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A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján "a kulturális örökség védelméró7 szóló 2001. évi
LXIV. törvény módosításáról" szóló T/15888 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 8 . §-ának következő módosítását javasoljuk :

"8 . § A Köty. 22 . §-ának (1)-[(2)] Q) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek :

„(1) [Ha a régészeti lelőhely elkerülése a fejlesztések, beruházások költségeit
aránytalanul megnövelné, vagy a fejlesztés, beruházás másutt nem valósítható
meg, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni (a
továbbiakban : megelőző feltárás).] Ha a lelőhely vagy régészeti érdekű terület
elkerülése a földmunkával járó fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul
megnövelné, vagy a fejlesztés beruházás másutt nem valósítható meg, a fejlesztéssel,
beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni (a
továbbiakban: megelőző feltárás) .

(2) [A megelőző feltárás részeként a régészeti lelőhelyen - a Hivatal eltérő
rendelkezésének hiányában - próbafeltárást kell végezni . A régészeti érintettség
mértékétől függően - külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállása
esetén - a Hivatal régészeti megfigyelést írhat elő .] A régészeti érdekű területeken a
Hivatal eltérő rendelkezésének hiányában próbafeltárást kell végezni . A régészeti
érintettség mértékétől függően- külön jogszabályban meghatározott feltételek
fennállása esetén- a Hivatal régészeti megfigyelést vagy megelőző feltárást írhat elő . A
Hivatal régészeti lelőhelyen is előírhat próbafeltárást a megelőző feltárás
szükségességének és mértékének meghatározása érdekében .

Módosító iavaslat



(3) A feltárás végzésére jogosult és a beruházó az előírt próbaásatásra, régészeti
megfigyelésre és megelőző feltárásra vonatkozóan írásbeli szerződést köt . A
szerződésnek tartalmaznia kell a feltárás időtartamátés annak teljes költségét . A
próbaásatásra és régészeti megfigyelésre vonatkozó szerződésnek ezen túlmenően
tartalmaznia kell a beruházó kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy ha a
próbaásatás vagy régészeti megfigyelés során régészeti lelőhely kerül elő, annak
feltárását a 22 . ~ (1) bekezdésben foglalt előírásnak megfelelően biztosítja .
A szerződés érvényességéhez a Hivatal jóváhagyása szükséges . A szerződés
jóváhagyása során a feltárási engedélyezés szabályait kell megfelelően alkalmazni .A
Hivatal a jóváhagyásról szóló határozatában a szerződésben előírtakon túl egyéb
feltételeket is kiköthet . A szerződés jóváhagyása a feltárás engedélyezését isjelenti. A
szerződésre egyebekben a polgári jog szabályai az irányadóak .""

Indokolás

Ha egy területen régészeti lelőhely nem ismert, felszíni leletek nem jelzik, viszont leletek
előkerülése nem zárható ki, akkor a terület régészeti érdekű területnek minősül . Ha ilyen területet
földmunka veszélyeztet, próbaásatás előírása lehet indokolt. Ennek elmulasztása esetén ugyanis jó
esetben csak mentő ásatásra kerülhet sor, aminek pénzügyi fedezete a beruházótól a törvény
szerint nem várható, tehát minél ritkábban kerül rá sor annál jobb .
A próbaásatásra vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az annak eredményeként
előkerülő lelőhely veszélyeztetett részének teljes feltárását a beruházó a megelőző feltárásra
vonatkozó előírások szerint vállalja .

Budapest, 2005 . május 30 .
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