
 

 

 

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

 

 

ROMHÁNY III. AGYAG -  

TERVEZETT AGYAGBÁNYA 
TERÜLETÉRE 

 

 (HRSZ.: 0170/6-7, 0174/8-9, 0174/11, 0174/21, 0175)  

 
 

 
 

KÉSZÍTETTE: GUBA SZILVIA 

 

SZÉCSÉNY 

2020 



 
 

Tartalom 
 

1. A régészeti örökségvédelmi tanulmány tárgya      1. old 

2. A kulturális örökségvédelmi tanulmány régészeti fejezetének célja            1. old 

3. Törvényi környezet                            2. old 

4. Általános régészeti bevezető                   3. old 

5. A terület régészeti vizsgálatának módszerei               4. old 

6. A vizsgált terület földrajzi bemutatása                5. old 

7. A vizsgált terület és közvetlen környezetének történeti-régészeti bemutatása           7. old 

8. Az érintett terület örökségvédelmi szempontú vizsgálata                    10. old 

9. Hatásvizsgálat/elemzés                16. old 

10. Összefoglalás                                19. old 

11. Felhasznált szakirodalom                           20. old 

12. Nyilatkozat                         21. old 

13. Melléklet: hatósági engedély 

 

 
 

 

 



Romhány III. agyagbánya – Régészeti ÖHT 
 

 1 

1. Bevezetés – a régészeti örökségvédelmi tanulmány tárgya 
 

A Zalakerámia ZRt. (8946 Tófej, Rákóczi út 44.) Örökségvédelmi hatástanulmány 

elkészítésének feladatával bízta meg Guba Szilvia régészt, kulturális szakértőt 2020. 

decemberében. A hatástanulmány tárgyát a Romhány III. agyag - tervezett agyagbánya 

döntéselőkészítő előzetes régészeti vizsgálata képezte (hrsz.: 170/6-7, 174/8-9, 174/11, 174/21, 

0175). A hatástanulmány elkészítését a Nógrád megyei Kormányhivatal NO/EPFO/870-2/2020 

számú feljegyzése írta elő, amelyet a Kormányhivatal NO/KVO/1515-16/2020 számon 

hiánypótlásként újra megkért. 

Az Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze a területi kormányhivatal Hatósági 

Főosztályának Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának határozatait megalapozó háttér 

szakanyag, amelynek javaslatait az iroda figyelembe veheti, de attól eltérően is dönthet. A 

tanulmány feladata az érintett régészeti örökségi elemek számbavétele, állapotfelmérése, a 

változtatási szándékok ismertetése és örökségvédelmi hatáselemzése, a további szükséges, 

megelőző jellegű örökségvédelmi intézkedésekre vonatkozó javaslatok megfogalmazása. 

A hatástanulmány elkészítéséhez a Megrendelő a létesítendő bányaterület előzetes 

környezetvédelmi és bányászati vizsgálati dokumentációját, valamint a terület vázlatrajzát 

digitális formátumban (CAD/dwg) biztosította. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen munkát a „szerzői jogról” szóló 1999. évi LXXVI. tv. és 

a 2016. évi XCIII. tv. alapján szerzői jogi védelem illeti meg. A közölt adatok szerződéstől 

eltérő célra való felhasználása, régészeti lelőhelyre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása 

vagy továbbadása csak a szerző engedélyével, valamint a 47/2001. (III. 27.) Kormányrendelet 

szabályai szerint történhet. A tanulmányt csak annak megrendelője jogosult a szerződésben 

meghatározott célra felhasználni, de azt nem jogosult átdolgozni, azt mások részére végzett 

szolgáltatás vagy mások részére készített tanulmány részeként felhasználni. 
 

2. A kulturális örökségvédelmi tanulmány régészeti fejezetének célja 

 
A kulturális örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének célja egységes keretben 

kezelni és láttatni a tervezési területre vonatkozó valamennyi régészeti jelentőséggel bíró 

információt (adattári, terepbejárási, légirégészeti, topográfiai, műszaki stb.), a teljes tervezési 

területen. Ezek elemzése alapján lehetőség nyílik a megelőző kutatások körébe vont területek 

pontos lokalizációjára, az elvégzendő régészeti feladatok szakmai specifikációjára, illetve 

fentiek nyomán – a különböző besorolású lelőhelyek kiterjedésére is tekintettel – a 
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leghatékonyabb elméleti feltárási sorrend megalkotására, valamint a feltárások időbeni 

modelljének elkészítésére. 

Jelen döntéselőkészítő hatástanulmány részletes tartalmát a 2001. évi LXIV. törvény 85/A §, 

továbbá a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) 

kormányrendelet 83. § (1) b) és (2) da) valamint a 87. § (4), különösen a rendelet 15. melléklete 

szabályozza. 

 

3. Törvényi környezet 
 

A kulturális örökség elemeivel, a régészeti emlékekkel a következő törvények, 

kormányrendeletek és miniszteri rendeletek foglalkoznak, amelyek ebben a tárgykörben 

jogokat és kötelességeket rögzítenek: 

 

A. Törvények, törvényerejű rendeletek 

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

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 (különösen a 38-49. §) a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

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 
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B. Kormányrendeletek 

677/2020. (XII. 28.) Kormányrendelet egyes kormányrendeletek örökségvédelemmel összefüggő 

módosításáról 

68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet az örökségvédelmi bírságról 

47/2001. (III. 27.) Kormányrendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról 

149/2000. (VIII. 31.) Kormányrendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa 

Tanács tagállamai között, 1992.január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség 

védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről 

439/2013. (XI. 20.) Kormányrendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel 

kapcsolatos szakértői tevékenységről  

 

C. Miniszteri rendeletek 

15/1998. (III. 31.) MKM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásáról 

 

D. Szankcionáló rendelkezések 

BTK 2012. évi C. tv. vonatkozó paragrafusai: 

153§ védett tulajdon elleni támadás 

357§ a műemlékek vagy kulturális javak megrongálása 

358§ védett kulturális javakkal való visszaélés 

370§ lopás 

371§ rongálás 

378§ jogtalan elsajátítás 

379§ orgazdaság 

A szabálysértésekről a 2012. évi II. tv. 177. § (1) bekezdés a) pontja. 

 

4. Általános régészeti bevezető 

 
A jelenleg ismert régészeti lelőhelyek természetszerűen igazodnak az egykori táj felszíni 

viszonyaihoz. A múltban a megtelepedésre alkalmas helyek egyrészt szorosan követték a 

felszín adta lehetőségeket, másrészt kiválasztásuk könnyebb hozzáférést biztosított a különböző 

nyersanyag- és erőforrásokhoz. Ezek a dimenziók lényegében meghatározzák a lelőhelyek 

fekvését és kiterjedését. A Cserhát kisebb-nagyobb dombhátai, a völgyek fölé emelkedő 
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laposabb térszínek mind-mind alkalmasak voltak a régebbi korok emberei számára a 

megtelepedésre.  

A törvényi szabályozás szerint: „Régészeti lelőhely: az a földrajzilag körülhatárolható terület, 

amelyen a régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók, és amelyet a 

hatóság nyilvántartásba vett.” (2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről [Tv.], 

7. §. 35.) „A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében 

mozdíthatók el.” (Tv. 19. §. 2) 

Régészeti érdekű terület „valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a 

vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy 

feltételezhető.” (Tv. 7. § 29.) A régészeti érdekű terület tehát olyan földrajzilag 

körülhatárolható terület, amelyen bár egyértelmű adattal nem rendelkezünk róla, mégis nagy 

eséllyel számíthatunk régészei lelőhely(ek) előkerülésére. A megfogalmazás inkább tekinthető 

átmeneti munka-fogalomnak, ugyanis minden potenciális terület addig számít régészeti érdekű 

területnek, amíg egyértelműen ki nem derül, hogy vannak vagy nincsenek rajta régészeti 

lelőhelyek. 

A most rendelkezésre álló adatok számba vétele mellett az érvényes 2001. évi LXIV. kulturális 

törvény és e tárgyban született egyes rendeletek vonatkozó előírásait, valamint a 

Kormányhivatal Építésügyi és örökségvédelmi hivatal szakhatósági állásfoglalásait a kulturális 

örökség e részének megőrzése érdekében kiemelt figyelemmel, mindenben maradéktalanul 

szükséges betartani. 

Ez a már ismert lelőhelyek területén azt jelenti, hogy csak olyan, esetleg földmunkával is járó 

változtatásokra kerülhet sor, amely az adott régészeti lelőhelyet nem veszélyezteti, illetve amely 

során biztosított a régészeti örökség bármely részének előzetes vagy folyamatos megmentése 

(régészeti helyszíni felügyelet, próbafeltárás, megelőző feltárás), továbbiakban a régészeti 

lelőhely továbbra is hozzáférhető marad. 

A még nem ismert, de esetlegesen a jövőben előkerülő régészeti lelőhelyek vonatkozásában 

ugyanakkor azt kell szem előtt tartani, hogy a váratlanul előkerülő leleteket a szabályoknak 

megfelelően a helyi jegyzőnek vagy a megyei hatókörű városi múzeumnak (Dornyay Béla 

Múzeum, 3100 Salgótarján, Múzeum tér1.) bejelentsék, a terület érintetlenségét a régész 

szakember helyszíni szemléjéig biztosítsák, és a mentőfeltárás elvégzését lehetővé tegyék.  

 

5. A terület régészeti vizsgálatának módszerei 
 

Nógrád megyében szisztematikusan végzett régészeti terepbejárásra csupán 1-1 mikrorégióban 

került sor, a régészeti topográfiára vonatkozó adatok kezdetben véletlenszerűen előkerülő 
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leletek gyűjtéséből, utóbb szervezett és irányított keretek között végzett régészeti feltárásokból, 

leletmentésekből, leletbejelentésekből, legújabban hatástanulmányok, előzetes régészeti 

dokumentációk és régészeti megfigyelések terepi munkafolyamataihoz kapcsolódóan 

származnak.  

Romhány község közigazgatási területén szisztematikus régészeti terepbejárásra és ásatásra 

csak korlátozottan, egy-egy célzott beruházást megelőzően került sor (külterületen a Vecsés-

Balassagyarmat közötti gázvezeték építését megelőző terepbejárás, majd több helyszínen 

régészeti megfigyelés és feltárás). Ugyanakkor a Rákóczi szabadságharc nógrádi eseményei 

kapcsán kiemelt figyelmet kapott a csata helyszínének kutatása (vö. Négyesi L. 2010.), 

valamint a falu határában, az ún. Rákóczi mogyorófája mellett található Kastélyka területe (lásd 

7. fejezet). 

A tanulmány elkészítéséhez a Kubinyi Ferenc Múzeum Régészeti Adattárának anyagát, 

valamint az intézmény leltárkönyveinek bejegyzéseit, Nógrád megyére vonatkozó régészeti 

szakirodalmat (lásd irodalomjegyzék) használtuk fel elsődleges kiinduló pontként. Emellett a 

területre vonatkozó közhiteles nyilvántartás adatait kértük meg (lekérdezés dátuma: 2020. 

december 17.). A szakirodalmi adatok összegyűjtését követően régészeti terepbejárás/helyszíni 

szemle módszerét alkalmazva jártuk be és dokumentáltuk az érintett területet. 

Bizonyos régészeti lelőhelyek jellegükből adódóan régészeti terepbejárás módszerével nem 

felderíthetőek (pl. olyan régészeti korú temetők, melyek intenzív mezőgazdasági művelés által 

nem bolygatott területeken találhatóak). Ugyanakkor bizonyos területek (földrajzi adottságait 

tekintve, helységnév alapján) régészeti érdekű területnek minősülhetnek, vagyis régészeti lelet 

előfordulása várható. 

A tanulmány alábbi fejezeteiben a terület földrajzi-régészeti szempontú leírása, valamint az 

adattári információk, szakirodalmi adatok és a helyszíni bejárás során megfigyelt jelenségek 

ismertetése következik. A tanulmányban szereplő adatok csak a jelenlegi kutatási állapotot 

(2020. december) jelzik, így az adatsor a későbbiek folyamán még bővülhet! 

 

6. A vizsgált terület földrajzi bemutatása 

 

Romhány Magyarország északkeleti részén helyezkedik el, közigazgatásilag Nógrád megye 

rétsági járásában, földrajzilag az Északi-középhegységben a Cserhát területén, azon belül pedig 

a Nógrádi-medence kistájon (Magyarország Kistájainak Katasztere 2010; 6.8.13). Nyugaton a 

Börzsöny, keleten a Cserhát határolja, 144 és 340 méter (tszf.) közötti magasságokkal 

jellemezhető medencedombság (1. ábra).  
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1. ábra: A tervezett bányaterület geomorfológiai vázlata 

 

A kistáj földtani felépítésében az oligocén homokköves és agyagos üledék 80%-os arányt tesz 

ki, míg a kistáj nyugati felén fiatalabb, inkább a miocén slír és kavics a domináns. A felszínen, 

illetve a felszín közelében pleisztocén agyag, lejtőagyag, löszderivátum a jellemző. A kistáj 

nyugati része a Börzsönyből érkező vízfolyások által nedvesebb, a keleti részen a Lókos-patak 

a gyűjti össze és vezeti el a felszín feletti vizeket az Ipoly folyóba. A jellemző talajok: az 

agyagbemosódásos barna erdőtalaj (elsősorban a dombháti harmadidőszaki üledékein), 

valamint a barnaföldek különböző fajtái (alacsonyabb hátságok lejtőin). A termőréteg általában 

sekély, a lösztakarón képződött csernozjomos barna erdőtalaj esetében a humuszosodás 

mértéke jelentősebb. A medencedombság nagy része kultúrtáj, kisebb, összefüggő 

erdőfoltokkal, amelyekre jellemző a cseres- és a gyertyános-tölgyes összetétel, foltokban 

maradványtölgyesekkel. A völgyaljakban nedves és patakmenti mocsaras réteket találunk. A 

kistáj nagy része ma szántó, parlag, több helyen újra elterjedőben az egykori gyomflóra fajaival. 



Romhány III. agyagbánya – Régészeti ÖHT 
 

 7 

 
2. ábra: A tervezett bányaterület és környékének domborzati térképe a Lókos-patak vízgyűjtőterületével 

 

A terület megközelítően ÉK-DNy irányú, völgyekkel és hátságokkal szabdalt medence, amely 

egyúttal természetes folyósó a Börzsöny és a Cserhát középhegységek között. Feltételezhetően 

évszázadok, sőt évezredek óta az egyik legfontosabb kommunikációs és navigációs – tehát 

egyúttal migrációs és kereskedelmi – útvonal a Kárpátok és az Alföld közötti szubkárpáti 

régióban (vö. 2. ábra). 

 

7. A vizsgált terület és közvetlen környezetének történeti-régészeti 

bemutatása 
 

Romhány település bel- és külterületéről az elmúlt 70 évben több régészeti korú lelet került a 

Magyar Nemzeti Múzeum, valamint a 2013. december 31-ig területileg illetékes Kubinyi 

Ferenc Múzeum régészeti gyűjteményébe. A leletek egy részét földrajzilag lehatárolható, 

konkrét lelőhelyhez tudjuk kötni, míg számos tárgy szórványleletként került elő. A 

nyilvántartott (regisztrált) lelőhelyek száma: 18 (lásd 5. ábra!). 
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3. ábra: A vizsgált terület elhelyezkedése   4. ábra: A vizsgált terület elhelyezkedése a 
az I. katonai felmérés térképén (1763-1787)  II. katonai felmérés térképén (1819-1869)  

 
A vizsgált területen, annak is a keleti sávjában egyetlen regisztrált régészeti lelőhelyet ismerünk 

ma (Romhány-Gesztenyés, Lelőhelyazonosító száma: 78967), melyet az 1980-as évek első 

felében fedezett fel egy helyi gyűjtő, Gyombola Gábor. A leletek a Magyar Nemzeti Múzeum 

gyűjteményébe kerültek, a lelőhelyet pedig először 2012-ben Zandler Krisztián régész 

lokalizálta és regisztrálta a közhiteles nyilvántartás számára. Mivel nagyon szerény és 

szegényes leletanyag származott a területről, ezért további szakmai érdeklődésre kevésbé tartott 

számot. Köszönhette ezt annak is, hogy a lelőhelytől nyugati irányban, attól kb. 1 km-re egy 

sokkal intenzívebb, jellegzetes leletanyagot szolgáltató őskőkori lelőhely is ismertté vált 

(Lelőhelyazonosító száma: 46468), mely helyszíni azonosítását és anyagának feldolgozását a 

MNM munkatársai elvégezték (Lásd T. Dobosi V. 2012!). 

Szintén Gyombola Gábor gyűjtése alapján azonosította 2002-ben Markó András, majd 

regisztrálta 2012-ben Zandler Krisztián a vizsgált területtől DK-i irányban elhelyezkedő 

Fenyves elnevezésű, újkőkori lelőhelyet (Lelőhelyazonosító száma: 78969). A vizsgált 

területen található lelőhely szempontjából fontos, hiszen ugyanabba a későneolit lelőhely-

láncolatba illeszthető, mint amelybe a Vecsés-Balassagyarmat gázvezeték során előkerült több 

kis intenzitású Lengyel-kultúrához sorolható lelőhely is tartozik (lásd pl. Romhány-Forrás, 

Lelőhelyazonosító száma: 84403; vagy Romhány-Tereskei út, Lelőhelyazonosító száma: 

84799). 

A vizsgált terület közvetlen környezetében található a Romhány-Homokbánya 

(Lelőhelyazonosító száma: 46472) és a Romhány-TSz. major (Lelőhelyazonosító száma: 

46482), két nyilvántartási számon ismert, de valószínűleg összetartozó, egyetlen lelőhely. A 

homokbánya területén 1976-ban Héjj Csaba, a Kubinyi Ferenc Múzeum akkori régésze 

leletmentést végzett, miután a romhányi kerámiagyár építéséhez a területen található 

homokdombot elhordták. A helyszínen egy Árpád-kori település, többek között egy sövényfalú 
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ház nyomait rögzítette. A homokbányától délre, az egykori Rákóczi Tsz. területén is gyűjtött 

szórvány középkori leletanyagot. Az előkerült leletanyag hasonló datálása alapján a két lelőhely 

valószínűleg ugyanahhoz a középkori településhez tartozik. 

 

 
5. ábra: A tervezett bányaterület és környékének nyilvántartott régészeti lelőhelyei 

 

A Romhány külterületén, a fejleszteni kívánt területtől ugyanakkor távolabb több, jelentős 

régészeti lelőhelyről van tudomásunk. A legrégebben ismert és 1951 óta egyedileg (jelenleg 

kiemelten) védett régészeti lelőhelye a Rákóczi mogyorófája mellett emelkedő Kastélyka 
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elnevezésű középkori templom (Lelőhelyazonosító száma: 46475). Hasonlóan régebb óta 

ismert lelőhely a település keleti határában, a kétbodonyi határhoz közel található Vérhegy (más 

források szerint Várhegy, Lelőhelyazonosító száma: 46485). 

Romhány külterületéről több helyszínről is kerültek leletek a Kubinyi Ferenc Múzeum 

gyűjteményébe, amelyek pontos helyszíne ma már aligha lokalizálható (pl. Romhány-Bodonyi 

út mentén kelta sírlelet került elő). A véletlenszerűen talált régészeti leletek vagy jelenségek 

arra hívják fel a figyelmet, hogy gyakorlatilag bárhol, bármilyen földrajzi környezetben 

előfordulhatnak, és előkerülésükre számítani kell. 

 
 
8. Az érintett terület örökségvédelmi szempontú vizsgálata 
A vizsgált terület Romhány településközpontjától nyugatra, a Bánkra vezető műúttól délre, a 

nyugat-keleti irányú Lókos-patak déli oldalából induló lankás domb oldalán, a lakott területtől 

légvonalban kb. 1,2 km-re található. A területet a településről kivezető Bereczki Máté utca 

irányából lehet megközelíteni, a Lókos-patakot követve. 

 

         
6. ábra: A vizsgált terület látképe ÉK-i irányból  7. ábra: A vizsgált terület platója, háttérben a ma  

is működő kerámiagyárral 
  

A jelenleg teljes egészében mezőgazdasági területnek minősülő leendő bányatelek a Lókos-

patak árterébe érő, legyező-szerűen lenyúló, É-D-i irányú dombnyúlvány, nyugati felén 

meredeken leszakadó, keleti oldalán lankásan elsimuló (6-7. ábra). A földrajzi fekvése, 

elsősorban a folyóvíz közelsége emberi megtelepedésre különösen alkalmassá teszi. A terület 

déli része az EOV térképen Diós-úti-tábla néven nevezett terület keleti nyúlványa, közvetlen 

az erdősáv alatti, szántott résszel. A vizsgált terület északi, legyező-szerűen elterülő oldalának 

nyugati zónája kaszáló és bozótos erdősáv, régészeti bejárásra alkalmatlan volt (8-9. ábra).  
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  8. ábra: a vizsgált terület platója           9. ábra: a vizsgált terület nyugati sávja, legelő 

 

Keleti oldala viszont művelt, a régészeti terepbejárás idején betakarítás utáni állapotban, 

közepesen jó látási viszonyokat nyújtott, közvetlen a földút mellett keskeny sávban már 

tárcsázott, összességében régészeti megfigyelésre alkalmas volt (10. ábra). 

 

    
      10. ábra: felszíni látási viszonyok a platón  11. ábra: kerámiatöredék in situ rögzítése  
 

Itt, a vizsgált terület északkeleti felén található a 78967 azonosító számmal nyilvántartott 

lelőhely (részletes leírását lásd 7. fejezet!), amely a tervezett bányaterület keleti határán, illetve 

azon túlnyúló lankásabb, domblábi részen lokalizálható. A terepbejárásunk alkalmával 

leletanyagot a domb tetején találtunk, valamint a regisztrált lelőhely poligonján túl, attól 

nyugatra elszórtan (lásd 12. ábra!).  
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12. ábra: A tervezett bányaterület régészeti terepbejárása és eredménye 
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A leletanyag nagyobbik része kerámiatöredék, kisebb része kőeszköz. A kerámia részben 

pelyvás soványítású, díszítetlen edényekből származik, kézzel formált, rossz égetésű, 

hagyományos őskori technológiával készült (13. ábra).  

             
13. ábra: Kézzel formált őskori kerámia     14. ábra: Korongolt kerámiatöredékek 

 

Két darab korongolt töredék középkori-koraújkori jellegzetességeket mutat, megjelenésük a 

területen szórványos, másodlagos leletelőfordulásként értékelhető (14. ábra). A hidrokvarcitból 

készült kőeszközök (egy penge, valamint egy retusált vakaró) atipikusak, jellemzően újkőkori 

leletegyüttesekben bukkanhatnak fel (15. ábra).  

 
15. ábra: Hidrokvarcitból készült kőeszközök 

 

A terepbejárás során észlelt leletek szóródása alapján a korábban regisztrált lelőhely (78967) 

határai jóval nagyobb területet érintenek, a lelőhely poligonját, annak nyugati kiterjedését 

ennek megfelelően módosítottuk, igaz csak a bejárható terület vonaláig (vö. 12. ábra). Nem 

kizárt, hogy a lelőhely a dombnyúlvány legelővel fedett nyugati részén is folytatódhat, ennek 

igazolását további vizsgálatoknak kell eldöntenie. 

Szintén régészeti terepbejárásra került sor a létesítendő bányaterület déli részén, amely a Diós-

úti-tábla elnevezésű dűlő keleti szegletét, a földút és az erdősáv közötti részt érintette. A 

területet az ottlétünk előtti napokban szántották meg, közel 30-40 cm-es mélységben (17. ábra).  
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                16. ábra: Frissen szántott déli terület         17. ábra: Felszíni látási viszonyok a déli területen 
 

Az átfordított talaj alapján a felső humuszréteg csekély, mintegy 10-15 cm közötti vastagságú, 

alatta pedig barna erdőtalaj jelentkezett. Az átfordított földrögökben több helyen in situ 

állapotban dokumentáltunk régészeti leletet: elsősorban kerámiatöredéket (18. ábra a/b/c).  

 

          
18. ábra a/b/c: Kézi GPS készülékkel rögzített lelet-előfordulás 

 

A leletanyag kézzel formált, jellemzően kavicszúzalékos soványítású, díszítetlen házikerámia. 

Egyetlen töredéken figyelhettünk meg díszítésnyomot: a perem alatti rész 

körömbenyomásokkal tagolt. Két töredéken az edényfül indításának csonkja látszódik (19. 

ábra). A jellegzetességek alapján a kerámiát a rézkor időszakába sorolhatjuk, feltehetően a 

későrézkori Baden-kultúra hagyatéka. Ugyanakkor néhány töredék esetében a korábbi datálás 

sem kizárt: a finoman iszapolt homokkal soványított, jellemzően kopottabb felületű töredékeket 

akár a kora rézkor időszakát is megélő, későneolit Lengyel-kultúra legfiatalabb fázisába is 

sorolhatjuk.  
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19. ábra: Kézzel formált őskori kerámia 

 

A leletek két helyen sűrűsödtek: egyrészt a Diós-úti-tábla keleti csücskében, a két földút által 

bezárt kisebb területen, másrészt attól nyugatra, közvetlen a földút mentén egy kb. 150 m 

hosszú sávban. A leletanyag alapján – a két koncentráció ellenére – azonos lelőhelyhez tartozik. 

Természetesen azt sem tartjuk kizártnak, hogy a leletek összetartozhatnak a 78967 azonosító 

számú lelőhellyel, hiszen hasonló korú és jellegű leletanyag került elő mindkét helyszínen, a 

felszíni leletszóródás is mindkét helyen kis intenzitású. Az összetartozásukat csak régészeti 

feltárómunka állapíthatja meg, a kérdés eldöntése jelen hatástanulmánynak nem feladata. 
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9. Hatásvizsgálat /elemzés 
A rendelkezésemre álló, előzetes környezetvédelmi vizsgálati tanulmányban szereplő 

információk alapján bizonyos, hogy a tervezett területen a nyersanyag kitermelési tevékenység 

elpusztítaná a régészeti örökség ingó és ingatlan elemeit. Ezért a területen még fellelhető 

régészeti emlékek megismerésének érdekében, a 2001. évi kulturális örökség védelméről szóló 

LXIV. alapján megelőző feltárás elvégzése indokolt. 

A vizsgált terület teljes nagysága 24 ha, a felszíni leletszóródások alapján lehatárolt lelőhelyek 

kiterjedése ca 9 ha. E számadat csupán előzetes becslés, pontosabb, részben roncsolásmentes 

régészeti módszerek alkalmazásával a lelőhely intenzitása és kiterjedése pontosítható, így a 

lelőhely feltárásának ütemezése, költségeinek meghatározása arányosan tervezhető. 

A magyarországi, beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás menetét a beruházások 

jellege és mértéke határozza meg, az elvégzendő feladatokat a 2001. évi LXIV. törvény 

szabályozza. A törvény kiemelt nagyberuházáshoz, nagyberuházáshoz és beruházáshoz 

kapcsolódó feladatellátásról rendelkezik és a beruházás típusa alapján határozza meg a 

szükséges régészeti feladatok elvégzésének módját, sorrendjét és költségkereteit. A Romhány 

III. agyagbánya esetében kiemelt nemzetgazdasági érdekű nagyberuházásról nem beszélhetünk, 

arról pedig nincs információm – és jelen hatástanulmány elkészítéséhez nem is releváns – hogy 

a beruházás nagyberuházásnak minősül-e.  

Amennyiben a beruházás nagyberuházásnak minősül (és erről a beruházó írásban nyilatkozik), 

úgy a régészeti feladatellátást a 2001. évi LXIV. tv. 23. §-a a következőképp szabályozza. A 

beruházással érintett területen a beruházó költségviselésével a tv. 23/C. § szerint meghatározott 

módon Előzetes Régészeti Dokumentációt kell készíttetni, melyre a beruházóval kötött írásbeli 

szerződés alapján a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv jogosult. A kult. tv. 23/D. § 

(1) szerint az előzetes régészeti dokumentáció záródokumentuma a feltárási projektterv, amely 

meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti feladatellátást, annak 

módját, az érintett területet és annak régészeti jellemzőit, a várható kockázatokat.  

Amennyiben a beruházás nem minősül nagyberuházásnak úgy a területen az alábbi régészeti 

szakfeladatok elvégzését – megfelelő időrendi sorrendben – javaslom: 

 

1. Szisztematikus régészeti terepbejárás és műszeres lelőhelyfelderítés 

A szisztematikus terepbejárás írásbeli szerződés alapján végzett tevékenység, amelynek célja a 

régészeti lelőhely létezésének felderítése, állapotának felmérése, jellegének, korának és térbeli 

kiterjedésének megállapítása. Ennek során a növényzettől mentes, szántott felületen a régészeti 

tevékenység vezetőjének irányításával és döntése szerint sávos vagy négyzethálós rendszerben 

végzett bejárás történik. Költségfedezetét a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 8. melléklete 



Romhány III. agyagbánya – Régészeti ÖHT 
 

 17 

határozza meg. Ezzel egyidőben a terület légi felvételezése (pl. drónnal), illetve geofizikai 

módszerekkel történő felmérése is megtörténhet. Az előzetes régészeti kutatásokat fémkeresős 

(detektoros) kutatás egészítheti ki.  

 

2. Próbafeltárás 

Az előzetes vizsgálatok eredményei alapján a terület feltárásának ütemezése érdekében 

próbafeltárás elvégzése indokolt, amely a már ismert régészeti lelőhely állapotfelmérését, 

jellegének, korának, térbeli kiterjedésének és rétegsorának megállapítását célozza meg. Ennek 

során általában – az ásatásvezető döntése alapján – kutatóárkok vagy szondák kerülnek 

kialakításra, melyek segítségével (gépi és kézi munka igénybevételével, a tudományosan elvárt 

és előírt dokumentálással) megállapítható a lelőhely valódi kiterjedése és érintettségének 

léptéke (pl. milyen típusú jelenségekre kell számítani, a jelenségek egymástól milyen 

távolságban és mélységben helyezkednek el). A próbafeltárás szükséges mértéke – ahhoz, hogy 

érdemi információkat eredményezzen – a lelőhely legalább 10, maximum 25%-ára terjedhet ki.  

A próbafeltárás engedélyköteles tevékenység, amelyet a beruházó költségviselésével és a 

feltáró intézménnyel kötött szerződés alapján a törvényben kijelölt feltáró intézmény végez el. 

Költségét a 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet 8. melléklete határozza meg, miszerint 

maximum 4650 Ft / m² + Áfa (az ár a gépi földmunka költségét nem tartalmazza!) 

A próbafeltárás pozitív eredményei alapján dönt a Hivatal a terület régészetileg fedett 

területének nagyságáról, a megelőző feltárás mértékéről, kiterjedéséről. 

Az előzetes terepbejárásunk alapján azt állapítottuk meg, hogy a felszíni leletszóródás 

viszonylag kis intenzitású. Amennyiben a lelőhelyen végzett próbafeltárás az alacsony 

intenzitást megerősíti (pl. egymástól nagyobb, 40-50 méterre jelentkező régészeti jelenségek, a 

mezőgazdasági művelés miatt korábban már bolygatott, sekély jelenségek kerülnek elő), és az 

illetékes örökségvédelmi hatóság a régészeti örökség helyi viszonyaira alapozott tapasztalata 

alapján a javaslatot támogatja, úgy a régészeti megfigyelés mellett végzendő gépi munkával 

történő humuszolás alkalmazását is megfontolásra javaslom. A régész felügyelete mellett 

végzett humuszolás során, régészeti jelenségek előkerülése esetén a leleteket és jelenségeket 

régészeti megfigyelés keretén belül végzett régészeti bontómunkával kell feltárni és 

dokumentálni. Ennek költségeit, azaz a gépi földmunka költségét, és a régészeti megfigyelés 

általános költségét (8 000 Ft + áfa / óra, illetve legalább 36 000 Ft + áfa / 8 órás munkanap) a 

tulajdonos-beruházó köteles viselni, szintén a 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet 8. melléklete 

alapján. 
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3. Megelőző feltárás 

Amennyiben a próbafeltárás a régészeti jelenségek – 10 m-es poligonon belül – sűrű, intenzív 

előkerülését eredményezi, akkor az eredmények alapján az örökségvédelmi hatóság megelőző 

feltárás elvégzését írja elő. A megelőző feltárás írásbeli szerződés alapján végzett olyan 

régészeti tevékenység, amely a régészeti lelőhely vagy annak veszélyeztetett részének (2001. 

évi LXIV. tv. 22. § alapján) teljes feltárására irányul. A megelőző feltárást a 68/2018. (IV. 9.) 

Korm. rendelet 30–36. § szerint kell elvégezni, ami nem csak a feltárást végzőre, de a 

beruházóra nézve is kötelmeket tartalmaz, ill. szabályozza a megelőző feltárás költségét. Ez 

alapján egy vagy több korszak történeti összefüggésben megmaradt emlékanyagának feltárása 

1 rétegű esetében a hatósági ár 4650 Ft + áfa/m², 2 vagy többrétegű esetében 4650 × (rétegszám) 

+ áfa/m2, mely nem tartalmazza a gépi földmunka költségét. A megelőző feltárás műszaki-

szakmai tartalmát szintén a 2001. LXIV. tv. határozza meg, valamint rendelkezik többek között 

az ásatási bontómunka, régészeti és régésztechnikusi szakmunka, terepi geodézia és 

dokumentáció készítése, a dokumentáció térinformatikai feldolgozása és archiválása, 

elsődleges leletfeldolgozás (mosás, restaurálás/megerősítés, elsődleges leletazonosítóval való 

ellátás), múzeumi raktározás rendkívüli költségtételekről.  
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10. Összefoglalás 
 

A tervezett beruházás területén – az előzetes régészeti adatok és a régészeti terepbejárás 

eredményei alapján – több régészeti lelőhely található: egy már regisztrált és egy újonnan, a 

terepbejárásunk által lokalizált lelőhely. Az ismert lelőhely (lelőhelyazonosító: 78967) 

kiterjedését a helyszíni bejárásunk is módosította, a további roncsolásmentes eljárások pedig 

rögzíthetik a régészeti fedettség intenzitásának mértékét és kiterjedését. Ennek elvégzését első 

lépésként a 9. fejezetben az 1. pont szerint leírt régészeti módszerekkel szükséges megállapítani. 

Ennek eredményeként a területen próba- és azt követően régészeti megfigyelés közbeni 

bontómunka és/vagy megelőző feltárás elvégzése indokolt. 

Nem képezte jelen hatástanulmány tárgyát a bányatelken kívül eső, de a bányászati 

tevékenységhez szükséges infrastruktúra kialakításának örökségvédelmi szempontú vizsgálata, 

úgy, mint felvezető út, közművek (pl. elektromos hálózat) kiépítése. A leendő bányatelket és a 

jelenlegi üzemet összekötő legrövidebb, ma is létező földút kettészeli a 46472 és 46482 azonosító 

számú lelőhelyeket. Amennyiben a bányaműveléshez, illetve már a megelőző munkákhoz a 

meglévő infrastruktúra fejlesztését tervezik (pl. meglévő földút áthelyezése, szélesítése), úgy a 

fent jelzett lelőhelyek esetében szükséges az örökségvédelmi hatóság állásfoglalásának kikérése. 

A szabályozás szerint elrendelhető régészeti feladatellátásról az érintett felek – vagyis a 

beruházó, valamint a feltárásra jogosult intézmény – bevonásával, minden esetben a területileg 

illetékes Nógrád megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálya dönt.  

Jelen tanulmány kizárólag a jelenleg ismert történeti és régészeti adatok alapján (2020. 

december), a környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás hiánypótolt dokumentumaként készült. 

Az ebben szereplő, a régészeti örökség védelmét célzó javaslatok az érvényes 

környezetvédelmi engedély birtokában, a ténylegesen megvalósuló beruházás előtt végzendő 

feladatokra vonatkoznak.  

 

  



Romhány III. agyagbánya – Régészeti ÖHT 
 

 20 

 

11. Felhasznált szakirodalom 
 

Dercsényi Dezső  Nógrád megye műemlékei. Magyarország műemléki 

topográfiája III. Bp. 1954. 

T. Dobosi Viola:  Őskőkori lelőhelyek Romhány környékén (Gyombola Gábor 

gyűjtése). Folia Archaeologica LV. 2011-2013. 10-23. 

Guba Szilvia:  Terepbejárási dokumentáció a Magyar-Szlovák gázberuházás 

nyomvonalán. Kézirat, KFM RA 560.2012 

Héjj Csaba:  Romhány, Árpád-kori település leletmentésének 

dokumentációja. Kézirat, KFM RA 78.77 

Márton Lajos:   Nógrád vármegye őskora. In: Borovszky Samu (szerk.): 

Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye. Bp. 

1911. 321-346. 

Négyesi Lajos:  Az 1710. évi romhányi csata a terepkutatások tükrében. 

Hadtörténelmi Közlemények, 2010. 4. szám, 862-875. 

Patay Pál:   Nógrád megye régészeti emlékei. In: Genthon István (szerk.): 

Nógrád megye műemlékei. Akadémiai Kiadó, Budapest 1954. 

13-34. 

Simán Katalin:  Őskőkori leletek Nógrád megyében. Nógrád Megyei 

Múzeumok Évkönyve XVIII. 247-254. 

 

  



Romhány III. agyagbánya – Régészeti ÖHT 
 

 21 

 

12. Nyilatkozat 
 

 

 

Alulírott Guba Szilvia nyilatkozom, hogy Romhány III. agyag – tervezett agyagbánya 

(hrsz.: 170/6-7, 174/8-9, 174/11, 174/21, 0175) területére készített, döntéselőkészítő 

örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarészében szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek. A fentebb javasolt régészeti megoldások eleget tesznek az 

örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. 

Jelen tanulmány készítője régészeti szakértői tevékenységet folytathat, a Régészeti és 

Műemléki Szakértői Névjegyzékben szereplő azonosító száma: 17-009. A felsőfokú 

végzettséget bizonyító oklevél száma: PT C 005544 19/2000. 

 

 

 

 
Szécsény, 2020. december 31.      Guba Szilvia 

 

 

 



 

 

Épí tésügyi  és  Örökségvédelm i  Főosztá l y  
Épí tésügyi  Hatóság i  és  Örökségvéde lm i  Osztá ly  

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. / Telefon: +36-32-620-754 / Email: epitesugy@nograd.gov.hu  

 
Iktatószám: NO/EPFO/889-2/2020 Tárgy: Romhány III-agyag védnevű tervezett 

bányatelek terepbejárása (örökségvédelmi 
hatástanulmányhoz) – tudomásulvétel 

Ügyintéző: Halász Ágoston  
Email: halasz.agoston@nograd.gov.hu  
Telefon: +36-32-460-098   
    

 

 

H A T Ó S Á G I  B I Z O N Y Í T V Á N Y  

 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának Építésügyi 

Hatósági és Örökségvédelmi Osztálya – továbbiakban: Kormányhivatal – Guba Szilvia (3170 

Szécsény, Sport út 11.) – továbbiakban: Bejelentő – feltárási engedély nélkül végezhető 

tevékenységre irányuló bejelentését 

 

t u d o m á s u l  v e s z i  

 

az alábbiak szerint: 

Kutatás helye: Romhány község közigazgatási határa 

Feltárás jellege és 

módja: 
terepbejárás és fémkereső műszeres kutatás  

(örökségvédelmi hatástanulmányhoz) 

Feltárás vezetője: Guba Szilvia, régész, őskor 

Kutatás várható 

időtartama:  
2020. december – 2021. március  

 

Kormányhivatal ezen igazolást a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

68/2018. (IV.9) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 47. § (2) bekezdése alapján adta ki. 

Salgótarján, kelt, mint lent. 

 

dr. Szabó Sándor 

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 

 

 

Tuska Csaba 

osztályvezető 
 
 
 
Erről értesülnek: 
1./ Guba Szilvia 3170 Szécsény, Sport út 11. 
2./ Miniszterelnökség ÉÉHÁ Régészeti Főosztály 1054 Budapest, Báthory utca 12. 
3./ Irattár 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum HADNAGY
ZOLTÁN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.02.03. 16.15.42


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HADNAGY ZOLTÁN
Születési hely: ZALAEGERSZEG
Születési dátum: 1973.06.23.
Anyja neve: BALOGH MARIANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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