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BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

Óbarok Község Önkormányzata 2018-ban új településfejlesztési koncepció (továbbiakban: 

TFK) és településrendezési eszközök (továbbiakban: TRE) készítését határozta el. Az új 

településrendezési eszközök a Településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT), a Helyi építési 

szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és annak rajzi mellékletét képező Szabályozási tervek 

(továbbiakban: SZT). A TFK és a TRE a teljes közigazgatási területre készül, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314. R.) tartalmi és alaki 

követelményeiknek megfelelően. A TFK, valamint a TRE készítése egyszerre történik. A 

munka elkészítésével az Önkormányzat a PLANNER-T Kft-t bízta meg.  

Mivel TFK és a TRE egyszerre készülnek, a tervdokumentációk egyeztetésére egy eljárásban 

[314. R. 28.§. (6) bekezdés] kerül sor. A tervdokumentációk egyeztetése a 314. R. szerinti 

teljes eljárás szabályai szerint történik. Az egyeztetési eljárás az előzetes tájékoztatási 

szakasszal, 2020. tavaszán indult (Előzetes tájékoztatás Óbarok településfejlesztési koncepció 

és új településrendezési eszközök készítéséről, valamint a településrendezési eszközök 

környezeti értékelésének tartalmáról, készítette: PLANNER-T Kft.). Jelen dokumentáció a 

314. R. 36.§ b) pontja szerinti véleményezési tervdokumentáció. 

A TFK és a TRE megalapozásához közös Megalapozó vizsgálatok készültek, a 314. R. 1. 

mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően. Mivel a TSZT és HÉSZ 

egyidőben készül, közös szakági Alátámasztó javaslatok kerültek kidolgozásra. Mivel a 

településrendezési eszközök a teljes közigazgatási területre készülnek, a 2/2005. (I.11.) 

Korm.rend. szerinti környezeti vizsgálat is lefolytatásra kerül, mely a településrendezési 

eszközök kidolgozásával és egyeztetésével párhuzamosan zajlik. A környezeti vizsgálat 

eredményének megállapításait a véleményezési tervdokumentáció részét képező települési 

környezeti értékelés tartalmazza. 

A megbízás keretében elkészülő tervezési feladatok az alábbi kötetekben kerültek 

dokumentálásra: 

I. Megalapozó vizsgálatok 

II. Településfejlesztési koncepció 

III. Településszerkezeti terv 

IV. Helyi építési szabályzat 

V. Alátámasztó javaslatok 

VI. Települési örökségvédelmi hatástanulmány 

VII. Települési környezeti értékelés 

Jelen tervdokumentáció 

ÓBAROK KÖZSÉG 
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BEVEZETÉS  

A települési örökségvédelmi tanulmány elkészítésének célja 

 
Óbarok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a hatályos településrendezési 

eszközök felülvizsgálatáról. Az önkormányzat tervezési feladatok elvégzésével a Planner-T 

Kft-t bízta meg. 

 

A települési örökségvédelmi hatástanulmány készítését indokolja, hogy az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (1) bekezdése 

értelmében, a településfejlesztés és a településrendezés során a kulturális örökségük 

sokféleségének és gazdagságának megőrzését, valamint a régészeti örökség védelmét, 

felújításának és továbbfejlesztésének lehetőségét figyelembe kell venni. 

 

A község közigazgatási területére kiterjedő örökségvédelmi hatástanulmány több mint 

10 éve készült, ezért a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi XLIV. törvény 

(továbbiakban Kötv.) 85/A. § (1) értelmében a településfejlesztési koncepció és 

településrendezési eszközök módosításához új örökségvédelmi hatástanulmány készítése 

szükséges. 

 

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

rendelet (továbbiakban Kr.) 84. § (1) értelmében a településfejlesztési koncepció vagy a 

településrendezési eszköz és a településképi rendelet készíttetője települési örökségvédelmi 

hatástanulmány elkészítéséről köteles gondoskodni. Továbbá, a Kr. 91. § (1) figyelembe véve 

a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök jogszabályban meghatározott egyeztetési eljárás keretében 

kialakított szakmai vélemény során figyelemmel kell lenni a védett régészeti örökség 

megőrzésének alapvető követelményére. 

 

A jelen tanulmányt és részeit a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján 

szerzői jogvédelem illeti meg. A tanulmány sokszorosítása, átdolgozása vagy a szerződésben 

rögzített céltól eltérő felhasználása csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. 

A tanulmányból való idézés, arra való hivatkozás csak a forrás pontos megjelölésével jogszerű. 

A szerzői jog megsértése büntetőjogi és kártérítési következményekkel járhat. A vagyoni jogok 

kizárólagos jogosultja annak készítője. A tanulmányt annak megrendelője csak a szerződésben 

meghatározott célra jogosult felhasználni.  

 

Lényeges felhívni a figyelmet, hogy a hatástanulmány a készítés időpontjában 

rendelkezésre álló adatok alapján készült, ezért a jövőben ismertté váló új adatok a 

hatásvizsgálat eredményeinek és következtetéseinek felülvizsgálatát tehetik szükségessé. 
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1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 

1.1) A település történeti leírása 
 

Óbarok a Dunántúlon, a Vértes és a Gerecse hegységek találkozásánál, a Váli-víz 

völgyében fekszik. A völgyet kelet felé kibúvó mészkő sziklasor, nyugat felé a Vértes hegylábi 

dombvonulatai határolják. A mai település két részből áll: Óbarok és Nagyegyháza (korábban 

Kis- és Nagy-Németegyháza, amelyből előbbi a második világháborúban elpusztult), 

közigazgatásilag pedig Fejér megyében, a Bicskei járáshoz tartozik.  

A középkori feljegyzésekben Bark, Barok és Barak nevekkel említett mai Óbarok 

települési előzményéről és korai történetéről viszonylag kevés történeti adtunk van. Barokra 

vonatkozó első adat 1339-ből ismert, amikor a mai Újbarok vagy Felcsút közigazgatási 

területén keresendő Sávoly (Sorul) falu határának okleveles leírásában Barok is említésre 

került. Ebben az időben valószínűleg a keresztes lovagok birtoka volt, mivel István nádor 

Szentlőrinczi Imrének és fiainak, a fehérvári polgároknak és a csóri lakosoknak, Konth 

Miklósnak, valamint a mohai lakosoknak Iszka és valószínűleg a mai Óbarok elődjével 

azonosítható Bárok nevű birtokokat, – mint a keresztesek tulajdonát – elfoglalni megtiltotta. 

Ugyancsak valószínű, hogy Barok ekkortájt templomos hely lehetett, mivel az 1462-ben 

keltezett feljegyzés beszámol arról, hogy az esztergomi érsek fogadta Környe, Bicske és Bark 

plébánosait. Egy másik ügy kapcsán, 1466-ban Mátyás király egyezséglevelében az esztergomi 

érsekségnek megtiltotta, hogy Bark nevű birtokán vámot szedjen. A település a török időkben 

valószínűleg elnéptelenedett. Barokra vonatkozó következő adatunk már a török kiűzését 

követő újratelepítés időszakából való. 1695-ben ugyanis Sajnovics Mátyás Bárok-pusztára 

örökségi és egyháztól való megváltás jogán igényt formált. A mai Óbarok és Újbarok az 1700-

as évek elején érkezett német telepesekkel népesült be, és nyerte el mai formáját. 

Óbarok közigazgatási egységének északi részén található a mai Nagyegyháza, amely 

eredetileg Németegyháza volt és két településrészből állt. Kis-Németegyháza 1944-45-ben 

elpusztult, Nagy-Németegyháza pedig a háború után Nagyegyháza-puszta néven mai napig 

fejlődő településrész. Németegyháza, vagy máshol Németegyházként nevezett település első 

említése 1446-ből való, amikor Ulászló király Rozgonyi István temesi comes fiának, Jánosnak 

az érdemeire tekintettel adományként adta Vitány várát és annak összes tartozékát, egyebek 

mellett Németegyháza pusztát. 1453-ban a Rozgonyi testvéreknek és utódaiknak tett újabb 

adományában Ulászló király a Vitány vár filiájaként ismét megemlítette Németegyháza 

települést. 1459-ben Mátyás király is megerősítette a Rozgonyiakat korábbi birtokaikban, így 

Németegyháza tekintetében is. 1461-ben birtokper alakult ki a Rozgonyi család tagjai között, 

amely Németegyháza pusztát is érintette. 1465-ben Mátyás király bírsággal sújtotta Rozgonyi 

István fiát, Jánost, mivel a király hívására nem jelent meg, hogy Rozgonyi Jánosnak és 

testvéreinek Vitány vár és tartozékai, köztük Németegyháza, birtokok miatt történt 

ellentmondásról számot adjon. 1520-ban a budai káptalan bizonyította, hogy II. Lajos király 

parancsára nemes Bycskei András tulajdona volt a Zerdahelyi Emreffy Mihálytól kapott bicskei 

udvarház, valamint a Németegyház puszta közelében fekvő Bálintbíró-réte és Pálispán-gátja. 

Ezt követően Németegyháza a továbbiakban nem került megemlítésre, amiből arra 

következtethetünk, hogy a török hódoltság alatt valószínűleg elnéptelenedett. Következő 

említése az újratelepítést követően, Gróf Battyányi Ádám által 1702-ben készített 

birtokleírásból maradt fent. A templom romjait 1703-ban rudera etiam antiqua Ecclesiae említi 

egy összeírás. 
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1. kép. Óbarok határa az 1782-1785 között készült Első Katonai Felmérésen  

(forrás: Arcanum /mapire.eu) 
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2. kép. Óbarok határa az 1806-1869 között készült Második Katonai Felmérésen 

(forrás: Arcanum /mapire.eu) 

 

 
3. kép. Óbarok határa az 1869-1887 között készült Harmadik Katonai Felmérésen 

(forrás: Arcanum /mapire.eu) 
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4. kép. Óbarok határa a XIX. századi kataszteri térképen 

(forrás: Arcanum /mapire.eu) 
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1.2) A település régészeti örökségének felmérése terepbejárással 
 
A vizsgálat alá vont terület a Fejér megyei Óbarok község közigazgatási egysége. 

A jelen örökségvédelmi hatástanulmány a jogszabályi kereteknek megfelelő 

tartalommal, különösen a Kr. 14. mellékletében foglaltakat figyelembe véve készült. Ennek 

alapján a hatástanulmány tartalmát, valamint az alkalmazott módszereit alapvetően 

meghatározza, hogy a településrendezési eszközök tervezett módosítása örökségvédelmi 

szempontból milyen kockázattal járt.  

 

Az értékvizsgálat során alkalmazott módszerek 

A vizsgálat során alkalmazható módszerek a következők: 

(1) Az előzetesen ismert régészeti lelőhelyek adatainak felkutatása:  

Az adattári, szakirodalmi, térképészeti, levéltári adatgyűjtés, a közhiteles 

lelőhelyadatok lekérdezése, valamint ezek összehasonlító vizsgálata és bemutatása. 

(2) Prediktív modell eredményeire való támaszkodás: 

Amennyiben ilyen modell az adott település relációjában elkészíthető vagy 

korábban már készült és rendelkezésre áll. 

(3) Régészeti terepbejárás: 

A település régészeti örökségének terepbejárással kell megvalósítani. 

(4) A lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve 

leletfelderítés, amely itt a régészeti terepbejárás során, indokolt esetben fémkereső 

műszer alkalmazását jelenti. 

A jelen örökségvédelmi hatástanulmány készítése során az adattári, szakirodalmi, térképészeti, 

levéltári adatgyűjtésre, a közhiteles lelőhelyadatok lekérdezésére, az adatok értékelésére, 

továbbá légi-régészeti lelőhely-felderítésre és régészeti terepbejárásra került sor.  
 

Kutatási előzmények: 

Óbarok község területe a múlt számos szakaszában lakott volt, ezért a település 

határából több jelentős régészeti emlék ismert. Ugyanakkor ezek többnyire a település 

körülvevő, főleg mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanokon lokalizálhatók, miközben 

utalni kell arra, hogy a mai lakó- és gazdasági épületekkel sűrűn beépített település nem kedvez 

a régészeti kutatás lehetőségének.  

Az ország régészeti értékekeinek szisztematikus számbavételére vállalkozó 

Magyarország Régészeti Topográfiája sorozat Óbarok vonatkozásában nem készült. 2010-ben 

Vágner Zsolt készített Óbarok területére települési örökségvédelmi hatástanulmányt, amelyben 

számba vette az addig ismert régészeti lelőhelyeket. Tény azonban, hogy Óbarok közigazgatási 

egységén belül nagy körültekintéssel végzett adatgyűjtésre, szisztematikus terepbejárásra és 

átfogó régészeti kutatásra máig nem került sor. A részletes régészeti topográfia hiányát 

hangsúlyozva a jelen tanulmány és hatáselemzés elsősorban a Miniszterelnökség kulturális 

örökségvédelemért felelős Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság 

Régészeti Főosztály (továbbiakban Miniszterelnökség) által vezetett lelőhely-nyilvántartásában 

szereplő adatokra, vagyis a korábbi régészeti kutatásokból származó információkra, továbbá a 

jelen tanulmányt megalapozó terepbejárás eredményeire támaszkodik.  

 

Adattári, szakirodalmi, térképészeti, levéltári adatgyűjtés 

Óbarok közigazgatási területére vonatkozó régészeti adatokat a Fejér megye területén 

illetékes Szent István Király Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adattára, a 

Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázisa, valamint a közhiteles adatbázist működtető 

Miniszterelnökség tart nyilván.  
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A rendelkezésre álló térképészeti dokumentumok közül régészeti szempontból 

elsősorban a katonai felmérésekre támaszkodhatunk. Az Első Katonai Felmérés 1763-1787 

között készült térképlapján (1. kép) jól látható a Váli-víz keleti, hegylábi területén létesült Barak 

egyutcás település. A patak menti utcát két oldalról szegélyező házsorok mögött élő sövénnyel 

és fákkal övezett porták vannak. Templomot ezen a lapon nem jelöltek. A későbbi Nagyegyháza 

elődjének tekinthető Nagy-Németegyháza, a Váli-víz nyugati oldalágának völgyében, a 

Bánhida felé vezető országút mellett lévő házsorként van feltűntetve. Az 1806-1869 között 

készült Második Katonai Felmérésen (2. kép) Óbarok település szerkezete és annak környezete 

részletesen került ábrázolásra. Ugyanakkor a település szerkezete némileg átalakult. A 

korábban ábrázolt egyutcás képpel szemben itt, az lakóépületek elszórt elhelyezkedése látható, 

Nagy-Némegyháza területén pedig majorsági épületek sora került létesítésre. A külterület 

használatban számottevő változást a korábbi állapothoz képest nem lehet megfigyelni. A falu 

körül továbbra is a mezőgazdasági területek, főleg a szántók, kevésbé legelők domináltak. A 

lakott résztől nyugatra és keletre összefüggő erdőterület van. Az 1869-1887 között készült 

Harmadik Katonai Felmérésen és kataszteri térképeken (3-5. kép) a településről a korábbiaknál 

részletesebb és pontosabb kép tárul elénk, de a korábban kialakult állapothoz képest jelentős 

változás már nem látható. A történeti térképek összességében azt mutatják, hogy a település 

mérete, a lakott ingatlanok kiterjedése és elhelyezkedése az 1800-as évek elején kialakult 

állapotot követően nagyjából állandó volt és a következő két évszázadban csupán kis mértékben 

módosult.   

 

Régészeti terepbejárás 

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

rendelet az újonnan beépítésre szánt területek esetén kötelező érvénnyel írja elő a település 

régészeti örökségének terepbejárással való felmérését.  

A terepbejárás a régészeti topográfiai felderítés szabályai szerint készült, olyan módon, 

amely alkalmas a régészeti lelőhelyek kiterjedésének, intenzitásának, korának és jellegének 

dokumentálására, valamint régészeti érdekű területek és régészeti védőövezetek kijelölésére és 

térbeli lehatárolására. Általános szabályként kijelenthető, hogy a terepbejárás nem csupán a 

fejlesztésre kijelölt ingatlanokra korlátozódik, hanem azok közvetlen környezetére is kiterjed. 

Általános szabály, hogy a nyomvonalas létesítmények esetében a terepbejárás a változtatással 

érintett területre, valamint a köré vont 100 méteres sávra terjed ki. A terepbejárást minden 

esetben irodai előkészítés előzi meg, amelynek során a bejárás útvonal az előzetes adatgyűjtés 

eredményeinek figyelembe vételével kerül megtervezésre. 

A vizsgálati terület bejárása a szórványos vagy gyér intenzitású lelőhelyek létének, 

illetve határának megállapítása céljából extenzív vizsgálati módszer alkalmazásával történt. Ez 

a terepbejárási módszer a kutatási terület olyan nem szisztematikus vizsgálatát jelenti, 

amelynek során a korábbi régészeti topográfiai tapasztalatok alapján emberi megtelepedés 

lehetséges térszínei (pl. vízfolyások melletti alacsony dombok, magaslatok, stb.) kerültek 

megvizsgálásra. A terepbejárást végző minden szakember megfelelő vízszintes 

helymeghatározási pontosságú, útvonalak és pontok rögzítésére, valamint tárolására alkalmas 

műszert (GPS) használt. A terepbejárás során a kutatott területek pontos térbeli azonosítása a 

műszer útvonalrögzítésének (tracklog) bekapcsolásával történt. A régészeti korú lelet (pl.: 

kerámia edénytöredék, fém, csont, stb.) pontos térbeli helyzet a műszerben pontként tárolásra 

került. A felszínen jelentkező régészeti korú leletanyag begyűjtésére ugyanakkor nem került 

sor, csupán azok térbeli pozíciójának rögzítésére.  

Annak ellenére, hogy a Kr. a régészeti terepbejárást csak a beépítésre jelölt területek 

esetén írja elő, több szakmai iránymutatás szerint a települési örökségvédelmi hatástanulmány 

készítésekor ajánlatos azon területek extenzív lelőhelylokalizációs terepbejárással való 

kutatása, ahol még egyáltalán nem, vagy nem kielégítő mértékben ismerünk régészeti 
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lelőhelyeket. A nem kielégítő mérték ez esetben azt jelenti, hogy olyan múzeumi, szakirodalmi 

adatok birtokában vagyunk, amelyek alapján a vizsgált területen régészeti lelőhely 

valószínűsíthető, de sem pontos helye, sem lehatárolása nem ismert, vagy nem kellően 

dokumentált. 

Mindezek figyelembe vételével a vizsgálandó területen cél volt a lehetséges összes 

régészeti lelőhely felkutatása. A terepbejárás előkészítését pedig minden esetben a már ismert 

adatok összegyűjtése előzte meg (pl. múzeumi adattár és leltárkönyvek, szakirodalom, korábbi 

térképek összegyűjtése, továbbá légi felvételek használata). 

A régészeti lelőhelylokalizációs és állapotfelmérő bejárásokra 2021. október 28-29. 

között és november 4.-én került sor. A jelen esetben a település határában és különös tekintettel 

a beépítésre szánt ingatlanok területén végzett extenzív terepbejárás során az alább táblázatban 

felsorolt nyilvántartott lelőhelyeken túl, további régészeti lelőhelyek kerültek lokalizálásra. 

 

Légi régészeti lelőhely-felderítés  

Óbarok község közigazgatási területén a terepbejáráshoz kapcsolódóan légi régészeti 

lelőhely-felderítést végeztünk. Itt elsősorban a vizsgálat alá vont ingatlanok és tágabb 

környezetük, vagyis a régészeti lelőhellyel biztosan vagy feltételesen érintett területek légi 

felderítésére került sor. A jelenlegi hasznosításból következő állapot a légi régészeti 

megfigyelés szempontjából kedvezőtlen és kedvező észlelési körülményeket egyaránt 

biztosított. A kutatáshoz egy Parrot Disco fix-szárnyú, valamint egy 3DR SOLO típusú, 

quadcopter drónt és 4K Gopro 4 Black típusú valamint Mapir Survey 3 NCG speciális NIR 

kamerát használtunk. A kérdéses területek többszöri, különböző magasságokból és különböző 

szögekből, jó fényviszonyok mellett pásztáztuk. A vegetációs körülmények új régészeti 

lelőhelyre vonatkozóan, illetve a már nyilvántartásba vett régészeti lelőhely esetében az 

ismerteken túl új adatot nem eredményeztek.  

A hatástanulmányt megalapozóan a készítéskor rendelkezésre álló műholdkép, orto- és 

légifotó adatbázisokban (GoogleEarth, FÖMI, fentrol.hu, GeoX Magyarország, stb.) tárolt 

képek régészeti szempontból áttekintésre kerültek, de új régészeti lelőhelyre utaló, illetve a már 

nyilvántartásba vett régészeti lelőhely esetében az ismerteken túl, új adatot nem eredményeztek. 

 

 
5. kép: 89641, 89643 számon nyilvántartott és Váli-víz-völgye 3 néven azonosított régészeti 

lelőhelyek területe légi felvételen 
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1.3) A település régészeti értékleltára 
 
1.3.1.Védett régészeti lelőhelyek 

Óbarok közigazgatási területen a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

7. § 45. pontja, továbbá a 11-17 § szerint meghatározott módon, kiemelten vagy fokozottan 

védett régészeti lelőhely nem található. 

 

1.3.2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
A régészeti lelőhelyekről a Miniszterelnökség vezet közhiteles nyilvántartást. A jelen 

tanulmány a 2020.6.3. dátummal a fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Főosztály által FE-08/ÉPÍT/1728-5/2020 ügyiratszámon kiadott tájékoztatás 

és adatszolgáltatás alapján készült.  

 

 

6. ábra: Nyilvántartott, ismert és újként azonosított régészeti lelőhelyek összefoglaló táblázata 
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NÉV HRSZ YKORR XKORR 
AZONOSÍTÁS 

ALAPJA 

1 58896 Pusztatemplom 0521, 0522/2 611743 242836 nyilvántartás 

3 21623 Nagyegyháza 0535/8 612211 242020 nyilvántartás 

4 89641 Váli-víz völgye 1. 0266, 0267, 0269 614687 237536 nyilvántartás 

5 89643 Váli-víz völgye 2. 0267 614918 237312 nyilvántartás 

6 97381 Vörös-oldal 0396/2, 0408/3 614013 239323 nyilvántartás 

7 - Váli-víz völgye 3. 0263, 0265, 0266 614635 237796 terepbejárás 

8 - Liponya 1. 0340 612849 238889 terepbejárás 
9 - Liponya 2. 0336/1, 0336/2, 0337/2 613268 238995 terepbejárás 
10 - M1 autópálya 42. km 0334/1, 0385/1, 0386 613273 239495 szakirodalom 

11 - Falu-alatti-dűlő 0276/4 614077 237299 terepbejárás 

12 56548 Körtvélyes 0327/1 614879 238974 nyilvántartás 

13 - Kerekdomb 9209/1, 9209/2, 9209/3 613746 238887 terepbejárás 

14 - Vörösföldi-dűlő 0477 612363 241237 terepbejárás 

15 - Temetői-tábla 0525, 0526, 0527 611837 243081 terepbejárás 

16 - Törökfürdő 0500/1 611745 241043 terepbejárás 
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A régészeti lelőhelyek részletes ismertetése 
1. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Óbarok 

 Nyilvántartási azonosító szám 58896 

2 Lelőhely neve Pusztatemplom 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-234 Koordináták EOV Y 611743 EOV X 242836 

 Helyrajzi szám 0521, 0522/2 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Nagyegyháza településrészen, az egykori bányaüzemi épületegyüttestől 
É-ra, a Hármas-tó Ny-i oldalán emelkedő alacsony dombon található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Jelenlegi állapot erdő 

6 Veszélyeztetettség bolygatás, erózió, 
kincskeresés, beépítés 

7 Ismertség nyilvántartás 

8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE BTK 

1088 Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021. 10. 30. 
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3. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Óbarok 

 Nyilvántartási azonosító szám 21623 

2 Lelőhely neve Nagyegyháza 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-243 Koordináták EOV Y 612211 EOV X 242020 

 Helyrajzi szám 0535/8 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Nagyegyháza településrészen, az egykori Vegyépszer Vállalat telepén  
található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Jelenlegi állapot beépített 

6 Veszélyeztetettség bolygatás 

7 Ismertség nyilvántartás 

8 Tevékenység adatgyűjtés 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE BTK 

1088 Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021. 10. 30. 
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4. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Óbarok 

 Nyilvántartási azonosító szám 89641 

2 Lelőhely neve Váli-víz völgye 1. 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-421 Koordináták EOV Y 614687 EOV X 237536 

 Helyrajzi szám 0266, 0267, 0269 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Óbarok külterületén, a belterülettől DK-re, a Váli-víz-völgyének K-i 
oldalán, az üzemanyag-bázistól Ny-ra elterülő szántóföldön található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdasági terület, 

szántó 

6 Veszélyeztetettség bolygatás, erózió 

7 Ismertség nyilvántartás 

8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE BTK 

1088 Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021. 10. 30. 
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5. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Óbarok 

 Nyilvántartási azonosító szám 89643 

2 Lelőhely neve Váli-víz völgye 2. 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-421 Koordináták EOV Y 614918 EOV X 237312 

 Helyrajzi szám 0267 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Óbarok külterületén, a belterülettől DK-re, a Váli-víz-völgyének K-i 
oldalán, az üzemanyag-bázistól Ny-ra elterülő szántóföldön található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdasági terület, 

szántó 

6 Veszélyeztetettség bolygatás, erózió 

7 Ismertség nyilvántartás 

8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE BTK 

1088 Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021. 10. 30. 
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6. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Óbarok 

 Nyilvántartási azonosító szám 97381 

2 Lelőhely neve Vörös-oldal 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-421 Koordináták EOV Y 614013 EOV X 239323 

 Helyrajzi szám 0396/2, 0408/3 

 Földrajzi leírás  

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora  kiemelten védett régészeti lelőhely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Jelenlegi állapot zártkerti terület 

6 Veszélyeztetettség bolygatás, beépítés 

7 Ismertség nyilvántartás 

8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE BTK 

1088 Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021. 10. 30. 
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7. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Óbarok 

 Nyilvántartási azonosító szám - 

2 Lelőhely neve Váli-víz völgye 3. 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-421 Koordináták EOV Y 614635 EOV X 237796 

 Helyrajzi szám 0263, 0265, 0266 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Óbarok külterületén, a belterülettől DK-re, a Váli-víz-völgyének K-i 
oldalán, az üzemanyag-bázistól Ny-ra elterülő szántóföldön található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdasági terület, 

szántó 

6 Veszélyeztetettség bolygatás, kincskeresés 

7 Ismertség terepbejárás 

8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE BTK 

1088 Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021. 10. 30. 
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8. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Óbarok 

 Nyilvántartási azonosító szám  

2 Lelőhely neve Liponya 1. 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-421 Koordináták EOV Y 612849 EOV X 238889 

 Helyrajzi szám 0340 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Óbarok külterületén, a belterülettől Ny-ra, a Liponya-dűlő Ny-i oldalán 
emelkedő alacsony dombon található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdasági terület, 

szántó 

6 Veszélyeztetettség bolygatás, erózió 

7 Ismertség terepbejárás 

8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE BTK 

1088 Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021. 10. 30. 
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9. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Óbarok 

 Nyilvántartási azonosító szám  

2 Lelőhely neve Liponya 2. 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-421 Koordináták EOV Y 613268 EOV X 238995 

 Helyrajzi szám 0336/1, 0336/2, 0337/2 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Óbarok külterületén, a belterülettől Ny-ra, a Liponya-dűlő K-i oldalán 
emelkedő alacsony dombon található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdasági terület, 

szántó  

6 Veszélyeztetettség bolygatás, erózió 

7 Ismertség terepbejárás 

8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE BTK 

1088 Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021. 10. 30. 
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10. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Óbarok 

 Nyilvántartási azonosító szám  

2 Lelőhely neve M1 autópálya 42. km 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-421 Koordináták EOV Y 613273 EOV X 239495 

 Helyrajzi szám 0334/1, 0385/1, 0386 

 Földrajzi leírás 
A régészeti lelőhely Óbarok külterületén, a belterülettől Ny-ra, a Liponya-dűlő K-i oldalán 
emelkedő dombon, az M1 autópálya 42. km-énél található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Jelenlegi állapot autópálya, mezőgazdasági 

terület, erdő 

6 Veszélyeztetettség bolygatás 

7 Ismertség szakirodalom 

8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE BTK 

1088 Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021. 10. 30. 
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11. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Óbarok 

 Nyilvántartási azonosító szám  

2 Lelőhely neve Falu-alatti-dűlő 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-421 Koordináták EOV Y 614077 EOV X 237299 

 Helyrajzi szám 0276/4 

 Földrajzi leírás 
A lelőhely Óbarok község külterületének D-i részén, a Váli-víz-völgyének Ny-i felén húzódó 
dombvonulaton, a szennyvíztisztító mellett és attól D-re  található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdasági terület, 

szántó 

6 Veszélyeztetettség bolygatás, kincskeresés 

7 Ismertség terepbejárás 

8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE BTK 

1088 Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021. 10. 30. 
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12. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Óbarok 

 Nyilvántartási azonosító szám 56548 

2 Lelőhely neve Körtvélyes 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-421 Koordináták EOV Y 614879 EOV X 238974 

 Helyrajzi szám 0327/1 

 Földrajzi leírás A lelőhely Óbarok község külterületén, az M1 autópálya É-i oldalán található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Jelenlegi állapot autópálya  

6 Veszélyeztetettség bolygatás, beépítés 

7 Ismertség  

8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE BTK 

1088 Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021. 10. 30. 
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13. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Óbarok 

 Nyilvántartási azonosító szám  

2 Lelőhely neve Kerekdomb 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-421 Koordináták EOV Y 613746 EOV X 238887 

 Helyrajzi szám 9209/1, 9209/2, 9209/3 

 Földrajzi leírás 
A lelőhely Óbarok község belterületén, az Ady Endre utca, Fő utca és temető által határolt 
területen található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Jelenlegi állapot közterület 

6 Veszélyeztetettség bolygatás, elfedés 

7 Ismertség nyilvántartás 

8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE BTK 

1088 Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021. 10. 30. 
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14. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Óbarok 

 Nyilvántartási azonosító szám  

2 Lelőhely neve Vörösföldi-dűlő 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-243 Koordináták EOV Y 612363 EOV X 241237 

 Helyrajzi szám 0477 

 Földrajzi leírás 
A lelőhely Óbarok község külterületén, Nagyegyháza településrész határán a Váli-víz-
völgyének Ny-i oldalán lévő dombvonulat magaslati pontján felhagyott kőbánya mellett 
területen található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Jelenlegi állapot mezőgazdasági terület, 

szántó 

6 Veszélyeztetettség bolygatás, kincskeresés 

7 Ismertség nyilvántartás 

8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE BTK 

1088 Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021. 10. 30. 
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15. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Óbarok 

 Nyilvántartási azonosító szám  

2 Lelőhely neve Temetői-tábla 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-234 Koordináták EOV Y 611837 EOV X 243081 

 Helyrajzi szám 0525, 0526, 0527 

 Földrajzi leírás 
A lelőhely Óbarok község külterületén, Nagyegyháza településrész É-i határán a Temetői-
tábla nevű határrészben található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Jelenlegi állapot mezőgazdasági terület, gyep 

6 Veszélyeztetettség bolygatás, kincskeresés 

7 Ismertség  

8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE BTK 

1088 Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021. 10. 30. 
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16. lelőhely      68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti adatlap 

1 Megye Fejér Település neve Óbarok 

 Nyilvántartási azonosító szám  

2 Lelőhely neve Törökfürdő 

3 Térképvetület EOV Térképlap száma 64-234 Koordináták EOV Y 611745 EOV X 241043 

 Helyrajzi szám 0500/1 

 Földrajzi leírás 
A lelőhely Óbarok község külterületén, Nagyegyháza településrész határán a zártkerti 
övezettől D-re, a műút K-i oldalán található. 

 Helymeghatározás pontossága < 10 m 

4 Régészeti jelenségek jellege és kora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Jelenlegi állapot kertes terület 

6 Veszélyeztetettség bolygatás, beépítés 

7 Ismertség  

8 Tevékenység adatgyűjtés, terepbejárás 

9 Fogadó múzeum leletgyűjtés nem történt 

10 
Bejelentő Dr. Tankó Károly, ELTE BTK 

1088 Bp. Múzeum krt. 4/b 

11 Kelt 2021. 10. 30. 
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Az érintett örökségi elemek számbavétele és állapotuk ismertetése kapcsán fel kell hívni a 

figyelmet arra az általános szabályra, amely szerint a régészeti lelőhelyek pontos kiterjedése 

kizárólag felszíni vizsgálatokkal (pl. terepbejárás) csak hozzávetőlegesen állapítható meg, 

továbbá a felszíni lokalizációt erőteljesen korlátozó tényezők (pl. vegetáció, beépítés, elfedés, 

stb.) miatt a régészeti érintettség meghatározásánál gyakran csak a korábbi, vegetáció-mentes 

időszakban végzett megfigyelésekre támaszkodhattunk. Fontos továbbá kiemelni, hogy a 

régészeti lelőhelyek helyzete és kiterjedése a jövőbeni régészeti kutatások eredményei alapján 

módosulhat. 

 

 

2) A rendezés során tervezett változások hatáselemzése 
 
2.1) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és 
középtávon tervezett változások ismertetése 

 

2.1.1. A jelenlegi állapot és terület-felhasználás a régészeti örökség összefüggésében 

Óbarok község határában jelenleg 16 régészeti lelőhely ismert. A lelőhelyek többsége általános, 

illetve korlátozott gazdálkodás alá vont mezőgazdasági művelés alatt állnak és elsősorban 

szántóként vagy kisebb részben gyepként hasznosítják őket. Ilyen a 89641 és 89643 számon 

nyilvántartott, valamint a Liponya 1, Liponya 2, Temetői-tábla, Vörösföldi-dűlő és a Váli-víz-

völgye 3 néven azonosított régészeti lelőhelyek. Az 58896 számon nyilvántartott régészeti 

lelőhely részben erdőben van, kisebb részben mezőgazdasági művelés alatt áll. Az 56548 

számon nyilvántartott és az M1 autópálya 42. km néven azonosított régészeti lelőhelyek részben 

autópályával beépített, részben mezőgazdaságilag hasznosított, illetve részben erdősített 

földterületen van. A Kerekdomb néven azonosított régészeti lelőhely nem-beépített belterületi 

ingatlanokon van. A 21623 számon nyilvántartott régészeti lelőhely beépített, illetve elfedett 

ingatlanrészen helyezkedik el. A 97381 számon nyilvántartott és a Törökfürdő néven 

azonosított régészeti lelőhely részben erdő részben zártkerti jellegű területen található. 

  
terület-felhasználás lelőhelyek száma arány 

mezőgazdasági terület (szántó) 7 45% 

mezőgazdasági terület 
(zártkert, szőlő, gyümölcsös) 

1 6% 

mezőgazdasági terület (gyep, 
rét, legelő) 

3 19% 

erdő 2 12% 
belterület 1 6% 
ipari gazdasági, kereskedelmi, 
sport és különleges terület 

2 12% 

Terület-felhasználás a régészeti örökség összefüggésében 
(a lelőhelyek számának feltüntetésnél az osztott ágban lévő lelőhelyek aránynak megfelelően, például a gyep és 

erdőművelés alatt lévő lelőhely 0,5 értékben a gyep és 0,5 értékben az erdő terület-felhasználásnál kerültek 

számba vételre) 

 
Amint a fentiekből kitűnik, a régészeti lelőhelyek főleg mezőgazdaságilag hasznosított 

ingatlanokon találhatók, azon belül pedig nagyobb részben szántóként hasznosítják őket, kisebb 

részben gyep, legelő vagy zártkerti művelési ágban vannak. Ez azért lényeges, mivel a szántott 

területeken a jelenlegi hasznosításhoz kapcsolódó mezőgazdasági talajmunkák az 

örökségvédelmi elemek bolygatását idézhetik elő. A földművelés következtében kialakuló 

lassú talajerózió a lelőhelyek fokozatos állagromlását, szélsőséges esetekben akár végleges 

pusztulását is okozhatja. Ezt elkerülendő a lelőhelyek területét a földművelésből kivonni, 

legelőként vagy kaszálóként hasznosítani javasolt. A talajművelés mellőzésével járó 
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mezőgazdasági hasznosítás hosszú távon biztosítja a föld alatt rejlő régészeti emlékek jelen 

állapotában való megőrzését, valamint csökkenti az állagromlásukat előidéző egyéb káros 

hatások mértékét. 

 
2.1.2 Változtatási szándékok  

A tervezői tájékoztatás szerint a korábban hatályos rendezési tervhez képest csak kisebb léptékű 

változtatások történnek. A már korábban beépítésre kijelölt övezetei besorolások továbbra is 

érvényben maradnak, amelyek mellett újabb fejlesztési területek kerülnek kijelölése. A 

településrendezési terv módosításai kis mértékben változtatják a település területhasználatát.  

 
Óbarok község területén tervezett módosítások összefoglaló térképe  

a régészeti lelőhelyek (piros) feltűntetésével 
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Óbarok község területén jogszabályi kötelezettségből eredő módosítások összefoglaló térképe 

a régészeti lelőhelyek (piros) feltűntetésével 

 

  



Régészeti hatástanulmány Óbarok község településrendezési eszközeinek módosításához 30 

2.2 Változtatási szándékok hatásai a régészeti örökségre 

A tervezett módosítások közül a II/j. jelöléssel ellátott területfelhasználásái változtatások 

érintetnek régészeti lelőhelyet. A többi változtatás nincs hatással ismert és nyilvántartott 

régészeti örökségre.  

 

1 Változtatási szándék: 
Területfelhasználási változás: 

beépítésre szánt terület beépítésre 

szánt területből  

Régészeti érintettség:  
A területfelhasználási változatással 

érintett területen Liponya 2 néven 

azonosított régészeti lelőhely 

található.  

 
 

A módosítás a hatályos tervben beépítésre szánt terület továbbra is beépítésre szánt terület 

marad. A beépítés lehetősége a régészeti lelőhellyel érintett ingatlanrészen örökségvédelmi 

szempontból a jelenlegi állapothoz képest kedvezőtlen irányú változtatás. A beépítéssel járó 

földmunkák a régészeti lelőhely területén régészeti értékeket bolygathatnak meg, fedhetnek el 

vagy szélsőséges esetben akár meg is semmisíthetik őket.  

Ezt megelőzendő a régészeti lelőhelyet a fejlesztésre kijelölt területből kihagyni, a 

földmunkával járó beruházásokkal elkerülni javasolt. Ennek ajánlott módja a terület 

zöldfelületként (pl. gyep, védelmi erdő) kijelölése a későbbi beépítési tervekben. Amennyiben 

ez nem lehetséges vagy jelentős költségnövekedéssel járna, úgy a régészeti lelőhely területén 

földmunka csak megelőző régészeti feltárást követően végezhető. 
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3. Értékvédelmi terv 
 

Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények, 

valamint az önkormányzati feladatok meghatározása.  

 
3.1. Az értékleltárban szerepeltetett régészeti értékek megőrzését biztosító 
szempontok és követelmények 
A régészeti emlékek megmaradásának, feltárhatóságának, bemutathatóságának vagy 

pusztulásának lehetőségei a 2001. évi LXIV. törvény értelmében a régészeti örökség elemeit 

lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban és eredeti összefüggéseikben kell 

megőrizni. A védelmükre irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző és csak szükség 

esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. Amennyiben a régészeti örökség elemeit eredeti 

összefüggésükből, a régészeti lelőhely területről valamely oknál fogva mégis el szükséges 

mozdítani, arra csak régészeti feltárás keretében kerülhet sor. 

A régészeti leletek jelenleg a földfelszín alatt vannak. A jelenlegi állapot fenntartása az 

Óbarok területén nyilvántartott lelőhelyek esetében megfelelően biztosítja a még bolygatatlan 

régészeti leletek eredeti összefüggésben való megőrzését. Amennyiben ez az állapot bármilyen 

földmunkával járó beruházás megvalósítása végett változik, úgy a régészeti leletek szakszerű 

feltárása a fejlesztést megelőzően, a földmunkákhoz ütemezve lehetséges.  

Ha a feltárás során országos jelentőségű régészeti objektum kerül napvilágra, úgy annak 

konzerválását, eredeti helyén való megőrzését, az építési kiviteli tervekbe beépítve kell 

biztosítani.  

 

3.2. Az önkormányzati feladatok meghatározása 
Nagyegyháza külterületén, az 58896 számon nyilvántartott, középkori templomrom és 

középkori, újkori temető régészeti lelőhely és környezete jelen állapotában megóvásra javasolt. 

A templom még álló kőfalának, továbbá a temetőben látható 1800-as évszámokkal jelölt 

sírkövek állagmegóvása időszerű lenne. A régészeti lelőhely területének parkosítása, a mellette 

elhaladó turistaúthoz való bekapcsolása, valamint emlék- és pihenőhely kialakítása 

mindenképpen emelné a község kulturális értékét, turisztikai vonzerejét.  

 

3.2.1. Folyamatok iránya, visszafordíthatósága  
A régészeti lelőhelyek területének jelenlegi hasznosításából adódó károsan ható folyamatok 

lassítása, visszafordítása érdekében az ingatlantulajdonos, a helyi önkormányzat és az 

örökségvédelemi szakemberek (hatóság, múzeum) konstruktív együttműködése szükséges. 

Ellenkező esetben a negatív folyamatok visszafordíthatatlan károkat okozhatnak, amelyek a 

kulturális örökség elemeinek részleges vagy teljes megsemmisüléséhez vezethetnek. 

 

3.2.2. Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei  
A régészeti lelőhelyek fokozatos állagromlásának lassítása, megállítása csak a helyi 

önkormányzat, a szakemberek (területileg illetékes megyei kormányhivatal örökségvédelmi 

irodája, megyei múzeum) és az érintett magánszemélyek vagy vállalkozások 

együttműködésével lehetséges.  

A fejlesztési övezetben található régészeti lelőhelyen a tervezett beruházás 

megvalósulása esetén a régészeti emlékekben keletkező károk enyhítésére nincs, csupán 

megelőzésre van lehetőség. Ennek a törvény által előírt módja a régészeti lelőhely elkerülése, 

jogszabályi módon meghatározott elfedése, vagy a beruházást megelőző feltárása. 
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4. Összefoglalás 

A régészeti lelőhelyek az emberiség és a magyarság történetének, települési 

viszonyainak, életmódjának fontos bizonyítékai, ezért mindenki részéről elvárt a nemzeti 

kulturális örökség iránti megbecsülés, a régészeti értékek megóvása és az örökségvédelmi 

törvények tiszteletben tartása. 

Óbarok község közigazgatási területén összesen 17 régészeti lelőhely található, amelyek 

általános törvényi védelem alatt állnak.  

A településrendezési eszközök jelenlegi módosításában a II/j. jelöléssel ellátott 

területfelhasználásái változtatás a Liponya 2 néven azonosított régészeti lelőhelyet érinti.  

A II/j. terület a hatályos tervben beépítésre szánt terület és a módosítást követően is az marad. 

A régészeti lelőhely területének jövőbeni beépítése, illetve a kapcsolódó földmunkák régészeti 

értékeket bolygathatnak meg, fedhetnek el vagy semmisíthetnek meg. Ezt megelőzendő a 

régészeti lelőhelyet a fejlesztésre kijelölt területből kihagyni, a földmunkával járó 

beruházásokkal elkerülni javasolt. Ennek ajánlott módja az épületeket a régészeti lelőhely által 

nem érintett ingatlanrészeken elhelyezni, a régészeti lelőhely területén pedig zöldfelület (pl. 

gyep, vagy védelmi erdő) kialakítása javasolt. Amennyiben ez nem lehetséges vagy jelentős 

költségnövekedéssel járna, úgy a régészeti lelőhely területén földmunka csak megelőző 

régészeti feltárást követően végezhető. A régészeti feltárás módja lehet próba és/vagy teljes 

felületű megelőző feltárás.  

A törvényi szabályozás alapján a régészeti kutatás költségei azt terhelik, akinek a 

régészeti leletek eredeti összefüggésükből történő elmozdítása érdekében áll. Ennek pénz- és 

időbeli vonzatával tehát már a tervezés szakaszában számolni ajánlott. (A régészeti munkák 

tervezésének és a kivitelezésbe való ütemezésének elmaradása nagymértékben veszélyezteti a 

lelőhelyeket, ugyanakkor lassíthatja, vagy akadályozhatja a fejlesztés, beruházás 

megvalósulását). 

Ezen túlmenően az Óbarok közigazgatási területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

nagyobb része szántó, kisebb része gyep és erdő területfelhasználású ingatlanokon találhatók. 

A gyep és erdő területfelhasználások örökségvédelmi szempontból kedvezőek és elősegítik a 

régészeti lelőhelyek jelen állapotban való fennmaradását. Ugyanakkor, a régészeti lelőhelyek 

egy része olyan mezőgazdasági hasznosítású ingatlanokon találhatók, amelyek intenzív 

talajművelés alatt állnak és ebből eredően olyan kedvezőtlen hatásoknak vannak kitéve (pl. 

mezőgazdasági talajművelés okozta bolygatás és az abból eredő talajerózió), amelyek közép, 

de főleg hosszú távon a régészeti lelőhelyek részleges állagromlását vagy teljes pusztulását 

idézhetik elő. Az állagromlást megelőzendő a régészeti lelőhelyek területét a földművelésből 

kivonni, gyep-legelőként vagy kaszálóként hasznosítani ajánlott. 

Nagyegyháza külterületén, az 58896 számon nyilvántartott, középkori templomrom és 

középkori, újkori temető régészeti lelőhely és környezete jelen állapotában megóvásra javasolt. 

A templom még álló kőfalának, továbbá a temetőben látható 1800-as évszámokkal jelölt 

sírkövek állagmegóvása időszerű lenne. A régészeti lelőhely területének parkosítása, a mellette 

elhaladó turistaúthoz való bekapcsolása, valamint emlék- és pihenőhely kialakítása 

mindenképpen emelné a község kulturális értékét, turisztikai vonzerejét. 

Végezetül, amennyiben a régészeti lelőhelynek vagy régészeti érdekű területnek nem 

minősülő területen földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő, úgy 

haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes a székesfehérvári Szent István Király 

Múzeum Múzeumot. 

 

* * * 
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A jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült! A 

nyilvántartott lelőhelyekről a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős 

Helyettes Államtitkárság Nyilvántartási Hatósági Osztálya vezet közhiteles nyilvántartást. 

Minden tervezett beruházás előtt javasolt a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni! 

A hatástanulmány alapjául szolgáló tervek módosítása vagy a tervezési terület bővítése 

esetén új hatásvizsgálat szükséges!  

 

 

Budapest, 2021 november 8.     Dr. Tankó Károly 

               régész, örökségvédelmi szakértő 
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5. Nyilatkozat 
 

Alulírott dr. Tankó Károly régész nyilatkozom, hogy a kulturális szakértői tevékenység 

folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 

23.) OKM rendeletben meghatározott kulturális szakértői tevékenység folytatására jogosító 

szakértői engedéllyel, az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII. 20.) Korm. 

rendelet régészet részszakterületen szakértői tevékenység végzésére szakértői jogosultsággal 

rendelkezem. 

Óbarok község településrendezési eszközeinek módosításához készített örökségvédelmi 

hatástanulmány régészeti szakági rész, az összeállítás időpontjában rendelkezésre álló adatok 

alapján, az örökségvédelmi jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készült. A 

tervezett változtatásokra vonatkozó javaslatok és megoldások az örökségvédelmi 

jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelnek. 

 

 

Budapest, 2021 november 8. 

 

  Dr. Tankó Károly 

               régész, örökségvédelmi szakértő 

Szakértői engedély száma: OKM 289-5/2008 
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7. A régészeti lelőhelyek térképi ábrázolása  

 
1. térkép: Régészeti lelőhelyek (pirossal jelölve) az EOV térképszelvényeken  
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2. térkép: Régészeti lelőhelyek (pirossal jelölve) a település szerkezeti térképén  
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3. térkép: Régészeti lelőhelyek (pirossal jelölve) a települési ortofotón   
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7. Fényképek  

1. fénykép: 58896 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

 
2. fénykép: 58896 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 
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3. fénykép: 58896 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

 
4. fénykép: 89641 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 
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5. fénykép: 89641 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

 
6. fénykép: 89643 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 
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7. fénykép: Liponya 1 néven azonosított régészeti lelőhely 

 

 
8. fénykép: Liponya 1 néven azonosított régészeti lelőhely 
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9. fénykép: Váli-víz-völgye néven azonosított régészeti lelőhely 

 

 
10. fénykép: Váli-víz-völgye néven azonosított régészeti lelőhely 
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11. fénykép: Liponya 2 néven azonosított régészeti lelőhely 

 

 
12. fénykép: M1 autópálya 42 km néven azonosított régészeti lelőhely 
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13. fénykép: Törökfördő néven azonosított régészeti lelőhely 

 

 
14. fénykép: Falu-alatti-dűlő néven azonosított régészeti lelőhely 
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15. fénykép: Falu-alatti-dűlő néven azonosított régészeti lelőhely 

 

 
16. fénykép: Falu-alatti-dűlő néven azonosított régészeti lelőhely 
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17. fénykép: Falu-alatti-dűlő néven azonosított régészeti lelőhely 

 

 
18. fénykép: Vörösföldi-dűlő néven azonosított régészeti lelőhely 
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19. fénykép: Kerekdomb néven azonosított régészeti lelőhely 

 

 
20. fénykép: 21623 számon nyilvántartott régészeti lelőhely 
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8. Hatályos örökségvédelmi jogi szabályozás rövid ismertetése 
 
II.1. A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó 
főbb jogszabályok:  
  
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről  
2001. évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról  
2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak 
nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt 
UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről  
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről (különösen a 38-49. §) 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (különös tekintettel a földvárak és 
kunhalmok néven itt védett tájelemként szereplő lelőhelyekre)  
1985. évi 21. törvényerejű rendelet a világ kulturális és természeti örökségének 
védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án 
elfogadott Egyezmény kihirdetéséről  
1979. évi 2. törvényerejű rendelet a kulturális javak jogtalan behozatalának, 
kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését 
szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és 
Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14. 
napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről  
1957. évi 14. törvényerejű rendelet a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén 
való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi 
Egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején 
megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről  
149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa 
Tanács tagállamai között, 1992. január 16-án kelt, Valettában aláírt, a régészeti 
örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről  
47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról  
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról  
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról 
362/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában 
közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 
közreműködések megszüntetéséről és módosításáról. 
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték 
védelmével kapcsolatos szabályokról 
68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról  
19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának 
feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről  
14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről 
3/2009. (II. 18.) OKM rendelet a muzeális intézményekre vonatkozó szakfelügyelet 
rendjéről  
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről. Ennek 177. § (3) szerint, aki a kulturális 
örökség védett elemeit, gondatlanul megsemmisít, megrongál, elvisz, áthelyez vagy 

elmozdít, szabálysértést követ el. 
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2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről. Ennek 358.§ szerint, aki kulturális 

javak körébe tartozó tárgy, régészeti lelőhely vagy műemlék megsemmisítésével vagy 

megrongálásával kárt okoz, az okozott kár mértékétől függően 1-5 évig terjedő 

szabadságvesztéssel sújtható.  

 
II.2. A régészeti lelőhellyel érintett területeken követendő eljárások, jogok és 
kötelezettségek 
 
1.) Miniszteri rendelet által kiemelten vagy fokozottan védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyek esetében a hatóság (megyei kormányhivatal örökségvédelmi irodájának) 
engedélye szükséges bármilyen, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató, vagy a terület 
jellegét megváltoztató, egyébként engedélyhez nem kötött tevékenység végzéséhez. 
Ennek hiányában semmilyen munka nem végezhető. Egyebekben az adott területre a 
régészeti védelmet elrendelő miniszteri rendeletben (a korábbiak esetében 
határozatban) foglaltak szerint kell eljárni.  

2.) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében, a 2001. évi LXIV. tv. alapján a 
régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak, továbbá a 
régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 
összefüggéseikben kell megőrizni. A földmunkával járó fejlesztésekkel a nyilvántartott 
régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. 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 végezni. Ha a lelőhely 
földmunkával való elkerülése a fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul 
megnövelné, vagy a beruházás máshol nem valósítható meg, a beruházással 
veszélyeztetett területet előzetesen fel kell tárni. Ennek részeként a lelőhelyen először 
próbafeltárást kell végezni. A régészeti érintettség mértékétől függően, bizonyos 
esetekben, a hatóság régészeti megfigyelést írhat elő. Nagyberuházások és 
kisajátítási törvényben meghatározott közérdekű cél esetén megelőző régészeti 
dokumentációt kell készíteni. Az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére a 
Magyar Nemzeti Múzeum jogosult. A régészeti feltárás költségeit annak kell fedeznie, 
akinek a régészeti leletek elmozdítása érdekében áll, azonban az előzetes régészeti 
dokumentáció elkészítéséhez szükséges régészeti feltárások költségei - 
nemzetgazdasági szempontból indokolt esetekben - a központi költségvetésből 
fedezhetőek. A régészeti feltárásra vonatkozó szerződést a beruházónak a területileg 
illetékes múzeummal kell megkötnie. Ez a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeum 
Óbarok község esetében a székesfehérvári Szent István Király Múzeum. A 
szerződés érvényességéhez a hatóság jóváhagyása szükséges. A törvény szerint 
megelőző régészeti feltárást a területileg illetékes múzeum, valamint a Magyar 
Nemzeti Múzeum végezhetnek.  

Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak 
akkor kell korlátozni, ha annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy 
fennáll a megsemmisülés veszélye. Ugyanez vonatkozik a hatóság hozzájárulásával 
végzett tevékenységekre is: amennyiben előre nem látott örökségvédelmi érdek merül 
fel, vagy addig ismeretlen jelenség kerül napvilágra, úgy a végzett tevékenységet 
korlátozni kell. A hatóság a munka felfüggesztése esetén lehetősége van régészeti 
védelem megindítására, illetve annak megvalósulása esetén a kisajátítás 
kezdeményezésére. 
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A védelem alatt álló kulturális örökségi elemekben (védett vagy nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek) vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése, 
megrongálása, vagy veszélyeztetése büntetendő cselekmény: örökségvédelmi bírság 
kiszabásával jár, ill. bizonyos esetekben e cselekedet a BTK hatálya alá esik.  
 
3.) Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan 
észlelt régészeti lelőhely előkerülése esetében:  
 
Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely 
előkerülése várható vagy feltételezhető.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 42. § 
(1) bekezdése szerint, ha az építési munka végzése során régészeti emlék kerül elő, 
a kivitelező köteles azt az építésügyi hatósághoz (járási hivatal vagy jegyző), valamint 
más hatáskörrel rendelkező hatósághoz haladéktalanul bejelenteni, és a lelőhelyet a 
hatósági intézkedésig érintetlenül hagyni. 
Más szóval, amennyiben nem ismert és így hivatalosan nyilván nem tartott régészeti 
lelőhelyeken régészeti jelenség vagy lelet kerül elő, a végzett tevékenységet abba kell 
hagyni, és a helyszín vagy lelet őrzése mellett értesíteni kell a jegyzőt, aki a területileg 
illetékes múzeum és a hatóság szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A 
bejelentési kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a 
kivitelezőt egyaránt terheli! A múzeum köteles a mentő feltárást haladéktalanul 
megkezdeni, és folyamatosan - az elvárható ütemben - végezni, az előkerült régészeti 
leletet ideiglenesen elhelyezni. A mentő feltáráshoz feltárási engedély nem szükséges. 
Ha a mentő feltárást nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a hatóság ideiglenesen védetté 
nyilváníthatja a földterületet. 

A nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhelyben vagy az onnan 
származó leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése ugyancsak büntetendő 
cselekmény (BTK hatálya alá esik).  
A hatóság a rendeletben foglalt esetekben és tartalommal örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészítetéséhez kötheti szakhatósági állásfoglalásának megadását. 
A 2001. évi LXIV. törvény 66. § (2) bekezdés alapján készítendő hatástanulmányok 
tartalmi követelményeit a 395/2012. (XII.20.) Korm. rendelet melléklete tételesen 
meghatározza. A tanulmány elkészíttetése a beruházót terheli és készítésére kizárólag 
a rendeletben feljogosítottak vállalkozhatnak. Az örökségvédelmi hatástanulmány 
régészeti szakterületi részét csak olyan személy készítheti, aki a 19/2010. (IV. 23) 
OKM rendelet 2. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeket teljesíti. A 
hatástanulmány készítője jogosultságán túl arról is nyilatkozik, hogy a tervezett 
megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.  
 


