
2eg

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetsé g

Képviselőcsoportj a

Katona Béla
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

„Nyíregyháza-Megapark projekt régészeti munkáról?” címmel a Házszabály 91 .-a alapján kérdést

kívánok benyújtani dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszterhez .

Kérdésemre a választ írásban kérem!

Tisztelt Miniszter Úr !

Információim szerint a Megapark beruházója els őként a megyei múzeummal kezdte meg a

tárgyalásokat a szakhatóság által (KÖH) előírt régészeti megelőző feltárások elvégzésérő l . Bár az

ügyben a város vezetése is nyomatékosan kérte a megyei múzeumot a szükséges régészeti munkák

gyors, pontos és lehetőségekhez képest 'olcsó ' elvégzésére, a beruházó és a megyei múzeum között

azonban erre vonatkozó szerződés nem jött létre .

A megyei múzeum értesülései szerint a szerz ődést (vonatkozó törvényi előírások: nagyberuházás esetén

a KÖSZ illetékessége) a KÖSZ-szel kötötte meg a beruházó . A több lelőhely részleges feltárása kapcsán

érintett megyei múzeum tiltakozott és kérte, hogy legalább az érintett lel őhelyeken vonják be a

munkákba (amire egyébként a jogszabály lehet őséget is ad a KÖSZ-nek .) .

A KÖSZ a beruházási terület próbafeltárására kért és kapott ásatási engedélyt, mely alapján 6000 m 2-en

végez szondázó jellegű ásatást (egymástól 100 m-re lévő 2 m széles kutatóárkok kinyitásával) . Az ásatás i

engedélyes személy dr. Kurucz Katalin (a Jósa András Múzeum korábbi szakmai igazgató helyettese ,

jelenleg a KÖSZ ÉK-Mo.-i régiójának területi vezető je) . A beszámolók alapján (Bálint Marianna a KÖH

területi régészeti felügyelője több alkalommal végzett hatósági helyszíni szemlét a területen) az eddigi

próbaszondák minden esetben pozitívnak min ősültek, tehát a kinyitott szondákban jelentkező nyomok

intenzív régészeti lelőhely(ek)re utalnak, vagyis a beruházónak az építkezés megkezdése el őtt el kell(! )

végeztetnie a beépítendő területek (épületek, utak, közmű nyomvonalak, parkolók stb .) alatti területek

megelőző feltárását .

A KÖSZ jelenleg is folytatja a próbafeltárást : az előkerült régészeti jelenségeket dokumentálják, viszont

jelenleg (még) nem tárják fel . A KÖSZ egyelőre nem kért ásatási engedélyt megel őző feltárás végzésére !

A feltárandó lelőhelyeken előkerülő régészeti leletek befogadásáról a megyei múzeumnak kel l

Írásbeli kérdé s

Tisztelt Elnök Úr!



nyilatkoznia, ilyen kérelem még nem érkezett a Jósa András Múzeumba .

Kérdezem Miniszter Úrtól:

1. Mikor kezdi meg a KÖSZ a beépítendő területek megelőző feltárását?

2. Mikor érkezik meg a régészeti leletek befogadásáról szóló kérelem a Jósa András

Múzeumba?

Várom Miniszter Úr válaszát !

Budapest, 2009 . december 1 .

ász János
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