Csákvár Város településrendezési eszközeinek módosítása
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás keretében.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

2022. április

Előzmények
Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 218/2021. (X.26.) határozatával módosított
186/2021. (IX.28.) határozatában döntött Csákvár Város településrendezési eszközeinek - a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a 42.§ szerinti
tárgyalásos eljárásban történő – módosításáról, A Képviselő-testület a rendezés alá vont területek
217/2021. (X.26.) határozatával módosított 185/2021. (IX.28.) kiemelt fejlesztési területté
nyilvánította.
1.számú módosítás
Lakossági kérelem alapján a Csákvár 910/1-tól 922/1-ig tartó hrsz.-ú ingatlanok hétvégi házas
üdülőterületből „Üh-1” építési övezetből, kertvárosias lakóterületbe „Lke-3” jelű építési övezetbe
kerülnek átsorolásra. A módosítás a Településszerkezeti terv módosítását is szükségessé teszi.
2.számú módosítás
Csákvár 078 hrsz-ú ingatlan a hatályos településrendezési eszközökben Különleges beépítésre szánt
területbe Hulladék elhelyezésére és kezelésére szolgáló területbe sorolt.
Az építési övezeti előírások részbeni módosítása tervezett, kegyeleti szolgáltatás elhelyezhetősége
érdekében, valamint a telekalakítási előírások pontosítása minimum 2000 m2-es telek kialakíthatósága
érdekében
Az önkormányzat a telket, a meglévő kerítés mentén meg kívánja osztani, melyhez a szakhatóság nem
járult hozzá. A helyi építési szabályzatban rögzítésre kerül legkisebb kialakítható telekterület méret,
valamint a szabályozási terven jelölésre kerül az irányadó telekhatár.
Az elhelyezhető rendelkezések tekintetében a helyi építési szabályzat kiegészítésre kerül a kegyeleti
szolgáltatás építményeivel.
3.számú módosítás
Az önkormányzat a tulajdonában lévő – 214/1 hrsz-ú – sporttelepen a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében tanuszoda építését tervezi. A sporttelep
fejleszthetőségének érdekében a telek megosztása vált szükségessé, ugyanis az ingatlanon működő FC
Csákvár egyesület állami támogatásait követően a pályázat fenntartási időszakaszaira jelzálogjog
bejegyzések kerülnek fel az ingatlan tulajdoni lapjára, ezek nehezíthetik az önkormányzat fejlesztési
elképzeléseit. A jelzálogjog bejegyzések előtt célszerű a megosztást elvégezni.
A jelenlegi szabályozás szerint nem lehet telekalakítást végezni, mivel a szabályzat ezt szövegszerűen
tiltja. A telekalakításhoz a szabályozást módosítani szükséges.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) bekezdése előírja:
„Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának
kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá
vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a
rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az
Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye
szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.”
A Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi
Osztály a fentiek alapján - a 3. sz. módosítással érintett részterületre vonatkozóan abban az esetben
tartotta szükségesnek
műemlékvédelmi szempontból a környezeti vizsgálat lefolytatását,
amennyiben nem készül(t) örökségvédelmi hatástanulmány.
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Csákvár ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYA 2006. évben készült, melyet Paál József okleveles
építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök készített.
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 273/2021. (XII.15.) határozatában döntött arról, hogy a
környezeti vizsgálat lefolytatása nem tartja szükségesnek. A Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály - határidőn túl érkezett - véleménye
alapján a településrendezési eszközök módosításához, a 3. számú módosítás területrére vonatkozóan
a jelen örökségvédelmi hatástanulmány készült.

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 83.
§ -a rögzíti:
(1) Az örökségvédelmi hatástanulmányt
a) a Kötv. 85/A. §-ában meghatározott esetekben a településfejlesztési terv vagy a
településrendezési terv megalapozó vizsgálata keretében, települési örökségvédelmi
hatástanulmányként (a továbbiakban: települési örökségvédelmi hatástanulmány) a 14. melléklet
szerinti tartalommal a (2) bekezdés a)–c) pontja alapján,
b) a 87. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben az engedély iránti kérelmet benyújtónak
döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmányként a 15. melléklet szerinti tartalommal a (2)
bekezdés d) pontja alapján
kell elkészíttetni. kell elkészíttetni.
(2) Az örökségvédelmi hatástanulmány kidolgozása során
a) a településfejlesztési tervhez a 14. melléklet 1. pont 1.1. és 1.3. alpontja szerinti tartalmat
teljeskörűen,
b) a helyi építési szabályzat kidolgozásához – ha az nem áll rendelkezésre –, a 14. melléklet 1. pont
1.1–1.3. alpontjában meghatározott vizsgálatot, továbbá 1. pont 1.4. alpontjában meghatározott
értékleltárt, valamint 2. pontja szerinti hatáselemzést a településrendezési terv meghatározásához
szükséges részletezettséggel;
c) településképi rendelet helyi védelmi előírásainak meghatározásához a 14. melléklet 1. pont 1.4.
alpontjában meghatározott értékleltárt teljeskörűen;
14. melléklet a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelethez
1. Örökségvédelmi vizsgálat:
1.1. A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a történeti
településmag),
1.2. A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület
esetén terepbejárással,
1.3. A védett műemléki értékek települési értékleltára, amely értékkataszterben tartalmazza:
1.3.1. a világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területeket,
1.3.2. az országos építészeti örökség elemeit,
1.3.3. a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket és a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket.
1.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára, amely értékkataszterben az önkormányzati
főépítész által meghatározottak szerint tartalmazza a helyi építészeti örökség országos vagy helyi
védelemre méltó elemeit:
1.4.1. településszerkezetet,
1.4.2. telekstruktúrát és az utcavonal-vezetést,
1.4.3. utcaképet vagy utcakép részletet,
1.4.4. egyéb településkarakter elemeket,
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1.4.5. építményrészletet vagy az alkalmazott anyaghasználatot, tömegformálást, homlokzati
kialakítást,
1.4.6. táj- és kertépítészeti alkotást, egyedi tájértéket, növényzetet,
1.4.7. szobrot, képzőművészeti alkotást, utcabútort.
2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése:
2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon
tervezett változások ismertetése.
2.2. A 2.1. pontban szereplő változások hatásai:
2.2.1. a régészeti örökségre,
2.2.2. a történeti településre, település- és tájszerkezetre,
2.2.3. a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre.
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CSÁKVÁR VÁROS
TELEPÜLÉSI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
MŰEMLÉKI SZAKTERÜLETI MUNKARÉSZE
1. A VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRA
1.1. Világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területek
Világörökségi, világörökségi várományos helyszín és terület Csákvár város területén nem található.
1.2. Országos építészeti örökség elemei
Országos védelem alatt álló műemlékek
-

-

-

-

1598 Csákvár ; Kastély; Szt. Vince u. 1.; hrsz: 195; 194; 196; 193/1,2; 214/1,2; 0246 (Megyei
kórház és rendelőintézet, volt Esterházy-kastély, barokk magját 1760-1765 között Fellner Jakab
építette. Klasszicista átépítése 1823-ban történt Charles Moreau tervei szerint. Csatlakozó
épületrészek: kápolna, színház, kocsiszín. Parkja védett.)
Műemlék történeti kert a csákvári kastély kertje, hrsz: 193/1, 193/2, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 211, 212, 213, 214/1, 214/5, 214/7, 214/9, 214/10, 214/11, 214/12, 214/13, 214/15,
215/16, 217, 030, 031, 032/5, 033/4, 034, 035, 0225, 0228, 0229/1, 0230, 0246
9003 Csákvár ; Kálvária u. 13.; hrsz: 1815 (Lakóház, népi.)
9727 Csákvár ; Kálvin u. 9.; hrsz: 1898/1 (Ref. templom. Az első templomot, amely a jelenlegi
templom szentélyrészével azonos, 1749-ben építették a reformátusok. 1786-ban épül a
nagyméretű hajó és a torony. 1834-ben: a hajó falainak magasítása, és az ablakok átalakítása.
Utolsó átalakítás 1890-1894 között: új poroszsüveg födém készül, amelyet öntöttvas oszlopok
hordanak, a templomteret három hajóra bontva
1600 Csákvár ; Kálvin u. 11.; hrsz: 1897/2 (Lakások és könyvtár, volt ref. iskola, klasszicista,
1840 körül. Részben átalakítva.)
1601 Csákvár ; Szt. Mihály tér; hrsz: 1 (R.k. templom, barokk eredetű, 18. sz. második fele.
Átalakítva 1852-ben, valószínűleg Ybl Miklós tervei szerint.)
1602 Csákvár ; Szt. Vince u. 2. vagy 1.; hrsz: 1964 (Szociális otthon, volt kórház, barokk, 18.
sz.-i. bővítve 1889-ben.)
1599 Csákvár ; Tompa u. 1.; hrsz: 1855/1,2 (Lakóház, klasszicista, 1820 körül. Átalakítva a
19. sz. végén.)
10946 Csákvár (Külterület); hrsz: 0177/13 (1820-as években épült kerti építmény)
Gurdi-major: 037/6, 037/15 hrsz. (XVIII.-XIX.sz. major)

Műemléki környezetek:
- Kastély: hrsz: 52,58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 197, 198,
199, 200/1, 200/2, 210, 212, 213, 214/5, 221/1, 222/, 222/2, 223, 224, 225/1, 225/2, 226,
229, 230, 231, 379, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 1805/5, 1820, 1870/2, 1871/5,
1874, 1876, 1883, 1884, 1886, 1887, 1890, 1891, 1909, 1910
- Kastélypark kijelölt műemléki környezete: hrsz. 214/4
- Római katolikus templom és volt kórház: hrsz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 32, 33, 34, 35/1, 35/2,
36, 726, 731, 732, 733, 734, 738, 739, 740, 963/1, 963/2, 965, 1976, 1977/1, 1977/2, 1977/3,
1979, 1980, 1982, 1983/1, 1983/2, 1984/, 1984/2, 1985
- Református templom és iskola: hrsz: 1893/1, 1893/2, 1895/1, 1895/2, 1895/3, 1896, 1897/1,
1898/2, 1922, 1923
- Klasszicista lakóház hrsz: 1854, 1856, 1870/1, 200/1, 200/2
- Népi lakóház hrsz: 1729, 1732/2, 1733, 1810, 1811/5, 1812/1
- Gurdi-major: 036, 037/8, 037/9, 037/10, 037/11, 037/14 hrsz.
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2. HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG ÉRTÉKLELTÁRA
2.1. A település helyi területi védelem alatt álló területei:
2.2. A település helyi egyedi védelem alatt álló elemei:
1. Tűzoltó torony és múzeum, Kossuth l. u. hrsz.11
2. Lakóház, Szent Mihály tér 6. hrsz. 6
3. Lakóház, Szent Mihály tér 5. hrsz. 7
4. Lakóház, Petőfi u. 24. hrsz. 1233
5. Lakóház, Petőfi u. 46. hrsz. 1219
6. Lakóház, Rákóczi u. 44. hrsz. 175
7. Lakóház, Tompa u. hrsz. 1863
8. Helyi értékvédelmi terület: Katolikus temető, hrsz.1039
9. Helyi értékvédelmi terület: Református temető, hrsz.1546
10. Út menti keresztek a következő ingatlanokon: Hrsz: 375/2, 1080, 0177/4, 0219/4
11. Ismeretlen katona emlékműve, Szabadság tér, hrsz 2
12. Hősök emlékműve, Szabadság tér, hrsz: 2
13. Huszár emlékmű, Rákóczi F. u.
14. Plébánia, hrsz. 32
15. Parókia, Kálvin u. hrsz. 1898/2
16. Evangélikus templom és paplak, Luther u. hrsz.1430
17. Petőfi u. 8. - hrsz: 1242
18. Megbékélés Emlékműve hrsz: 193
3. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE:
3.1 A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon
tervezett változások ismertetése.
A települési értékleltárban a 3 számú módosítás területe, azaz a 214/1 hrsz-ú ingatlan szerepel.
Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról szóló
9/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 1. §-a szerint: (1) Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a
Fejér megyei Csákvár, 193/1, 193/2, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 211, 212, 213, 214/1, 214/5,
214/7, 214/9, 214/10, 214/11, 214/12, 214/13, 214/15, 214/16, 217, 030, 031, 032/5, 033/4,
034, 035, 0225, 0228, 0229/1, 0230 és 0246 helyrajzi számú ingatlanokat. 5) A védetté
nyilvánítás célja a klasszicista Esterházy-kastély és a 19. század első negyedében kialakult
történeti kertje együttesének, építészeti, kertépítészeti értékeinek megőrzése, kerttörténeti
értékei helyreállíthatóságának biztosítása.
Az ingatlan állapotának bemutatása:
A jelenlegi pályát és a hozzá tartozó épületet 1979-ben kezdték el építeni. A pályaavató 1983-ban volt.
Tehát a védetté nyilvánítás a sportlétesítmény építését követően történt . A 2500 néző befogadására
alkalmas létesítményben több nemzetközi labdarúgó mérkőzésnek is helyszíne volt a sporttelep. A
létesítmény számos országos bajnokságnak, illetve nemzetközi eseménynek is helyt adott.
A létesítmény – a 2004-es nagy felújítást követően – a csákvári születésű olimpiai bajnokról,
Tersztyánszky Ödönről kapta a nevét. 2011-től, Társasági Adókedvezmény igénybevételével ismét
nagy változások történtek a sporttelepen: új műfüves edzőpálya épült, 2014 tavaszára új
gyepszőnyeget, esti mérkőzés rendezésére alkalmas villanyvilágítást, elektromos eredményjelző-táblát
kapott a centerpálya, bővült az ülőhelyek száma és a 2014-15-ös szezon rajtjára elkészült az
öltözőépület sátorteteje is.
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A módosítással érintett terület:
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Változtatási szándékok elemzése:
Az önkormányzat a tulajdonában lévő – 214/1 hrsz-ú – sporttelepen a Nemzeti Köznevelési
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében tanuszoda építését tervezi. A sporttelep
fejleszthetőségének érdekében a telek megosztása vált szükségessé, ugyanis az ingatlanon működő FC
Csákvár egyesület állami támogatásait követően a pályázat fenntartási időszakaszaira jelzálogjog
bejegyzések kerülnek fel az ingatlan tulajdoni lapjára, ezek nehezíthetik az önkormányzat fejlesztési
elképzeléseit. A jelzálogjog bejegyzések előtt célszerű a megosztást elvégezni.
A jelenlegi szabályozás szerint nem lehet telekalakítást végezni, mivel a szabályzat ezt szövegszerűen
tiltja. A telekalakításhoz a szabályozást módosítani szükséges.
Szabályozási terv kivágat:
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A K-sp jelű építési övezet hatályos előírásai:
Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III. 4.)
önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet
41. § (1) A sportterület építési övezetben (K-sp) sportpályák, a sportpályák kiszolgáló létesítményei
(pl.: öltözők, lelátók, szertár stb.), pihenést és testedzést szolgáló építmények, tornacsarnok, valamint
a terület fenntartásához szükséges épület helyezhetők el.
(2) A K-sp építési övezetben az épületeket szabadonálló módon, legalább 10 m-es előkert, 10 m-es
hátsókert és 10 m-es oldalkert betartásával kell elhelyezni.
(3) Az építési övezetben az épített kerítés kizárólag áttört kialakítású lehet.
(4) Az építési övezetben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:
a) a telek zöldfelületének kialakítása, átalakítása, növényegyedek kivágása és telepítése a
műemlékre, illetve történeti kertre, továbbá a helyi természetvédelmi területre vonatkozó
szabályok figyelembe vételével történhet.
b) a növényegyedek védelme biztosítandó, fa kizárólag abban az esetben vágható ki, ha azt a fa
egészségi állapota, ill. balesetveszély elhárítása teszi szükségessé.
(5) A K-sp építési övezet részletes előírásai az alábbiak:
Övezeti
jel

beépíthető
teleknagyság
(m2)

beépíthető
telekszélesség
(m)

K-sp

K

K

beépítettség
maximális
mértéke
(%)
15

K: kialakult, tovább nem osztható
SZ: szabadonálló
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min.
zöldfelületi
arány
(%)
60

beépítési
mód

SZ

max.
építménymagasság
(m)
7,5

Tanuszoda megvalósíthatósági tanulmánya T3B mintatterv – Helyszínrajz (Készítő: Archinet Kft.) az
ortofotóba illesztve:

Tekintettel arra, hogy a település területén K-sp jelű építési övezet, több helyen került kijelölésre, a
módosítás során egy új K-sp* jelű építési övezet kerül kijelölésre a 214/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében,
ahol
• az elő-, oldal-, hátsókert az OTÉK előírásainak megfelelően kerül meghatározásra,
szabadonálló beépítési móddal
• a legnagyobb beépítettség: 40%
• a legkisebb zöldfelület: 40%
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A helyi építési szabályzat tervzett módosítása:
41. § (1) A sportterület építési övezeteiben (K-sp, K-sp*) sportpályák, a sportpályák kiszolgáló
létesítményei (pl.: öltözők, lelátók, szertár stb.), sportolást, pihenést és testedzést szolgáló
építmények, tornacsarnok, valamint a terület fenntartásához szükséges épület helyezhetők el.
(2) A K-sp építési övezetben az épületeket szabadonálló módon, legalább 10 m-es előkert, 10 m-es
hátsókert és 10 m-es oldalkert betartásával kell elhelyezni. K-sp* jelű építési övezetben az elő-, oldal-,
hátsókeret az OTÉK előírásai szerint kell megállapítani.
(3) Az építési övezetekben az épített kerítés kizárólag áttört kialakítású lehet.
(4) Az építési övezetekben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:
a) a telek zöldfelületének kialakítása, átalakítása, növényegyedek kivágása és telepítése a
műemlékre, illetve történeti kertre, továbbá a helyi természetvédelmi területre vonatkozó
szabályok figyelembe vételével történhet.
b) a növényegyedek védelme biztosítandó, fa kizárólag abban az esetben vágható ki, ha azt a fa
egészségi állapota, ill. balesetveszély elhárítása teszi szükségessé.
(5) A K-sp építési övezetek részletes előírásai az alábbiak:
Övezeti jel

beépíthető
teleknagyság
(m2)

beépíthető
telekszélesség
(m)

min. zöldfelületi
arány
(%)

beépítési
mód

K

beépítettség
maximális
mértéke
(%)
15

60

SZ

max.
építménymagasság
(m)
7,5

K-sp

K

K-sp*

5000

-

40

40

SZ

7,5

K: kialakult, tovább nem osztható
SZ: szabadonálló

A változások hatásai:
1. A régészeti örökségre: külön fejezetben
2. A történeti településre, település- és tájszerkezetre,
A tervezett módosítás nem változtatja meg a meglévő település és tájszerkezetet
3. A települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre
Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról szóló 9/2006.
(IX. 25.) OKM rendelet 1. §-a szerint: (1) Történeti kertként műemlékké nyilvánítom a Fejér megyei
Csákvár, 193/1, 193/2, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 211, 212, 213, 214/1, 214/5, 214/7, 214/9, 214/10,
214/11, 214/12, 214/13, 214/15, 214/16, 217, 030, 031, 032/5, 033/4, 034, 035, 0225, 0228, 0229/1,
0230 és 0246 helyrajzi számú ingatlanokat. 5) A védetté nyilvánítás célja a klasszicista Esterházy-kastély
és a 19. század első negyedében kialakult történeti kertje együttesének, építészeti, kertépítészeti
értékeinek megőrzése, kerttörténeti értékei helyreállíthatóságának biztosítása.

A csákvári Esterházy-kastély a 18. századvégi kastélyépítészet egyik legnagyszerűbb alkotása és kertje
a magyar korai kertépítészet vitathatatlanul különleges értéke.
A csákvári angolkert 1797-től épült folyamatosan. Az első tervlapok következetesen angolkertként
említik. A több mint 200 ha nagyságú angolkert szárazárokkal volt körülvéve, ezen a belső kerten kívül
fokozatosan ment át a környező tájba, így az épített kert pontos határai meg nem határozhatók, ami
abban az időben célkitűzés is volt. A kert keleti irányban a vadaskertben folytatódott, északi irányban
a Vértes látványával zárult. Déli irányban a völgyben lévő Gurdi majorban és a körülötte
kertépítészetileg kialakított mesterséges tóban, partján álló vízimalomban (Gessner-ház) teljesedett ki,
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ide a Princ-allén lehetett eljutni. itt voltak az angolkerthez tartozó állatok; a medveház is, a méhes is
stb. Nyugati irányban ehhez az együtteshez tartozott az az építménykülönlegesség, amit ma
lőportoronyként tartanak számon a csákváriak. A kastélykertben a szentimentális kertépítészeti
ízléshez igazodóan különböző kerti építmények voltak nagy számban, kínai ház, egyiptomi piramis,
Apolló temploma stb. Ma a legteljesebb épségben az ún. török építmény maradt meg, mert korábban
vadászkápolnaként működött és emlegették. Az angol-gót stílusban épült Diana kaput az 50-es
években bontották el a Gessner házzal egyidőben és volt egy angol-gót stílusjegyeket magán viselő
hollandi ház. Ebbe a sorozatba tartozott az angol-gót stílushoz, a romantikához igazodó lőportorony is.
A sportlétesítmény területe a kertrekonstrukciós tervekből, munkákból következetesen kimaradt,
nem képezte ezen tervek és munkák részét.
A sportlétesítmény felszámolása, áthelyezésére nem racionális, fejlesztésére - a jelenlegi területen
belül - nagy igény van. A védetté nyilvánítás a sportlétesítmény építését követően történt.
A Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2013. (III. 4.)
önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet – 214/1 hrsz-ú - sportlétesítmény területét érintő
módosítása a hatályos szabályozáshoz képest nem okoz negatív változást a települési értékleltárban
szereplő műemléki értékekre.

Székesfehérvár 2022. április 13.
Horváth Krisztina
építész É 07-0385
településtervező TT 07-0385
településrendezési szakértő SZTT 07-0385
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1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT
1.1.

A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETI LEÍRÁSA

Csákvár a Vértes délkeleti peremén, a Zámolyi-medence által határolt völgynyílásban
helyezkedik el.
Az emberi élet legrégibb nyomait a csákvári sziklaüreg (Báróczházy-barlang) őrizte meg az
utolsó eljegesedési időszak (Würm eljegesedés) első nagy hideghulláma idején. Innen gazdag
állatcsontanyag, néhány pattintott kőeszköz került elő a középső paleolitikumból. A barlangot
a római korban Diana-szentélynek használták.
A Kálvin utcában és a református templom környékén a rézkori Baden-péceli kultúrához
tartozó település maradványait (edénytöredékek, gödrök) találták meg. A koravaskorból
Gulyás Ferenc rétföldi szőlőjéből ismeretes négy, váli kultúrához tartozó edény. A
késővaskort a szórványanyagban egy kelta ezüstérem képviseli.
A rómaiak az 1. századtól fokozatosan hódították meg Pannoniát, és építették ki városaikat,
katonai erődítményeiket. Ebben a térségben a kelta eraviszkusz lakosság élt, de az eddigi
kutatások alapján még nem tisztázható, hogy a korai római kori település ugyanott feküdt-e,
mint a későbbi. E jó földrajzi adottságokkal bíró térségben, fontos utak kereszteződésében
épült fel a Floriana nevű római kisváros, mely a 3–4. században élte a virágkorát. Marosi
Arnold 1937-ben a Petőfi Sándor utca déli oldalán fekvő telkek déli határán egy közel 2 méter
szélességű falat talált. Fitz Jenő e falmaradványt a település 4. századi városfalaként
értelmezte, de valószínűbb, hogy egy késő római belső erődítmény részét képezhette. Az erőd
kiterjedése bizonytalan, határát az északnyugaton előkerült fal, máshol a késő római temetők
segítségével próbálták meghatározni. Nádorfi Gabriella a Széchenyi úti kertek erőd felé eső
részén megtalálta az egyik kapuépítmény omladékát, ugyanott az erődbe vezető út is
előkerült. Az utca másik oldalán több helyen is sikerült megfigyelni a 2 méter vastag
erődfalat. 2020-ban a Luther utca 9. szám előtti utcarészen feltárt, közel egy méter széles
falszakasz a feltáró szerint (Kiss Alexandra) egy kapu részlete lehetett. Az erőd belső épületei
közül egyelőre az 1960-ban, Oskola utca 5. számú ingatlanon fekvő, 3–4. századi fürdőrészlet
ismert. A 4. századi temető a mai Petőfi Sándor és a Kálvin utca két oldalán, valamint a
Szilárd Gyula, a Szent István, a Május 1. és a Széchenyi utca környékén helyezkedett el. A
város központjában közel 2000 sír került elő jelentős leletanyaggal. Az Oskola utcában feltárt
épületrészlet kétségtelenné teszi, hogy a Floriana települését ezen a területen kell keresni. A
teljes kiterjedését eddig rendszeres kutatás nem tisztázta, az elmondott topográfiai adatok és
megfigyelések tágabb határok között lehetővé teszi határainak megállapítását. Északnyugati
oldalát a 4. századi temető határozza meg. Ugyancsak a temető szabja meg kiterjedését
északkelet felé is. Lehetséges, hogy határát azokban az árkokban kell látnunk, amelyek a mai
telekhatárokat feltűnő módon jelölik. A későbbi kutatásoknak kell igazolniuk, hogy a Szilárd
Gyula utca déli oldala a temetőhöz, vagy a településhez tartozott-e. A terep alakulása a keleti
oldalon valószínűvé teszi, hogy a település széle egybe eshetett a domb szélével. A délnyugati
oldalon a mai várost a káposztáskertektől elválasztó egyenes vonal kétségtelenül a római
korban is megszabta Floriana szélét.
Az elmúlt időszakban Csákvár külterületén, Fornapusztán sikerült két római kori lelőhelyet
azonosítani helyszíni szemle és fémkeresőzés útján. A kerámialeletek és fémanyag alapján
valószínűleg település húzódhatott ezen a területen az 1–3. század között.
A római uralmat követően is kimutatható a folyamatos lakosság jelenléte a területen. A
népvándorlás idejére helyezhetők azok a leletek, amelyek 1937-ben a Csákberénytől Bicske
felé vezető országúttól keletre, a Badacsonymajor és Fornapuszta közötti legelőn kerültek elő.
Egy honfoglaláskori sírt 1929-ben találtak a Rókahegyen, de valószínűleg ugyanebből az
időből származott az a sírlelet, amelyet 1960-ban fedeztek fel egy emésztőgödör ásása közben

a Héring-féle kert szomszédságában, ahol az emberi váz mellett részlegesen eltemetett ló és
egy kutya feküdt. 1960 őszén a református plébánia hátsó udvarában végzett tájékozódó
kutatás ugyancsak korai középkori cseréptöredékeket és egy épület pilléreit hozta felszínre.
A község nevének legrégibb előfordulásai: Sac castrum Chakvara (1228, 1237, 1460),
Chakuara (1231, 1302), Chakwara, Chacvara (1237, 1460), Chijakwar (1543), Chakwar
(1433), Chakvar (1453, 1519).
A Vértes-hegység és környéke a Csák nemzetség uralma alá tartozott. A római erődítmény
helyén – a máig Várdombnak nevezett részen – földvárat építettek, amelyről Anonymus is
említést tesz. A vár a 11. századi trónviszályok során elpusztult. A Szent Mihály főangyalplébániatemplom körül számos középkori temetkezést tártak fel, de a kutatások során nem
került elő a hozzátartozó egyházi épület nyoma. 2019-ben a templom északi és a déli hajófal
szentélyhez közelebb eső szakaszán, teljesen szimmetrikusan egy-egy falsarok került elő. A
törtkövekből emelt, 100–120 cm széles, 120 cm magas falalapozások a jellegük alapján
középkoriak. Elképzelhető, hogy a korai templom északnyugati és délnyugati sarkáról lehet
szó. A feltárás során számos emberi maradvány került a felszínre, de ép csontvázat az állandó
bolygatások miatt már nem sikerült feltárni.
Csákvár fontos kereskedelmi útvonalak kereszteződésében feküdt, ezért 1433-ban már
vásáros hely, mezőváros. 1453-ban a települést Geszteshez, a váruradalomhoz kapcsolták,
melyet 1473-tól az enyingi Török család birtokolta. A törökök 1543-ban érték el a
mezővárost, melyet a fehérvári szandzsákba osztották be. 1580 körül a települést falunak
minősítik az adóösszeírásokban. 1656-ban az oszmánok és a magyarok megütköznek
Csákvárnál, majd 1688 után felszabadul az idegen nyomás alól a lakosság. A vértesi táj egyik
birtokközpontjaként Csákvár 1628-tól, Nyáry Krisztina és Esterházy Miklós házassága révén
az Esterházy család (a grófi ág) birtokába kerül egészen 1945-ig. Jelentős fejlődésnek indul,
1792-ben mezővárosi rangot kap a település.
Forrás:
Fitz Jenő: Floriana. Jelentés a csákvári római település ásatásáról, 1960. In: Alba Regia 2–3.
(1961–1962) 153–158.
Terei György–Nováki Gyula–Mráv Zsolt–Feld István–Sárközy Sebestyén: Fejér megye várai
az őskortól a kuruc korig. Budapest, 2011.
Záborszky Miklós: Csákvár (Forna). In: Fejér Megyei Történeti Évkönyv 15. (1981) 105–181.

1.2.

A TELEPÜLÉS RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK FELMÉRÉSE

1.2.1. Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének forrásai
A régészeti munkarész a közhiteles lelőhelynyilvántartásra (Miniszterelnökség
Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály), a Szent István Király Múzeum adattárában a
Csákvár városnál fellelhető régészeti jelentésekre, dokumentációkra, a város 2006-ben
elkészült hatástanulmányára, továbbá szakirodalmi adatokra támaszkodik.
1.2.2. Jogszabályi környezet
A régészeti lelőhelyek a 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 11. § (2) bekezdése
alapján általános védelem alatt állnak. A kulturális örökség védelme érdekében a köz- és
magáncélú fejlesztéseket – így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- és
településrendezés, környezet-, természet- és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos beruházások
tervezését – e védelemmel összhangban kell elvégezni (Kötv. 3. §).

A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása
mindenkinek kötelessége. Tilos a kulturális örökség elemeinek veszélyeztetése,
megrongálása, megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása (Kötv. 4. § (1)).
Örökségvédelemmel, régészeti lelőhelyek védelmével kapcsolatos alapvető jogszabályok
jegyzéke:
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökségvédelemről (Kötv.),
1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,
68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról,
43/2020. (IV.22.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes
településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi,
valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról
208/2020. (V.15.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes
építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos eltérő
rendelkezésekről
191/2001 (X.18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról,
439/2013 (XI.20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel
kapcsolatos szakértői tevékenységről.
409/2021. (VII.8.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
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
A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI.2.) MvM
rendelet
A régészeti érintettségű területek Kötv. által meghatározott három fő típusa:
Régészeti lelőhely
A régészeti lelőhely olyan földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség
elemei történeti összefüggéseikben találhatók (Kötv. 7. § (35)). 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 (Kötv. 9. §). A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti
lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni (Kötv. 10. §
(1)). A régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző,
szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük (Kötv. 10. § (2)). Az előbbiek szellemében a
földmunkával járó beruházásokkal a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket lehetőség szerint el
kell kerülni (Kötv. 19. § (1)). Amennyiben erre nincs mód, a régészeti örökség elemei eredeti
helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el (Kötv. 19.§ (2)). A régészeti
feltárások költségeit – a mentő feltárás kivételével – annak kell fedeznie, akinek érdekében az
elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált
(Kötv. 19. § (3)).
Fokozottan védett, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely

A kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű nyilvántartott lelőhelyeket kell jogszabályban
védetté nyilvánítani (Kötv. 12. §). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten
vagy fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába kell sorolni (Kötv. 13. § (3)). Kiemelten
védett az a lelőhely, mely kivételes tudományos jelentőséggel, és nemzetközi vagy országos
szempontból kiemelkedő fontossággal bír. Fokozottan védett az a régészeti lelőhely, melynek
tudományos jelentősége megállapítható, és egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő
fontossággal bír (Kötv. 13. § (4)). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet
olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását
eredményeztheti (Kötv. 13. § (1)).
Régészeti érdekű terület
Régészeti érdekű területnek minősül valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg
és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható
vagy feltételezhető (Kötv. 7. § 29. pont). Régészeti érdekű területen fokozott figyelemmel és
óvatossággal kell eljárni minden földmunkával járó beruházás esetén. Amennyiben bármilyen
beruházás során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a
tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az
általa folytatott tevékenységet abbahagyni, majd a jegyző útján a hatóságnak azt
haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás
elvégzésére jogosult intézményt (Kötv. 24. § (2)). A feltárásra jogosult intézmény köteles a
mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan – az elvárható ütemben –
végezni, az előkerült régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni (Kötv. 24. § (3)). A mentő
feltárás során felmerülő költségeket a feltárásra jogosult intézmény viseli.
Az örökségvédelmi hatástanulmány
Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának
kidolgozása, valamint a helyi építési szabályzat módosítása során. Ha a településfejlesztési
koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi
hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el
kell készíteni (Kötv. 85/A. § (1)). Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott
értékvédelmi terv szerint kell meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre
vonatkozó településfejlesztési és településrendezési eszközöket (Kötv. 85/A. § (2)). Az
örökségvédelmi hatástanulmányt a Kötv. 85/A. §-ában meghatározott esetekben a
településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata
keretében, települési örökségvédelmi hatástanulmányként (a továbbiakban: települési
örökségvédelmi hatástanulmány) a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 14. melléklete szerinti tartalommal a Korm. rendelet (2) bekezdés a)–c) pontja
alapján kell elkészíteni. A települési örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi
munkarésze a 14. mellékletben meghatározott tartalmi elemek közül a régészeti örökség
tárgykörével foglalkozó tartalmi elemek összessége (Korm. rendelet 83. § (3)).
A települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településfejlesztési koncepció
vagy a településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője köteles gondoskodni
(Korm. rendelet 84. § (1)). Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosult az
örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában a régészeti
örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló
kormányrendelet szerint régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő,
valamint a helyi építési szabályzat kidolgozása során a gyűjtőterületén érintett régészeti
gyűjtőkörrel rendelkező múzeum, amely az újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület
terepbejárását térítésmentesen, 60 feltárásra alkalmas nap alatt végzi el (Korm. rendelet 84. §

(2) a)-b) pontjai). A terepbejárás a Kötv. 7. § 30. értelmező rendelkezése alapján régészeti
feltárásnak minősül. A Kötv. 20. § (4) bekezdés h) pontja alapján régészeti feltárásra jogosult
a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló
kormányrendelet szerint régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő
kizárólag az örökségvédelmi hatástanulmányok készítéséhez végzett terepbejárás és műszeres
lelőhely- és leletfelderítés esetén. A terepbejárás a Kötv. 7. § 41. értelmező rendelkezése
alapján 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.
A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint régészeti lelőhely központi, közhiteles
nyilvántartásba vételét feltárásra jogosult intézmény vagy a hatóság, továbbá örökségvédelmi
hatástanulmány készítése esetén örökségvédelmi szakértő kezdeményezheti a 2. mellékletben
meghatározott adattartalmú lelőhely-bejelentő adatlap benyújtásával a nyilvántartást vezető
hatóságnál.
1.2.3. Régészeti lelőhelyek
Csákvár város közigazgatási területét mindösszesen 27 db nyilvántartott régészeti lelőhely
érinti, melyek közül 3 db kiemelten védett (21834, 23935, 69309).
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2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE A
RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGRE
2.1. A területfelhasználási változások ismertetése
2.1.1. Beépítésre szánt területek
A 214/1 hrsz-ú ingatlanon (Vöröskapu utca 12., területe: 3,6 ha) jelenleg a Tersztyánszky
Ödön Sportközpont működik füves centerpályával, hitelesített műfüves edzőpályával,
valamint hozzátartozó lelátóval és sportcsarnokkal. 2021-ben egy felújítási program keretében
teljes talajcserét végeztek a centerpályán, valamint új vízelvezető rendszer került kiépítésre. A
pályák folyamatos használat alatt állnak, rendszeres edzéseket és mérkőzéseket tartanak. A
terület az Esterházy-kastélyhoz tartozó park részét képezi, örökségvédelmi besorolása
történeti kert. Az ingatlanra nagyberuházás keretén belül a meglévő épületek elbontását
követően új sportcsarnok és tanuszoda felépítését tervezi a helyi önkormányzat.
2.2. A változások hatásai a régészeti örökségre
2.2.1. A beépítésre szánt területeken
1. A 214/1 hrsz-ú ingatlanon a közhiteles nyilvántartás alapján nem található régészeti
lelőhely. A stadion és a sportcsarnok felépítésére 1979–81 között került sor, jelentős
földmunkálatokkal egybekötve. A 2021-ben végzett talajcsere és az öntözőrendszer
kiépítésével további talajbolygatások zajlottak a területen. A beépítettsége, a közművek és a
folyamatos használata miatt terepbejárás és műszeres lelőhelyfelderítés sem végezhető az
ingatlanon.
3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV (RÉGÉSZET)

Az 1. számú változtatással érintett, beépítésre szánt terület a korábban itt folyó munkálatok
(sportközpont építése, talajcsere, közművek feketése) miatt erősen bolygatott, ennek ellenére
az esetleges földmunkák során kiemelt figyelemmel kell eljárni, az alábbiak értelmében:
A Kötv. 7. § 20. pontja értelmében nagyberuházásnak minősül a bruttó 500 millió forintos
értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás.
A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy nagyberuházás esetén előzetes régészeti
dokumentációt (a továbbiakban: ERD) kell készíteni, amelynek záródokumentuma a feltárási
projektterv a Kötv. 23/D. § (1) bekezdése értelmében.
A Kr. 24. § (6) bekezdése szerint a feltárási projekttervet tartalmazó előzetes dokumentációt a
földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló azon első hatósági eljárás
megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a hatóság eljár vagy
szakhatóságként vagy szakkérdés vizsgálatával közreműködik.
Az ERD-t a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Magyar Nemzeti
Múzeum (1509 Budapest, Pf.: 365. továbbiakban: Várkapitányság Zrt.) készíti el.
Amennyiben bármilyen régészeti feltáráson kívüli földmunka során régészeti emlék, lelet
vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan
tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet
abbahagyni, majd a jegyző útján a hatóságnak (Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály, cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás
király krt. 13., tel.: 06-22/500-880) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul
tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt (Kötv. 24. § (2)). Az ügyintézés
hatékonysága és az esetlegesen szükségessé váló mentő feltárás mielőbbi megkezdésének
érdekében célszerű a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt is rövidúton tájékoztatni
(Szent István Király Múzeum, 8000 Székesfehérvár, Fő u. 6., tel.: 06-22/315-583, e-mail.:
regeszet@szikm.hu). A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul
megkezdeni, és folyamatosan – az elvárható ütemben – végezni, az előkerült régészeti leletet
ideiglenesen elhelyezni (Kötv. 24. § (3)). A mentő feltárás során felmerülő költségeket a
feltárásra jogosult intézmény viseli.
4. ÖSSZEFOGLALÁS
Csákvár város közigazgatási területét mindösszesen 27 db nyilvántartott régészeti lelőhely
érinti. A nyilvántartott lelőhelyek között 3 darab (21834, 23935, 69309) kiemelten védett
státuszú. A többi régészeti lelőhely általános ex lege védelem alatt áll. A területfelhasználási
változásokkal érintett ingatlanon (214/1 hrsz.) a többszöri talajbolygatások, valamint a
beépítettsége miatt valószínűleg kizárható a régészeti objektum(ok)/jelenség(ek) megléte.

NYILATKOZAT A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
ELKÉSZÍTÉSÉRE VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL
Alulírott Reich Szabina régész nyilatkozom, hogy a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése szerinti előírásoknak megfelelek, valamint a 10. § szerinti szakértői
nyilvántartásban szerepelek.
Okleveles régész szakképesítést igazoló okirat száma: PTE-BTK-PT M 002150
Szakértői nyilvántartási szám: 21-0510
Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészében tervezett megoldások
megfelelnek az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.
Székesfehérvár, 2022. február 15.

Reich Szabina
régész, örökségvédelmi szakértő
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