökség védelmével kapcsolatos köteleze ttségek  
 
A) Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében 
A régészeti lelőhelyeken megvalósuló tevékenység, építmény, létesítmény 
engedélyezésére irányuló eljárásokban a 393./2012 (XII.20.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban Korm. Rendelet) 13. § (1) bekezdése alapján a a területileg illetékes 
Kormányhivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalát, mint szakhatóságot 
meg kell keresni. 
 
Az Kötv. 19. § (1) bekezdés és a rendelkezése szerint a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházások elkerülésére kell 
törekedni. A régészeti lelőhelyek elkerülésének részletes szabályait a Korm. rendelet 
28 §-a határozza meg. Amennyiben a régészeti emlék lelőhelye elkerülésre nem 
kötelezett, akkor és a földmunkával járó fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul 
megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással 
veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A Kötv. 22. § (1) 
bekezdés értelmében a régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos 
földmunkákkal érintett részén az örökségvédelmi hatóság által előírt módszerekkel 
megelőző (régészeti megfigyelés, próba- és teljes felületű) feltárást kell végezni.  
 
A hatóság a régészeti feladatokat a lelőhely különböző részei vonatkozásában 
eltérően is meghatározhatja. 
 
• Régészeti megfigyelés 
A Kötv. 22. § (2) bekezdés a) pontja értelmében, régészeti megfigyelést kell előírni, 
ha a régészeti örökségi elemek előfordulása szórványos, vagy ha a beruházással 
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kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési 
szintjét, illetve a régészeti lelőhely korábbi bolygatása esetén. Ha a régészeti 
megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti bontómunkát igényel, akkor a 
Korm. rendelet 30 § (6) bekezdése alapján - legalább a beruházási földmunkával 
érintett mélységig - a régészeti bontómunkát, az elsődleges nyilvántartásba vételt és 
múzeumba történő befogadást az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában, a 
régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.  
 
• Megelőző feltárás 
 
Próbafeltárás 
A Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése szerint próbafeltárást lehet előírni, ha a 
régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert, 
illetve ha a tömbkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás 
esetén, ha az Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésben meghatározott szempontok 
alapján a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész nem minősül hazánk 
múltjának nagy jelentőségű, egyedi vagy pótolhatatlan forrásának.  
 
Teljes felületű feltárás 
A Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján teljes felületű feltárást lehet előírni 
azon a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, amelyet a beruházással nem kell 
elkerülni, történeti városmag területén, azon a lelőhelyrészen, amelyen eredeti 
összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő 
régészeti emlék előkerülése várható, abban az esetben, ha a feltárás a tudományos 
ismereteket várhatóan érdemben vagy új információkkal gyarapítja. 
 
A régészeti feltárások költségét, a mentő feltárások kivételével annak kell fedezni, 
akinek érdekében a feltárás szükségessé vált (Kötv.19. § (3), 22-23. §). A 
fejlesztések, beruházások tervezése során a megelőző feltárás teljes költségét, de 
legalább a teljes bekerülés 9 ezrelékét kell költség-előirányzatként biztosítani a 
feltárás fedezetére (Kötv 23. §. (1)). A feltárásra jogosult intézményekről Korm. 
rendelet 21. §-a rendelkezik. A szükséges feltárások rendjét a Korm. rendelet 19-26 
§-a határozza meg. Nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feltárások esetben a 
Korm. rendelete 33-41 §-a alapján kell eljárni. 
 
B) Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet 
esetében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére a 
Kötv. 24. § (1) bekezdése szerint. Ha bármilyen tevékenység során régészeti feltárás 
nélkül régészeti emlék, vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) a 
Kötv. 24. § (2) bekezdés értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni és 
a feltárásra jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet a 
hatóság intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről 
- a felelős őrzés szabályai szerint - a hatóság intézkedéséig gondoskodni. 
A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a 
Kötv. 82. § alapján szankcionálják. 
 



Bogyoszló, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet 
 

Archeo–Art Bt. oldal 7 
 

4. Összefoglalás 
 
Azonosított régészeti lel őhelyek 
A vizsgált tervezési területen nem található nyilvántartott, vagy más ismert régészeti 
lelőhely. 
 
Tervezett módosítások és fejlesztések hatásai 
A tervezett szélerőmű állítás vizsgálatára kijelölt terület nem érint nyilvántartott, vagy 
más ismert régészeti lelőhely területét. A tervezett módosítás által lehetővé váló 
vizsgálatok, majd a telepítési terv készítése során a várhatóan nagyberuházás 
keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan további régészeti vizsgálatok 
(előzetes régészeti dokumentáció) és azokhoz kapcsolódó kutatások igényeivel kell 
számolni. 
 
5. Nyilatkozat 
 
A Bogyoszló Településrendezési Terv módosításához szükséges Örökségvédelmi 
Hatástanulmány Régészeti fejezetét készítő régész nyilatkozik, hogy a régészeti 
tanulmányt a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletnek és a hatósági előírásoknak 
megfelelően készítette el, a tervezett megoldások megfelelnek a hatályos 
jogszabályoknak. Továbbá nyilatkozik, hogy a tanulmány elkészítésére jogosult. 
 

     

Vágner Zsolt, okleveles régész   Dr. Türk Attila ré gész 
osz: 459/2002   szakértői szám2.3.1/575-6/2005 

 
 
 
Pécel, 2014. december 12. 


