
Szakértői vélemény Pirtó településrendezési tervének módosításához 

 

Pirtó településrendezési tervének módosításában a 3. számú besorolás módosítást tartalmaz. 

Falusias lakóterületből GKSz-be sorolja át a 9, 10. helyrajzi számú, a belterületen található 

területet.  

Jelenlegi ismereteink szerint a módosítással érintett területen nincs ismert és nyilvántartott 

régészeti lelőhely. Pirtó határából a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ (1014 Budapest, Táncsics M. u. 1.) négy nem azonosított 

régészeti lelőhelyet tart nyílván: 

35694 – Kovács István földje (Pirtó II. 112), ismeretlen korú temető (Irodalom: Wicker Erika: 

A halasi határ régészeti emlékei az őskortól a honfoglalás koráig, 49. p. In: Kiskunhalas 

története 1. Tanulmányok Kiskunhalasról a kezdetektől a török kor végéig) 

35695 – Pirtó, Ny-i rész, Révész György feljegyzései szerint római pénzek kerültek elő 

valószínűleg egy szarmata telepről (Irodalom: Wicker Erika: A halasi határ régészeti emlékei 

az őskortól a honfoglalás koráig, 79. p. In: Kiskunhalas története 1. Tanulmányok 

Kiskunhalasról a kezdetektől a török kor végéig) 

35696 – Pirtó, K-i rész, Révész György feljegyzése alapján Árpád-kori település és középkori 

– kora újkori éremlelet került elő. (Irodalom: Hatházi Gábor: Halas kun székközpont és 

magyar mezőváros a középkorban, 206. p. In: Kiskunhalas története 1. Tanulmányok 

Kiskunhalasról a kezdetektől a török kor végéig) 

35697 – Pirtó, K-i rész, ugyancsak Révész György feljegyzése alapján avar temető 

feltételezhető (Irodalom: Wicker Erika: A halasi határ régészeti emlékei az őskortól a 

honfoglalás koráig, 102-103. p. In: Kiskunhalas története 1. Tanulmányok Kiskunhalasról a 

kezdetektől a török kor végéig) 

 

Bár nem ismerünk régészeti lelőhelyet a módosítással érintett területről vagy annak tágabb 

környezetéből, régészeti leletek előkerülését nem lehet kizárni.  

Régészeti leletek feltáráson kívüli előkerülésénél követendő magatartásról a 2001. évi LXIV. 

kulturális örökségvédelmi törvény 24-26.§-a rendelkezik. Ebben az esetben első lépésként a 

felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező 

köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, és a jegyző útján a Hivatalnak 

(Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ) azt haladéktalanul 

bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult 

területileg illetékes múzeumot, jelen esetben a Kecskeméti Katona József Múzeumot és a 

hatóságot. A felfedező továbbá köteles a tevékenységet szüneteltetni, a helyszín és a lelet 



őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig 

gondoskodni. A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul 

megkezdeni, és folyamatosan - az elvárható ütemben - végezni, az előkerült régészeti leleteket 

ideiglenesen elhelyezni.  

A korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhely, illetve 

lelet feltáráson kívüli felfedezője vagy bejelentője jogszabályban meghatározottak szerint 

elismerésben részesíthető. 

 

Kecskemét, 2016. május 19.                                             

                                                                                                  Somogyvári Ágnes 

                                                                                                    régészeti szakértő 

 

 

 


