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Tiszelt JàÉsi Hivatalvezeto lJrl,

A tàrgyi rnegkeresésére a ktilturdlis òròkség t'édelmével kapcsolatos s:abdlyokr1l szbl6 496/2016. (XII. 28.) Korm.
rendelet 3. § (l) bekezdése a( pontja érlelmeben azalàbbi szakvélenrcnyt adom.

A fàrgy beruh6zds iiròks égÉdelmi s zemponthil az alàffi kiktitésekkcl engedelyezhet6:

- A régészeti megfigyelést 5 nappal koÉbban a kuhurdlis òròkség védelmével kapcsolatos s:abdlyoktél szol6
496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: Korm. rendelet) 4. sz melléklete szerinti tartalommal @
kell jelenten i. an n ak elvészes ét jesy zikÒn),vben kell rÒ gzjten i.

- Anrennyiben a régészeli megfigyelés soràn a régészeti dokurnent6l6s régészeti bontdmunk6t igényel, akkor a

régészeti bontdmunkit réseszeti rnepfieyelés keretében kell elvégezri. A régészeti bont6munka megkezdését
Hivatalonrnak be kell jelenteni.

- A fenti szakfeladatok elvégzesére a Tragor lgnàc Mùreum (2600 Yitc, Zrinyi u.4lla.) jogosult.
- A régészeti szakfeladatok elvégzesére Beruhbzonak a feltàr6sra jogosultsàggal rendelkezb ntéznÉnnyel

s zerzbdésl kell kòtnie.
- A szakfeli.igyeletekÉl szbl6 jegyzbkònyvetHivatalornrak meg kell kiildeni.

A kérelmezi illetékmentes s égérol ny ilatkozott.

A Véci E4yhàzrrc.gye (képviseli dr. Beer Mikl6s pùspolq 2600 Yàc, MigazÀ Krist6f tér l.) és VeresegyhàzYàros
ÒnkornÉnyzata (képviseli Pàsnor Béla polgérmester, 2l 12 Veresegyh6zFi5 it 35.) épittetrik az illetékes épitésiigri
hat6ségt6l kértékaz épitési engedély megadàséta2ll2 Veresegyhà2, Fo ttt ll7-125. (hrsz.: 58) ingatlanon épitend<i
ùj katolikus girmràzium épùlet és lift tekintetében. Hat6ségom a: épitésiigyi és épitésJeliig,eleti hdòsàgi eljdràsokrcl
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és ellenfr:ésekrril, valamint a: épitésiigyi hatòsàgi s=olgdltatàsrél szbl6 31212012 (Xl. 8.) Korm. rendelet (a
tovàbbiakban: R) 6. rnelléklet l. tàbl|zal 35. pontja alap.iàn Òr6kségvédelrni szakkérdésben érintett.

Az épitéssel érintett ingatlanon talàlhatd a kòditeles hat6s6gi nyilvàntart6sban
12389. azonosit6szlmon szereplo, ,.Veresegyh6z - Fri utca" nevri régésreti lelohely, ezérl hozzAjitrulàsomat
kik6tésekkel adtam nreg, és a kivitelezes ftildmunkàinak végzese soÉnrégészcti nregfigyelést irtam el6.

A kulturdlis òròkség védelnérdl snl6 2001 . évi LXIV. tÒrvény (a tovébbiakban: KÒtv.). 22. § (l) bekezdés
értelrneben a nyilvàntartoll régexzeti lel6helynek a beruhàzishoz kapcsol6dd loldmunkéval érintett részrn az
òrÒkségvedelmi hat6sàg Éltal eltiirt m6dszerekkel megelozh (régészeti megfigyelés, prdba-, és teljes felùletri)
feltàÉst kell végezri. A KÒtv.22. § (3) bekezdés a) pontja értelrneben, a n:rgelozh feft6És keretében, régészeli
nregfigyelést kell el<iimi, ha a lewezett tevékenység nenL vagy csak csekély nrertékben érinti a nyilvàntartott
régészeti lel<ihelyet és a régészeti tirÒkeg elerneit, valamint, ha a régészeti tirtikség elenreinek el6fordulàsa
szorvànyos. A ftildmunkàk kòòen végzendo régészeti nregfigyelés (KÒtv.7. § 36. pont) célja a beruhàzls
fttldmunkàjànak régész éltal a helyszinen tòrténti folyamatos frgyelemmel kisérése, sziikég esetén a régészcti
bontomunka elvégrese és dokunrent6làsa. A kulnrrcilis ÒrÒkség védelmével kapcsololos s:abàlyokrél snl6 49612016
(Xll. 28.) Korm rendelet (a tov6bbiakban Korm.) 19. § (l) bekezdése sabàlyozza a régészeti nregfigyelés
keretében végzett régészeti bont6munk6t. A régészeti bont6munka nregkezdését hivatalonmak be kell jelenteni. A
régészeti szakfeladatok elvégzesére jogosult intéznenyrol a KÒtv. 20. § (4) bekezdése és a KÒtv. 22. § (5)
bekezdés ének b ) pont ja rendelkezik.

A régészeti szakfeladatok elvégzesére jogosult intézmény a KÒtv. 22. § (5) bekezdés a) pontja éÉelrneben a

gyrijt6terùletén érintett, régészeti gytijt6ktinel rendelkezo terùleti mùzeum (Tragor Ignéc MÉzeum). A Kòtv. 22. §

(6) bekezdése alapjàn a terùleti mÉreum a beruh{n megkeresését kÒveto nyolc napon belùl nyilatkozri kòteles a

kapacit6s rendelkezesre Éll6sàrdl. Anrennyiben a terùleti mùzeum kapacitàsa nem teszi lehetové a feladatellàtàst, a

régészcti szakfeladatok elvégzrsére a KÒtv. 22. § (5) bekezdésének bb) pontja alapjàn a gyùjtriteriiletén érintett
nregyei hat6kòni vérosi mÉzeum (Ferencry MÉzcumi Centrum, Régészeti Titk6rsàg,2100 GÒdòllo, Kiss. J. u.2.)
jogosult.

A beruhàn kòltségviselését a Kòtv. 19. § (3) bekezdése irja el6. A régészeti szakfeladatokra a KÒtv. 22. § (10)
bekezdése szerint a feltàÉsra jogosult intéznÉnynek és a benrhézonak sznnhdést kell kÒtnie. A szrrmdés
tafta'lnnzza a felt6És nrcd.iét, id6tartamit, a feltàÉsra .iogosult ntéznÉny àllal végzend<i régésreti feladatellàtés
kdltségét, valamint a jogszabàlyban nreghatérozott egyéb szakmai feltételeket. HozzAjlrulésonrat a Korm. rendelet
72, §-ben foglalt szakkerdések érvényesùléseérdekében kikÒtésekkel adtam meg.

Budapest,20l7. augusZus l.
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