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Régészeti szakterületi rész 

Vámosszabadi településrendezési tervéhez 

 
 
Megrendelő: Talent-Plan Tervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

9023 Győr, Richter János u. 11. 

 

 
A tanulmány tárgya:  
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően hosszútávra 
szóló településfejlesztési koncepciót és településrendezési tervet készíttet, amelyhez a 2001. 
évi LXIV. törvényben (és a 395/2012. (XII. 20.) Kormányrendeletben) előírtak szerint 
örökségvédelmi hatástanulmányt is mellékelni kell. Jelen tanulmány az örökségvédelmi 
hatástanulmány régészeti szakterületi részét képezi. Fontos megjegyezni, hogy a jelen 
régészeti vizsgálat hatálya nem terjed ki a tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 

területekre, melyeket külön tanulmány keretében kell vizsgálni. 

 
Jelen tanulmányt a “szerzői jogról” szóló 1999. évi LXXVI. törvény 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, a 17/2002 (VI. 21.) NKÖM rendelet 7. §, valamint a 47/2001 (III. 27.) 
Kormányrendelet szabályai szerint történhet.  

 
 
Törvényi környezet: 

 
A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb 

jogszabályok: 

 
149/2000. (VIII. 31.) Kormányrendelet – a régészeti örökség védelméről szóló Európai 

Egyezmény kihirdetéséről 

2001. évi LXIV. törvény – a kulturális örökség védelméről 

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

14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet – a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről  

303/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet - a történelmi emlékhelyekről  

45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet - a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra 

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

kapcsolatos szakértői tevékenységről 

2014. évi CVI. törvény - a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az 

azzal összefüggő törvények módosításáról 

13/2015. (III. 11.) MvM rendelet - a régészeti lelőhely és a műemléki érték 

nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet 

megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól 

496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet – a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 

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

szabályokról 

 

 

A 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján a régészeti területeket három 

kategóriába lehet besorolni: 

1. fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek 
2. nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
3. régészeti érdekű területek. 

 
 
1. Védett régészeti lelőhelyek esetében: 

 

A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett régészeti 

lelőhely kategóriába kell sorolni. Kiemelten védett az a lelőhely, mely kivételes tudományos 

jelentőséggel, és nemzetközi vagy országos szempontból kiemelkedő fontossággal bír. 

Fokozottan védett az a régészeti lelőhely, melynek tudományos jelentősége megállapítható, és 

egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bír. A védetté nyilvánított régészeti 

lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges 

állapotromlását eredményezheti. (2001. évi LXIV. tv. 13. §) 

 
 
2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében: 

 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak (2001. évi LXIV. tv. 11. §). 

A régészeti lelőhelyeket - a fenntartható használat elvének figyelembevételével - csak olyan 

mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve 

eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak (2001. évi LXIV. tv. 9. §). 

A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban és eredeti 

összefüggéseikben kell megőrizni. A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a 

régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A 
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régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók 

el. A régészeti feltárások költségeit - a mentő feltárás kivételével - annak kell fedeznie, akinek 

érdekében a feltárás szükségessé vált. (2001. évi LXIV. tv. 10. és 19. §) 

A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén 

megelőző régészeti feltárást (régészeti megfigyelést, próbafeltárást vagy teljes felületű 

feltárást) kell végezni. (2001. évi LXIV. tv. 22. § (1) bekezdés) 

Régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély 

mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit, továbbá 

ha a régészeti örökségi elemek előfordulása szórványos, vagy ha a beruházással kapcsolatos 

földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét, vagy a 

régészeti lelőhely korábbi bolygatása esetén. Próbafeltárást kell előírni, ha előzetes régészeti 

dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez nem végeztek próbafeltárást, 

valamint, ha földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg, 

illetve ha a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy 

rétegsora nem ismert. 

Teljes felületű feltárást kell előírni, ha a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész 

hazánk múltjának nagyjelentőségű, egyedi vagy pótolhatatlan forrása, vagy ha a beruházás 

történeti városmag területén valósul meg. (2001. évi LXIV. tv. 22. § (3) bekezdés) 

 
Régészeti feltárás feltárási engedély alapján végezhető. Az engedélyt a fővárosi és a megyei 

kormányhivatalok (a továbbiakban: hatóság) adják ki. A régészeti feltárásra vonatkozó 

szerződést a beruházónak a feltárásra jogosult intézménnyel kell megkötnie. (2001. évi LXIV. 

tv. 20. § (1) és (2) bek.; 2001. évi LXIV. tv. 22. § (5-10) bek.). 

Az engedélyezési eljárás miatt célszerű már a tervezés előtt a hatóság előzetes nyilatkozatát 

kérni, hogy az adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása, 

halastó kialakítása, stb.) hozzá fognak-e járulni, s ha igen, akkor milyen feltételekkel. Így a 

később megvalósíthatatlannak minősülő fölösleges tervezés, illetve a feltárás miatt történő 

nem várt időbeli csúszás és költségnövekedés kiküszöbölhető vagy előre kalkulálható lesz. 

(2001. évi LXIV. tv. 65. § (1) bekezdés) 

 
A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése 

büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását 

eredményezi (2001. évi LXIV. tv. 82-85. §). 

 

3. Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan észlelt 

régészeti lelőhely előkerülése esetében. 

 

Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely 

előkerülése várható vagy feltételezhető. E területekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, 
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mint a beruházás során nem várt módon előkerülő régészeti leletekkel és objektumokkal 

fedett területekre. (2001. évi LXIV. tv. 7. § 29. pont) 

Amennyiben régészeti feltáráson kívül régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a 

munka felelős vezetője), az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa 

folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni és a jegyző útján a Hivatalnak azt haladéktalanul 

bejelenteni. Köteles továbbá a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet 

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

gondoskodni (2001. évi LXIV. tv. 24. §). 

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

lelet feltáráson kívüli felfedezője vagy bejelentője anyagi elismerésben részesíthető. (2001. 

évi LXIV. tv. 26. §) 

 
 
Az örökségvédelmi hatástanulmányról 

 
Kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a település fejlesztési koncepciójának 

kidolgozása során. Amennyiben a fejlesztési koncepció készítésekor nem készült vagy a 

rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél 

régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. (2001. évi LXIV. tv. 85/A. § 

(1-2) bek.).  

 
A készítendő hatástanulmányok tartalmi követelményeit részletesen tartalmazza a 68/2018. 

(IV. 9.) Kormányrendelet 14. és 15. melléklete. Ugyanezen rendelet 83. §-a értelmében a 

hatástanulmány elkészítésére jogosult: 

a) az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában a 

régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 

kormányrendelet szerint régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő, 

b) a helyi építési szabályzat kidolgozása során a 3. § (3) bekezdésében kijelölt 

örökségvédelmi szerv, amely az újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület 

terepbejárását térítésmentesen, 60 feltárásra alkalmas nap alatt végzi el, 

c) az örökségvédelmi hatástanulmány műemléki szakterületi munkarésze vonatkozásában - 

kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat - a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel 

kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint műemléki terület 

műemléki érték dokumentálása szakterületen szakértői tevékenység végzésére jogosult 

szakértő vagy az, aki a hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta elkészítésére egyébként 

jogosultsággal bír. 
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1) Vizsgálat (értékfelmérés):  
 
a) Történeti leírás, régészeti örökség: 
 
1. 1. Történeti összefoglaló 
 
Vámosszabadi két korábban önálló község Vámos (Alsóvámos) és Szabadi egyesüléséből 

keletkezett 1950-ben. Mindkét korábbi település eredete a középkorra nyúlik vissza. 

Vámos falu legkorábbi okleveles említése 1268-ból maradt ránk, a komáromi várbirtokok 

közé tartozó Duna-túlparti Kulcsod határleírásában (villa Vamus). A község neve korai 

vámszedő helyre utal; a vámszedés feltehetően a Duna felé, a medvei átkelőhöz vezető út 

mentén folyt. 1471-ben említik a Vámos felé vezető nagy utat: via magna Wamosywth. A falu 

a 15. században a győri káptalan, később részben a Héderváry és a Viczay családok birtokába 

került. Az 1518. évi rovásadó összeírás Vámoson 15 jobbágyportát tűntetett fel, 1549-ben 

viszont már csak 8,5 portával szerepel. Győr 1594-es elfoglalásakor Vámost is elpusztították a 

törökök. A 17. század elején a falu újratelepült. 1619-ben 3 jobbágyportát írnak össze a 

faluban. Lakói a 17. század első felében a lutheránus vallást követték. 1660-ban Héderváry 

János felszólította őket, hogy térjenek át a katolikus hitre vagy hagyják el a községet. Többen 

ekkor költöztek át a Csiliz- és Csallóközbe vagy a szomszédos Újfaluba.  

A község mai plébániatemploma 1658-ban épült feltehetően középkori alapokon. Az épületet 

az 1683-as török pusztítás után 1695 körül újították fel. Későbbiekben még többször 

átalakították, és így nyerte el mai formáját. A templom elhelyezkedése és egyéb régészeti 

adatok alapján a középkori település helyét a mai belterület déli részén, elsősorban a Fő utca, 

Szabadi utca, Temető utca által határolt területen kereshetjük. A 18. században a templom a 

falu középpontjában, a sugarasan haladó utcák metszéspontjában feküdt. Ez a 

településszerkezet feltehetően már a késő középkor időszakában kialakult.  

Szabadi első említése 1471-ből való: possessio Zabadi. A falu a Héderváry később a Viczay 

család birtoka. Mellettük a 17. században a Ráróiakat is említik birtokosként. Az 1549-ben a 

szerint Szabadi és Medve falukban együtt 13 jobbágyportát írtak össze. 1619-es rovásadó 

összeírásban is megemlítik a községet, de portaszámot nem állapítanak meg. Mindez 

összefügghet az 1594-es török pusztítás utáni időleges elnéptelenedésével. Megjegyzendő 

ugyanakkor, hogy 1623-ban már Zabadi possessio-ról és annak lakosairól szólnak a források, 

és a későbbi években, évtizedekben is gyakran előfordul a település neve a vármegyei 

jegyzőkönyvekben.  

A középkori falu maradványait az újkori község helyén, a községet Vámostól elválasztó 

Duna-ág (Holt-Duna, Bekes-tó) északi partján kereshetjük, a mai Kossuth Lajos utca és a Rét 

utca vonalában.   

Említést érdemel, hogy a község mai határa egy elpusztult középkori falu, Sáránsére területét 

is magába foglalja. A falu az 1531. évi dikális összeírásban még 14 portával szerepel. A 

későbbi idők török dúlásai folyamán elnéptelenedett. A 17. században már csak pusztaként 
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említik. A falu helyén jött létre az újkorban Sárás-puszta. A 2, 3, 12, 13. lelőhelyen előkerült 

település maradványok és temetők a középkori faluhoz köthetők (lásd alább). 

 

Irodalom: Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában III. 

Budapest, 1894. 557, 562.; Győr megye és a város egyetemes leírása. Szerk.: Fehér Ipoly. 

Budapest, 1874.; Karácsony István: A Szigetköz története. Helytörténeti olvasókönyv. 

Darnózseli, 2003.; Érsek Imre: Szigetköz története, községeinek eredete. Magyaróvár, 1924.; 

Gecsényi Lajos: Győr megye a 17-18. század fordulóján (Település-történeti vázlat). In: A 

Dunántúl településtörténete I. 1686-1768. Szerk: Farkas Gábor. Veszprém, 1976. (MTA 

VEAB Ért. II.) 116-123.; Lengyel Alfréd: Pusztult falvak, eltűnt helynevek Győr megyében 

(1000-1711) Győr, 1944. 54-55, 108.; Ráth Károly: A Győr vármegyei hódoltságról. In: 

Magyar Történelmi Tár VII. Pest, 1860. 34-35.; Dancsecz Mónika: Vámosszabadi. In: Győr-

Moson-Sopron megye kézikönyve. Győr, 1998. 867-868.; Sáry István: Vámosszabadi. In: 

Győr-Moson-Sopron megye települései. Győr, 1994. 216-217.; Kiss Lajos: Földrajzi nevek 

etimológiai szótára. Harmadik kiadás. Budapest, 1983. 679.  

Kiadott források: Georgius Fejér: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis I-

XI. Budae 1829-1844.; Zsigmond-kori oklevéltár I-II. Összeállította: Mályusz Elemér. 

Budapest. 1951-1958. III-IV. Mályusz Elemér kéziratát kieg. és szerk.: Borsa Iván (A Magyar 

Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok). Budapest 1993-1994.; Anjou-kori 

okmánytár I-VII. Szerk.: Nagy Imre-Nagy Gyula, Budapest 1878-1920.; Radvánszky Béla-

Závodszky Levente: A Héderváry család oklevéltára I-II. Budapest, 1909-1922.; Horváth 

Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei (1318-1525). Győr, 2005. 147.; Gecsényi Lajos: 

Győr vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1580-1616. 

Győr, 1990., II. 1617-1626. Győr, 1995.; Vályi András: Magyarországnak leírása. Budae, 

1796. III.; Fényes Elek: Magyarországnak és a hozzákapcsolt tartományoknak mostani 

állapotja statisztikai és geographiai tekintetben. I. Pest, 1841. 

 

 

2. Régészeti örökség 
 

1. lelőhely.  Sáráspuszta, Homokbánya (35943). 

Régészeti jelenségek: Csontvázas temető: ismeretlen kor (avar kor?). 

Leírás: A lelőhely a község határának déli részén, Sárás-pusztától északra, a 14. sz. főút 

nyugati oldalán, az üdülőtelep végében helyezkedik el. A területen az 1950-es években 

intenzív homokkitermelés folyt. A lelőhely nagy része a homokbányászat folyamán 

elpusztult. A bányát jelenleg nem használják. A felhagyott bányagödröket erdő nőtte be. 

Megjegyzendő, hogy a lelőhely egy nem hiteles lista alapján régészeti védettség alatt áll, az 

erre vonatkozó határozatnak azonban nyoma veszett. A lelőhelyet Mithay Sándor 1952-ben, 
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1954-ben és 1955-ben, valamint Gabler Dénes 1967-ben végzett helyszíni szemléi alapján 

ismerjük.  

Forrás: Xántus János Múzeum Régészeti Adattára (továbbiakban: XJM Rég. Ad.) 872-71, 

846-71, 886-71, 847-71, 947-71. 

Helyrajzi számok: 945/2, 0292/8. 

 
2. lelőhely.  Sárás-puszta (50179). 

Régészeti jelenségek: Település: őskor, Árpád-kor, késő középkor. Csontvázas temető: késő 

középkor. 

Leírás: A lelőhely a község határának déli részén, Sárás-pusztától északra, a mai szitásdombi 

Pacsirta lakópark területén és az attól nyugatra lévő szántóterületeken helyezkedik el. Itt egy 

markáns homokdomb húzódik a Sárás-puszta és a Kisbácsa közötti széles, feltöltődőben lévő 

Duna-ág északi partján. A lelőhely dél-délkeleti irányban – követve a dombvonulatot - nagy 

valószínűséggel Kisbácsa beépített területe alatt is folytatódik. Az említett lakópark helyén 

2005-ben Takács Károly végzett helyszíni szemlét. Az építkezéssel veszélyeztetett részek 

2007-ben és 2016-ban feltárásra kerültek (Nagy Andrea, Hargitai András).  

Forrás: Takács Károly: Jelentés helyszíni szemléről Vámosszabadin. KÖH 600/1389/2005.; 

Takács Károly: Vámosszabadi határa. In: Régészeti Kutatások Magyarországon, 2005. Szerk.: 

Kisfaludi Júlia. Bp., 2006. 332.; Nagy Andrea: Ásatási dokumentáció, a Vámosszabadi - 

Szitásdombon végzett feltárásokról, 2007. KÖH 600/1480/2009.  

Helyrajzi számok: 556, 11167, 11170/14, 11153, 11165/2, 0518, 0542/1, 11169/3, 11169/1, 

11169/4, 11152, 11168, 11170/13, 11165/3, 0285/5, 0285/6, 0285/7, 0285/8, 1141-1146, 

1195-1211, 1217-1251, 

 
3. lelőhely.  Sárás-puszta II. (50181). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: Árpád-kor. 

Leírás: A lelőhely a 2. lelőhelytől északra, Győr és Vámosszabadi közigazgatási határán egy 

kisebb, de markáns homokdombon található. A lelőhely túlnyomó része mezőgazdasági 

művelés alatt áll, déli része beépült (Pacsirta lakópark). A lelőhelyet Takács Károly 2005-ben 

végzett helyszíni szemléje alapján ismerjük.  

Forrás: Takács Károly: Jelentés helyszíni szemléről Vámosszabadin. KÖH 600/1389/2005.; 

Takács Károly: Vámosszabadi határa. In: Régészeti Kutatások Magyarországon, 2005. Szerk.: 

Kisfaludi Júlia. Bp., 2006. 332. 

Helyrajzi számok: 557, 0285/14, 0285/16, 0285/15, 0285/17, 0543/23, 0543/25, 0543/24, 

0543/32, 0543/22, 0543/28, 0543/14, 0543/15, 0543/16, 0543/17, 0543/30, 0543/18, 0543/13. 
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4. lelőhely.  Góna-dűlő (53596). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: Árpád-kor, késő középkor. 

Leírás: A lelőhely egy északkelet-délnyugati irányban elnyúló enyhe kiemelkedésen 

helyezkedik el, amelyet kelet felől észak-déli irányú medermaradvány zár le. A túlnyomórészt 

szántóföldi művelés alatt álló lelőhelyet átszeli a Bajcsy-Zsilinszky utca meghosszabbításában 

Kisbajcs felé vezető dűlőút. A leletanyag az úthoz közelebb eső részen sűrűsödött, ezen belül 

kelet felé haladva is növekedett a leletek száma. A lelőhelyet Takács Károly 2005-ben végzett 

helyszíni szemléje és Pesti Krisztina 2012-ben végzett (építkezést megelőző) ásatása alapján 

ismerjük.  

Forrás: Takács Károly: Jelentés helyszíni szemléről, Vámosszabadi-Góna-dűlő. KÖH 

600/549/2006.; Pesti Krisztina: Jelentés megelőző feltárásról-Vámosszabadi, Góna-dűlő, 

2012. LLTK/701/2013. 

Helyrajzi számok: 0174/38, 0170/4, 0169, 0170/5, 0170/3, 0174/39. 

 
5. lelőhely.  Meggyes-kert II. (72765). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: középkor. 

Leírás: A lelőhely a belterület nyugati szélén, a Révfalvi-csatorna és a 14. sz. főút közötti 

lapos dombháton található. A terület szántóföldi művelés alatt áll. A lelőhelyet Losonczi Máté 

2010-ben és Takács Károly 2019-ben végzett helyszíni szemléje alapján ismerjük.  

Forrás: Losonczi Máté: Jelentés helyszíni szemléről, Vámosszabadi, Meggyes-kert II., 2010. 

KÖH 600/0655/2010. 

Helyrajzi számok: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 2/2, 3, 0183/2, 0183/3, 0183/4, 0183/5, 0183/6, 

0183/7, 0183/8, 0183/15.  

 
6. lelőhely.  Bika-örvény (72767). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: középkor. 

Leírás: A lelőhely a községtől nyugatra, egy fosszilis Duna-ág, illetve a helyén húzódó 

csatorna északi oldalán, a mederrel párhuzamosan (kelet-nyugati irányban) elnyúló lapos 

dombháton található. A terület szántóföldi művelés alatt áll. A területen elszórtan került elő 

középkori felszíni leletanyag. A lelőhelyet Losonczi Máté 2010-ben végzett helyszíni 

szemléje alapján ismerjük.  

Forrás: Losonczi Máté: Jelentés helyszíni szemléről, Vámosszabadi, Bika-örvény, 2010. 

KÖH 600/0656/2010. 

Helyrajzi számok: 0186/15, 0186/17, 0186/16. 

 
7. lelőhely.  Meggyes-kert I. (73499). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: középkor. 

Leírás: A lelőhely a volt TSz-teleptől délre, egy fosszilis Duna-ág, illetve a helyén lévő 

belvízcsatorna és a 14. sz. főút közötti, észak-déli irányban elnyújtott alacsony dombháton 
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található. A terület mezőgazdasági művelés alatt áll. A lelőhelyet Losonczi Máté 2009-ben 

végzett helyszíni szemléje alapján ismerjük.  

Forrás: Losonczi Máté: Jelentés helyszíni szemléről, Vámosszabadi, Meggyes kert I., Iskola 

föld, 2009. KÖH 600/1501/2010. 

Helyrajzi számok: 059/50, 059/49, 059/48, 059/47, 059/46. 

 
8. lelőhely.  Iskola-föld (73501). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor, középkor. 

Leírás: A lelőhely a volt TSz-teleptől északra, a 14. sz. főút nyugati oldalán a sík 

szántóföldön található. A lelőhelyet Losonczi Máté 2009-ben végzett helyszíni szemléje 

alapján ismerjük.  

Forrás: Losonczi Máté: Jelentés helyszíni szemléről, Vámosszabadi, Meggyes kert I., Iskola 

föld, 2009. KÖH 600/1501/2010. 

Helyrajzi számok: 059/6, 059/7. 

 
9. lelőhely.  Horkola-dűlő (80791). 

Régészeti jelenségek: Település: avar kor, Karoling kor, Árpád-kor. Felszíni telepnyom: 

őskor, római kor, középkor. 

Leírás: A nagy kiterjedésű, helyenként meglehetősen intenzív lelőhely (lelőhelykomplexum) 

a településtől délre a győri keleti elkerülő út (813. sz. főút) nyomvonalán és részben a 14. sz. 

főút nyomvonala mentén helyezkedik el, kiterjeszkedve északon egészen Vámosszabadi, 

délen pedig Győr-Bácsa belterületének széléig. A lelőhely jelentős része Győr közigazgatási 

területére esik. A lelőhely területe mezőgazdasági művelés alatt áll. Terepbejárás során a 14. 

sz. főúttól keletre az ívesen futó csatorna (Holt-Duna) közötti területen szórványosan, a 

csatorna keleti oldalán a Mosoni-Duna irányában igen intenzíven jelentkezett felszíni 

leletanyag. Az útépítést és a két csomópont-építést megelőzően végzett geofizikai mérés és 

próbafeltárás során a lelőhely méretéhez és a felszíni leletanyag intenzitásához képest csekély 

számú régészeti objektumot fedeztek fel. A kutatóárkok többsége nem tartalmazott régészeti 

jelenséget. A jövőben szükség lesz a nagy kiterjedésű lelőhelykomplexumon belüli 

leletcsoportosulások pontos körülhatárolására, és a kutatási eredmények fényében a 

lelőhelykomplexum esetleges feldarabolására. 

Forrás: Nagy Andrea: Jelentés terepbejárásról, Vámosszabadi, 2012. KÖH 600/2075/2012.; 

György László: Előzetes régészeti dokumentáció- 813. sz. főút Győr keleti elkerülő III. ütem, 

2016. (650/215/2016); Nagy László Attila: Előzetes régészeti dokumentáció-Győr, keleti 

elkerülő út III. ütem, 2016. (650/62/2016).  

Helyrajzi számok: 11/15, 11/14, 11/4, 11/3, 16/9, 550/3, 550/2, 550/1, 22, 0246/8, 0244/16, 

0244/5, 0244/6, 0244/7, 0244/17, 0251, 0256/6, 0256/7, 0256/8, 0256/5, 0253/2, 0160/24, 

0246/10, 0246/5, 0246/6, 0246/7, 0256/9, 0263/122, 0256/26, 0263/121, 0256/22, 0256/23, 

0256/24, 0256/25, 0263/117, 0263/116, 0263/115, 13422, 0600/26, 0263/114, 0263/65, 
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0263/64, 0256/16, 0256/17, 0256/18, 0256/19, 0256/20, 0256/21, 0263/95, 0263/113, 

0263/96, 0244/9, 0244/18, 0244/3, 0244/2, 0256/10, 0256/11, 0256/13, 0256/15, 0256/2, 

0256/3, 0256/4, 0160/17, 0160/13, 0160/11, 0160/10, 0160/16, 0160/15, 0160/14, 0160/18, 

0160/19, 0160/4, 0160/3, 0160/2, 0168/4, 0166, 0164/6, 0168/3, 0163, 0164/5, 0164/4, 

0164/3, 0160/9, 13770/46, 13738/3, 13770/54, 13770/55, 13770/56, 13770/57, 13770/58, 

13770/59, 13770/60, 0591/14, 0591/13, 0591/15, 0591/16, 0591/17, 0591/18, 0591/19, 

0591/20, 0599/2, 0597, 0576/49, 0576/48, 0598, 0604, 0603/16, 0576/64, 0576/63, 0591/21, 

0609, 0576/59, 0601/2, 0610/1, 0605/3, 0575, 0568/16, 0576/57, 0576/58, 0568/13, 0568/14, 

0568/15, 0569, 0570/1, 0570/2, 0570/3, 0576/56, 0570/4, 0570/5, 0570/6, 0570/7, 0570/8, 

0570/9, 0570/10, 0570/11, 0570/12, 0570/13, 0570/14, 0570/15, 0576/54, 0576/53, 0570/16, 

0570/17, 0570/18, 0570/19, 0576/51, 0576/52, 0570/20, 0570/21, 0570/22, 0580, 0576/50, 

0576/55, 0591/3, 0591/4, 0591/5, 0591/6, 0568/18, 0568/4, 0568/19, 0568/20, 0568/21, 

0568/6, 0568/7, 0568/8, 0568/3, 0568/2, 0568/1, 0564/7, 0568/9, 0568/10, 0568/11, 0568/12, 

0564/9, 0570/23, 0576/65, 0576/61, 0576/60, 0576/66, 0576/68, 0576/69, 0576/67, 0576/70. 

 
10. lelőhely.  Szil (84127). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: Árpád-kor. 

Leírás: A lelőhely a községtől délre, a 14. sz. főút és a Révfalui-csatorna között egy kisebb 

lapos dombháton található. A terület szántóföldi művelés alatt áll. A lelőhelyet Losonczi Máté 

2012-ben végzett helyszíni szemléje alapján ismerjük.  

Forrás: Losonczi Máté: Jelentés helyszíni szemléről, Vámosszabadi, Szil, 2012. 

(BPD/100/01413/2013).; Nagy László Attila: Előzetes régészeti dokumentáció-Győr, keleti 

elkerülő út III. ütem, 2016. (650/62/2016). 

Helyrajzi számok: 0230, 0246/18, 0246/19. 

 
11. lelőhely.  Fő utcától keletre. 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: Árpád-kor, késő középkor, újkor. 

Leírás: A lelőhely a belterület délkeleti szélén, a Fő utca keleti házsorától keletre elterülő 
szántókon helyezkedik el.  A leletanyag eloszlása egyenetlen volt: a leletek egyes részeken, 
foltokban (hajdani házak helyén?) intenzíven jelentkeztek. A lelőhely a közelben álló 
középkori eredetű plébániatemplom alapján a középkori Vámos falu központi településgócát 
jelzi. A lelőhelyet Takács Károly 2019-ben végzett helyszíni szemléje alapján ismerjük.  
Forrás: A szerző felszíni gyűjtése. 

Helyrajzi számok: 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67/1, 70.  

 
12. lelőhely. Öreg-Petkes-dűlő. 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: késő középkor, újkor. 

Leírás: A lelőhely a község határának déli részén, a 14. sz. főút keleti oldalán, a Remencei-
csatorna mellett (attól délre) egy alig észrevehető kiemelkedésen, helyezkedik el. A 
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telepnyom átnyúlik Győr közigazgatási területére is. A terület szántóföldi művelés alatt áll. A 
lelőhelyet Takács Károly 2019-ben végzett helyszíni szemléje alapján ismerjük.  
Forrás: A szerző felszíni gyűjtése. 

Helyrajzi számok: 0285/21, 0285/22, 0285/23, 0285/24. 

 
13. lelőhely.  Győr, Kisbácsa-Koldustelek (44469). 

Régészeti jelenségek: Csontvázas temető: Árpád-kor. Csontvázas temető: ismeretlen kor. 

Csontvázas sír: ismeretlen kor. 

Leírás: A lelőhely Győr-Kisbácsa északnyugati szélén található, kissé átnyúlik Vámosszabadi 

közigazgatási területére. A lelőhely nagy része mezőgazdasági művelés alatt áll, kisebb részét 

elbányászták. A korábbi bányagödrök egy részét rekultiválták. A lelőhely Vámosszabadi 

területére eső része beépítésre került (szitásdombi Pacsirta lakópark található itt). A lelőhelyet 

Szőke Béla 1950-ben végzett kutatásai alapján ismerjük. A dűlőben több, egymástól néhány 

száz méter távolságra lévő helyen említett sírcsoportokat. Elképzelhető, hogy egyetlen nagy 

temetőről van szó, de valószínűbb, hogy több eltérő korú temetkezési hellyel állunk szemben. 

Mivel az egyes helyeket pontosan nem sikerült lokalizálni, ezért egyetlen lelőhelynek vették. 

Forrás: XJM Rég. Ad. 838-71.; Takács Károly: Jelentés helyszíni szemléről Vámosszabadin. 

KÖH 600/1389/2005.; Hargitai András: Jelentés régészeti felügyeletről (neg.), Győr, 

Pozsonyi út 2. (12814 hrsz.), 2015. (600/2908/2016); Czigány Dávid: Jelentés régészeti 

megfigyelésről- Vámosszabadi, Cinege utca, 2015. (600/2842/2016).   

Helyrajzi számok: Vámosszabadi: 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 

1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 

1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185. 

 
 
Azonosítatlan lelőhelyek: 
 
Korábbi szakanyagokban több olyan lelőhelyet említenek, amelyeket a rendelkezésre álló 

információk alapján ma már megközelítő pontossággal sem lehet lokalizálni. Ezeket a lelet-

előfordulásokat azonosítatlan lelőhelyként tartjuk számon, és mivel érdemben nem szólhatnak 

bele a településfejlesztési koncepció kialakításába, ezért nem tárgyaljuk őket. 

 
 
Régészeti érdekű területek:  
 
A mai település helyén kereshetjük a középkori Szabadi és Vámos falvak régészeti 
maradványait, ezért a község teljes belterülete régészeti érdekű területnek minősül. Mivel a 
régészeti lelőhelyek kiterjedése nem állapítható meg pontosan, ezért régészeti érdekű 
területnek számít a már ismert lelőhelyek közvetlen környéke is.  
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f) Védettségek 
 
A tárgyalt régészeti lelőhelyek ex lege általános védettséget élveznek. A település területén 
külön rendeletben fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhely nem található.     
   

 
g) Az örökségi értékek elemzése 
 

Vámosszabadi közigazgatási területén található lelőhelyeken minden nagyobb régészeti 

korszak emlékanyaga képviselve van. A lelőhelyek többségén hajdani telepekre, településekre 

utaló leletanyag került elő, emellett csontvázas temetőkre is vannak adataink. 

A három darab őskori lelőhely (telep, illetve felszíni telepnyom) jól mutatja, hogy 

Vámosszabadi környéke már az őskor egyes periódusaiban is lakott volt. Közelebbi 

kormeghatározásra eddig még egyik lelőhelyen sem nyílt lehetőség.  

A római császárkort csupán egy régészeti lelőhely képviseli: 9. lelőhely. Ezzel kapcsolatban 
érdemes megjegyezni, hogy a település területe, akárcsak az egész Szigetköz kívül esett a 
Római Birodalom megerősített határvonalán, a limesen.  
A 9. lelőhelyen feltárt avar kori és 9. századi településmaradványok bizonyítják a község 

népvándorláskori lakottságát. Feltehetően avar kori az 1. lelőhelyen megfigyelt csontvázas 

temető is.  

A középkor időszaka kivételes gazdagságban jelenik meg a község területén: az 1. lelőhely 

kivételével az összes lelőhelyen került elő Árpád-kori vagy késő középkori emlékanyag, 

zömmel településjelenség. A 2. és a 9. lelőhelyen Árpád-kori és késő középkori település 

részleteket tártak fel. A 2. lelőhelyen késő középkori temető sírjai is napvilágra kerültek. A 

13. lelőhely Árpád-kori sírjai nyilvánvalóan történeti kapcsolatban vannak a közeli Árpád-kori 

településrészekkel (2, 3, 12. lelőhely). A felsorolt lelőhelyeken előkerült Árpád-kori és késő 

középkori településjelenségek és temetők az okleveles forrásokból ismert Sáránsére faluhoz 

köthetőek.  

A 4, 5, 7, 10, 11. lelőhelyen megfigyelt középkori telepnyomok a középkori Vámos, míg a 6. 

és a 8. lelőhelyen előkerült településjelenségek a középkori Szabadi faluhoz köthetőek.  

A község története szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 11. lelőhelyen található 

középkori felszíni telepnyomnak, amely a közelben álló középkori eredetű plébániatemplom 

alapján a középkori Vámos falu központi településgócát jelzi. 

A 9. lelőhelyen feltárt Árpád-kori települési objektumokat egyelőre nem lehet írott 

forrásokból is ismert falutelepüléshez kötni.  
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h) Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggés-rendszerében 
 
Az 1. lelőhely kivételével az összes lelőhely területe részben vagy teljes egészében szántóföldi 

művelés alatt áll. Az intenzív talajművelésnek (elsősorban a mélyszántásnak és a mélyebb 

talajlazításnak) negatív hatásai vannak. Amennyiben a lelőhelyek területén fennmarad az 

intenzív talajforgatásos művelés, akkor jelentős károk keletkezhetnek a kulturális örökség 

elemeiben. 

Az 1. lelőhely nagy része az 1950-es években végzett homokbányászat folyamán elpusztult. A 

bányagödrök jelenleg használaton kívül állnak, területüket erdő nőtte be. A 13. lelőhely 

részleges elpusztításához vezetett az itt a korábbi évtizedekben folyt homokbányászat. A 

korábbi bányagödrök egy részét rekultiválták.  

A szitásdombi Pacsirta lakópark érinti a 2, 3. és a 13. lelőhely területét. Az említett lelőhelyek 

építkezéssel veszélyeztetett részei 2007-ben és 2016-ban feltárásra kerültek. A 4. lelőhelyen 

2012-ben családi ház építés során megelőző feltárást végeztek. 

A győri keleti elkerülő út nyomvonala átszeli a 9. lelőhelyet, Az útépítést (és a két csomópont-

építést) megelőzően a nyomvonal érintett részein geofizikai méréseket, majd ezek 

eredményeinek tükrében próbafeltárást végeztek. 

Fontos megjegyezni, hogy a község teljes beépített területén várható régészeti leletek, 
elsősorban középkori településmaradványok előkerülése. Amennyiben feltételezésünk 
helytálló, akkor ezek a régészeti értékek jelentős mértékben károsodhattak az elmúlt 
évszázadok alatt, és veszélyeztetettségük a jövőben is fennáll.  
 
 
2. Változtatási szándékok 
 
a) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 
 
Falusias lakóterületi fejlesztések: 

A hatályos rendezési tervben szereplő északi, még meg nem valósult falusias lakóterületi 

fejlesztéseket a jövőbeli tervek is tartalmazzák. A település (belterület) déli részén, valamint a 

szitásdombi Pacsirta lakópark nyugati kibővüléseként kerültek kijelölésre új falusias 

lakóterületek. 

 
Kisvárosias lakóterületi fejlesztések: 

A Pacsirta lakópark fejlesztése és nyugati kibővülése a terület települési fejlesztését is igényli. 

Itt a tervlapok kisvárosias lakóterületi fejlesztéseket is megjelenítenek. 

 
Településközponti vegyes területek fejlesztése: 

A település középső részén található intézményi terület és a tőle nyugatra fekvő terület 

felhasználása településközponti vegyes terület felhasználásúvá módosul. A templom és 
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környéke településközponti vegyes területfelhasználásúvá módosul, továbbá a Pacsirta 

lakópark nyugati bővítése is tartalmaz településközponti vegyes felhasználású fejlesztési 

foltokat szerkezeti tervi szinten. 

 
Gazdasági terület fejlesztése: 

A hatályos rendezési tervben korábban már jelentős nagyságú területeket minősített gazdasági 

területté az önkormányzat. Ehhez képest jelentős új gazdasági területet kijelölését a jövőben 

kialakuló 14. sz. főútvonal elkerülőjét határoló területek módosításával képzelték el, az 

útcsatlakozásokat körülvevő területeken.  

A központi gazdasági terület ez által nyugat felé és délre bővülne, így az általános 

mezőgazdasági területek egy része is kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területté (Gksz) 

módosulna. Délen a Szitásdomb felé vezető 813. sz. elkerülő mellett fekvő mezőgazdasági 

területek egy sávját is gazdasági területté módosítanák. 

(Fontos megjegyezni, hogy a jelen hatástanulmányban nem vizsgáltuk a tervezett 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeket. Az utóbbiakra vonatkozóan külön régészeti 

hatásvizsgálat elkészítése javasolható.) 

 
Különleges területek változásai: 

A település középső részén található különleges sportterület bővítése. Ettől északra a 

Széchenyi utca végén található zöld közpark különleges sport területté válik és összeolvad a 

mellette lévő területtel.  

A település déli részén a Pacsirta lakópark bővítéséhez kapcsolódóan kerülne kijelölésre egy 

különleges sport terület sportcsarnok építése céljából.  

Vámosszabadi északi részén helyezkedik el a menekültszálló épülete. Itt a kereskedelmi 

gazdasági felhasználás változik különleges intézményi terület felhasználásra. 

 
Zöldterületi fejlesztések: 

A szerkezeti módosításoknál telken belüli fásítások vannak feljelölve az eltérő terület 

felhasználások határánál. 

A kibővülő lakó – mezőgazdasági területek közt, lakó – gazdasági területek közt, gazdasági – 

mezőgazdasági területek és a szomszédos települések közti területeken véderdősáv került 

feljelölésre. 

 
Természetközeli területfejlesztések: 

A vízfolyások, morotva ágak és a külterületi mezőgazdasági területek határain megjelenő 

mocsaras, nádas, sziklás területek mezőgazdasági általános felhasználásból természetközeli 

felhasználásúvá lett változtatva. 
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b) Infrastrukturális változás 
 
A tervezett 14. számú gyorsforgalmi út Győr és Szlovákia között - amely részben új 

nyomvonalon- új északi-déli irányú kapcsolatot teremt Északnyugat-Magyarországon, illetve 

a két ország között. Az új nyomvonal délen a már meglévő mellett helyezkedne el, az északi 

részen viszont nyugatról kerülné el a belterületet. 

 
A faluközi út és a tervezett kerékpárutak tervét továbbra is a jövőbeli céljai között tartja az 

önkormányzat. Kerékpárút-hálózat fejlesztése, bővítése, amely a települést két változatban is 

összeköti Győrrel a Szitásdombi részen keresztül, valamint egy Győrzámoly és egy a 

határátkelő felé tartó tervezett kerékpárút nyomvonal is feljelölésre kerül. A település északi 

felén található tervezett kerékpárút nyomvonal megigazításra került. 

 

 

3. Hatáselemzés a különböző hatásterületek kijelölésével (hatásvizsgálat és 
javaslatok) 

 
a) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy 
pusztulásának lehetőségei 
 
Vámosszabadi területén a régészeti lelőhelyek száma: tizenhárom. A tárgyalt lelőhelyek 

régészeti feltárását - eltekintve a beruházásokat megelőző feltárástól - jelenleg semmi nem 

indokolja. A település területén helyben megőrzendő, reprezentatív és bemutatásra érdemes 

régészeti emlékről nincs tudomásunk. 

 
A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. lelőhely területén folyó intenzív talajművelésnek, főként 

a mélyszántásnak negatív hatásai vannak. A régészeti lelőhelyek megmaradása nagyban függ 

attól, hogy a jelenlegi veszélyeztetés tovább folytatódik-e, vagy pedig az érintett területeken 

más, bolygatással nem járó hasznosításra (például rét-legelőgazdálkodásra) térnek át. Hozzá 

kell tenni, hogy nincs szükség feltétlenül a művelési forma megváltoztatására, hiszen az egyes 

talajművelési módok és módszerek között is jelentős különbségek vannak a tekintetben, hogy 

milyen mélységben és mennyire drasztikusan mozgatják meg a talajt. A lelőhelyek területén 

előnyben kellene részesíteni a kis mélységű és minimális talajforgatással járó művelési 

módokat.   

 
A településrendezési tervben szereplő változtatások közül a belterület déli részén tervezett új 

falusias lakóterületek érintik a 4., 5., 9. és a 11. lelőhelyet. A szitásdombi Pacsirta lakópark 

nyugati kibővüléseként tervezett falusias és kisvárosias lakóterület-fejlesztés érinti a 2., 3. és a 

12. lelőhelyet.  

Javasolom az említett fejlesztési területek lehatárolásának olyan módon történő korrekcióját, 

hogy a régészeti lelőhelyeket ne érintsék. Amennyiben ilyen jellegű változtatásokra nincs 
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lehetőség, akkor a jövőben az esetleges építkezések, illetve fejlesztések engedélyeztetése 

során a hatóság mérlegelni fogja az egyes építkezések és az általuk a régészeti örökségben 

keletkező visszafordíthatatlan folyamatok arányát, viszonyát, majd ezek alapján döntést hoz 

arról, hogy milyen feltételekkel járul hozzá az engedély megadásához (pl.: a beruházó 

költségére történő megelőző feltárás, próbafeltárás vagy régészeti szakfelügyelet 

elrendelésével). 

(Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a jelen hatástanulmányban nem vizsgáltuk a tervezett 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeket. Az utóbbiakra vonatkozóan külön régészeti 

hatásvizsgálat elkészítése javasolható.) 

 

Régészeti érdekű területek a településen:  
- A község belterületének egésze. 
- A már ismert régészeti lelőhelyek közvetlen környezete. 

 
A régészeti lelőhelyeken kívül tervezett beruházások esetében felhívom a földtulajdonosok, a 
beruházók és a kivitelezők figyelmét, hogy ha földmunkák közben régészeti emlék vagy lelet 
kerül elő, a munka felelős vezetője köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és a jegyző 
útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni. A feltárásra jogosult intézmény 
intézkedéséig köteles a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a 
felelős őrzés szabályai szerint - gondoskodni. 

 
 
b) Folyamatok iránya, visszafordíthatósága 
 
Jelenleg károsan ható folyamat az intenzív talajművelés következtében állandósult eltérő 

mértékű bolygatás, amely a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. lelőhelyet érinti. A hasznosítási 

forma vagy a talajművelési módok megváltoztatásával a káros folyamatok megállíthatók 

lennének.  

 
 
c) Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei 
 
A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra az esetre, 

ha egy terület tulajdonosát vagy bérlőjét az előírások vagy a jogszabályból eredő 

kötelezettségei miatt hátrányok érik. Ugyanakkor semmi nem zárja ki a kárpótlás lehetőségét, 

ez minden esetben az érintett felek megegyezésétől függ. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az esetleges megelőző vagy próbafeltárások folyamán a 

beruházók számára költségcsökkentő tényező lehet a gépi, illetve gyalog munkaerő 

biztosítása. 
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4. Összefoglaló 
 
Vámosszabadi közigazgatási területén a régészeti lelőhelyek száma jelenleg: tizenhárom. A 

lelőhelyek ex lege általános védettséget élveznek.  

A település területén minden nagyobb régészeti korszak emlékanyaga képviselve van. A 

lelőhelyek többségén hajdani telepekre, településekre utaló leletanyag került elő, emellett 

csontvázas temetőkre is vannak adataink. A község területén helyben megőrzendő, 

reprezentatív és bemutatásra érdemes régészeti emlékről jelenleg nincs tudomásunk. 

A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. lelőhely területén folyó intenzív talajművelésnek, főként 

a mélyszántásnak negatív hatásai vannak. A hasznosítási forma vagy a művelési módok 

megváltoztatásával a káros folyamatok megállíthatók lennének.    

 
A településrendezési tervben szereplő változtatások közül a belterület déli részén tervezett új 

falusias lakóterületek érintik a 4., 5., 9. és a 11. lelőhelyet. A szitásdombi Pacsirta lakópark 

nyugati kibővüléseként tervezett falusias és kisvárosias lakóterület-fejlesztés érinti a 2., 3. és a 

12. lelőhelyet. Javasolom az említett fejlesztési területek lehatárolásának olyan módon történő 

korrekcióját, hogy a régészeti lelőhelyeket ne érintsék. Amennyiben ilyen jellegű 

változtatásokra nincs lehetőség, akkor az egyes építkezések, illetve fejlesztések során a 

hatóság döntést hoz majd arról, hogy milyen feltételekkel járul hozzá az engedély 

megadásához (pl.: a beruházó költségére történő megelőző feltárás, próbafeltárás vagy 

régészeti szakfelügyelet elrendelésével). 

 
Régészeti érdekű területek a településen:  

- A község belterületének egésze. 

- A már ismert régészeti lelőhelyek közvetlen környezete. 
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5. Nyilatkozat  
 
 
Alulírott, Takács Károly, régész, nyilatkozom, hogy a 395/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 
3. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti előírásnak megfelelően szerepelek az adott 
örökségvédelmi szakterületre vonatkozó szakértői névjegyzékben.  

 
Régész diploma száma: 1510/2000 (ELTE-BTK). 
Szakértői engedély regisztrációs száma: R4XH98 
Nyilvántartásba vétel sorszáma: 17/2011 
 

Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi jogszabályokkal 
és a hatósági előírásokkal összhangban készült, a tanulmányban szereplő tervezett 
megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek.  

 
 
 

Győr, 2019. április 15. 
 
 
 
 

/Takács Károly/ 
 

 
 
 

 
  
 


