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BEVEZETÉS 

 

Fácánkert község jelenleg hatályos településrendezési terve 2004-ben készült (PÉCSÉPTERV). 

Fácánkert Község Önkormányzata a 25/2019. (II. 12.). számú ök. határozatával döntött 
településrendezési tervének elkészítéséről. Ennek keretében új örökségvédelmi hatástanulmány is 
készítendő. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány „a kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi. LXIV. törvény 
85/A. § (1) bekezdésének, valamint „a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról” szóló 
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 83-84. §-ok előírásai alapján a Korm. 
rendelet 14. mellékletében szereplő tartalmi követelmények szerint készül. 

 

1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 

 

1.1.  A település történeti leírása 

 Fácánkert vidéke ősidők óta lakott volt. Első virágkorát a római időkben élte, mivel a közelben 
húzódott a Duna menti limes, és a limes mentén fontos hadiút Aquincum – Mursa (most Óbuda – 
Eszék) között.  

A középkorban valószínűleg az Ostffy család birtokolta e környéket. 

A török időkben a hely elnéptelenedett, de területe a XVII. század közepén (I. Pál Bornemissza 
Erzsébettel kötött házassága révén) gróf Tolnai Festetich család birtokába került. 

A XVIII. században Tolna megye elnéptelenedett vidékein az új földbirtokosok majorokat 
létesítettek. Az 1784. táján készült I. katonai felmérés térképén még Szedres területén is csak három 
major (Alsó- és Felső-Apáti és Kajmád), Tengelic helyén egy major található. Fácánkert helyén pedig 
még ennél is szerényebb épületek: a mai Fácánkertpuszta helyén „Tolner m.h.” néven valószínűleg 
egy malom, a község belterülete helyén pedig „Tolner w.h.” néven egy gazdasági épület (magtár vagy 
istálló) látható. 

 

Fácánkert területe az I. katonai felmérés térképén (forrás: www.mapire.eu) 
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Az egykori Fácánkertpuszta az 1904-1907 között építtetett Festetich-kastély köré települt. Tőle 
vásárolta meg a hőgyészi zsidó kereskedő Kunffy család. Főként ipari növényeket termeltek a 
birtokon erre alapozták a szeszgyártást. 

A 19. század végi fellendülést az uradalmi majorok megsokasodása jelzi a környéken (Simon-, 
Vadász-, Júlia-, Emma-, Ifigenia-, Felső-Apáti-, Alsó-Apáti-, Kajmád-puszta). Simon major (a mai 
Fácánkertpuszta) nevét egykori birtokosáról, Sina Simonról nyerte. Az 1920-as években a 
földterületek több mint fele 3 család (Kunffy, Illés, Balogh) kezében összpontosult. 

Hajdan gazdag állat- és növényvilág népesítette be a vidéket. Tölgyes, szilfás, vadkörtés, bozótos 
ligeterdők uralták a tájat, amelyeket apró vadak és ragadozók (Róka-völgy, Farkas-sziget), madarak 
(Csirip-dülő) népesítették be, de a vadászok kiváltképpen a fácánok sokasága miatt kedvelték. 1910 
körül lóvontatású iparvágányok hálózták be a területet, 1920-ig gőzmalom is működött, melynek 
nyoma mára már nem látható. 

1883-ban épült meg a Fácánkert területét átszelő Rétszilas – Szekszárd közti vasútvonal, melynek 
megállója vonzóvá tette a környéken való letelepülést. 

Fácánkert község 1936. október 1-jén Simonmajor és Fácánkert-puszta egyesítésével jött létre.  

A II. világháborúig csak a vasúttól nyugatra fekvő falurész alakult ki (ma Árpád, Táncsics, Petőfi és 
Kossuth utcák). Fácánkert majortól észak-keletre még egy Közép-major nevű gazdaság is létezett, 
ahova keskeny nyomközű gazdasági vasút is vezetett. A község nyugati része (Simon major, a mai 
Béke utca) környéke viszont a mainál sűrűbben beépült terület lehetett. 

 

Fácánkert az 1941. évi katonai térképen (forrás: www.mapire.eu) 

 

 
 

http://www.mapire.eu/
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1.2.  A település régészeti örökségének felmérése 

(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány) 

 

1.3.  A védett műemléki értékek értékleltára 

1.3.1. Világörökségi és a világörökségi várományos helyszínek és területek 

Fácánkert községben nincs világörökségi vagy világörökség várományos helyszín. 

1.3.2. Az országos építészeti örökség elemei 

Fácánkert községben nincs műemléki védelem alatt álló objektum. 

1.3.3. Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány) 

 

1.4.  A helyi építészeti örökség települési értékleltára 

1.4.1. Településszerkezet 

Fácánkert területének középkori történetéről kevés információ áll rendelkezésre. 

A község mai településszerkezete a XX. század első felében történt parcellázások nyomán 
fokozatosan fejlődött ki. 

A XVIII. században még a mai község területén haladt át a Tolna mezővárost elkerülő, Szekszárdról 
Dunaszentgyörgy érintésével Paksra vezető út. 

A mai településszerkezet meghatározó eleme a Tolna és Kajmádpuszta közti út, valamint a XIX. 
század végén megépült vasútvonal.  

A község belterülete a XX. század második felében a vasúttól keletre tovább terjeszkedett, a 
parcellázások révén új utcák alakultak ki (Tolnai utca, Hunyadi utca, Ady Endre utca, József Attila 
utca). A korábbi és az újabb parcellázások hasonló jellegűek: az utcák egyenes vonalvezetésűek és 
viszonylag tágas, derékszögű rendszerű, szabályos telkek jöttek létre. Az utcahálózat geometriája 
azonban esetlegesnek tűnik, ez valószínűleg a korábbi birtokszerkezet miatt alakult így.  

 
1.4.2. Telekstruktúra és utcavonal-vezetés 

A településmagra (Ady, Árpád, Hunyadi, Jókai, József Attila, Kossuth, Rákóczi, Táncsics, Zrínyi utca 
és a Tolnai utca déli oldala) a szabályos, 20 x 100 méteres, átlagosan 2000 m2 körüli telkek jellemzők. 

Ugyanakkor a Bethlen Gábor és Béke utcákban a földterületek spontán telekalakításai révén 
nagyon eltérő méretű és formájú telkek alakultak ki. 

A Tolnai utca és az Árpád utca egy rövid szakaszának északi oldalán újabb kori parcellázások 
történtek, itt kisebb, 18 x 60 méteres, átlagosan 1000 – 1100 m2-es telkeket alakítottak ki. 
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                Hunyadi utca                           Tolnai utca északi oldala                              Béke utca 

 

1.4.3. Utcaképek   

A Kossuth, Petőfi és Táncsics utcák őriznek hagyományos jellegű karakteres utcaképet, elsősorban 
az előkert nélküli, fésűs beépítésű, esetenként tornácos lakóházakkal. A XX. század második felében 
azonban itt is megindult a régebbi épületek lecserélése korszerűbb, nagyobb lakóépületekre, 
amelyek viszont már más forma- és stílusjegyeket viseltek magukon. 

  

Utcaképek 

                                                       

1.4.4. Egyéb településkarakter elemek 

A településkarakter elemei a falu hagyományőrző népi jellegű épületei, az egykor nagyon 
igényesen megépített szeszgyár, a kastély-együttes, és egy-két szobor.   

A település helyi védelemre érdemes építészeti értékei a településkép védelméről szóló 10/2017. 
(XII. 7.) önkormányzati rendelet szerint (a helyrajzi számok pontosításával): 

 
Sz.    cím (utca, szám) hrsz. megnevezés           

1 Árpád u. 10. 222/6 községháza 
2 Árpád u. 10/2. 235 faluház 
3 Árpád u. 28. 225/2 iskola 
4 Táncsics u. 8. 157 r. k. imaház és harangláb 
5 Árpád u. 10. 222/6 hősi emlékmű 
6 József A. u. 47 Mária oszlop 
7 Fácánkertpuszta 0260/12, 0260/13  magtárak, szeszgyár, irodaépület 
  0249/9, 0261/4 
8 Fácánkertpuszta 0260/2 Volt Festetich, majd Kunffy kastély 
9 Fácánkertpuszta 0276/13 mauzóleum 
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1.4.5. Építményrészletek, anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás 

A történelmi településrészen (Kossuth u., Rákóczi u., Táncsics u.) néhol még maradtak fenn a 
Mezőföld vidékére jellemző fésűs beépítésű népies lakóházak. Tolna megye népi építészete három 
karakteres irányzatra osztható: egyik a gazdagon díszített sváb háztípus, a másik a visszafogottabb 
sárközi magyar háztípus és a harmadik a mezőföldi, nagyon puritán, magyar háztípus. Fácánkert népi 
építészete ez utóbbi kategóriába sorolható.  

Fácánkert népi lakóházai a XX. század elején épültek. Jellemzőjük az előkert nélküli, utcafronti 
elhelyezés, a cserépfedésű konty nélküli nyeregtető, a két utcai ablak. Helyenként tornác is előfordul, 
a tornácok tartószerkezete egyszerű, dísztelen tégla-pillérekből áll. Az egyszerű tagolású, vakolt 
homlokzatokat is általában ornamentális díszítés nélkül alakították ki. 

   
 

   
Karakteres népi lakóházak a településen 

  

A II. világháború után parcellázott területeken az országszerte általánosan elterjedt sátortetős 
„kockaházak” és a nyeregtetős tetőtérbeépítéses házak a jellemzőek. Ezek jelentős településképi 
karaktert nem képviselnek, lakóértékük azonban számottevő. 

 

1.4.6. Táj- és kertépítészeti alkotások, egyedi tájértékek, növényzet 

A község legfőbb tájértéke a falutól északra elterülő, hullámos felszínű, erdőfoltokkal tarkított 
mezőföldi táj. 
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Külterületi részlet 

 

A községben egy nagyobb, szépen berendezett közpark rendeltetésű ingatlan található a Jókai 
utcában, de a faluház udvara is betölt zöldterületi funkciót. 

 

A település közparkja 
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1.4.7. Szobrok, képzőművészeti alkotások 

A községben mindössze 2 köztéri alkotás található: egyik a községháza mellett elhelyezett hősi 
emlékmű, a másik a József Attila utca sarkán elhelyezett, igényes kivitelű klasszicista Mária-oszlop 
1828-ból (műemléki védelemre is érdemes lenne). 
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2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE 

 

2.1.  A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és 
középtávon tervezett változások ismertetése 

A község tervezett területigényes fejlesztései, beleértve a közlekedési, és gazdasági területi 
fejlesztéseket is – az értékleltár elemeit közvetlenül nem érintik.  

Olyan fejlesztés (pl. utcanyitás) nem tervezett, amely művi érték elbontása árán lenne 
megvalósítható.  

 

2.2.  A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások 
hatásai 

2.1.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a 
régészeti örökségre 

(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány) 

 

2.1.2. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a 
történeti településre, település- és tájszerkezetre 

A község értékes építményeinek helyi védelem alá helyezése által – főként ha a helyi védelem 
alatt álló értékek megőrzésére, karbantartására állami források is elérhetővé válnak, és az 
Önkormányzat is hozzáteszi saját anyagi forrásait ehhez, úgy a falukép jelentős fejlődésen mehet át.  

  

2.1.3. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a 
települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre. 

 A községben műemléki védelem alatt álló objektum nem található. A műemlékké nyilvánítás 
lehetőségének vizsgálata javasolható a Mária-oszlop, a kastély, a szeszgyár épületei és a Kunffy-
mauzóleum esetében.  
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3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV 

 

3.1.  Az értékleltárban szereplő értékek megőrzését biztosító szempontok és 
követelmények 

A műemléki és régészeti értékek megőrzésének szempontjait és követelményeit a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szabályozza. 

A helyi védelem szabályozása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében az 
Önkormányzat által megalkotott helyi településkép-védelmi rendeletben történik. 

 

3.2.  Önkormányzati feladatok 

Az Önkormányzatnak minden eszközével törekednie kell az Épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 56. – 57. §-aiban megfogalmazott építészeti értékek 
megóvására, a település hagyományainak, épített örökségének népszerűsítésére, és a 
fennmaradásukhoz szükséges anyagi források előteremtésére. 

Az Önkormányzat a vonatkozó jogszabály szerint elkészíttette a jellegzetes települési 
karakterjegyeket, településképi jellemzőket bemutató Településképi Arculati Kézikönyvét, a 
településkép-védelmi rendeletet, a települési értékleltárt, amely az építészeti értékeket is bemutatja. 
E dokumentumok megfelelőségét időszakonként felül kell vizsgálni és indokolt esetben aktualizálni 
szükséges.  

A helyi védelem alatt álló épületek megőrzésére a felújításukból származó többletköltségek 
fedezésére csak központi és önkormányzati támogatások együttes rendelkezésre állása esetén van 
esély. Ezért a védett épületek felújítására az önkormányzatnak is célszerű támogatást nyújtania.  

Az Önkormányzat a helyi értékek védelmében számos egyéb, nem anyagi jellegű segítséget is 
nyújthat: 

- A témában kiírt aktuális pályázati lehetőségekről a tulajdonosok értesítése; 

- A pályázaton való részvételhez szakmai segítség nyújtása (pályázati anyag összeállításában, 
elkészítésében); 

- Helyi, kistérségi, megyei, vagy egyéb szintű pályázatokon a tulajdonosokkal történő szoros 
együttműködés. 

A településfejlesztési koncepció, a településképi arculati kézikönyv, a településképi rendelet, a 
településrendezési eszközök készítésének idején az önkormányzat települési főépítészt foglalkoztat. 
Települési főépítészt azonban célszerű ezt követően is alkalmazni, aki szakmai munkájával segíti a 
település épített környezetének formálását, valamint a védelem alatt álló értékek megőrzését. 
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Nyilatkozat:  

A  tervezett megoldás megfelel  az  örökségvédelmi  jogszabályoknak  és  hatósági  előírásoknak.  A 
kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018.  (IV. 9.) Korm. rendelet 84. § 
(2) bekezdés c) pontja szerint előírt jogosultsággal rendelkezem. 

 

 

Szekszárd, 2019. május 

 

 

                                                                                            
……………………………….. 

  Hajba Csaba  

  okl. építészmérnök, településtervező 
                                      TT 17‐1497 
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1. mellékletet a 10/2017. (XII.07.) önkormányzati rendelethez.  

HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER  

Helyi értékvédelmi kataszter 
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Örökségvédelmi hatástanulmány 

 

Régészeti szakterületi munkarész 

 

Fácánkert község településrendezési tervének felülvizsgálatához 

 



Bevezetés 

 

Az örökségvédelmi hatástanulmány a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletnek és 

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 

kormányrendeletnek megfelelően a településfejlesztési koncepcióhoz készül. 

A hatástanulmány szerkezetét és tartalmát a 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) és a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 

kormányrendelet 83. § (2) bekezdése, illetve utóbbi 14. sz. melléklete határozza meg. 

 

Jelen munkát a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogi védelem illeti 

meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, régészeti lelőhelyre 

vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy továbbadása csak a szerző engedélyével, a 

régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint 

a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 

13/2015. (III. 11.) MvM. rendelet, valamint a muzeális intézményekben folytatható kutatásról 

szóló 47/2001. (III. 27.) kormányrendelet szabályai szerint történhet. 

 

A hatástanulmány a rendezési tervhez változtatás nélkül, külön alfejezetként csatolandó. 

 

A vizsgálatnál figyelembe vett, a kulturális örökség régészeti vonatkozásait érintő speciális 

törvények és rendeletek: 

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről – amely a földvárak és halmok (temetkezési 

helyek) védelméről rendelkezik (23. §), 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 

 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről, 

 2001. évi LXIV. törvény a Kulturális örökség védelméről (a továbbiakban: Kötv.), 

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartó rendszerről – különösen az alábbi szabálysértésnek minősülő cselekmények: 

lopás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, szándékos rongálás ötvenezer forintot meg nem 

haladó értékre – 177. § (3) bekezdése szerinti minősített esetei, 

 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről – különösen az alábbi bűncselekmények: 

 műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása – 357. §, 

 lopás – 370. § (3) bekezdés bb) pontja, 

 rongálás – 371. § (3) bekezdés ba) pontja és (4) bekezdés b) pontja, 

 jogtalan elsajátítás – 378. § (2) bekezdése, 

 orgazdaság – 379. § (3) bekezdés b) pontja szerinti minősített esetei, 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról – az örökségvédelmi hatóság 

hatósági eljárásait ez alapján végzi, 

 149/2000. (VIII. 31.) kormányrendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa 

Tanács tagállamai között 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség 

védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről, 

 47/2001. (III. 27.) kormányrendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról, 

 191/2001. (X. 18.) kormányrendelet az örökségvédelmi bírságról, 

 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről, 



 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról. 

 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték 

nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet 

megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól, 

 

Fogalmi meghatározások 
A régészeti elemek vizsgálatát a kulturális örökség védelméről hozott 2001. évi LXIV. 

törvényben (a továbbiakban: Kötv.) meghatározott – és így a hatástanulmányban alkalmazott 

– alábbi fogalmi meghatározások alapján végeztük el. 

 

Fenntartható használat (Kötv. 7. § 4.): a védett kulturális örökség olyan módon történő 

használata – ideértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem haladja 

meg a szakmailag indokolt mértéket és nem vezet az örökség elemeinek állapotromlásához, 

így biztosított fennmaradásuk a jelen és jövő nemzedékek számára. 

 

Előzetes régészeti dokumentáció (Kötv. 7. § 3): valamely terület régészeti érintettségének 

tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely 

jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására 

szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- 

és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források 

feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, 

illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum. 

 

Gyűjtemény (Kötv. 7. § 6.): a gyűjtői tevékenység eredményeként létrejött, ritkaságából vagy 

jellegéből adódóan különös jelentőséggel bíró javak összessége, amelynek egységességében 

megnyilvánuló kulturális értéke meghaladja egyes darabjainak együttes értékét. 

 

Kulturális örökség elemei (Kötv. 7. § 11.): a régészeti örökség, a hadtörténeti örökség 

régészeti módszerekkel kutatható elemei, a műemléki értékek, valamint a kulturális javak. 

 

Nagyberuházás (Kötv. 7. § 20.): az alábbi, földmunkával járó beruházás: 

a) a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás, 

b)  

c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás, 

d) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztó- vagy árapasztó 

tározó-építés, vagy 

e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló 

törvény szerint kisajátítást végeztek. 

 

Nyilvántartott régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 23.): a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény 

alapján általános védelem alatt álló régészeti lelőhely. 

 

Megelőző feltárás (Kötv. 7. § 13.): írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel 

végzett régészeti feladatellátás (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás), 

amely a földmunkával járó beavatkozások, fejlesztések, beruházások által érintett, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek feltárására irányul. 

 



Mentő feltárás (Kötv. 7. § 14.): régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, 

váratlan előkerülése során alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű 

megmentésére irányuló azonnali beavatkozás. 

 

Régészeti emlék (Kötv. 7. § 28.): a régészeti örökség ingatlaneleme. 

 

Régészeti érdekű terület (Kötv. 7. § 29.): valamennyi terület, természetes vagy mesterséges 

üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése 

várható vagy feltételezhető. 

 

Régészeti feltárás (Kötv. 7. § 30.): a földmunkával járó beavatkozás, fejlesztés, beruházás 

esetén feltárásra jogosult által végzett lelőhely-felderítés és megelőző jellegű örökségvédelmi 

tevékenység, melynek szaktevékenységi része a feltárásvezetés, a feltárás dokumentálása, a 

régésztechnikusi feladatellátás, a leletek elsődleges feldolgozása, valamint a geodéziai és 

térinformatikai feladatok ellátása. Járulékos része a régészeti bontómunka. 

 

Régészeti korú tárgy (Kötv. 7. § 32.): bizonyítottan gyűjteményben fennmaradt, a kulturális 

javak körébe tartozó, 1711 előtt keletkezett tárgy. 

 

Régészeti lelet (Kötv. 7. § 33.): a régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt – jellegénél 

fogva – ingó eleme, függetlenül attól, hogy eredeti helyéről, összefüggéseiből, állapotából 

elmozdult, elmozdították-e vagy sem. Nem minősülnek régészeti leletnek a régészeti korú 

tárgyak. 

 

Régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 35.): földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti 

örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók. 

 

Régészeti megfigyelés (Kötv. 7. § 36.): a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen 

történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és 

dokumentálása. 

 

Régészeti örökség (Kötv. 7. § 37.): az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek 

felszíne alatt és a természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető 

nyoma, amely segít megismerni az egyetemes kultúrát, az emberiség történetét, kapcsolatát 

környezetével, valamint hozzájárul az ország területén élt népek és a nemzet történelmének 

rekonstruálásához, igazolja, bemutatja, alátámasztja népünk eredetét és fejlődését, továbbá 

amellyel kapcsolatos információszerzés fő forrásai a feltárás és egyéb kutatási módszerek. 

 

Régészeti védőövezet (Kötv. 7. § 38.): a védetté nyilvánított régészeti lelőhely környezete, 

amely biztosítja annak fenntarthatóságát, megközelíthetőségét, tájképi védelmét. 

 

Teljes felületű feltárás (Kötv. 7. § 40.): nyilvántartott régészeti lelőhelyen a régészeti 

örökség elemeinek a földmunkával érintett terület teljes egészén történő feltárása. 

 

Terepbejárás (Kötv. 7. § 41.): minden olyan felszínen végzett kutatás, adatgyűjtés és 

kiértékelő dokumentálás, amely a régészeti örökség nem ismert elemének felfedezésére vagy 

a régészeti lelőhely állapotának ellenőrzésére, illetve azonosítására irányul, függetlenül attól, 

hogy együtt jár-e a leletek összegyűjtésével vagy sem. 

 



Tervásatás (Kötv. 7. § 42.): tudományos célból végzett, tudományos szempontok alapján 

előre tervezett régészeti feltárás. 

 

Történeti városmag (Kötv. 7. § 44.): a mai városok területén található, az eredeti, történelmi 

városszerkezetet tükröző, a régészeti örökség elemeit nagy mélységben és több rétegben 

megőrző, a település több évezredes múltját és folyamatosságát mutató jól lehatárolható, 

nagyobb összefüggő terület. 

 

Védetté nyilvánított régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 45.): miniszteri döntéssel, határozattal 

vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánított kiemelkedő történeti és 

kulturális jelentőségű, nyilvántartott régészeti lelőhely. 

 

Védett örökségi elem (Kötv. 7. § 46.): az e törvény erejénél fogva védelem alatt álló, illetve 

miniszteri rendelettel vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem. 

 

Kötv. 7/A. §: A régészeti örökség védelme kiterjed a régészeti örökség felkutatására, 

értékelésére, számbavételére, nyilvántartására. 

 

Kötv. 8. § (1): A Magyarország határain belül a föld felszínén, a földben, a vizek medrében 

vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon. 

 

A Kötv. 9. §-a kimondja, hogy a régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének 

figyelembevételével – csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya 

számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. A 

régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 

összefüggéseikben kell megőrizni, ennek érdekében régészeti lelőhelyek védelmére irányuló 

intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük a 

Kötv. 10. §-a alapján. 

 

Általános védelem (Kötv. 11. §): a régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános 

védelem alatt állnak. 

 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása (Kötv. 12–16. §): az ország és annak 

régiói kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű régészeti lelőhelyeit jogszabályban kell 

védetté nyilvánítani (12. §). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan 

tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti 

(13. § (1)). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett 

régészeti lelőhely kategóriába kell sorolni (13. § (3)). 

 

A Kötv. 19.§ (1) bekezdése alapján a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, 

beleértve az ásványi vagyon kitermelését is a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket 

jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 

kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 21. § (3) bekezdése szerint a földmunkával járó 

beruházással el kell kerülni 

a) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, 

b) a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és 

c) az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül 

megőrzendő régészeti emléket. 



Ez alól kizárólag az örökségvédelmi hatóság döntése alapján a belterületen tervezett 

földmunkával járó beruházások, illetve a természetvédelmi vagy örökségvédelmi célú 

beruházások képezhetnek kivételt (Korm. r. 88. § (6)). 

 

A Kötv. 19. §-a alapján a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás 

keretében mozdíthatók el. A régészeti feltárások költségeit – a jogszabályban meghatározott 

kivételekkel – annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a 

nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált. 

A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági ár mértékét a Korm. r. 8. 

sz. melléklete határozza meg. 

 

A Kötv. 82. §-a szerint örökségvédelmi bírsággal kell sújtani azt a természetes vagy jogi 

személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki 

- jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet védelem alatt álló kulturális örökségi 

elemen engedély vagy tudomásulvétel nélkül vagy attól eltérő módon végzi, 

- a védelem alatt álló kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti vagy 

megrongálja, valamint 

- a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti, 

- régészeti feltárást feltárási jogosultság nélkül végez, 

- nyilvántartott régészeti lelőhelyen a hatóság engedélye vagy nyilatkozata nélkül beruházást 

valósít meg. 

Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz 

eleget. 

A bírságot a hatóság szabja ki. A bírság mértéke nyilvántartott régészeti lelőhely esetén az 

örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) kormányrendelet alapján 10 ezertől 250 

millió forintig terjedhet. 

 



1. Örökségvédelmi vizsgálat 

1.1. A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a történeti 

településmag 

Fácánkert község területe Tolna megye középső részén, a Dél-Mezőföld nevű kistáj déli 

részén helyezkedik el. A település határa 98 és 115 méter közötti tengerszint feletti 

magasságú, futóhomokkal, fedett, enyhén tagolt hordalékkúp-síkság. A község határának 

nagysága 10,7 km². 

Fácánkert Tolna megye azon kevés településeinek egyike, amelynek mai nevén nincs 

középkori előzménye. Önálló községként csak a 19. század végén alakult meg Simonmajor 

néven, a Fácánkert nevet csak 1936-tól viseli, határának jelentős részét 1980 körül Szedreshez 

és Tengelichez csatolták. A mai Fácánkert határában az 1780-as években készült első katonai 

felmérés csupán egy majorságot és egy csárdát jelez, a második katonai felmérés a mai 

belterület helyén jelöli Simonmajort, míg a belterülettől keletre fekvő mai Fácánkertpuszta 

helyén a hasonló nevű pusztát, ettől keletre a ma már nem létező Közép-Majort, továbbá a 

mai Makkosi-dűlő területén a mára szintén eltűnt Nyulas-pusztát. 

 

1.2. A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt 

terület esetén terepbejárással 

Fácánkert közigazgatási területéről jelenleg csupán 4 régészeti lelőhely ismert (a 2004-ben 

készült régészeti hatástanulmány idején még egy sem volt ismert). Ez az alacsony szám a 

természetföldrajzi adottságok ismeretében nem mondható túlzottan alacsonynak, de a 

lelőhelyek száma intenzívebb kutatások esetén a jövőben még emelkedhet. Fácánkert 

határának régészeti lelőhelyei különböző jellegű kutatások eredményeképpen, kizárólag 

helyszínelésekből és terepbejárásokból ismertek, mert területén tervásatás, megelőző feltárás, 

régészeti szakfelügyelet vagy mentő feltárás nem történt. 

 

Helyszínelések az alábbi lelőhelyeken folytak: 

– Ódor János Gábor 2009-ben Apáti-puszta II. lelőhelyen az M6 autópályaépítéshez 

kapcsolódó, tervezett célkitermelőhely bővítéséhez végzett helyszíni szemle során ismeretlen 

korú – talán Árpád-kori – telepet azonosított. 

 

Terepbejárásokat mindössze az utóbbi időben, két alkalommal végeztek: 

– Somogyi Krisztina 2008-ban az M6-os autópálya építéséhez kapcsolódóan Fácánkert 

határának északi részében két helyen talált szórvány régészeti leleteket (Fácánkert határa, 1-2. 

szórvány lelőhelynév alatt), 

– K. Németh András az örökségvédelmi hatástanulmányhoz kapcsolódóan végzett 

terepszemlét, amelynek során egy új régészeti lelőhelyet sikerült azonosítania az Öregfalui-

dűlőben. 

 

A fácánkerti határ régészeti kutatottsága a fentiek ismeretében alacsony intenzitásúnak 

minősíthető. 

 

A település határának kiterjedéséhez és a megtelepedésre alkalmas területek nagyságához 

viszonyítva az ismert régészeti lelőhelyek száma átlagos körülinek mondható, de azok 

megoszlásából a szórvány és ismeretlen jellegű lelőhelyek nagy aránya miatt 

következtetéseket még nehéz lenne levonni. 

 

Az őskort mindössze egyetlen szórvány lelet képviseli, a római korból egy kérdőjelesen erre a 

korra meghatározott szórványlelet és egy telep maradt ránk. Népvándorláskori leletünk vagy 

lelőhelyünk nincs. Az Árpád-kort egyetlen kérdőjeles telep jeleníti meg, végül a középkort 



szintén csak egyetlen, kérdőjelesen ide keltezett szórványlelet reprezentálja. Itt érdemes 

megemlíteni, hogy a már említett Nyulas-puszta környékére a középkori Magyarország 

településtörténeti rekonstrukcióját elkészítő Engel Pál egy Nyulas nevű települést feltételezett, 

amelyre bár írásos forrás nem utal, de a helynév jellege alapján elképzelhető egykori létezése. 

 

A település mai határából egyetlen régi, a modern muzeológia előtti adatunk van régészeti 

leletekről, amelyet jelenlegi ismereteink szerint nem tudunk pontosan helyhez kötni, de 

mindenképpen számolni kell vele, és szerencsés esetben a későbbiekben sikerülhet helyét 

meghatározni: 

– Wosinsky Mór 19. század végi monográfiája szerint „Fáczánkert-pusztán régebben két 

nagy római urnát találtak”. 

 

A hatástanulmány elkészítéséhez terepbejárást végeztem. A megfigyelési viszonyok 

kedvezőtlenek voltak, mert a vizsgált területet mindenütt fel nem szántott gabonatarló és álló 

kukorica vagy napraforgó borította, ezért csupán egy új régészeti lelőhelyet sikerült 

azonosítanom: 

– az Öregfalui-dűlő déli végén, közvetlenül a Fácánkertről Öregfaluba vezető út északi 

oldalán, egy északnyugat-délkeleti irányú enyhe kiemelkedés déli sávjában álló kukoricaföld 

területéről római kori kerámiatöredékeket gyűjtöttem. 

 

Jelenlegi ismereteink szerint összesen 4 régészeti lelőhely ismert a település bel- és 

külterületén. 

 

A hatástanulmány készítéséhez felhasznált szakirodalom: 

– Engel Pál: Magyarország a középkori végén. Digitális térkép és adatbázis a középkori 

Magyar Királyság településeiről. CD-ROM. Bp. 2001. 

– Marosi Sándor – Somogyi Sándor (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. I–II. Bp. 

1990. 

– Végh József – Ördög Ferenc – Papp László (szerk.): Tolna megye földrajzi nevei. Bp. 1981. 

– Wosinsky Mór: Tolna vármegye története az őskortól a honfoglalásig. I–II. Bp. 1896. 

 

A település területének túlnyomó része mezőgazdasági művelés alá esik, melyeken optimális 

növényborítottság mellett a régészeti érintettség könnyebben felderíthető, ennek megfelelően 

az ismert régészeti lelőhelyek mindegyike szántóföldre esik. 

A belterületen régészeti lelőhely nem található, de ez nem is meglepő, hiszen a 

településmagnak nincs történeti előzménye. 

 

A település közigazgatási határain belül külön jogszabályban fokozottan védett vagy kiemelten 

védett régészeti lelőhely nem található. 

A Kötv. általános elvei alapján ex lege védett minden, jelenleg nyilvántartott régészeti 

lelőhely (4 db), a további ismert, de még nem nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a 

bejelentést követően a központi közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásba való bejegyzéssel, 

külön jogi aktus nélkül, az általános védettséget az újonnan előkerült régészeti lelőhelyek is 

megkapják. 

 

Jelenleg az alábbi korú és jellegű lelőhelyekről van ismeretünk: 

-őskori szórványlelet 

-római kori vagy középkori szórványlelet 

-római kori telep 

-ismeretlen korú (Árpád-kori?) telep 



 

A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan a pontos lokalizáció, még inkább a pontos 

kiterjedés általában nem határozható meg pusztán a felszíni jelenségek alapján. Az adattári és 

szakirodalmi adatok, valamint az elvégzett helyszíni beazonosítások alapján az azonosított 

lelőhelyekkel érintett területek a hozzájuk tartozó helyrajzi számokkal részletesen az 1. sz. 

mellékletben találhatók. 

 

Régészeti érdekű területek azok a területek, ahol a földrajzi adottságok és az adatgyűjtés során 

szerzett információk alapján egyéb lelőhelyek feltételezhetők. A régészeti lelőhelyek 

elhelyezkedését leginkább meghatározó vízfolyások közül Fácánkert határában Tolna 

megyében szokatlan módon egyet sem találunk, és ráadásul egyetlen forrást sem. Újabb 

lelőhelyeket ennek megfelelően, tehát az egykori források, vízjárta helyek ismeretének 

hiányában potenciálisan a határ bármely pontján, a környezetükből akár minimálisan 

kiemelkedő hátakon bárhol remélhetünk. 

 

A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés, illetve zártkertek 

művelése) a kulturális örökség régészeti elemeit nagymértékben érinti. Jelentősen 

károsodhatnak az intenzív talajművelésnek és eróziónak kitett területek, ami minden 

szántóföldi lelőhelyet hátrányosan érint. 

A régészeti lelőhelyeket az építkezések és a talajművelés súlyosan károsította és továbbra is 

veszélyezteti. Az ismert lelőhelyek esetében ez már eddig is nagyfokú pusztítást 

eredményezett. Amennyiben a mezőgazdasági területeken fennmarad az intenzív 

talajforgatásos művelés (vagyis a szántás), akkor ez a pusztulás is folytatódik, hosszú távon 

pedig megsemmisülést eredményezhet. 

 

1.3. A védett műemléki értékek települési értékleltára 

Nem része a régészeti munkarésznek. 

 

1.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára 

Nem része a régészeti munkarésznek. 

 

2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése 

2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon 

tervezett változások ismertetése 

Erre vonatkozóan nincs adatunk. 

 

2.2. A 2.1. pontban szereplő változások hatásai 

2.2.1. a régészeti örökségre 

Erre vonatkozóan nincs adatunk. 

 

2.2.2. a történeti településre, település- és tájszerkezetre 

Nem része a régészeti munkarésznek. 

 

2.2.3. a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre 

Nem része a régészeti munkarésznek. 

 

3. Értékvédelmi terv 

3.1. Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és 

követelmények meghatározása 



A mezőgazdasági tevékenység különösen veszélyezteti az eredeti összefüggéseiben 

megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti emlékeket, amelyek 

közé elsősorban a kőből és/vagy téglából készült, római kori és középkori épületek földben 

rejtőző (többnyire az alapozáshoz tartozó) falmaradványai tartoznak. Ezen régészeti emlékek 

pusztulása a szántás mélységének növekedésével, illetve az erózió által okozott hatások miatt 

olykor igen látványos. A tervezett beruházások szempontjából korlátozó tényező lehet, hogy a 

Korm. r. értelmében a földmunkával járó beruházással el kell kerülni az ilyen régészeti 

emlékeket (21. § (3) c)) is. 

 

A Kötv 9. §-a alapján a régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének 

figyelembevételével – csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya 

számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. A 

fenntartható használat a Kötv. 7. § 4. pontja szerint a védett kulturális örökség olyan módon 

történő használata – ideértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem 

haladja meg a szakmailag indokolt mértéket és nem vezet az örökség elemeinek 

állapotromlásához, így biztosított fennmaradásuk a jelen és jövő nemzedékek számára. A 

Kötv. 10. § (2) bekezdése kimondja, hogy a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló 

intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. 

A fenti irányelvekhez kapcsolódóan régészeti lelőhelyek kapcsán felmerülő kárenyhítési 

lehetőségek az alábbiak. 

 

I. Megelőző jellegű intézkedések 

1. A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket lehetőség szerint el kell kerülni a földmunkával járó 

fejlesztésekkel, beruházásokkal, ezért a beruházásokat megelőzően már a terület kiválasztás 

szintjén érdemes tájékozódni a célterület régészeti érintettségéről, és amennyiben ez 

lehetséges, elkerülni a régészeti lelőhelyet a tervezett beruházással. A Kötv. 19. § (1) 

bekezdése alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott 

esetekben és módon kötelezően el kell kerülni. Ezek az esetek a Korm. r. 21. § (3) bekezdése 

alapján a védett régészeti lelőhelyek, a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyek 

és az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül 

megőrzendő régészeti emlékek. Ez utóbbi főszabály alól az örökségvédelmi hatóság csak 

belterületi ingatlanok, valamint örökségvédelmi vagy természetvédelmi célú beruházások 

esetén, illetve akkor térhet el, ha más meglévő építmény vagy műtárgy karbantartására 

irányul. 

2. Régészeti érdekű területeken tervezett beruházás esetén megelőző régészeti kutatás vagy 

örökségvédelmi hatástanulmány készítése javasolható. Régészeti érdekű terület a Kötv. 7. § 

29. pontja alapján valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon 

része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető. 

Örökségvédelmi hatástanulmány készíttetését az örökségvédelmi hatóság is előírhatja a 

Korm. r. 87. § (4) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásokban. 

3. Amennyiben a tervezett tevékenység a Kötv. szerint nagyberuházásnak minősül, az 

örökségvédelmi jogszabály külön szabályait kell alkalmazni az engedélyezés és a 

megvalósítás folyamán. A nagyberuházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokban a 

tervezett tevékenység örökségvédelmi hatásainak felmérésére Előzetes régészeti 

dokumentáció (ERD) készítését írja elő a Kötv. Az ERD-t a jogszabályban meghatározott 

szerv készíti el, ezt az első olyan hatósági engedélyezési eljárásban be kell nyújtani, amely 

földmunkák végzésére jogosít. Az ERD részét képező feltárási projektterv alapján kerül sor a 

konkrét régészeti feladatellátás meghatározására, amelyet – amennyiben engedélyköteles 

tevékenységről van szó – az örökségvédelmi hatóság engedélyez. 

 



II. Mentő jellegű intézkedések 

1. A védett régészeti lelőhelyek esetében örökségvédelmi engedélyt kell kérni a Korm. r. 53. 

§-a értelmében az örökségvédelmi hatóságtól – a más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság 

hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött – 

minden 30 cm mélységet meghaladó földmunkához, tereprendezéshez, valamint depó, 

feltöltés, töltés létesítéséhez. Ebben az esetben – a Korm. r. 88. § (6) bekezdése szerinti 

kivételek fennállása esetén – a szükséges megelőző régészeti feltárást követően, illetve azzal 

párhuzamosan végezhető az engedélyezett tevékenység. 

2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a szakhatóságként vagy szakkérdés 

vizsgálatában közreműködő örökségvédelmi hatóság a földmunkával járó beruházás kapcsán 

előírja a szükséges megelőző régészeti feltárást. 

3. Régészeti lelet, jelenség vagy emlék váratlan előkerülése esetén azt a jogszabályban 

meghatározott módon be kell jelenteni, a tevékenységet szüneteltetni, majd ezt követően az 

illetékes, feltárásra jogosult intézmény elvégzi a mentő feltárást. 

 

A kárenyhítés lehetőségeinek figyelembevétele a beruházások szempontjából mindenképpen 

fontos, hiszen a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében az 

elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált, 

így régészeti érintettség esetén a régészeti munkák költségével és időigényével is számolnia 

kell a beruházónak. A beruházások kapcsán célszerű lehet az előzetes egyeztetés az 

örökségvédelmi hatósággal. 

A belterületi vagy egyéb beépített területrészeken azok az építési munkálatok, amelyek 

talajbolygatással járnak (pl. ház-, pince- vagy kerítésalap ásása, közművek vezetése, 

tereprendezés, oszlopállítás, fásítás, árokásás, útépítés, stb.), veszélyeztető forrásnak 

minősülnek, az ilyen jellegű beavatkozás engedélyezése során az örökségvédelmi hatóság is 

részt vesz az eljárásban a hatályos jogszabályok alapján. A fentiek mellett bármilyen újabb 

beruházás (pl. alagcsövezés, melioráció, talajlazítás, csatornaásás, homok-, agyag- vagy 

földbányászás, magas- vagy mélyépítés, útépítés, stb.), essen az bel- vagy külterületre, 

jelentős károkat okozhat a régészeti lelőhelyekben, ezért a fenti tevékenységek esetében az 

örökségvédelmi hatóság az engedélyezés során érvényesíti az örökségvédelmi érdekeket és 

előírja a szükséges örökségvédelmi hatáscsökkentő eljárást a beruházó számára, amely a 

gyakorlatban a megelőző régészeti feltárás valamely formáját jelenti. A hatóság saját 

hatáskörében eljárva mérlegeli a tervezett beruházás és az általa a régészeti örökségben 

keletkező visszafordíthatatlan folyamatok arányát, viszonyát, majd a jogszabályokkal 

összhangban, ezek alapján kikötésekkel engedélyezi vagy – jogszabályi feltételek fennállása 

esetén – elutasítja az engedélykérelmet. 

A külterületi lelőhelyek közül az összes, szám szerint négy teljesen vagy részben jelenleg 

általános mezőgazdasági területen, szántó művelés alatt található. A lelőhelyek az intenzív 

talajművelés miatt lassan, de biztosan pusztulnak. A szántás – különösen a mélyszántás – az 

erózióval kiegészülve folyamatos állagromlást okoz az érintett lelőhelyekben, tartós, több 

évtizedes ilyen jellegű használat során pedig a teljes megsemmisüléssel fenyeget. Ezeken a 

területeken a szántóként való használatot, mint az eddigi használati módot, az esetek 

többségében korlátozni ugyan nem szükséges, de javasolt a művelési ág megváltoztatása úgy, 

hogy az a lelőhelyek tartós és további romlással nem járó fennmaradását garantálja. Javasolt a 

gyep művelési ág és ennek megfelelően a füvesítés után kaszálóként vagy legelőként való 

hasznosítás bevezetésének megfontolása. 

A gyep, rét, legelő művelési módok a régészeti lelőhelyek állapotának háborítatlan megőrzése 

szempontjából kifejezetten kedvezőek, ilyen területen teljes egészében jelenleg egyetlen 

lelőhely sem található. Javasolt törekedni e felületek megőrzésére és lehetséges kiterjesztésére 

a régészeti lelőhelyeken és környezetükben. 



A kert, szőlő vagy gyümölcsös kialakítása, illetve erdő telepítése többnyire jelentős veszélyt 

jelenthet a régészeti lelőhelyekre nézve, ugyanis a szőlő- és kertműveléshez, illetve az 

erdőgazdálkodáshoz általában kapcsolódó műveletek (pl. tuskózás, rigolírozás) a lelőhelyek 

vagy lelőhelyrészek megsemmisülésével járhatnak. E tevékenységeket ezért a régészeti 

lelőhelyek területén kerülni kell. Az örökségvédelmi hatóság örökségvédelmi hatástanulmány 

készíttetését írhatja elő újrahasznosításra, más célú hasznosításra vagy telekalakításra irányuló 

földhivatali eljárás esetén. 

Régészeti érdekű terület a település közigazgatási területére eső valamennyi vízfolyás vagy 

állóvíz partszakasza, még ha ezekben ma már nem is található víz, illetve az egykori források 

környéke is. A jelen művelési ágaktól eltérni ezeken a területeken nem kell, jelenségek vagy 

leletek észlelése esetén azonban a jogszabályok által előírt tennivalókon túl értesíteni kell a 

helyi jegyző útján a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot és megyei hatókörű városi 

múzeumot is, hogy a lelőhely bekerülhessen a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásba. 

Amennyiben ezeken a területeken belül azonosítani sikerül a konkrét lelőhelyeket, azokra a 

továbbiakban a nyilvántartott régészeti lelőhelyekre vonatkozó szabályok és eljárások 

vonatkoznak. Újabb, jelentős földmunkával járó beruházás vagy változtatás ezért egyik ilyen 

területen sem javasolt. Amennyiben mégis beépítésre kerül régészeti érdekűként számon 

tartott terület, fel kell készülni régészeti lelőhely előkerülésére, ami az ott folyó munkálatokat 

lelassíthatja. 

Egy-egy nagyobb területet érintő beruházás esetén – így esetleg útépítés, zöldmezős 

beruházás nyomvonalának, helyének végleges meghatározását megelőzően – célszerű külön 

örökségvédelmi hatástanulmány készíttetése. A hatástanulmány készítése során alkalmazott, 

nem roncsoló módszerek (légi fotó, terepbejárás, geofizikai felmérés) és szondázó kutatások 

segítségével a lelőhely kiterjedése és jellege viszonylag jól meghatározható. A terv 

véglegesítését megelőzően, saját megrendelésre készített örökségvédelmi hatástanulmány 

révén elkerülhető, hogy az engedélyeztetési fázisban az örökségvédelmi hatóság a kérelmet 

elutasítsa vagy a tervek módosítását írja elő. Egy-egy konkrét beruházás tervezési fázisában 

ezért mindenképpen érdemes egyeztetni az illetékes örökségvédelmi hatósággal. 

Amennyiben a lelőhelyeken és régészeti érdekű területeken kívül kerülne elő lelet vagy 

jelenség, akkor a korábban részletesen leírt jogszabályok szerint kell eljárni. 

Régészeti szempontból alapvetően fontos, hogy minden egyes nyilvántartott lelőhelyet érintő 

munkálat esetében biztosított legyen a régészeti felügyelet. Tekintettel azonban a törvényi 

szabályozásra, amely szerint a beruházások esetében a szükségessé váló régészeti feltárások 

költségét a beruházónak kell állnia, valamint a váratlanul előkerülő lelőhelyek kapcsán 

szükséges mentő feltárások által okozott időkiesésre egy-egy beruházás során, a nem kellően 

motivált felek miatt a gyakorlatban továbbra is számolni kell a régészeti jelenségek egy 

jelentős részének dokumentálatlan pusztulásával. Ennek elkerülése érdekében szükséges az 

előrelátó tervezés, valamint a fejlesztések során az örökségvédelmi többletköltségek 

tervezése. 

 

3.2 Az önkormányzati feladatok meghatározása 

A jelenlegi károsan ható folyamat (talaj bolygatása) a fokozatos állagromlást jelenti a 

lelőhelyek számára. E folyamat elméletileg visszafordítható vagy legalább is megállítható 

lenne, ha a területeken a talajművelést a fentebb felvázolt módon megváltoztatnák. Ehhez a 

helyi adminisztráció (Önkormányzat), a szakemberek (örökségvédelmi hatóság, Megyei 

Múzeum) és az érintett magánszemélyek vagy vállalkozások konstruktív együttműködése 

szükséges. Ellenkező esetben a folyamat megfordíthatatlannak látszik és előbb-utóbb 

menthetetlenül a régészeti lelőhelyek teljes megsemmisüléséhez vezet. 

 

4. Összefoglalás 



A település bel- és külterületén máig összesen 4 régészeti lelőhely (terület) áll a Kötv. 

általános elvei alapján védelem alatt. 

Ezek között kiemelten védett és fokozottan védett régészeti lelőhely nem található.  

Minden, változtatással érintett területre – legyen található azon nyilvántartott, nyilvántartásba 

vétel alatt álló vagy esetleg ismeretlen régészeti lelőhely – igaz, hogy régészeti lelet, jelenség 

vagy emlék váratlan előkerülése esetén azt a jogszabályban meghatározott módon be kell 

jelenteni, a tevékenységet szüneteltetni kell, majd ezt követően az illetékes, feltárásra jogosult 

intézmény elvégzi a mentő feltárást. 

 

Minden ismert és nyilvántartott lelőhely esetében már a jelenlegi humuszréteg bolygatása 

(eltávolítása) is sérti a régészeti örökség földben rejlő emlékeit. Amennyiben ezek területén 

elkerülhetetlen az építési tevékenység, annak eljárásába a kulturális örökségvédelmi hatóságot 

be kell vonni. Ilyen esetben megelőző régészeti feltárásra kell számítani, amelynek költségeit 

a beruházónak kell viselnie. 

 

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a település területén a régészeti feladatellátásra 

nagyberuházások kivételével a Wosinsky Mór Megyei Múzeum (7100 Szekszárd, Szent 

István tér 26.) jogosult. 

Régészeti ügyekben szakhatóságként, illetve szakkérdés vizsgálatában jelenleg a Tolna 

Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., 

tel: 06 (74) 505-600, e-mail: epitesugy.szekszard@tolna.gov.hu) az illetékes. 

 

Ez a hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. A 

település területén időközben előkerülő lelőhelyekről a nyilvántartást vezető hatóság 

(Miniszterelnökség) vezet közhiteles nyilvántartást. Javasolt minden tervezett beruházás előtt 

a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni. 

 

5. Nyilatkozat 
A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy a hatástanulmány régészeti munkarésze az 

örökségvédelmi jogszabályok és a hatósági eljárások figyelembe vételével készült. 

A hatástanulmány egy nyomtatott, aláírt példányát és egy digitális változatát a megrendelőnek 

átadtam. 

A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy régész diplomával rendelkezem és a 

68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 84. § (2) a) és a 439/2013. (XI. 20.) kormányrendelet 4. § 

(1) a) pontja alapján van jogosultságom a régészeti szakterületi munkarész elkészítésére. 

 

Régész diploma száma: 947/2001. sz. (ELTE-BTK) 

Régészeti szakértői nyilvántartási szám: 15-022. 

 

 

Tamási, 2019. május 20. 

 

 

 

dr. K. Németh András  

7090 Tamási, Eötvös u. 10.  

tel.: 30/405-1986  
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Fácánkert község ismert régészeti lelőhelyeinek listája 



1. melléklet 

 

Fácánkert község ismert régészeti lelőhelyeinek listája 

 

1. Fácánkert – Fácánkert határa, 1. szórvány (Fácánkert 3) 

Lelőhely-azonosító: 59508 

A lelőhely megjelölése: római kori vagy középkori szórványlelet 

A lelőhely leírása: Az M6-os autópálya építéséhez kapcsolódó terepbejárás során Somogyi 

Krisztina 2008-ban a Bátaszék–Rétszilas vasútvonaltól nyugatra, Szedres és Fácánkert 

közigazgatási határától kb. 80–100 méterre délre, egy észak-dél irányú dombhát laposabb 

kiemelkedésének északi lejtőjén római kori vagy középkori kerámia-töredékeket gyűjtött. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartott 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 0152/17 

 

2. Fácánkert – Fácánkert határa, 2. szórvány (Fácánkert 4) 

Lelőhely-azonosító: 59509 

A lelőhely megjelölése: őskori szórványlelet 

A lelőhely leírása: Az M6-os autópálya építéséhez kapcsolódó terepbejárás során Somogyi 

Krisztina 2008-ban a Bátaszék–Rétszilas vasútvonaltól kb. 350–400 méterre nyugatra, egy 

lankásabb domb déli lejtőjén őskori kerámia-töredékeket gyűjtött. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartott 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 0152/11 

 

3. Szedres – Apáti-puszta II. (Szedres 19) 

Lelőhely-azonosító: 65492 

A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú (Árpád-kori?) telep 

A lelőhely leírása: Az M6 autópályaépítéshez kapcsolódó, tervezett célkitermelőhely 

bővítéséhez végzett helyszíni szemle során Ódor János Gábor 2009-ben Fácánkert 

északnyugati határának szélén ismeretlen korú – talán Árpád-kori – telepet azonosított. A 

kitermelőhely nem valósult meg, így a régészeti megfigyelésre nem került sor. A lelőhely 

átnyúlik északnyugat felé átnyúlik Szedres határába is. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartott 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 018, 020/4-5 (Szedres); 0152/20-23 (Fácánkert) 

 

4. Fácánkert – Öregfalui-dűlő 

Lelőhely-azonosító: folyamatban 

A lelőhely megjelölése: római kori telep 

A lelőhely leírása: Az Öregfalu-dűlő déli végén, közvetlenül a Fácánkertről Öregfaluba 

vezető út északi oldalán, egy északnyugat-délkeleti irányú enyhe kiemelkedés déli sávjában 

álló kukoricaföld területéről K. Németh András 2017-ben római kori kerámiatöredékeket 

gyűjtött. A lelőhely bizonyára a kiemelkedés északi részére is kiterjed, ahol azonban a 

felszántatlan búzatarló miatt nem lehetett megfigyeléseket végezni. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 0152/26, 242/2, 242/3, 252 (út) 

 






