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1. AZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA, ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, KÉSZÍTŐI
1.1. Az előzetes régészeti dokumentáció (ERD) tárgya: Pécs és Máriagyűd között turisztikai
kerékpárút építése
1.2. A tervezett változtatás helyszíne: Pogány, Szőkéd, Áta, Szalánta, Bisse, Kistótfalu
1.3. Az ERD megrendelője: Baranya Megyei Önkormányzat
1.4. Az ERD megrendelésének célja: Építésügyi engedélyezési eljárás
1.5. Készítette: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.
1.6. Az ERD elkészítése során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
(továbbiakban: Kötv.) és a Kormány, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendeletének (továbbiakban: Korm. R.)
előírásait alkalmaztuk.
1.7. A Korm. R. 38. § (1) bekezdése alapján az ERD próbafeltárás elvégzése nélkül,
egyszerűsített ERD-ként készült.

2. RÉGÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT, LELŐHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK
2.1. Adattári, szakirodalmi, térképészeti adatgyűjtés
A tervezett beruházás helyszíne két kistájon található, a Villány-hegység és Dél-Baranyaidombságon, melyek Baranya megyében találhatóak. A nyomvonal hat település (Pogány,
Szőkéd, Áta, Szalánta, Bisse és Kistótfalu) közigazgatási területét érinti.
Villány-hegység kistáj (Bisse) Baranya megyében helyezkedik el. A Dél-Baranyai-dombság
felszínéből D-en kiemelkedő, Ny-K-i irányú, változatos földtani felépítésű, alacsony,
ötpikkelyes töréses sasbérces hegység; a kréta kori gyűrődések és harmadidőszaki vetődések
rajzolták ki a fő vonásait. A kis területű hegység egyszerű felépítésű: a hézagos kifejlődésű, kis
vastagságú triász dolomitra, mészkőre még hézagosabb jura üledékek települtek, ugyanakkor
ezek a rétegek igen gazdagok ősmaradványokban.
Dél-Baranyai-dombság kistáj (Pogány, Szőkéd, áta, Szalánta, Kistótfalu) Baranya megyében
helyezkedik el. A kistáj közepesen és gyengén tagolt, jórészt löszös. A Mecsektől D-DK-re
kiterebélyesedő, 130-250 m tszf-i átlagmagasságú dombsági, kis részben síksági kistáj,
amelynek felszínébe egyrészt ÉN-on a Pécsi-síkság alacsonyabb, másrészt ÉK-en a Villányihegység szigetként magasodik fel. Alaphegységi helyzete bonyolult, Ny-i része alatt a
Görcsönyi-hát magasra emelt paleozoos röge húzódik, pleisztocén lösszel fedve. Ettől K-re a
Geresdi-rögig az Ellendi-medence húzódik. K-i peremén nagy szerepe van a völgyhálózatot
befolyásoló ÉNy-DK-i irányú töréseknek. A domborzat a szerkezeti vonalak mentén,
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pleisztocén völgybevágódások hatására, pammóniai üledékeken kialakult hordalékkúpos
hegylábi felszínből formálódott a mai dombsági térszínné.
A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások
során, a tervezett beruházás által érintett területen és 250 méter széles 4 ismert (nyilvántartott)
régészeti lelőhelyhez kapcsolódó adatot gyűjtöttünk.
Adatgyűjtés során a fejlesztési területen és pufferzónájában azonosított régészeti lelőhelyek:
Név:

Nyilvántartási
szám:
– 74675

Szalánta 7.
Kodgrusice 1.
Szalánta 7. – 74679
Kodgrusice 2.
Szalánta 12 – 74689
Bükkös
Bisse
– 21316
Szentegyházi
dűlő (Kögy Hát)

Információ
forrása:
adatgyűjtés

Lelőhely
jellege:
telep

Lelőhely kora:

Pozíciója:

őskor

érintett

adatgyűjtés

telep

ismeretlen kor

érintett

adatgyűjtés

telep

adatgyűjtés

falu

késő neolitikum / érintett
kora rézkor
középkor
érintett

Az azonosított, illetve vizsgált régészeti lelőhelyek ismert kiterjedését a 1. sz. térképmellékleten
ábrázoltuk, a térinformatikai állományok a digitális melléklet „Terinformatika” mappájában
érhetők el.
2.2. Régészeti terepbejárás
A nyomvonalszakasz régészeti terepbejárására 2020. június 9-én került sor. A terepbejárást
részben jó (kelő napraforgó és kukorica), részben pedig rossz (álló gabona, repce) feltételek
mellett tudtuk elvégezni a nyomvonalon.
A beruházás több település ( Pogány, Szőkéd, Áta, Szalánta, Bisse, Kistótfalu) közigazgatási
területén halad keresztül. A felszíni kutatás idején jórészt változó arányban gabona, repce,
kukorica és napraforgó volt a kutatandó területen. A települések szélén lévő kertek, elkerített
területek, erdős szakaszok nem voltak kutathatóak. Azok a területek, ahol a vegetációs fejlődési
szakasz vége felé lévő gabonával és repcével fedett részek voltak, a növényzet magassága és
sűrűsége miatt már nem voltak kutathatóak. A felszíni kutatás azokon a területeken volt
megvalósítható, ahol a kukorica és a napraforgó a vegetációs fejlődési szakasz elején járt.
A vizsgálat során 6 új [Kistótfalu- Nyugati-dűlő (neolitikum, bronzkor, római kor), Kistótfalu
– Lapos-rét felett (őskor, bronzkor, Árpád-kor), Kistótfalu – Deréki-föld (őskor, neolitikum,
bronzkor, vaskor, római kor, Árpád-kor), Bisse – Halastó (neolitikum/rézkor, bronzkor, római
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kor, Árpád-kor), Bisse – Halastó felett (őskor, neolitikum, római kor), Bisse – Két tó köze
(neolitikum, késő bronzkor/kora vaskor, késő vaskor, római kor?)] régészeti korú lelőhelyet
sikerült azonosítanunk, illetve az ismert lelőhelyek közül egynek (Bisse – Szentegyházi dűlő
(Kögy hát) 21689) megnőtt a kiterjedése, két lelőhelyet (Szalánta 12 - Bükkös 74689, Szalánta
7. – Kodgrusice 2. 74679) hitelesítettünk, míg egy (Szalánta 7. – Kodgrusice 1. 74675) régészeti
korú lelőhely területén nem találtunk régészeti korú leletanyagot, azonban újkori tanyahely
maradványait igen.
Szalánta Kodgrusice és Szőkéd Viszele nevű részek határán két db szórvány kerámiatöredéket
(neolitikum, Árpád-kor) találtunk.
Az azonosított, illetve vizsgált régészeti lelőhelyek ismert kiterjedését a 2. sz. térképmellékleten
ábrázoltuk, a vizsgálható nyomvonalszakaszokat pedig a 3. sz. térképmellékleten.
2.3. Az értékvizsgálat eredményének összefoglalása
Az elvégzett értékvizsgálat alapján megállapítható, hogy a nyomvonal biztosan 6 új és 4 ismert
régészeti lelőhelyet érint, azonban valószínűsíthető, hogy a beruházás földmunkái során újabb
régészeti lelőhelyek kerülnek elő azokon a területeken ahol a felszín fedettsége (növényzet)
miatt nem volt lehetséges a felszíni kutatás.
A régészeti értékvizsgálat során azonosított régészeti lelőhelyek:
Név:
Kistótfalu – Nyugati-dűlő
Kistótfalu – Lapor-rét felett
Kistótfalu – Deréki-föld
Bisse - Halastó
Bisse – Halastó felett
Bisse – Két tó köze
Bisse – Szentregyházi dűlő
(Kögy Hát)
Szalánta 12 – Bükkös
Szalánta 7. – Kodgrusice 2.
Szalánta 7. – Kodgrusice 1.

Nyilvántartási szám:
Új lelőhely
Új lelőhely
Új lelőhely
Új lelőhely
Új lelőhely
Új lelőhely

Adatszerzés módja:
terepbejárás
terepbejárás
terepbjeárás
terepbjeárás
terepbjeárás
terepbjeárás

Pozíciója:
érintett
érintett
érintett
érintett
érintett
érintett

21316

terepbjeárás

érintett

74689
74679
74675

terepbjeárás
terepbjeárás
terepbejárás

érintett
érintett
érintett

Az azonosított, illetve vizsgált régészeti lelőhelyek ismert kiterjedését az 2. sz.
térképmellékleten

ábrázoltuk,

a

térinformatikai

„Terinformatika” mappájában érhetők el.
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3. FELTÁRÁSI PROJEKTTERV
3.1. A változtatási szándékok ismertetése
Pécs és Siklós-Máriagyűd között tervezett turisztikai kerékpárút 36 km hosszú szakasza
közúton táblás, illetve felfestéses kijelöléssel, valamint a külterületeken kerékpárút
létesítésével jön létre.
A terv jelen állapota alapján elmondható, hogy a pályaszint megközelítőleg a meglévő terephez
képest +30-60 cm-es töltésben található. A létesítmény mentén a domb felőli oldalon és
helyenként mindkét oldalon árkok kerülnek kiépítésre, amelyek mélysége jellemzően a
meglévő terepszinthez képest kb. 40-60 cm. A terv alapján mindenhol töltés épül, így a
földmunka várhatóan arra korlátozódik, hogy a felső humuszos réteget el kell távolítani. Ennek
a vastagsága több fúrás esetében a leírás alapján 60-70-80 cm is lehet, de a 0,5 méteres mintákon
végzett laborvizsgálatok alapján ez a réteg merevkemény állapotú. Ennek a töltésen épített
kerékpárútnak az esetében elegendőnek tartják a felső 20-30cm-es rész eltávolítását, majd
ennek helyi anyaggal (nem humuszos) való visszatöltését, tömörítését, amire jöhet az adott
helyen a terv szerint szükséges szemcsés töltésanyag, amire többfunkciós réteg kerül. Akár
közvetlenül kerül a többfunkciós réteg a visszatöltött (és tömörített) helyi anyagra, akár kerül
közé szemcsés töltésanyag, geotextília terítés szükséges a helyi kötött talaj tetejére.

3.2. Örökségvédelmi hatáselemzés, örökségvédelmi hatáscsökkentő javaslatok
A tervezett nyomvonal többnyire mezőgazdasági művelés alatt álló területeken halad keresztül,
csak kisebb mértékben érint erdős, fás területet. A tervezett beruházás földmunkái
veszélyeztethetik, vagy akár megsemmisíthetik az érintett örökségi elemeket. A felszíni
vizsgálat során összesen 10 régészeti lelőhelyet azonosítottunk.
A régészeti lelőhelyek a Kötv. alapján általános védelem alatt állnak. A Kötv. 19. § (2) szerint
a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók
el. A beruházás tervezése során feltétlenül figyelembe kell venni a szükséges régészeti
feltárások idő és költségigényét.
A régészeti értékvizsgálat során, a tervezett beruházás földmunkái által érintett területen nem
azonosítottunk olyan helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)
bekezdés alapján a földmunkával el kell kerülni.
A megrendelő által átadott műszaki adatok és a régészeti értékvizsgálat eredményei alapján
megállapítható, hogy a tervezett beruházás földmunkái régészeti lelőhelyeket érintenek. A
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Kötv. 22. § (1) bekezdés értelmében, a lelőhely földmunkával érintett részén megelőző
régészeti feltárást kell végezni.
A földmunkák által érintett régészeti lelőhelyek:
Lelőhely neve:

Nyilvántartási
száma:

Jellege:

Kistótfalu – Nyugati-dűlő

Új lelőhely

telep

Kistótfalu – Lapos-rét felett

Új lelőhely

telep
telep

Kistótfalu – Deréki-föld

Új lelőhely

Bisse - Halastó

Új lelőhely

Bisse – Halastó felett

Új lelőhely

telep

telep
telep

Bisse – Két tó köze

Új lelőhely

Bisse – Szentregyházi dűlő
21316
(Kögy Hát)

telep

Szalánta 12 – Bükkös

74689

telep

Szalánta 7. – Kodgrusice 2.
Szalánta 7. – Kodgrusice 1.

74679
74675

telep
telep

Kora:
neolitikum,
bronzkor, római kor
őskor, bronzkor,
Árpád-kor
őskor, neolitikum,
bronzkor, vaskor,
római kor, Árpádkor
neolitikum/rézkor,
bronzkor, római
kor, Árpád-kor
őskor, neolitikum,
római kor
neolitikum, késő
bronzkor/kora
vaskor, késő
vaskor, római kor?
őskor, neolitikum,
római kor,
Árpád-kor
késő neolitikum
/kora rézkor
Árpád-kor
ismeretlen kor

Földmunkával
érintett területe
nem ismert m2
nem ismert m2
nem ismert m2

nem ismert m2

nem ismert m2
nem ismert m2

nem ismert m2

nem ismert m2
nem ismert m2
nem ismert m2

A Kötv. 22. § (3) bekezdés ae) pontjának figyelembevételével a megelőző feltárás javasolt
módszere: régészeti megfigyelés, mivel a műszaki leírás és tervdokumentáció alapján
megállapítható, hogy a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon
nem végezhető el.
A gépi és kézi földmunkát a régész irányítása mellett kell végezni (Korm. R. 36. § (2)
bekezdés), olyan munkagéppel (gumikerekes forgókotró, iszapoló vagy rézsűző kanállal),
amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tükörfelület
kialakítására.

A

megfelelő

régészeti

tükörfelület

kialakításának

érdekében

kézi

földmunkavégzésre is szükség lehet (vö.: Kötv. 7. § 31. pont).
Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák során régészeti lelőhely kerül
elő, a jelenségeket a megfigyelés keretében ki kell bontani és megfelelően dokumentálni kell
(Korm. R. 35. § (1) bekezdés).
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A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuházás régészeti megfigyelése során előkerült régészeti
lelőhely vagy lelet a kivitelezés hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem tárható
fel, a régészeti megfigyelést végző intézmény haladéktalanul értesíti a hatóságot. A hatóság a
szükséges intézkedésekről a bejelentés kézhezvételétől számított öt napon belül dönt.
A Kötv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés
földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek, ennek megfelelően az egyéb feltárási
módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani (Korm. R. 43. § (3)
bekezdés).
Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák során régészeti lelőhely,
jelenség kerül elő, a fentebb leírtaknak megfelelően kell eljárni, a Kötv. 23/E. (7) bekezdés, a
Korm. R. 35. § (1) bekezdés, illetve a Korm. R. 45. § előírásai szerint.
A Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapján, ha a megelőző feltárás vagy a régészeti megfigyelés
során eredeti összefüggéseiben megmaradt régészeti emlék kerül elő, a feltárást végző
intézmény három napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak, valamint megelőző feltárás
esetén értesíteni a beruházót. A bejelentett régészeti emlék elkerüléséről vagy helyszíni
megtartásáról és kezeléséről, valamint a szükséges állagmegőrző intézkedésekről a hatóság
húsz napon belül dönt. Ha a régészeti emlék megelőző feltárás során került elő, és a hatóság
határozata alapján azt a helyszínen kell megőrizni, a beruházás során a műszaki tervezésnek és
a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék megőrzésére. Ebben az esetben a feltárást végző
intézmény köteles a feltárás terepi munkáinak befejezését követő tizenöt napon belül a régészeti
emlékről adatot szolgáltatni a beruházónak. Az adatszolgáltatás részeként rajzi dokumentáción
egyértelműen fel kell tüntetni a bontható és a helyszínen – eredeti helyükön – megőrzendő
régészeti emlékeket.
3.3. A javasolt örökségvédelmi intézkedések költségkulációja
3.3.1. Megelőző feltárások tervezett költsége
A megelőző feltárás költségkalkulációja a tervezett földmunkák és a feltárandó régészeti
lelőhelyek paraméterei (elsősorban az érintett terület nagysága) valamint a Korm. R. 8. számú
melléketében meghatározott maximált hatósági egységárak alapján készült.
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Lelőhely
azonosítószáma
vagy neve

21316

74689

74679

74675

(új lh.)
Kistótfalu –
Nyugati-dűlő
(új lh.)
Kistótfalu –
Lapor-rét felett
(új lh.)
Kistótfalu –
Deréki-föld
(új lh.)
Bisse - Halastó
(új lh.)
Bisse –
Halastó felett
(új lh.)
Bisse – Két tó
köze

Előzetes régészeti dokumentáció

Megelőző feltárás
módszere

Maximált hatósági
egységár* (nettó)

Feltárandó
terület

Kalkulált nettó
keretösszeg

régészeti megfigyelés

8 000 Ft/óra, de min.
36.000 Ft/nap

-

földmunkák időigényének
függvényében

régészeti megfigyelés
keretében végzett
bontómunka
régészeti megfigyelés

3 150 Ft/m2

nem ismert
m2

nem kalkulálható

8 000 Ft/óra, de min.
36.000 Ft/nap

-

földmunkák időigényének
függvényében

3 150 Ft/m2

nem ismert
m2

nem kalkulálható

8 000 Ft/óra, de min.
36.000 Ft/nap

-

földmunkák időigényének
függvényében

3 150 Ft/m2

nem ismert
m2

nem kalkulálható

8 000 Ft/óra, de min.
36.000 Ft/nap

-

földmunkák időigényének
függvényében

3 150 Ft/m2

nem ismert
m2

nem kalkulálható

8 000 Ft/óra, de min.
36.000 Ft/nap

-

földmunkák időigényének
függvényében

3 150 Ft/m2

nem ismert
m2

nem kalkulálható

8 000 Ft/óra, de min.
36.000 Ft/nap

-

földmunkák időigényének
függvényében

3 150 Ft/m2

nem ismert
m2

nem kalkulálható

8 000 Ft/óra, de min.
36.000 Ft/nap

-

földmunkák időigényének
függvényében

3 150 Ft/m2

nem ismert
m2

nem kalkulálható

8 000 Ft/óra, de min.
36.000 Ft/nap

-

földmunkák időigényének
függvényében

3 150 Ft/m2

nem ismert
m2

nem kalkulálható

8 000 Ft/óra, de min.
36.000 Ft/nap

-

földmunkák időigényének
függvényében

3 150 Ft/m2

nem ismert
m2

nem kalkulálható

8 000 Ft/óra, de min.
36.000 Ft/nap

-

földmunkák időigényének
függvényében

3 150 Ft/m2

nem ismert
m2

nem kalkulálható

nem ismert
m2

nem kalkulálható

régészeti megfigyelés
keretében végzett
bontómunka
régészeti megfigyelés
régészeti megfigyelés
keretében végzett
bontómunka
régészeti megfigyelés
régészeti megfigyelés
keretében végzett
bontómunka
régészeti megfigyelés
régészeti megfigyelés
keretében végzett
bontómunka
régészeti megfigyelés
régészeti megfigyelés
keretében végzett
bontómunka
régészeti megfigyelés
régészeti megfigyelés
keretében végzett
bontómunka
régészeti megfigyelés
régészeti megfigyelés
keretében végzett
bontómunka
régészeti megfigyelés
régészeti megfigyelés
keretében végzett
bontómunka
régészeti megfigyelés
régészeti megfigyelés
keretében végzett
bontómunka

Összesen:
* Korm. R. 8. mellékletében meghatározott hatósági egységárak szerint.
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A megelőző feltárás költségei magukba foglalják a régészeti feltárás terepi munkavégzésén túl
– beleértve a feltárás munkafeltételei (dúcolás, melegedő és öltözőhelyiség, wc) biztosítását is
– a jogszabályban meghatározott tartalmú dokumentálás és az elsődleges leletfeldolgozás
költségeit (Kötv. 22. § (9) bekezdés), azonbann nem tartalmazzák a régészeti földmunka (vö.:
Kötv. 7. § 31. pont) költségeit. A régészeti feltáráshoz kapcsolódó régészeti földmunka
megvalósításáról a beruházó köteles gondoskodni. Ha a beruházó nem tudja biztosítani a
földmunkát, akkor a feltárást végző intézmény – a közbeszerzésekről szóló törvény szerint –
gondoskodik a régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó földmunka elvégzéséről a beruházó
költségén (Kötv. 23. § (2) bekezdés). A régészeti földmunkát a feltárás vezetőjének
irányításával, régészeti megfigyelés mellett kell végezni, melynek költsége a területen elvégzett
megelőző feltárás költségének része (Korm. R. 36. § (2) bekezdés), így erre a tevékenységre
külön költség nem számolható el.
A megelőző feltárás pénzügyi elszámolása utólagosan történik, a valós teljesítés (feltárt terület
mérete, rétegszámok) alapján (vö.: Kötv. 23/F. § (10) bekezdés). A feltárási projekttervben
meghatározott egységáron a 10 méter sugarú poligonnal határolt régészetileg pozitív területek
számolhatók el. A negatív területek feltárásáért külön költség nem számolható el.
A Kötv. 23/F. § (11) bekezdése szerint a feltárásra jogosult intézmény a teljes felületű feltárás
és az elfedés régészeti előkészítésének összköltségei 10 százalékának erejéig tartalékot
képezhet az esetleges régészeti többletköltségekre. A tartalék a beruházó és a feltárást végző
intézmény közötti megállapodás alapján használható fel.
3.3.2. A régészeti megfigyelés költsége
A nagyberuházások esetén az ismert régészeti lelőhelyek területén kívül végzett földmunka
régészeti megfigyelésének elszámolása óradíjas rendszerben történik, a valós teljesítés – azaz a
megfigyelt földmunkák időtartama – alapján.
A régészeti megfigyelés maximált hatósági egységára 8 000 Ft/óra (nettó), de min. 36.000
Ft/nap.
Régészeti jelenségek előkerülése esetén, a Korm. R. 8. melléklete szerinti régészeti
bontómunka elszámolásának maximált hatósági egységára: 3 150 Ft/m2 (nettó).
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3.3.3. A régészeti költségek összesen
Megelőző feltárás (régészeti megfigyelés) nettó költsége

A régészeti lelőhelyeken kívül végzett földmunkák régészeti
megfigyelésének nettó költsége
Régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka költsége

Összesen

Nem kalkulálható
A tervezés jelenlegi szakaszában
nem kalkulálható
Nem kalkulálható
A tervezés jelenlegi szakaszában
nem kalkulálható

3.4. A megelőző feltárás időkerete
Régészeti megfigyelést a kivitelezés földmunkáinak időtartamára kell biztosítani.
3.5. A régészeti feladatellátásra kijelölt intézmény megjelölése
A Kötv. 23/E. § (2) bekezdése alapján, a nagyberuházást megelőző feltárás, illetve
nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti megfigyelés esetén a Magyar Nemzeti Múzeum a
beruházó szerződéskötési szándékáról, annak kézhezvételét követő 5 napon belül értesíti a
nagyberuházás megelőző feltárásának elvégzésére jogosult intézményt és koordinálja a
szerződéskötést.
A Kötv. 23/E. § (2a) bekezdése alapján a nagyberuházást megelőző feltárást a
gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum, jelen esetben a Janus Pannonius
Múzeum (Pécs, 7621 Káptalan u. 5.) végezheti jogszabályban meghatározottak szerint.
A Kötv. 22. § (11) bekezdés alapján a megelőző feltárásra vonatkozó szerződést a feltárásra
jogosult intézménynek és a beruházónak a jogszabályban meghatározott adattartalomnak a
beruházó által történő rendelkezésre bocsátásától számított 15 napon belül kell megkötni.
A Kötv. 23/E. § (4) bekezdés alapján, ha a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi
múzeum a megelőző feltárásra vonatkozó szerződést a 22. § (11) bekezdésében meghatározott
15 napos határidőn belül nem köti meg, akkor a Magyar Nemzeti Múzeum gondoskodik a
régészeti feladatellátás elvégzéséről.
Budapest, 2020. július 8.

Bittner Bettina
régész
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