Örökségvédelmi hatástanulmány
Régészeti szakterületi munkarész

Sóskút község településrendezési
eszközeihez

Készítette: Batizi Zoltán (Promohouse Kft.)

Sóskút község örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarész 2018

Bevezetés
Az örökségvédelmi hatástanulmány a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletnek és a
kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletnek
megfelelően a településfejlesztési koncepcióhoz készül.
A hatástanulmány szerkezetét és tartalmát a 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) és a kulturális
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 68. § (2)
bekezdése, illetve utóbbi 12. sz. melléklete határozza meg.
Jelen munkát a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 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, a régészeti lelőhely és a
műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet
megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM. rendelet,
valamint a muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet
szabályai szerint történhet.
A hatástanulmány a rendezési tervhez változtatás nélkül, külön alfejezetként csatolandó.
A vizsgálatnál figyelembe vett, a kulturális örökség régészeti vonatkozásait érintő speciális
törvények és rendeletek:



1996. évi LIII. törvény a természet védelméről – amely a földvárak és halmok (temetkezési
helyek) védelméről rendelkezik (23. §),




1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,




2001. évi LXIV. törvény a Kulturális örökség védelméről (a továbbiakban: Kötv.),

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről,
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól –
az örökségvédelmi hatóság hatósági eljárásait ez alapján végzi,



2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartó rendszerről – különösen az alábbi szabálysértésnek minősülő cselekmények: lopás,
jogtalan elsajátítás, orgazdaság, szándékos rongálás ötvenezer forintot meg nem haladó értékre –
177. § (3) bekezdése szerinti minősített esetei,



2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről – különösen az alábbi bűncselekmények:
műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása – 357. §,
lopás – 370. § (3) bekezdés bb) pontja,
rongálás – 371. § (3) bekezdés ba) pontja és (4) bekezdés b) pontja,
jogtalan elsajátítás – 378. § (2) bekezdése,
orgazdaság – 379. § (3) bekezdés b) pontja szerinti minősített esetei,
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149/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet 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,





47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról,
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról,

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről,



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.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról.

Fogalmi meghatározások
A régészeti elemek vizsgálatát a kulturális örökség védelméről hozott 2001. évi LXIV. törvényben (a
továbbiakban: Kötv.) meghatározott – és így a hatástanulmányban alkalmazott – alábbi fogalmi
meghatározások alapján végeztük el.
Fenntartható használat (Kötv. 7. § 4.): a védett kulturális örökség olyan módon történő használata –
ideértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem haladja meg a szakmailag
indokolt mértéket és nem vezet az örökség elemeinek állapotromlásához, így biztosított
fennmaradásuk a jelen és jövő nemzedékek számára.
Előzetes régészeti dokumentáció (Kötv. 7. § 3): valamely terület régészeti érintettségének
tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének,
korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az
ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak
meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a lelőhely állapotában
maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és
próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.
Gyűjtemény (Kötv. 7. § 6.): a gyűjtői tevékenység eredményeként létrejött, ritkaságából vagy
jellegéből adódóan különös jelentőséggel bíró javak összessége, amelynek egységességében
megnyilvánuló kulturális értéke meghaladja egyes darabjainak együttes értékét.
Kulturális örökség elemei (Kötv. 7. § 11.): a régészeti örökség, a hadtörténeti örökség régészeti
módszerekkel kutatható elemei, a műemléki értékek, valamint a kulturális javak.
Nagyberuházás (Kötv. 7. § 20.): az alábbi, földmunkával járó beruházás:
a) a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás,
b)
c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás,
d) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztó- vagy árapasztó tározóépítés, vagy
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e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló törvény
szerint kisajátítást végeztek.
Nyilvántartott régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 23.): a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény alapján
általános védelem alatt álló régészeti lelőhely.
Megelőző feltárás (Kötv. 7. § 13.): írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel végzett
régészeti feladatellátás (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás), amely a
földmunkával járó beavatkozások, fejlesztések, beruházások által érintett, nyilvántartott régészeti
lelőhelyek feltárására irányul.
Mentő feltárás (Kötv. 7. § 14.): régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, váratlan
előkerülése során alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű megmentésére irányuló
azonnali beavatkozás.
Régészeti emlék (Kötv. 7. § 28.): a régészeti örökség ingatlaneleme.
Régészeti érdekű terület (Kötv. 7. § 29.): valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a
vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy
feltételezhető.
Régészeti feltárás (Kötv. 7. § 30.): a földmunkával járó beavatkozás, fejlesztés, beruházás esetén
feltárásra jogosult által végzett lelőhely-felderítés és megelőző jellegű örökségvédelmi tevékenység,
melynek szaktevékenységi része a feltárásvezetés, a feltárás dokumentálása, a régésztechnikusi
feladatellátás, a leletek elsődleges feldolgozása, valamint a geodéziai és térinformatikai feladatok
ellátása. Járulékos része a régészeti bontómunka.
Régészeti korú tárgy (Kötv. 7. § 32.): bizonyítottan gyűjteményben fennmaradt, a kulturális javak
körébe tartozó, 1711 előtt keletkezett tárgy.
Régészeti lelet (Kötv. 7. § 33.): a régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt – jellegénél fogva –
ingó eleme, függetlenül attól, hogy eredeti helyéről, összefüggéseiből, állapotából elmozdult,
elmozdították-e vagy sem. Nem minősülnek régészeti leletnek a régészeti korú tárgyak.
Régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 35.): földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség
elemei történeti összefüggéseikben találhatók.
Régészeti megfigyelés (Kötv. 7. § 36.): a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő
folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és
dokumentálása.
Régészeti örökség (Kötv. 7. § 37.): az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne alatt
és a természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető nyoma, amely segít
megismerni az egyetemes kultúrát, az emberiség történetét, kapcsolatát környezetével, valamint
hozzájárul az ország területén élt népek és a nemzet történelmének rekonstruálásához, igazolja,
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bemutatja, alátámasztja népünk eredetét és fejlődését, továbbá
információszerzés fő forrásai a feltárás és egyéb kutatási módszerek.

amellyel

kapcsolatos

Régészeti védőövezet (Kötv. 7. § 38.): a védetté nyilvánított régészeti lelőhely környezete, amely
biztosítja annak fenntarthatóságát, megközelíthetőségét, tájképi védelmét.
Teljes felületű feltárás (Kötv. 7. § 40.): nyilvántartott régészeti lelőhelyen a régészeti örökség
elemeinek a földmunkával érintett terület teljes egészén történő feltárása.
Terepbejárás (Kötv. 7. § 41.): minden olyan felszínen végzett kutatás, adatgyűjtés és kiértékelő
dokumentálás, amely a régészeti örökség nem ismert elemének felfedezésére vagy a régészeti
lelőhely állapotának ellenőrzésére, illetve azonosítására irányul, függetlenül attól, hogy együtt jár-e a
leletek összegyűjtésével vagy sem.
Tervásatás (Kötv. 7. § 42.): tudományos célból végzett, tudományos szempontok alapján előre
tervezett régészeti feltárás.
Történeti városmag (Kötv. 7. § 44.): a mai városok területén található, az eredeti, történelmi
városszerkezetet tükröző, a régészeti örökség elemeit nagy mélységben és több rétegben megőrző, a
település több évezredes múltját és folyamatosságát mutató jól lehatárolható, nagyobb összefüggő
terület.
Védetté nyilvánított régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 45.): miniszteri döntéssel, határozattal vagy e
törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánított kiemelkedő történeti és kulturális
jelentőségű, nyilvántartott régészeti lelőhely.
Védett örökségi elem (Kötv. 7. § 46.): az e törvény erejénél fogva védelem alatt álló, illetve miniszteri
rendelettel vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem.
Kötv. 7/A. §: A régészeti örökség védelme kiterjed a régészeti örökség felkutatására, értékelésére,
számbavételére, nyilvántartására.
Kötv. 8. § (1): A Magyarország határain belül a föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy
máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon.
A Kötv. 9. §-a kimondja, hogy 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. A régészeti örökség
elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell
megőrizni, ennek érdekében régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek elsősorban
megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük a Kötv. 10. §-a alapján.
Általános védelem (Kötv. 11. §): a régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem
alatt állnak.
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A nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása (Kötv. 12–16. §): az ország és annak régiói
kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű régészeti lelőhelyeit jogszabályban kell védetté
nyilvánítani (12. §). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet
folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti (13. § (1)). A védetté
nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett régészeti lelőhely kategóriába
kell sorolni (13. § (3)).
A Kötv. 19.§ (1) bekezdése alapján a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az
ásványi vagyon kitermelését is a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott
esetekben és módon el kell kerülni.
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. r.) 5. § (3) bekezdése szerint a földmunkával járó beruházással el kell kerülni
a) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet,
b) a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és
c) az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő
régészeti emléket.
Ez alól kizárólag az örökségvédelmi hatóság döntése alapján a belterületen tervezett földmunkával
járó beruházások, illetve a természetvédelmi vagy örökségvédelmi célú beruházások képezhetnek
kivételt (Korm. r. 72. § (6)).
A Kötv. 19. §-a alapján a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás
keretében mozdíthatók el. A régészeti feltárások költségeit – a jogszabályban meghatározott
kivételekkel – annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott
régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.
A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági ár mértékét a Korm. r. 5. sz.
melléklete határozza meg.
A Kötv. 82. §-a szerint örökségvédelmi bírsággal kell sújtani azt a természetes vagy jogi személyt és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki
- jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet védelem alatt álló kulturális örökségi elemen
engedély vagy tudomásulvétel nélkül vagy attól eltérő módon végzi,
- a védelem alatt álló kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti vagy megrongálja,
valamint
- a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti,
- régészeti feltárást feltárási jogosultság nélkül végez,
- nyilvántartott régészeti lelőhelyen a hatóság engedélye vagy nyilatkozata nélkül beruházást valósít
meg.
Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.
A bírságot a hatóság szabja ki. A bírság mértéke nyilvántartott régészeti lelőhely esetén az
örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet alapján 10 ezertől 250 millió
forintig terjedhet.
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1. Örökségvédelmi vizsgálat
a) A település történeti leírása
Sóskút község Pest megye nyugati, dunántúli részén a Tétényi-fennsík és az Etyeki-dombság
találkozásánál helyezkedik el. A Benta-pataktól keletre található a 150-280 méter tengerszint feletti
magasságú fennsík, mely a Budai-hegység déli nyúlványa. A Bentától nyugatra az Észak-Mezőföldhöz
tartozó Pusztazámor-sóskúti pannon rögvidék 120-170 méter magas kavicsos, löszös, helyenként
köves dombjai emelkednek. A település határának tengerszint feletti magassága 115 és 280 méter
közt váltakozik. A település talaja a déli részen a Zámori-patak és a Benta-patak közelében igen jó
minőségű, a mezőgazdasági termelésre alkalmas. Ez már évezredek óta vonzotta a mezőgazdálkodást
folytató emberi csoportokat és gazdag római kori megtelepedést eredményezett. A település határa
27,67 négyzetkilométer nagyságú.
Régészeti hatástanulmányok régész végzettségű szerzői ritkán foglalkoznak részletesen a kutatott
település középkori múltjával. Ennek ellenére fontosnak tartottam a lehető legrészletesebben
felkutatni és megismerni a helységre vonatkozó 1711 előtti (azaz a régészet által kutatott korszakhoz
tartozó) iratokat, hiszen az ezekből nyerhető információk alapvetően meghatározhatják a középkori
településről alkotott képünket. A helységhez kapcsolódó középkori és török kori írásos források
szerencsés esetben az itt létezett középkori falvakról, templomokról vagy egyéb részletekről
nyújthatnak információkat. A levéltári kutatás indoklása után következnek maguk az adatok.
A település nevét egy sós kútról, azaz egy ásványvizet tartalmazó forrásról nyerhette. Ennek helye
már a 19. században is ismeretlen volt a község akkori vezetői előtt.
Anonymus-nak a magyarok tetteiről írt műve szerint Árpád vezér seregének harmadával a
honfoglalás során Óbudáról nyugat felé elindulva a Sóskút melletti mezőn ütött tábort. A latin
szövegben ez olvasható: „iuxta campum Putei Salsi”, ahol a „sós kút”, a latin „puteus salsus” birtokos
esetben szerepel.
Ha léteztek is a településünket említő korai oklevelek, azok a történelem viharaiban az enyészeté
lettek. A ránk maradt néhány irat alapján úgy tűnik, hogy a 13. század elején már legalább két Sóskút
birtok létezett. Sóskút területének egyik része egy olyan rokonság kezén volt, amely tagjai két korábbi
nevezetes ősükre utalva Nána és Beszter nemzetségének nevezték magukat. A nemzetségnek
egyrészt Buda környékén, a Sóskút közelében levő településeken, másrészt Esztergom közelében, a
Dunától északra is voltak a neves elődöktől örökölt birtokai. Ma a szlovákiai Párkány (szlovákul
Stúrovo) része Nána falu, mely valószínűleg az egyik 10. vagy 11. századi Nána nevű ős nevét őrizte
meg. A nemzetségben egyébként a 13. szádban is kedvelt volt a Nána név. A több nemzedékkel
korábban élt közös apai ágú őstől örökölt birtokok közé számítható Sóskút egy része. E birtokrész
területéről, értékéről, lakosainak számáról semmit sem árulnak el forrásaink. Sóskút másik része a 13.
század elején a Tétény nemzetségéből származó Fábián kezében volt, aki itteni tulajdonát valamikor
1233 előtt II. András királynak 50 márka tömegű (kb. 11 kg) ezüstért adta el. Csak azt tudjuk biztosan,
hogy az uralkodó 1233-ban adományozza el a Fábiántól vett „Sovskuth” birtokot a Nána és Beszter
nemzetségéből való Nánának, a királyi lovak felügyelőjének, így csupán sejthetjük, hogy a Fábián és II.
András közti adásvételre nem sokkal 1233 előtt kerülhetett sor.
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Nagyon valószínű, hogy a nemzedékek óta Sóskúton birtokló Nána-Beszter nem tagjának, Nánának
nagyon nagy előrelépést jelentett, hogy a számos rokonával közösen birtokolt ősi földjeik mellett
sikerült a királytól egy igen terjedelmes birtokot szereznie, mely már kizárólag őhozzá tartozott és így
nem kellett rajta sem közeli sem távoli unokatestvéreivel osztoznia. Mivel a királyi oklevél szerint
Sóskút e részét 50 ezüst márkáért adta el korábban Tétény nembeli Fábián, arra következtethetünk,
hogy meglepően nagy területről lehetett szó. A 13. század végére felment a földek ára, de még ez
után is, az 1300. év táján is általában három márkát adtak egy ekealja földért, azaz, kb. ötven
hektárért. 50 márka így kb. 16 ekealját, azaz 800 hektárt ért. Elképzelhető, hogy Sóskút esetében
magasabb földárat szabott királyának Fábián, de mindenképpen hatalmas, több száz hektáros terület
került 1233-ban a király hű és vitéz nemeséhez, Nánához.
Sajnos az oklevelek alapján nem lehet eldönteni, hogy az 50 márkáért eladott Sóskút birtok a Tétény
nemzetség öröklött földje volt-e, vagy Tétény nembeli Fábián 1233 előtt vásárolta, esetleg valamely
uralkodótól kapta-e és pár év után visszavásárolta II. András?
A 13. századi, Sóskútról hírt adó okleveleink ezen föld kapcsán születtek, az e birtok miatt folyó perek
állomásait, döntéseit örökítették meg. A birtokot 1233-ban megszerző Nána fia szintén a Nána nevet
viselte. Életéről keveset tudunk, de az biztos, hogy a fiú felnőtt fejjel a Domonkos-rendbe lépett, azaz
a világtól elvonulva szerzetessé vált. A családnak a rendhez való kötődése olyan erős lett, hogy a
fiatal Nána anyja, az idősebb Nána özvegye a Domonkos-rend apácái által fenntartott margitszigeti
apácakolostornak adományozta sóskúti földjét.
Valószínűleg 1266-ban kelt az a királyi diploma, melyben IV. Béla király kijelentette, hogy a (NánaBeszter neméből való) Nána mester özvegye által, fiának, az ifjabb Nánának akaratából a
margitszigeti domonkos kolostornak adományozott „Sovskuth” földet ő sem Demeternek, sem
másnak nem adta és nem adja, sőt ez adomány birtokában az egyházat megerősíti. Az itt emlegetet
Demeter személyéről a következő forrás nyújt információt.
1267-1269 táján a szintén a Nána és Beszter nemzetségéből származó Beszter fia Demeter
pereskedett a margitszigeti apácák képviselőjével e föld miatt. Valószínűleg Demeter volt a
szerzetessé lett Nána fia Nána legközelebbi apai ágú rokona és ezért úgy vélte, hogy neki van a
legtöbb joga a nemzetségtag Nána örökségéhez. A pernek 1266-69 táján IV. Béla vetett véget, aki az
apácákat erősítette meg a birtokban azon indokkal, hogy ezt II. Andrástól nyerte az idősebb Nána.
(Így távoli rokonainak nincs joga rá igényt tartani, hiszen ez nem a nemzetségük egykori közös birtoka
volt.) (Györffy György az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza IV. kötetének 575. lapján
kétszer is tévesen Beszter fia Domonkost említ Demeter helyett. A latin nyelvű oklevelek szövegeit
ellenőrizve látható, hogy Sóskút kapcsán Beszter fia Demeter szerepel minden esetben.)
1270-ben Nánabeszter nembeli Beszter fia Demeter újból pert indított a súskúti birtok miatt. (Talán
IV. Béla 1270. május 3-i halála után indította az új pert Demeter. A pert lezáró oklevélen pontos
dátum nincs, csak az 1270-es év, így lehetséges, hogy a Domonkos-rendi apácák pártfogója
elhunytával próbálkozott újra a kitartó nemes úr.) Az ügyet lezáró oklevélben az apácák képviselője
hozzájárult, hogy a fiú utód nélküli Demeter élete végéig használja, birtokolja Sóskút földet, de ha fia
születne, akkor a fiú tetszése szerint majdan megveheti az apácáktól a földet és az azon levő
épületeket és növényeket azok teljes, akkori áráért.
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Az eddigi, a szerzetes Nánától az apácákhoz került Sóskút birtokrész kapcsán az oklevelekben az
1270-es évekig általában a latin „terra”, azaz föld szerepel, mely szóval sokszor lakatlan földet
jelöltek, de előfordult, hogy lakott birtokot is „terra”-ként emlegettek e korban. Az előbbi 1270. évi
oklevélben is csak épületek és növények kerültek említésre, a földön levő falu vagy lakosok nem.
Ettől még élhetett egy-két férfi a földön, akik a szántható részeket művelték uruk számára, de
lehetséges, hogy egy vagy két családot nem tekintették említésre méltónak. Az is lehet, hogy a földet
művelő szolgákat az apácák elköltöztették másik birtokukra és lakatlanul adták át a per végén a
birtokot.
Demeter hamarosan lemondhatott a fiú utód reményéről. Erre mutat, hogy egy 1270 és 1276 közé
keltezhető oklevélben úgy végrendelkezett, hogy Sóskút föld halála után az apácák birtokába
kerüljön. (Az előző megállapodás is ezt mondta ki magtalan halála esetére.) Ezt a rendelkezést 1276ban IV. László is megerősítette, jóváhagyta.
Ismeretlen időben, egyes vélemény szerint 1278-ban (Györffy György szerint), másik szerint 1290 és
1300 közt kelt egy oklevél, mely szerint a margitszigeti Domonkos-rendi apácák 15 márka tömegű
ezüstért átadták „Souskut” földet a szintén a Nána és Beszter nemzetségéből származó, Berkin lakó,
Berkinek nevezett Tamásnak, Mihály ispán fiának. Feltűnően alacsony a vételár, ha figyelembe
vesszük, hogy az apácák Nánától azt a földet kaphatták meg, melyet a király 1233-ban még 50
márkáért vásárolt.
A következő forrás az első, mely Sóskút másik, a Nána és Beszter nemzetsége kezén lévő birtokról
informál. (Ezzel kapcsolatban úgy tűnik, hogy nem folytak korábban perek, a nemzetségen belül nem
volt nézeteltérés, így nem volt szükség oklevelek készítésére. Vagy ha ilyenek születtek, azok
elenyésztek napjainkra.) A szakirodalom (Györff György: A z Árpád-kori Magyarország történelmi
földrajza IV. kötet) szerint az 1278. év tájára tehető, helyesebben 1284 környékére datálható egy év
nélkül, a húsvét utáni hetedik nap (húsvét octava-ja) utáni pénteken keltezett oklevél. E szerint Csák
nembeli Mihály fia Péter perelte a (Nánabeszter nembeli Berki) Mihály fia Tamást, vele együtt még
egy bizonyos Gocol fia Istvánt és Farkas fia „Keres”-t és „Souskuth” falu lakóit. A rövid irat csak azt
árulja el, hogy a pereskedő felek úgy döntöttek, hogy megpróbálnak békésen kiegyezni, de ha ez nem
sikerülne, akkor a pert az országbíró színe előtt Szent János ünnepe után 14 nappal folytatják. Egy
másik keltezetlen oklevél ezen ügy folytatását tartalmazza. Ez Szent Margit ünnepe előtti napon kelt
(július 19-én) és megtudjuk belőle, hogy egy bizonyos per van folyamatban (Csák nembeli) Péter fia
Mihály és Berky-i Mihály fia Tamás, valamint az ő „serviens”-ei, azaz emberei, „Kyrisius” és István
közt, mely per miatt Szent János ünnepe után 14 nappal találkoztak, pereskedtek. Az irat szerint a
felek úgy döntöttek Domonkos alországbíró színe előtt, hogy a per következő találkozóját a Szent
Margit ünnepe utáni hetedik nap (octava) utáni péntekre halasztják, ha addig nem tudnának békésen
kiegyezni. A két dokumentumból összeállítható információk: 1284 táján Csák nembeli Péter fia
Mihály a Berkiben lakó, Berkiről nevezett Nánabeszter nembeli Mihály fia Tamást és az ő „serviens”eit, azaz embereit, szolgálóit: Gocol fia Istvánt és Farkas fia Kerest (latinosítva a második oklevélben
Kyrisius), valamint Sóskút falu egészét perelte. A per oka és a kimenetele is ismeretlen. Az oklevélben
szereplő Domonkos vagy Domokos alországbíró működésére más oklevelekből 1284 szeptemberéből
és decemberéből van biztos adatunk. Az 1284 előtti egy évből és az utána következő kb. fél
évtizedből nem ismerjük az alországbírók neveit, így elvileg 1284-en kívül ezen évek is szóba
kerülhetnek oklevelünk és a benne említett per idejeként.
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(Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történelmi földrajza IV. kötetében az 575. oldalon azt
írja, hogy Berki Tamás két serviense Berki nemzetségének tagjai, azaz Berki tamás rokonai. Erre utaló
forrást én nem találtam.)
1323-ban Berki Tamás magtalan halála után I. Károly (Károly Róbert) király Tamás több helyen fekvő
örökségét, ezen belül Sóskút birtokot („possessio” – birtok) odaadományozta kedvelt hívének Kácsik
nembeli Szécsényi Tamás erdélyi vajdának.
1330-ban I. Károly egy szintén sóskúti birtokot, mely szintén örökös nélkül elhunyt nemesről szállott
rá Csák nembeli Gurkee (Gurke mai kiejtéssel, ez a György, Györke nevekhez kapcsolható) fia Pálnak
adta cserébe annak a Fejér megyei Vereben található örökölt birtokrészéért. Az oklevélben leírták,
hogy a verebi birtokrész a király és egy királyi vár számára nagyon hasznos volt. Ez a közeli vár
Csőkakő volt. Ekkor, 1330-ban Sóskutat Fejér megyében fekvőnek írták.
1347-ben I. (Anjou Nagy) Lajos király megerősítette Szécsényi Tamás volt erdélyi vajda, jelenlegi
krassói ispán kérésére apja I. Károly király 1323. évi oklevelét, melyben az uralkodó több birtokot,
köztük Sóskutat adományozott Szécsényinek.
Úgy tűnik, hogy az 1323. évi adományozás utáni egy évszázadban Szécsényi Tamás utódai
folyamatosan birtokolták Sóskutat. Erre mutat (Habsburg) Albert magyar király 1438. évi oklevele,
mely szerint „Soskuth” birtok a hamis pénz készítése miatt elítélt, birtokaitól megfosztott Salgóynak
mondott Szécsényi Miklóstól került az akkori uralkodóhoz, Zsigmondhoz. (Szécsényi Tamás
dédunokáját Salgóy Miklóst 1424-ban ítélték el és kobozták el birtokait.) Albert király 1438-ban a
Zsigmond királytól, mint elődjétől rászállt Sóskutat Berzevici (Pohárnoknak nevezett) Mihálynak
adományozta hű szolgálataiért. Az igen precíz, bőbeszédű adománylevél a birtokot minden
haszonvételével és tartozékával, a hozzá tartozó művelt és műveletlen szántóföldekkel, egyéb
földekkel, rétekkel, erdőkkel, ligetekkel/bozótosokkal, hegyekkel, völgyekkel, szőlőkkel,
szőlőhegyekkel, vizekkel, vízfolyásokkal, malmokkal és malomhelyekkel. Az oklevélben Albert király
leszögezte, hogy ha Berzevici Mihály fiú utód nélkül halna meg, akkor Sóskút birtok édestestvéreire,
Berzevici Istvánra és Detrikre száll majd.
1458 elején Sóskút egy része már (a Berzeviczy Pohárnok családhoz hasonlóan szintén Sáros
vármegyei eredetű) Sóvári Sós János kezében volt, aki a szintén itt birtokló és sóskútinak nevezett
Pohárnok Mihállyal komoly perbe keveredett. A per során valamilyen jelentős törvénytelenséget
követett el Sóvári Sós. A perben Sóvári Sós elbukott, sóskúti birtokának felét Mátyás király
Pohárnoknak ítélte. Ebbe a fél birtokba április 30-án már be is iktatta a Budai káptalan a pernyertes
Pohárnokot. A per lefolyása alatti tette miatt Sóvári Sóst fej- és jószágvesztéssel sújtotta az uralkodó,
de 1458. május 1-i keltű oklevelében Mátyás király megkegyelmezett Sóvári Sós Jánosnak azzal a
megkötéssel, hogy a perben vele szemben állt Pohárnok Mihállyal a budai káptalan előtt pénzben
egyezzen ki – azaz sóskúti birtokának elvesztése mellett az élete megtartása fejében ismét pénzétől
vagy más birtokától „szabadították meg”.
Mátyás király egy 1458. augusztus 12-i oklevele tudatja, hogy a Sóskútinak (Sooskwth-i a latin
oklevélben) nevezett Pohárnok Mihály és a sóvári Sós János közti, Sóskút birtok feléért folyó pert
Sóvári János elvesztette. A perben során súlyos jogtalanságot követhetett el János, mivel nem csak a
Sóskút felére vonatkozó jogát vesztette el, hanem az uralkodó 1458. április 24-én fej- és
jószágvesztéssel büntette őt.

Készítette: Batizi Zoltán régész (batizi@vnet.hu)

Sóskút község örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarész 2018
Az ítéletnek a fejvesztésre vonatkozó részét nem hajtották végre, hiszen nyáron Sós János újabb pert
indított Sóskút ügyében. Mivel ezt is elbukta, a király életét meghagyva eltiltotta őt attól, hogy a
jövőben bármiféle pert indítson Sóskút fele részével kapcsolatban.
Berzevici Pohárnok Mihály nem sokáig élvezhette diadalát, 1458 novembere előtt elhalálozott. 1458.
november 11-én a Sóskúti Pohárnok Mihály utód nélküli halála miatt a királyra (Mátyásra) visszaszállt
Pest megyében fekvő Sóskút birtokot és Kőkert (Kwkerth) „predium”-ot (pusztát, lakatlan földet)
Mátyás király Hédervári Lőrinc nádor fiainak Imre udvarmesternek és testvérének Miklósnak
adományozta Imre azon korábbi szolgálataiért, melyeket Hunyadi Jánosnak és Mátyásnak tett. Sóskút
és Kőkert az alábbi tartozékokkal került adományozásra: minden haszonvétellel és tartozékokkal,
tudniillik művelt és műveletlen szántóföldekkel, egyéb földekkel, rétekkel, legelőkkel, kaszálókkal,
erdőkkel, ligetekkel, bozótosokkal, cserjésekkel, hegyekkel, völgyekkel, szőlősökkel, szőlőhegyekkel,
vizekkel, folyókkal, halastavakkal, halászó helyekkel, lefutó vizekkel, malmokkal és malomhelyekkel.
(a latin szöveg: „utilitatibus et pertinenciis quibuslibet, terris scilicet arabilibus, cultis et incultis, agris,
pratis, pascuis, fenetis, silvis, nemoribus, rubetis, virgultis, montibus, vallibus, vineis, vinearum
promonthori(i)s, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis, aquarumque decursibus, molendinis et locis
molendinorum”)
Érdekes, hogy az adománylevélben nem említenek kúriát, azaz nemesi lakóházat. Az említés hiánya
ellenére könnyen lehet, hogy létezett ilyen ekkor Sóskúton. Erre lehet következtetni abból, hogy a
korábban Berzevicinek nevezett Pohárnok Mihályt 1458-ban már Sóskútiként említették az oklevelek.
Valószínű, hogy a Sáros megyei Pohárnok Sóskúton 1438-ban birtokot szerezve ide, a főváros és a
királyi székhely közelébe helyezte át lakóhelyét, azaz itt töltötte ideje jelentős részét. Előkelő
arisztokrataként feltehetően a paraszti házaknál nagyobb, igényesebb épületben élhetett Sóskúton.
1467-ben Mátyás király előtt hosszas pereskedés után egyezett ki számos nemes Sthoz Egyed budai
polgárral. Az oklevél szerint Zsigmond király több alkalommal vett fel pénzt Sthoz Güntertől, akinek a
kölcsönök összege, 6600 forint érték fejében elzálogosította Zsigmond az elítélt Salgai Miklós egykori
javaiból Sóskút birtokot, Százhalom és Káposztásmegyer birtokok felét, valamint érdi és Berkiben
levő birtokrészeket. Günter halála után annak fia az ifjabb Günter az idősebb Günter testvérére,
Sthoz Egyed budai polgárra bízta ezen ügyet, aki most 2200 forintot ad a szemben álló nemeseknek,
akik ezért zálogba engedik számára a felsorolt birtokokat. A felsorolt nemesek: Hédervári Imre
ajtónállómester és testvére Miklós, Kálnói Mihály fia Miklós és a fia László, valamint Gutori Nagy
László fiai: András, Ferenc és János.
1469-ben Bia határának egy részét járták végig, ekkor a határjárás kezdetén együtt említik Kőkert és
Zámor prediumot (pusztát), melyeknek Biával közös határát a bejárás kezdetén járták be. A
határjárás kezdetén Kőkert és Zámor prédium, valamint Bia közös határának a bejáráskor először
említett határpontja a Dobogó nevű hegyen volt. Innen dél felé haladva egy nagy úthoz értek, mely
mellett határjelet emeltek a Négyrét nevű hely felől. Innen délnek haladva a Konczipot nevű erdőhöz
értek. Ezen dél felé menve áthaladtak, majd az Etyekre vezető úthoz értek, ahol elérték a mondott
Zámor predium határát. Itt befejeződött Bia, továbbá Zomor és Kőkert prediumok határa és
elkezdődött Etyek határa. Az etyeki határ elején egy nagy árok mentén jutottak el a Nyergeshegyre.
Az 1. katonai felmérésen látható Bia déli, délnyugati határvonala, mely nem lehet távol az 1469. évi
határtól.
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A határjárás kezdetén említett Dobogó-hegy talán a 18. századi határ által érintett hegycsúcs, mely
száma 65-3133, magassága 206,2 méter és ma Biatorbágy déli részén található, de nem messze a
biatorbágyi-sóskúti határtól. A katonai felmérésen innen délnyugat felé tart a határ kb. 1 km hosszan,
majd az Etyekről jövő egyik út mellett derékszögben törik és északnyugatnak fordul. Erre lehetett a
zámori és a biai határ vége 1469-ben és itt van ma is. 1469-ben innen egy árok mentén a Nyergeshegyre mentek. Ez talán az Etyek keleti részén található Köves-hegy, mely hosszan elnyúló gerinccel,
nyereggel rendelkezik.
A Magyarország régészeti Topográfiája 7. kötet szerzői szerint Kőkert a pusztazámori 2. számú (24/2.
lelőhely, nyilvántartási száma: 11312.) lelőhelyen feküdt, legalábbis itt kőépület romjait találták meg
a szerzők. Jómagam lehetségesnek tartom, hogy Kőkert Sóskút mai területén létezett. Kőkertet 1458ben Hédervári Imre és testvére Miklós kapták királyi adományként. Az említett kötet szerzői szerint
Kőkertre vonatkozhat az alábbi adat: 1481-ben Hédervári Miklós és fia Lőrinc a zamar pusztában
(predium) fekvő birtokukat Kysban Bálint budai polgárnak adták el.
Sóskút 1494-1495-ben Ernuszt Zsigmond királyi kincstárnoké volt.
A törökök 1541 nyarán foglalták el az ország fővárosát. A Buda központtal kialakított Budai szandzsák
(több megyére kiterjedő közigazgatási egység) része lett Sóskút is. 1546-ban a hódítók összeírták a
szandzsák településeit, majd 1559-ben az adószedők újra végigmentek az összes helységen és a
változásokat feljegyezték. Az 1546 óta elhunyt, elköltözött személyek neve mellé, fölé odaírták a
„meghalt” vagy „elköltözött” megjegyzéseket. Ha egy 1546-ban összeírt személynek a fia felnőtt
korba lépett, azaz felnőttként dolgozni képes 12-14 éves legénnyé vált, akkor az új munkás, azaz
adózó gyaur nevét is feltüntették. Ha egy 1546-ban még nőtlenként összeírt fiú megházasodott 1559re, akkor ezt is jelölniük kellett az adószedőknek. Az alábbi szöveg a Budai szandzsák 1559. évi
összeírásából származik, amelyet Káldy-Nagy Gyula fordított és tett közzé. A szövegben az 1559. évi
bejegyzéseket dőlt betűvel szedte a közlő, az 1546. évi eredeti, első összeírás szövege normál
betűtípussal olvasható.
A forrásunk szövege:
Sóskút falu, a nevezetthez tartozik. Ferhád Valkovár timár-birtoka. [1546-ban a budai irányítású,
kezelésű szultáni birtokok közé tartozott, jövedelme ekkor 3350 akcse. Káldy-Nagy Gyula
megjegyzése.] [Az 1559. évi birtokos, Ferhád a mai Horvátországban fekvő Valkó (horvátul Vukovar)
váráról kapta a nevét. Batizi Z. megjegyzése.]
Kazdak László nős, meghalt, fia Máté nőtlen, meghalt, testvére András nőtlen, nős, Kazdak Pétre nős,
fia György nőtlen, Barcsik Miklós nős, fia János nőtlen, Duzs Éliás nős, meghalt, Tód Mihál nős,
meghalt, Nagy Imre nős, meghalt, Nagy Pál nős, meghalt, fia Alberd nőtlen, Szántó Pál nős, 100 juha
van, Fias* János nős, 100 juha van, Benő* Gáspár nős, meghalt, Lőrinc Dienös nős, fia Bálind nőtlen,
Tomás Benedek nős, meghalt, Lőrinc Ferenc nős, meghalt, fia Lőrinc [áthúzva] Alberd nőtlen, Táltos
János nős, meghalt, fia Tomás nőtlen, Nagy Boldizsár nős, fia Lukács nőtlen, Kő András nős, meghalt,
Táltos János nős, megismételt, Császár Pál nős, meghalt, Tód Lőrinc nős, meghalt, fia György nőtlen,
Nagy Benedek nős, fia Matiás nőtlen, Borsos Tomás nős, fia János nőtlen, Nagy Máté nős, fia András
nőtlen, Nagy Miklós nős, meghalt, Hegedűs János nős, meghalt, fia Máté nőtlen, Szalai Balázs nős, fia
István nőtlen, Bálik Benedek nős, fia Kelemen nőtlen, Nyeregjártó János nős, meghalt, Nagy István
nős, meghalt.
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1559. évi kiegészítések:
Nagy Boldizsár nős, megismételt, Nagy Éliás nős, Kocsis Mihál nős, Bercsik bíró nős, Péterfi Balázs
nős, fia János nőtlen, Szarka Balázs nős, Szekeres Miklós nős, fia János nőtlen, Kis Mihál nős, Kis
Dimitre nős, Szíjártó Mihál nős, Veres János nős.
Frátor pop [így!] majorsága és háza, szántóval, réttel és erdővel, a nevezetthez tartozik. A nevezett
majorság korábban Szántó Farkas nevű gyaur birtokában volt, azután Frátor pop nevű pap birtokába
került. Mivel ő meghalt, tapu-ba adása jogos; miután egy Hüszejn nevű timár-birtokos szpáhi tapuilletékét,300 akcsét a kincstárnak megfizette, a földesúrnak járó tizedek megadásának a feltételével
1559. június 2-án az új szultáni defterben a nevére íratott.
Széna tized 2 szekér.
Az említett majorságot a nevezett Hüszejn....[a … helyen nem olvasható a forrás - Batizi Z], aki azt
tapu-illeték lefizetésével megszerezte, Ahmed bin ... nevű budai csausnak eladta, így Hadzsi Bajrám
pesti kádi bizonylata alapján ebben az új defterben ráíratott.(Ez a rész az előző bekezdés fölé lett
utólag felírva, nyilván, hogy a friss birtokosváltásnak is nyoma legyen a defterben. Batizi Z)
A budai szandzsák 1559. évi összeírásában még több más településnél említésre kerül Sóskút. A mára
elpusztult, egykor Etyek közelében létezett Nagybáté falu lakóinak 1559. évi felsorolásakor azt írták,
hogy az 1546-ban összeírt Csikós Lőrinc fia István Sóskút faluban lakik 1559-ben. Csikós István 1546ban nőtlen volt. Apja 1559-re meghalt. Csikós István nem szerepel az 1559. évi defterben Sóskút
lakójaként.
1559-ben Bia falu lakóinak felsorolásakor írják, hogy Kis Dimitre Sóskút faluba költözött, ő Sóskút
küldönce. Látható, hogy 1559-ben valóban szerepelt egy ilyen nevű újonnan összeírt férfi Sóskúton.
A mai Szigetsztentmiklós területén állt Háros falu 1559. évi összeírásakor írják, hogy az 1546-ban itt
összeírt Péterfi Benedek nős férfi 1559-ben már Sóskút faluban lakik. A Sóskúton 1559-ben újként
összeírtak közt egy Péterfi Balázs és nőtlen fia János szerepel. A családnév alapján valószínűleg
ugyanazon személyről volt szó Hároson és Sóskúton, csak valamelyik helyen a keresztnevet félreírták.
A Budai szandzsák településeit 1546 és 1559 után még 1562-ben, 1580-ban és 1590-ben is
összeírták, legalábbis ezen évekből ismerjük a deftereket. Az 1580. évi teljes összeírás közlésre került,
tehát a személynevek is kiadásra kerültek, a többi évből eddig csak a gazdasági adatok jelentették
meg.
Érdekes, hogy az 1546. és az 1562. évek gazdasági adatai (1559-ből nincsenek termésadatok, csak
névsorunk) a gabona és a bor tekintetében alacsonyabbak, mint az 1580. éviek. Azaz a termelés,
pontosabban az adózott, bevallott mennyiségek nőttek 1580-ig. 1590-re a musttized kisebb lett az
1580. évinél, de a bírságok és más egyéb, általában kisebb tételek (pl. bírságpénz, menyasszony és
hordóadó, szalma ára, stb.) feltűnően magas értéke miatt a falu adója még magasabb, mint 1580ban.
Az adó összege, az összeírt férfiak száma és a török birtokosok (ezek mellett általában a
magyarországi, azaz keresztény birtokos is adóztatta a hódoltságiakat) az ismert évekből:
1546: adó: 1280 akcse, 32 fő, birtokos: Ferhád-Valkovar
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1559: adó: 3350 akcse, 40 fő, birtokos: Rüsztem basa, budai beglerbég
1562: adó: 3350 akcse, 38 fő, birtokos: Rüsztem basa, budai beglerbég
1580: adó: 5000 akcse, 38 fő, birtokos: Ali
1590: adó: 6000 akcse, 28 fő, birtokosára nincs adat
Az 1580. évben Sóskúton összeírt adózók névsora:
Tejes Tomás, fia János, Szal… Jakab, Szász Balázs, Tomás Mátyás, fia Márton, Nagy Benedek, fia
Mihály, Gere János, fia Gergely, Nagy Albert, fivére András, Kerekes Bódizsár, Nagy József, Borsos
János, fia Jakab, Nagy Mihály, Palik Balázs, Csató Pál, Nagy Lukács, fia János, Pádos Miklós, Forró
Benedek, Kovács Bálint, fia István, Pados András, fia Balázs, Gazdik András, Szalai Gergely, Kodos
Mihály, fia András, Szalai János, Hemegi György, Petrei Balázs, Faragó Márton, Gazdik Márton, Gönczi
Gál, Varsáni Bálint. Összesen 28 ház.
1579-ben a budai pasa panaszkodott a Magyar királyság képviselőjének, amiért a sóskúti jobbágyokat
is várépítési munkákra kényszerítették Tatán.
1579-ban majd 1587-ben Jakusith Ferenc győri alkapitány kapta adományul a falut az uralkodótól. A
sóskútiakat 1587-ben és 1589-ben is a tatai várnál végzendő ,unkákra kötelezték a keresztények.
1588-ban a magyar adószedők 4 portával vették fel a dikajegyzékbe (adójegyzékbe), viszont egy év
nélküli, de a 16. század végére tehető összeírás szerint a Jakusith Ferenc özvegye kezén levő Sóskúton
16,5 porta volt található.
1627-ben és 1633-ban egyetlen házzal vették fel a török adójegyzékbe, defterbe.
1626-ban ls 1639-ben magyar részről 1,5 portát tartalmazó faluként vették nyilvántartásba az
adószedők.
1629. június 9-én Pest-Pilis-Solt vármegye a Pátyon lakó Etyeky István ügyében több tanú nevét jegyzi
fel. Köztük sorolják fel a Pilis megyei „Soos kut” faluból való Kys Györgyöt és Tatos Imrét, akik Jakusit
András özvegyének Thurzó Juditnak a jobbágyai.
Van olyan adat, mely szerint a 15 éves háború alatt Sóskút jobbágyait a török pusztítása elől Révay
Péter és orbovai Jakusits András földesurak északra, a királysági területre költöztették át. Ha történt
is átköltöztetés, biztosan nem volt teljes, mivel az 1629-ben láthatóan itt élt a Táltos család, mely az
1559. és az 1580. évi török defterekben is szerepel. A 17. század első felére változott a település
birtokosa, ugyanis 1648-ban már a komáromi jezsuita rendház telepített, hívott ide katolikus
horvátokat, de ezek Sóskúton mindössze 15 évig tudtak csak megmaradni. Helyükre 1666-ban Ruli
aga, Sóskút török földesura 30 rác családot telepített. A délszláv népek egy része vándorláshoz
szokott természete miatt nem bírta sokáig egy helyen, számuk itt is megfogyatkozik, ezért 1690-ben
Csernovics pátriárka kibérelte a jezsuitáktól Sóskút környékét, és rácokat telepített. Az 1695-ös
összeírás szerint Sóskút új településnek számított, a feljegyzés szerint rácok lakták.
1696. május 10-én Etyek, Bia és Sóskút határain Pest-Pilis-Solt vármegye határjárást tartott többek
közt a sóskútiak részvételével. A megjelent és felsorolt birtokosok közül valószínűleg Venner János
jezsuita rendházfőnök az, aki Sóskút birtokosaként érdekelt volt.
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Pest-Pilis-Solt vármegye 1696. novemberi közgyűlésén leszögezik, hogy Törökbálint ettől az
időponttól fogva Fejér megyéhez tartozik, Sóskút viszont Pest-Pilis-Solt vármegyéhez .
Sóskúthoz tartozhatott egy későközépkori major, mely a mai Barátháza puszta környékére tehető. Az
1546. évi defterben Sóskút után Tábor puszta szerepel, ahol az elhunyt „Fráter pop” nevű pap
majorsága és háza volt. 1559-ben ugyanezt a majort – elnevezése nélkül – Sóskúthoz írták össze.
1580-ban Sóskút mellett Major nevű pusztát említenek. A Sóskúttól északra levő, a 18. században
még külön, önálló határral számon tartott Barátháza-puszta bizonyára a defterekben említett
majorról kapta a nevét. A major pontos helye ismeretlen, a mai belterület északi részén a Barátházamajor körül keresendő, írják a Magyarország Régészeti Topográfiája szerzői. Érdemes talán
megjegyezni, hogy Etyek határának délkeleti, azaz Sóskúthoz közeli részén a mai Ödön-majortól
északkeletre található a nagy kiterjedésű Barát-házi-dűlő.
A településre vonatkozó történeti adatok mellett lényeges a régészeti lelőhelyek kutatása
szempontjából a természeti környezet megfigyelése is. A település határában két jelentősebb
vízfolyás található, mindkettő kb. észak-déli irányú és északról dél felé folyik. Ezek a Zámori-patak és
a Benta-patak, melyekbe kisebb vízfolyások, vízmosások torkollanak. A környék tehát vízben igen
gazdag volt és még egy ásványvizes forrás is létezett erre, mely a mai község nevét adta. A
települések minden korszakban a vízfolyások közelében, árvíztől mentes részeken alakultak ki.
Kivételt csak a magaslatokon lévő földvárak jelentenek.
b) A település régészeti örökségének felmérése (újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület
esetén terepbejárással)
Sóskút közigazgatási területéről jelenleg 17 régészeti lelőhely ismert. Ez a szám a természetföldrajzi
adottságok és a környező települések lelőhelyeinek ismeretében átlagosnak tekinthető, de bizonyos,
hogy még több fel nem fedezett lelőhely található Sóskút területén. (Erre mutat, hogy az Ibolya utca
környékén levő avar temetőt használó avar falu sem került még elő. Emellett számos telepünk létezik
ismert temető nélkül.) Így a lelőhelyek száma intenzívebb kutatások esetén a jövőben még
emelkedhet. Sóskút határának régészeti lelőhelyei különböző jellegű kutatások eredményeképpen
ismertek.
Tervásatás:
– Marosi Arnold az 1930-as években a Kálvária-hegy lelőhelyen kisebb és szakszerűtlen kutatást
végzett.
– 2012-ben a Benta-patak völgyét kutató középső bronzkori projekt részeként a Barátház lelőhelyen
(11439. számú lelőhely) végeztek a projekt résztvevői tervásatást.
– A Kálvária-hegy lelőhelyen 2006-ban Fűköh Dániel végzett feltárást.
Megelőző feltárás keretében
– Eddig még nem történt ilyen jellegű régészeti kutatás Sóskúton.
Próbafeltárás:
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– 2013-ban a Szedliszko nevű (11442. számú) lelőhelyen Repiszky Tamás a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága régésze próbafeltárást végzett.
Régészeti szakfelügyelet
– Az M 7-es autópálya lelőhelyen 2004-ben Repiszky Tamás a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága
régésze végzett szakfelügyeletet kábelárok ásásakor.
– 2010-ben a Szedliszko nevű lelőhelyen (11443. számú!) a Rét és a Lejtő utcákban közművesítés
kapcsán végzett szakfelügyeletet a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága.
– A 11442. (!) számú, Szedliszko nevű lelőhelyen 2016-ban Nagy Balázs végzett szakfelügyeletet.
- 2017-ben az Orgona utca 17. száma alatt Rajna András a Ferenczy Múzeum régésze végzett
szakfelügyeletet. A közhiteles nyilvántartás ezt az adatot a 11438. számú, Barátháza nevű lelőhelynél
hozza. (Az Orgona utca egyébként távol esik a nevezett lelőhelytől, azaz nem része annak.)
Helyszínelések
– 1957-ben Mócsy András a nagy részben Tárnokhoz tartozó tárnoki Ötházpuszta lelőhelyen végzett
helyszíni szemlét.
– 1960-ban ugyanitt, az Ötházpuszta lelőhelyen Patay Pál végzett helyszíni szemlét.
– 1964 júniusában Dienes István a Malomárok nevű lelőhelyen (11440. számú lelőhely) helyszínelt
egy honfoglalás kori kengyel előkerülési körülményeit vizsgálva. (A lelőhely a Nyilvántartási Iroda
adatszolgáltatása szerint részben Sóskút, részben Tárnok része. Ehhez lásd a lelőhely leírását!)
– 1981-ben Torma István a Zelena Baba-barlang lelőhelyet írta le.
– 2005-ben Jankovich-Bésán Dénes és Nagy Levente több lelőhelyen is helyszíni szemlét tartott: a
Kálvária-hegyen, a Zelezna Baba-barlangban (régi neve Babólyuk) és a Kálvária-hegy, kaptárkövek
lelőhelyen.
– 2006-ban Vicze Magdolna a Kálvária-hegyen végzett helyszíni szemlét.
Mentő feltárás/ leletmentés:
– 1963-ban az M 7-es autópálya nevű lelőhelyen Szőke Mátyás leletmentést végzett.
– 1978-ban Losits Ferenc az Öreg-hegyen csontvázak előkerülése után végzett leletmentést.
– 1999-ben az Ibolya-utca (24395. számú) lelőhelyen Maróti Éva tárta fel a vízelvezető árok
kialakításakor előkerült lelőhely (avar temető) leginkább veszélyeztetett részét.
Felmérések
– Nováki Gyula 1952-ben megjelent művében közli a Kálvária-hegyen lévő földvár felmérését, amit a
megelőző időszakban mért fel.
Terepbejárások több alkalommal érintették a sóskúti határt:
– 1964-ben Mihály Péter a Zelena Baba-barlangban végzett terepbejárást. Ugyanitt 1966-ban Kovács
Tibor régész járt terepet.
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– 1973-1975-ben a Magyarország Régészeti Topográfiája 7. kötetét készítő régészek járták be a
település kutatható részeit és 15 lelőhelyen gyűjtöttek anyagot.
– 1981-ben Torma István a Barátház (11438. számú) lelőhelyen végzett terepbejárást.
– A 2000-es évek elején a Benta-völgy bronzkorát kutató projekt keretén belül a két Barátház nevű
(11438. és 11439. számú) lelőhelyen történt terepbejárás.
– 2006-ban Vicze Magdolna az Öreg-hegy lelőhelyen járt terepet.
– 2013-ban Reményi László régész beruházást megelőzően az M 7-es autópálya lelőhely egy részén
végzett terepbejárást.
Légi fotózás:
– 2002. április 22-én a Benta-völgy bronzkorát kutató projekten belül Czajlik Zoltán több lelőhelyről
készített légi fotókat: Barátház (11438. számú) lelőhelyről, a másik Barátház nevű (11439. számú)
lelőhelyről és a Kálvária-hegy lelőhelyről.
– 2009-ben Miklós Zsuzsa a Pest megyei várak kutatása kapcsán készített a Kálvária-hegy lelőhelyről
légifotókat.
A sóskúti határ régészeti kutatottsága a fentiek ismeretében átlagos intenzitásúnak minősíthető.
A település határának kiterjedéséhez és a megtelepedésre alkalmas területek nagyságához
viszonyítva az ismert régészeti lelőhelyek száma átlagos. A nem szántott, műveletlen területek és a
beépített vagy kertes területek miatt várható még további lelőhelyek előkerülése is.
A sóskúti ismert lelőhelyek korszakonként megoszlása:
Az őskori lelőhelyek száma igen jelentős a sóskúti határban. Az őskoron belüli megoszlás: újkőkori
telep kettő ismert, rézkori telep egy, általában csupán bronzkorinak meghatározott telep egy. A kora
bronzkor második felében virágzott, a középső bronzkori vatyai kultúrát megelőző nagyrévi
kultúrának egy telepe ismert. (Ugyaninnen vatyai telep emlékei is előkerültek.) A középső
bronzkorból csupán a vatyai kultúra emlékei ismertek, viszont ez a kultúra nagyszámban képviselteti
magát. Sóskút területén két vatyai kultúrás urnatemető került elő, továbbá adatolt a vatyai kultúra
hét telepe, melyek közül három erődített. Ismert még a dunántúli mészbetétes kerámia kultúrájának
is egy sóskúti lelőhelye. Késő bronzkori telep a kultúra meghatározása nélkül egyetlen egy ismert a
sóskúti határból. A késő bronzkori halomsíros kultúrát egy urnasír képviseli településünk határában.
A halomsíros kultúra után következő urnasíros kultúra egy temetője és két telepe ismert. Az előbbiek
alapján a vatyai kultúra idejéből származik a legtöbb sóskúti lelőhely. Kockázatos kijelenteni, de
lehetséges, hogy az őskorin belül ekkor, e kultúra idején volt a legsűrűbben lakott a Benta-patak
völgyének e része.
A kora vaskorból nincs lelőhelyünk, a korszak későbbi időszakából származó kelta lelőhelyek száma
három.
A római kori ismert telepek száma jelentős, öt ismert belőlük, mellettük egy vegyes rítusú római kori
temető is a napvilágra bukkant a község területén.
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A népvándorláskorból két későavar település maradványai és két avar temető maradt ránk, így a
többi korszakhoz képest viszonylag jelentős e korszak aránya a többi korszakhoz viszonyítva. Fontos
megjegyezni, hogy a két temetőhöz tartozó, hozzá közel feltételezett avar kori település még nem
került elő és a temetőktől távolabb előkerült két sóskúti avar telephez tartozó temetők sem ismertek,
előkerülésükre még számítani lehet.
A település területéről egy honfoglalás kori szórványlelet, egy kengyel is ismert.
A középkori megtelepedést nagyobb számú lelőhely jelzi. Az Árpád-korból hét telepet ismerünk, a
későközépkort két egymás melletti lelőhely képviseli, melyek mindketten a későközépkori Sóskút falu
maradványának tekinthetőek.
A hatástanulmány elkészítéséhez 2017 szeptemberében szemlét végeztem a település lelőhelyein.
Jelenlegi ismereteink szerint összesen 17 régészeti lelőhely ismert a település bel- és külterületén.
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Szerkesztő: Dr. Kubassek János. Kiadó: Magyar földrajzi gyűjtemény. Érd, 1994. 61-67. oldal
Pesty Frigyes: Pest-Pilis-Solt Vármegye és kiegészítések: Pesty Frigyes kéziratos
helynévtárából Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár. Budapest, 1984.
Radvánszky Béla – Závodszky Levente: A Héderváry család oklevéltára. Első kötet. Budapest,
1909. 228. oklevél, 290-291. oldal
Repiszky Tamás: Sóskút, M 7 autópálya. In: Régészeti kutatások Magyarországon 2004. 282.
oldal
Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta regum stirpis
Arpadianae critico diplomatica. I. kötet 2 füzet. Kiadta a Magyar Tudományos Akadémia. Budapest,
1927.
Szőcs Tibor: Kinek az embere? Az alországbíró és az országbíró viszonya a 13. század második
felében. In: Történelmi Szemle 58. évfolyam, 2016/2. 245-276. oldal
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Velics Antal – Kammerer Ernő: Magyarországi török kincstári defterek I-II. Fordította Velics
Antal, bevezetéssel ellátta és sajtó alá rendezte Kammerer Ernő. Magyar Tudományos Akadémia
Történelmi Bizottsága, Budapest, 1886-1890.
Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. XI.
Pest, 1873.
A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus
senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. I. Szerkesztették: Nagy Imre – Nagy Iván – Véghely
Dezső. Pest, 1871.
A település területének jelentős része mezőgazdasági művelés alá esik, ahol optimális
növényborítottság mellett a régészeti érintettség könnyebben felderíthető. Emiatt az ismert
régészeti lelőhelyek többsége szántóföldre esik. Lényeges figyelembe venni azt, hogy a település
határának jelentős része nem kutatható kertként, legelőként, kaszálóként, valamint erdőként van
hasznosítva, ahol szántás hiányában számos régészeti lelőhely rejtőzködhet észrevétlenül.
A belterület déli részén két régészeti lelőhely (a középkori Sóskúthoz köthetőek az itteni középkori
maradványok: 11442. és 11443. számú lelőhelyek, mindkettő neve Szedliszko ) található. A belterület
északnyugati határán, részben már külterületen fekszik a 24395. számú lelőhely (késő avar temető,
Ibolya utca és környéke), az északi-északkeleti részen pedig a 11447. számú (Barátháza, Kertészeti
Kutatóintézet).
A település közigazgatási határain belül külön jogszabályban fokozottan védett régészeti lelőhely
több is található, ezek:
11438. számú lelőhely, Barátház, a középső bronzkori vatyai kultúra erődített telepe
11439. számú lelőhely, a neve szintén Barátház, a középső bronzkori vatyai kultúra erődített telepe
11445. számú lelőhely, Kálvária-hegy, a középső bronzkori vatyai kultúra erődített telepe
11446. számú lelőhely, Zelezna Baba-barlang, valószínűleg középkori kőfejtő, barlang, késő bronzkori
és római kori lelőhely
11448. számú lelőhely, Kálvária-hegy, Kaptár-kövek, mesterséges, függőleges téglalap alakú, a
sziklába bevésett kb. embermagas mélyedések, úgynevezett kaptárkövek.
A Kötv. általános elvei alapján ex lege védett minden, jelenleg nyilvántartott régészeti lelőhely (17
db), a további ismert, de még nem nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a bejelentést
követően a központi közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásba való bejegyzéssel, külön jogi aktus
nélkül, az általános védettséget az újonnan előkerült régészeti lelőhelyek is megkapják.
Jelenleg az alábbi korú és jellegű lelőhelyekről van ismeretünk:
- őskori telep (pontosabb korhatározás nélkül): 1 db
- újkőkori telep: 2 db
- rézkori telep: 1 db
- bronzkori telep: 1 db
- kora bronzkori (nagyrévi kultúra) telep: 1 db
- középső bronzkori (vatyai kultúra) telep: 4 db
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- középső bronzkori (vatyai kultúra) erődített telepe (földvárak): 3 db
- középső bronzkori (vatyai kultúra) urnás temetője: 2 db
- késő bronzkori (halomsíros kultúra) temető: 1 db
- késő bronzkori urnasíros telep: 2 db
- késő bronzkori urnasíros temető: 1 db
- késő vaskori kelta telep: 3 db
- római kori telep: 5 db
- római kori vegyes rítusú temető: 1 db
- késő avar telep: 2 db
- késő avar temető: 2 db
- honfoglalás kori lelőhely (1 db szórvány lelettel): 1 db
- Árpád-kori telep: 7 db
- késő középkori telep: 2 db
- későközépkori (?) kőbánya és barlang: 1 db
- ismeretlen korú kaptárkövek: 1 lelőhely
A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan a pontos lokalizáció, még inkább a pontos kiterjedés
általában nem határozható meg pusztán a felszíni jelenségek alapján. Az adattári és szakirodalmi
adatok, valamint az elvégzett helyszíni beazonosítások alapján az azonosított lelőhelyekkel érintett
területek a hozzájuk tartozó helyrajzi számokkal részletesen az 1. sz. mellékletben találhatók.
Régészeti érdekű területek azok a területek, ahol a földrajzi adottságok és az adatgyűjtés során
szerzett információk alapján egyéb lelőhelyek feltételezhetők. A régészeti lelőhelyek elhelyezkedését
leginkább meghatározó vízfolyások közül településünk határában kettőt is találunk, a Benta-patakot
és a Zámori-patakot.
A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés, zártkertek művelése,
belterületi lelőhelyeken közművek és épületek létrehozása) a kulturális örökség régészeti elemeit
nagymértékben érinti. Jelentősen károsodhatnak az intenzív talajművelésnek és eróziónak kitett
területek, ami minden szántóföldi lelőhelyet hátrányosan érint.
A régészeti lelőhelyeket az építkezések és a talajművelés súlyosan károsították és továbbra is
veszélyeztetik a földben lévő maradványokat. Az ismert lelőhelyek nagy részénél feltehetően ez már
eddig is nagyfokú pusztítást eredményezett. Amennyiben a mezőgazdasági területeken fennmarad az
intenzív talajforgatásos művelés (vagyis a szántás), akkor ez a pusztulás is folytatódik, hosszú távon
pedig megsemmisülést eredményezhet.
c) A védett műemléki értékek települési értékleltára
Nem része a régészeti munkarésznek.
d) A helyi építészeti örökség települési értékleltára
Nem része a régészeti munkarésznek.
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2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése
a) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon
tervezett változások ismertetése
TB-2. számú módosítás: A Szedliszkó nevű volt zártkerti, M2 jelű kertes mezőgazdasági terület
átsorolása Lke-1 jelű kertvárosias lakóterületbe és zöldterületbe. Mk > Lke,KÖu, 12,53 ha. (TSZT, SZT
módosítás – Új beépítésre szánt területek kijelölése)
TÁ-3. számú módosítás: A Kálvária alatt az M1 jelű általános és az Mgy jelű gyepgazdálkodási
mezőgazdasági terület átsorolása Má-fl jelű farmgazdálkodási mezőgazdasági területbe, M1 > Má-fl,
13,02 ha. (TSZT, SZT módosítás – Átminősítések a beépítésre nem szánt területen)
TÁ-7. számú módosítás: A belterülettől északra, a 8104. jelű út mentén fekvő területsáv átsorolása
KE jelű kertterületből Kb-Ke jelű beépítésre nem szánt különleges kertterületbe. KE > Kb-Ke, 1,61 ha.
(TSZT, SZT módosítás – Átminősítések a beépítésre nem szánt területen)
TÁ-10. számú módosítás: Az Öreghegy volt zártkerti területhez északról csatlakozó 1401 hrsz.-ú, Mgy
jelű mezőgazdasági gyepterület átsorolása M2 jelű kertes mezőgazdasági területbe. Mgy > M2, 1,86
ha. (TSZT, SZT módosítás – Átminősítések a beépítésre nem szánt területen)
TÁ-12. számú módosítás: Az M2 jelű kertes mezőgazdasági területbe sorolt 0138/3-as és 0138/4-es
hrsz.-ú meglévő üzemtervezett erdőterületek átsorolása Ev jelű védőerdőterületbe és Eg jelű
gazdasági erdőterületbe az Országos Erdőállomány Adattár lehatárolásainak figyelembe vételével.
M2 > Ev, 0,26 ha, M2 > Eg, 0,36 ha. (TSZT, SZT módosítás – Átminősítések a beépítésre nem szánt
területen)
TÁ-15. számú módosítás: A Kálvária-domb 0162-0164 hrsz.-ú természetközeli gyepes, ligetes
területének átsorolása Z jelű zöldterületből Tk jelű természetközeli területbe. Z > Tk, 21,13 ha. (TSZT,
SZT módosítás – Átminősítések a beépítésre nem szánt területen)
TÁ-21. számú módosítás: A Benta-patak mentén fekvő 0153-as hrsz.-ú ingatlan keleti és déli sávjának
átsorolása Mgy jelű mezőgazdasági gyepterületből Ev jelű védőerdő területbe és jel nélküli közúti
közlekedési területbe. Mgy > Ev, 2,36 ha, Mgy > KÖu, 0,87 ha. (TSZT, SZT módosítás – Átminősítések a
beépítésre nem szánt területen)
SZÁ-1. számú módosítás: A Csepp-Kőker környezetének átsorolása a kertvárosias lakóterület
jelenlegitől eltérő építési övezetébe kisvállalkozások helybiztosítása érdekében. Lke > Lke, 6,73 ha.
(SZT módosítás)
b) Az a) pontban szereplő változások hatásai
ba) a régészeti örökségre
TB-2. számú módosítás

Készítette: Batizi Zoltán régész (batizi@vnet.hu)

Sóskút község örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarész 2018
A módosítás érinti a 11442. számú régészeti lelőhely déli részét. Az átsorolás veszélyezteti a régészeti
lelőhelyet és a régészeti örökség itt található elemeit. Az eddigi kertes mezőgazdasági műveléssel
járó földművelés általában 20-30 cm mélységig érintette (és roncsolta) az itteni régészeti lelőhelyet.
A kertvárosias lakóterületbe való átsorolás után várható (további) építkezések a lelőhely mélyebben
lévő, eddig bolygatatlan részeit is érintik és megsemmisítik.
Ha lehetséges, el kell kerülni a régészeti lelőhelyek állapotának romlását eredményező
beruházásokat. Amennyiben a módosítás elfogadásra kerül, fel kell hívni az érintett régészeti
lelőhelyen ingatlant birtokló és/vagy földmunkát végezni, építkezni kívánó személyek, cégek, stb.
figyelmét arra, hogy a régészeti lelőhelyekkel kapcsolatban mit írnak elő a vonatkozó jogszabályok.
TÁ -3. számú módosítás
A módosítás érinti a 11444. számú régészeti lelőhely délnyugati részét. A jelen módosítás során
átsorolt területek közül a 11444. számú lelőhely az M1 besorolású területen fekszik, mely besorolása
Má-fl jelűvé változik. Mivel a tulajdonos elképzelései szerint a területen tervezett állattartó épület a
déli, jelenleg gyepgazdálkodási területbe sorolt részen tervezett, ez azt jelenti, hogy a korábbi
szántóföldi gazdálkodású mezőgazdasági terület hasonló módon marad használatban – legalábbis
ugyanolyan formában marad művelt, mint korábban. Emiatt az itt lévő 11444. számú régészeti
lelőhelyet nem érinti hátrányosan a módosítás. (Megjegyzem, a régészeti lelőhelyek esetében a
gyepgazdálkodás vagy más, talajmozgatással nem járó használati mód sokkal kedvezőbb lenne.)
TÁ-7. számú módosítás
A belterülettől északra, a 8104. jelű út mentén fekvő területsáv átsorolása kertterületből beépítésre
nem szánt különleges kertterületbe nem jelent változást a területhasználatban, így az itt lévő 11445.
számú régészeti lelőhelyet nem érinti hátrányosan a módosítás.
TÁ-10. számú módosítás
Az Öreghegy volt zártkerti területhez északról csatlakozó 1401 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó
módosítás érinti a 11435. számú régészeti lelőhely északi részét. A mezőgazdasági gyepterületből Mk
jelű kertes mezőgazdasági területbe való átsorolás a régészeti lelőhelyet, ill. a kulturális örökségnek a
lelőhelyen található elemeit veszélyezteti. Az átsorolás nyomán, a gyepterület helyén meginduló
mezőgazdasági művelés rombolni, roncsolni fogja a régészeti lelőhelyet. (Emellett várható kisebb
épületek és a tulajdonos által tervezett pince kialakítása is a módosítandó területen, ami az alapozási
munkák miatt még komolyabb károsodást jelent régészeti szempontból.) Ha lehetséges, el kell
kerülni a régészeti lelőhelyek állapotának romlását eredményező beruházásokat. Amennyiben a
módosítás elfogadásra kerül, fel kell hívni az érintett régészeti lelőhelyen ingatlan birtokló személy
figyelmét arra, hogy a régészeti lelőhelyekkel kapcsolatban mit írnak elő a vonatkozó jogszabályok.
TÁ-12. számú módosítás:
A település északi részén jelenleg kertes mezőgazdasági területbe sorolt két földrészleten meglévő
üzemtervezett erdőterületek átsorolása védőerdőterületbe, illetve gazdasági erdőterületbe nem jár a
terület tényleges használatának megváltoztatásával. A fakitermelés azonban talajmozgatással jár, ami
kedvezőtlen hatással lehet az érintett 11437. számú régészeti lelőhely értékeire. Ha lehetséges, el
kell kerülni a régészeti lelőhelyek állapotának romlását eredményező tevékenységet a területen.
TÁ-15. számú módosítás
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A Kálvária-domb természetközeli gyepes, ligetes területének átsorolása zöldterületből
természetközeli területbe nem veszélyezteti a környezetében található 11438, 11439 és 11446.
számú régészeti lelőhelyet. A területhasználat nem változik a tervezett módosítás során.
TÁ-21. számú módosítás
A Benta-patak mentén fekvő 0153-as hrsz.-ú ingatlan keleti és déli sávjának átsorolása
mezőgazdasági gyepterületből védőerdőterületbe csupán a tényleges használatnak megfelelő
besorolás meghatározását jelenti, nem jár a tényleges használat megváltozásával. A fakitermelés
azonban talajmozgatással jár, ami kedvezőtlen hatással lehet az érintett 11435. és 11444. számú
régészeti lelőhely értékeire. Ha lehetséges, el kell kerülni a régészeti lelőhelyek állapotának romlását
eredményező tevékenységet a területen.
SZÁ-1. számú módosítás
A módosítás érinti a 11435. számú régészeti lelőhelyet, de mivel csupán a már korábban kijelölt
lakóterület övezeti átsorolására irányul a módosító javaslat, az átsorolás nem veszélyezteti az érintett
lelőhelyet a jelenleginél jobban. A terület beépülése során azonban várható számos épület, esetleg
pincék kialakítása is a módosítandó területen, ami az alapozási munkák miatt komoly károsodást
jelent régészeti szempontból. Ha lehetséges, el kell kerülni a régészeti lelőhely állapotának romlását
eredményező beruházásokat. Fel kell hívni az érintett régészeti lelőhelyen ingatlan birtokló
személyek, cégek figyelmét a régészeti lelőhelyekkel foglalkozó jogszabályok előírásaira.
A település területén a későbbiekben is várhatóak építkezések, földmunkákkal járó változtatások.
Emiatt az alábbi részben átfogó tájékoztatás olvasható a régészeti lelőhelyeken tervezett, 30 cm-t
meghaladó mélységű földmunkákkal kapcsolatban.
A régészeti lelőhelyhez tartozó területen 30 cm-t meghaladó mélységű földmunkák tervezése esetén
a földmunkák megkezdése előtt próbafeltárás vagy megelőző feltárás előírására lehet számítani az
illetékes hatóság részéről. (Az illetékes hatósághoz az építési előadó juttatja el az engedélyezési
eljárás során az építéshez tartozó tervdokumentációt.) A próbafeltárás során a tervezett beruházási
területnek csupán egy részét, általában 10-30 százalékát tárja fel a területileg illetékes megyei
hatókörű városi múzeum vagy más, a feltárás elvégzésére jogosult intézmény. A próbafeltárás
eredményei alapján pontosabban látható, hogy szükséges-e megelőző feltárás és hogy az milyen
költségekkel fog járni. Ha a próbafeltárásból az derül ki például, hogy a lelőhelynek csak egy kis
részén találhatóak három rétegben a régészeti objektumok és a nagyobb részén csak egy vagy két
réteg van, akkor a teljes terület feltárása esetén lényegesen kisebb összeget kell a beruházónak
kifizetnie a feltárók részére, mintha próbafeltárás nélkül az egész területre – nem ismerve a
rétegviszonyokat – háromrétegű lelőhely költségeit számolnák a régészek. Az is lehetséges, hogy a
lelőhely egyes részein már korábban elpusztultak a régészeti objektumok vagy a lelőhelyen egy vagy
több objektumok nélküli terület („üres folt”) található. A próbafeltárás során húzott kutatóárkokkal
észlelve a lelőhely belsejében lévő esetleges objektumok nélküli nagyobb területeket, ezek feltárási
költségének jelentős része levonható a lelőhely feltárásából. (Lehet, hogy géppel leszedik a feltárók a
humuszréteget, de ha ez alatt nincs az altalajba bemélyedő, ott nyomot hagyó régészeti objektum,
akkor az objektumok kézi eszközökkel végzett feltárására és az eredmények dokumentálására sem
kerül sor – ez csökkenti a feltárás költségeit.)
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A különböző rétegszámú lelőhelyek különböző módszerekkel történő kutatásának költségeit a
496/2016. (XII: 28.) Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza. (Figyelem, ez az árszabás a
törvényalkotók munkája eredményeként akár már 2018-ban is változhat!)
Beruházás tervezésekor jelentős segítséget jelenthet egy régész szakértő tanácsadása a régészeti
munkák költségeinek tervezésekor.
Elképzelhető, hogy olyan helyszíneken kerülnek elő régészeti leletek váratlanul, mely területek
nincsenek régészeti lelőhelyként számon tartva. Mivel e területek nem egy lelőhely részei, így az
esetlegesen itt előkerült régészeti leletek bejelentése után nem kell feltárási költségre számítani,
hiszen a földmunkát végző nem egy ismert lelőhelyen végzett földmunkát, így a véletlenszerűen
előkerült leletek feltárásának a költsége nem őt terheli. Régészeti lelőhelyen kívül előkerült régészeti
leletek, objektumok, jelenségek előkerülése és bejelentése esetén a területileg illetékes megyei
hatókörű múzeum leletmentést köteles végezni. Mivel a leletmentésre a múzeumok általában nem
rendelkeznek költségkerettel, így előfordulhat, hogy pénz híján az illetékes múzeum heteken át nem
tudja elvégezni a leletmentést és így hosszú időn át nem folytatódhat a beruházás, azaz a megkezdett
földmunka, mely során a régészeti leletek váratlanul előkerültek. Ilyen esetben előfordult már, hogy a
leletmentés költségét felvállalta a beruházó, hogy a múzeum hamarabb befejezze a leletmentést és
hamarabb folytatódhassanak a beruházás földmunkái. Azaz a törvények szerint a beruházó számára
ingyenes leletmentés mégis jelentős költséggel járt.
Azon esetekben, ha utak, közművek, nyomvonalas létesítmények készülnek 30 cm-t meghaladó
mélységű földmunkát végezve, az illetékes hatóság az engedélyezési eljárás során régészeti
megfigyelést / régészeti szakfelügyeletet írhat elő a kivitelező költségére. A régészeti megfigyelést a
területileg illetékes megyei hatókörű múzeum végzi. Ennek díja a 496/2016. (XII. 28.)
kormányrendelet szerint nettó 8000 ft/óra, de kiszállásonként minimum nettó 36.000 ft-ot
számlázhat ki a megfigyelést végző múzeum. Ha a régészeti megfigyelés során jelentős régészeti
érték kerül elő az építkezés földmunkái során, akkor az építkezés földmunkáit leállítva megelőző
feltárásra is sor kerülhet a vonatkozó jogszabályok alapján. Ez azonban igen ritkán fordul elő.
Általában a régészeti megfigyelést végző régész nem akadályozza vagy csak egy-két órával lassítja az
építkezés során előkerült anyag dokumentálásával az építkezést. A régészeti megfigyelés költsége a
fenti kormányrendelet és a régészeti megfigyelés természete alapján általában jóval kisebb, mint a
hasonló területen folyó megelőző feltárás költsége. A megfigyelés eredményeként jelentős régészeti
emlék előkerülése esetén megelőző feltárásra is sor kerülhet, de erre nagyon ritkán kerül sor.
bb) a történeti településre, település- és tájszerkezetre
Nem része a régészeti munkarésznek.
bc) a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre
Nem része a régészeti munkarésznek.
3. Értékvédelmi terv
a) az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények
meghatározása
A mezőgazdasági tevékenység különösen veszélyezteti az eredeti összefüggéseiben megmaradt,
helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti emlékeket, amelyek közé elsősorban a

Készítette: Batizi Zoltán régész (batizi@vnet.hu)

Sóskút község örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarész 2018
kőből és/vagy téglából készült középkori épületek földben rejtőző (többnyire az alapozáshoz tartozó)
falmaradványai tartoznak. Ezen régészeti emlékek pusztulása a szántás mélységének növekedésével,
illetve az erózió által okozott hatások miatt olykor igen látványos. A tervezett beruházások
szempontjából korlátozó tényező lehet, hogy a 496/2016. (XII.28.) Korm. r. értelmében a
földmunkával járó beruházással el kell kerülni az ilyen régészeti emlékeket (5. § (3) c)) is.
A Kötv 9. §-a alapján 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. A fenntartható használat a Kötv. 7. § 4.
pontja szerint a védett kulturális örökség olyan módon történő használata – ideértve a kármegelőző
és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem haladja meg a szakmailag indokolt mértéket és
nem vezet az örökség elemeinek állapotromlásához, így biztosított fennmaradásuk a jelen és jövő
nemzedékek számára. A Kötv. 10. § (2) bekezdése kimondja, hogy a régészeti lelőhelyek védelmére
irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük.
A fenti irányelvekhez kapcsolódóan régészeti lelőhelyek kapcsán felmerülő kárenyhítési lehetőségek
az alábbiak.
I. Megelőző jellegű intézkedések
1. A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket lehetőség szerint el kell kerülni a földmunkával járó
fejlesztésekkel, beruházásokkal, ezért a beruházásokat megelőzően már a terület kiválasztás szintjén
érdemes tájékozódni a célterület régészeti érintettségéről, és amennyiben ez lehetséges, elkerülni a
régészeti lelőhelyet a tervezett beruházással. A Kötv. 19. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartott
régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon kötelezően el kell kerülni.
Ezek az esetek a Korm. r. 5. § (3) bekezdése alapján a védett régészeti lelőhelyek, a nyilvántartott
tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyek és az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai
állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti emlékek. Ez utóbbi főszabály alól az örökségvédelmi
hatóság csak belterületi ingatlanok, valamint örökségvédelmi vagy természetvédelmi célú
beruházások esetén, illetve akkor térhet el, ha más meglévő építmény vagy műtárgy karbantartására
irányul.
2. Régészeti érdekű területeken tervezett beruházás esetén megelőző régészeti kutatás vagy
örökségvédelmi hatástanulmány készítése javasolható. Régészeti érdekű terület a Kötv. 7. § 29.
pontja alapján valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon része,
amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető.
Örökségvédelmi hatástanulmány készíttetését az örökségvédelmi hatóság is előírhatja a Korm. r. 71.§
(4) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásokban.
3. Amennyiben a tervezett tevékenység a Kötv. szerint nagyberuházásnak minősül, az
örökségvédelmi jogszabály külön szabályait kell alkalmazni az engedélyezés és a megvalósítás
folyamán. A nagyberuházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokban a tervezett tevékenység
örökségvédelmi hatásainak felmérésére Előzetes régészeti dokumentáció (ERD) készítését írja elő a
Kötv. Az ERD-t a jogszabályban meghatározott szerv készíti el, ezt az első olyan hatósági
engedélyezési eljárásban be kell nyújtani, amely földmunkák végzésére jogosít. Az ERD részét képező
feltárási projektterv alapján kerül sor a konkrét régészeti feladatellátás meghatározására, amelyet –
amennyiben engedélyköteles tevékenységről van szó – az örökségvédelmi hatóság engedélyez.
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II. Mentő jellegű intézkedések
1. A védett régészeti lelőhelyek esetében örökségvédelmi engedélyt kell kérni a Korm. r. 37. §-a
értelmében az örökségvédelmi hatóságtól – a más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság
hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött – minden 30
cm mélységet meghaladó földmunkához, tereprendezéshez, valamint depó, feltöltés, töltés
létesítéséhez. Ebben az esetben – a Korm. r. 72. §-a szerinti kivételek fennállása esetén – a szükséges
megelőző régészeti feltárást követően, illetve azzal párhuzamosan végezhető az engedélyezett
tevékenység.
2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a szakhatóságként vagy szakkérdés vizsgálatában
közreműködő örökségvédelmi hatóság a földmunkával járó beruházás kapcsán előírja a szükséges
megelőző régészeti feltárást.
3. Régészeti lelet, jelenség vagy emlék váratlan előkerülése esetén azt a jogszabályban
meghatározott módon be kell jelenteni, a tevékenységet szüneteltetni majd ezt követően az illetékes,
feltárásra jogosult intézmény elvégzi a mentő feltárást.
A kárenyhítés lehetőségeinek figyelembevétele a beruházások szempontjából mindenképpen fontos,
hiszen a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő
földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált, így régészeti
érintettség esetén a régészeti munkák költségével és időigényével is számolnia kell a beruházónak. A
beruházások kapcsán célszerű lehet az előzetes egyeztetés az örökségvédelmi hatósággal.
A Sóskút területére eső nyilvántartott lelőhelyek száma 17, ezek közül egyetlen egy sem található
tisztán, teljes egészében belterületen, azonban három lelőhely részben a belterületen fekszik. Öt
lelőhely részben ipari gazdasági területen fekszik, egy teljesen, egy pedig nagyrészt természetközeli,
azaz nem művelt területen terül el. Hat lelőhely részben erdős területre is kiterjed. Egy lelőhely
teljesen, négy lelőhely részben kertes mezőgazdasági területre esik, ahol a kertek nagyobbrészt
elkerítésre kerültek.
A fentiek alapján a lelőhelyek jelentős része belterületen vagy ipari gazdasági területen fekszik. A
belterületi vagy egyéb beépített területrészeken azok az építési munkálatok, amelyek
talajbolygatással járnak (pl. ház-, pince- vagy kerítésalap ásása, közművek vezetése, tereprendezés,
oszlopállítás, fásítás, árokásás, útépítés, stb.), veszélyeztető forrásnak minősülnek, az ilyen jellegű
beavatkozás engedélyezése során az örökségvédelmi hatóság is részt vesz az eljárásban a hatályos
jogszabályok alapján. A fentiek mellett bármilyen újabb beruházás (pl. alagcsövezés, melioráció,
talajlazítás, csatornaásás, homok-, agyag- vagy földbányászás, magas- vagy mélyépítés, útépítés,
stb.), essen az bel- vagy külterületre, jelentős károkat okozhat a régészeti lelőhelyekben, ezért a fenti
tevékenységek esetében az örökségvédelmi hatóság az engedélyezés során érvényesíti az
örökségvédelmi érdekeket és előírja a szükséges örökségvédelmi hatáscsökkentő eljárást a beruházó
számára, amely a gyakorlatban a megelőző régészeti feltárás valamely formáját jelenti. A hatóság
saját hatáskörében eljárva mérlegeli a tervezett beruházás és az általa a régészeti örökségben
keletkező visszafordíthatatlan folyamatok arányát, viszonyát, majd a jogszabályokkal összhangban,
ezek alapján kikötésekkel engedélyezi vagy – jogszabályi feltételek fennállása esetén – elutasítja az
engedélykérelmet.
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A sóskúti lelőhelyek közül 3 részben, 14 pedig teljesen külterületen található. Jelenleg legalább
részben szántó művelés alatt található hét. A lelőhelyek az intenzív talajművelés miatt lassan, de
biztosan pusztulnak. A szántás – különösen a mélyszántás – az erózióval kiegészülve folyamatos
állagromlást okoz az érintett lelőhelyekben, tartós, több évtizedes ilyen jellegű használat során pedig
a teljes megsemmisüléssel fenyeget. Ezeken a területeken a szántóként való használatot, mint az
eddigi használati módot, az esetek többségében korlátozni ugyan nem szükséges, de javasolt a
művelési ág megváltoztatása úgy, hogy az a lelőhelyek tartós és további romlással nem járó
fennmaradását garantálja. Javasolt a gyep művelési ág és ennek megfelelően a füvesítés után
kaszálóként vagy legelőként való hasznosítás bevezetésének megfontolása.
A gyep, rét, legelő művelési módok a régészeti lelőhelyek állapotának háborítatlan megőrzése
szempontjából kifejezetten kedvezőek, ilyen – egykor mezőgazdaságilag művelt – területeken
jelenleg két lelőhely található, egyikük részben, másikuk teljes egészében természetközeli területen,
gyepen, réten fekszik. Javasolt törekedni e felületek megőrzésére és lehetséges kiterjesztésére a
régészeti lelőhelyeken és környezetükben.
A kert, szőlő vagy gyümölcsös kialakítása, illetve erdő telepítése többnyire jelentős veszélyt jelenthet
a régészeti lelőhelyekre nézve, ugyanis a szőlő- és kertműveléshez, illetve az erdőgazdálkodáshoz
általában kapcsolódó műveletek (pl. tuskózás, rigolírozás) a lelőhelyek vagy lelőhelyrészek
megsemmisülésével járhatnak. E tevékenységeket ezért a régészeti lelőhelyek területén kerülni kell.
Az örökségvédelmi hatóság örökségvédelmi hatástanulmány készíttetését írhatja elő
újrahasznosításra, más célú hasznosításra vagy telekalakításra irányuló földhivatali eljárás esetén.
Kertes mezőgazdasági területen található teljes egészében egy lelőhely, részben pedig öt. Részben
erdővel fedett területen fekszik legalábbis részben hat lelőhely.
Régészeti érdekű terület a település közigazgatási területére eső valamennyi vízfolyás vagy állóvíz
partszakasza, még ha ezekben ma már nem is található víz. A jelen művelési ágaktól eltérni ezeken a
területeken nem kell, jelenségek vagy leletek észlelése esetén azonban a jogszabályok által előírt
tennivalókon túl értesíteni kell a helyi jegyző útján a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot és
megyei hatókörű városi múzeumot is, hogy a lelőhely bekerülhessen a közhiteles örökségvédelmi
nyilvántartásba. Amennyiben ezeken a területeken belül azonosítani sikerül a konkrét lelőhelyeket,
azokra a továbbiakban a nyilvántartott régészeti lelőhelyekre vonatkozó szabályok és eljárások
vonatkoznak. Újabb, jelentős földmunkával járó beruházás vagy változtatás ezért egyik ilyen
területen sem javasolt. Amennyiben mégis beépítésre kerül régészeti érdekűként számon tartott
terület, fel kell készülni régészeti lelőhely előkerülésére, ami az ott folyó munkálatokat lelassíthatja.
Egy-egy nagyobb területet érintő beruházás esetén – így esetleg útépítés, zöldmezős beruházás
nyomvonalának, helyének végleges meghatározását megelőzően – célszerű külön örökségvédelmi
hatástanulmány készíttetése. A hatástanulmány készítése során alkalmazott, nem roncsoló
módszerek (légi fotó, terepbejárás, geofizikai felmérés) és szondázó kutatások segítségével a lelőhely
kiterjedése és jellege viszonylag jól meghatározható. A terv véglegesítését megelőzően, saját
megrendelésre készített örökségvédelmi hatástanulmány révén elkerülhető, hogy az
engedélyeztetési fázisban az örökségvédelmi hatóság a kérelmet elutasítsa, vagy a tervek
módosítását írja elő. Egy-egy konkrét beruházás tervezési fázisában ezért mindenképpen érdemes
egyeztetni az illetékes örökségvédelmi hatósággal.
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Amennyiben a lelőhelyeken és régészeti érdekű területeken kívül kerülne elő lelet vagy jelenség,
akkor a korábban részletesen leírt jogszabályok szerint kell eljárni.
Régészeti szempontból alapvetően fontos, hogy minden egyes nyilvántartott lelőhelyet érintő
munkálat esetében, biztosított legyen a régészeti felügyelet. Tekintettel azonban a törvényi
szabályozásra, amely szerint a beruházások esetében a szükségessé váló régészeti feltárások
költségét a beruházónak kell állnia, valamint a váratlanul előkerülő lelőhelyek kapcsán szükséges
mentő feltárások által okozott időkiesésre egy-egy beruházás során, a nem kellően motivált felek
miatt a gyakorlatban továbbra is számolni kell a régészeti jelenségek egy jelentős részének
dokumentálatlan pusztulásával. Ennek elkerülése érdekében szükséges az előrelátó tervezés,
valamint a fejlesztések során az örökségvédelmi többletköltségek tervezése.
Sóskút területén sem az egyes lelőhelyek jelentősége, sem a veszélyeztetés nem indokolja jelenleg
egyetlen lelőhely védésre vonatkozó felterjesztését sem.
Ugyanezen indoknál fogva, bár az egyes régészeti lelőhelyek többnyire jól hozzáférhetőek a kutatás
számára, tervezett feltárásukat jelenleg semmi nem indokolja. Beruházást megelőző régészeti
kutatás azonban szükség esetén minden területen lehetséges.
A sóskúti lelőhelyek közül jelenleg egyiket sem javasoljuk régészeti bemutatóhely kialakítására.
b) az önkormányzati feladatok meghatározása
A jelenlegi károsan ható folyamat (talaj bolygatása) a fokozatos állagromlást jelenti a lelőhelyek
számára. E folyamat elméletileg visszafordítható vagy legalább is megállítható lenne, ha a területeken
a talajművelést a lentebb felvázolt módon megváltoztatnák. Ehhez a helyi adminisztráció
(Önkormányzat), a szakemberek (örökségvédelmi hatóság, megyei hatókörű múzeum) és az érintett
magánszemélyek vagy vállalkozások konstruktív együttműködése szükséges. Ellenkező esetben a
folyamat megfordíthatatlannak látszik és előbb-utóbb menthetetlenül a régészeti lelőhelyek teljes
megsemmisüléséhez vezet.

4. Összefoglalás
A település külterületén máig összesen 17 régészeti lelőhely (terület) áll a Kötv. általános elvei
alapján védelem alatt.
Ezek között öt fokozottan védett régészeti lelőhely található. A vonatkozó kormányrendelet
értelmében a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen a hatóság örökségvédelmi engedélye
szükséges – a más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata
alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött –minden, 30 cm mélységet meghaladó földmunkához,
tereprendezéshez, valamint depó, feltöltés, töltés létesítéséhez és a régészeti emlék megóvási,
konzerválási munkálataihoz.
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Minden ismert és nyilvántartott lelőhely esetében már a jelenlegi humuszréteg bolygatása
(eltávolítása) is sérti a régészeti örökség földben rejlő emlékeit. Amennyiben ezek területén
elkerülhetetlen az építési tevékenység, annak eljárásába a kulturális örökségvédelmi hatóságot be
kell vonni. Ilyen esetben megelőző régészeti feltárásra kell számítani, amelynek költségeit a
beruházónak kell viselnie.
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a település területén a régészeti feladatellátásra
nagyberuházások kivételével a megyei hatókörű Ferenci Múzeumi Centrum (2000 Szentendre,
Kossuth Lajos utca 5.) jogosult.
Régészeti ügyekben szakhatóságként, illetve szakkérdés vizsgálatában jelenleg Pest megye teljes
területén a Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatal, Hatósági Főosztályának Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztálya (1052 Budapest, Városház u. 7., tel: 06 (1) 485-69-69, e-mail:
jarasihivatal.erd @pest.gov.hu) az illetékes.
Ez a hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. A település
területén időközben előkerülő lelőhelyekről a nyilvántartást vezető hatóság (Miniszterelnökség) vezet
közhiteles nyilvántartást. Javasolt minden tervezett beruházás előtt a lelőhellyel való érintettségről
időben meggyőződni.

A HÉSZ-be javasolt szövegrész
„(1) Régészeti érintettség esetén a hatályos kulturális örökségvédelmi jogszabályok alapján kell
eljárni.
(4) Minden olyan esetben, amikor régészeti lelet vagy annak tűnő tárgy, régészeti emlék vagy
régészeti jelenség kerül elő, a területileg illetékes jegyzőt értesíteni kell, aki haladéktalanul
tájékoztatja az örökségvédelmi hatóságot, a további intézkedésig a munkálatokat fel kell függeszteni,
a terület őrzéséről a megtaláló köteles gondoskodni.
(7) A régészeti örökséget és a műemléki értéket érintő kérdésekben a központi közhiteles
örökségvédelmi nyilvántartásban és a rendezési tervhez készített örökségvédelmi
hatástanulmányban foglaltak együttesen irányadók.”
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5. Nyilatkozat
A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy a hatástanulmány régészeti munkarésze az
örökségvédelmi jogszabályok és a hatósági eljárások figyelembe vételével készült.
A hatástanulmány egy nyomtatott, aláírt példányát és egy digitális változatát a megrendelőnek
átadtam.
A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy régész diplomával rendelkezem és a 496/2016.
(XII.28.) Korm. rendelet 69. § (2) a) és a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 4. § (1) a) pontja alapján
van jogosultságom a régészeti szakterületi munkarész elkészítésére.
Régész diploma száma: 649/2001. sz. (ELTE-BTK)
Régészeti szakértői nyilvántartási szám: 17-003

Nagybörzsöny, 2018. február

Batizi Zoltán
2634 Nagybörzsöny, Széchenyi u. 41.
tel.: 20/824-38-47
Mellékletek:
1. sz. melléklet:
Régészeti lelőhelyek Sóskút közigazgatási területén (2017. októberi állapot)
2. sz. melléklet:
Sóskút község határának térképe az ismert régészeti lelőhelyekkel
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1. melléklet
Régészeti lelőhelyek Sóskút közigazgatási területén

1. Sóskút – Öreg-hegy
Lelőhely-azonosító: 11435
A lelőhely megjelölése: középső bronzkori (vatyai kultútra) telep, kelta telep, római kori telep, 8.
századi (népvándorlás kori, avar) temető, Árpád-kori telep
A lelőhely leírása: A falu határának északi részén, a Benta-patak keleti oldalán emelkedő, helyenként
köves talajú dombon 800 x 500 méteres területen gyűjtött Kővári Klára és Tettamanti Sarolta több
korszakbeli településre utaló cserepeket 1974-ben. 1978-ban Zalavári András budapesti lakos 1791/4.
hrsz.-ú telkén két északnyugat-délkeleti irányú csontváz került elő pince ásásakor. Ekkor Losits Ferenc
végzett itt leletmentést. Az egyik sír melléklete alapján az itt található temető a 8. századra, az avar
korra keltezhető. Állítólag innen kb. 50 méterre szintén kerültek elő sírok 1978 előtt. 2006-ben Vicze
Magdolna végzett itt terepbejárást.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: A lelőhely keleti felén levő kertes övezetben várhatóak építkezések,
közművek kerteken belüli vezetése, ezek – és minden 30 cm-nél mélyebb földmunka – veszélyezteti a
lelőhelyet. A nyugati részen mezőgazdasági terület és kisebb részben erdő található. Itt a
mélyszántás, talajlazítás, valamint a művelési ág változtatása, az erdőnél a tuskózás jelent veszélyt a
lelőhelyre. A lelőhely kb. középső részén a nagyjából észak-déli irányú aszfaltozott út szélesítése,
újjáépítése jelent veszélyt a régészeti örökség itteni elemeire.
Hrsz.: 02, 0151, 0152/14, 0150, 0152/3, 0152/2, 0152/1, 0153, 0152/4, 0152/5, 0152/6, 0152/10,
0152/8, 0152/9, 0152/7, 1401, 1402/16, 1402/1, 1405/7, 1536, 1526/4, 1530, 1531/1, 1526/3,
1526/5, 1529, 1524/1, 1525, 1510/3, 1509/1, 1510/5, 1499/2, 1510/4, 1512/1, 1510/6, 1513/5,
1513/1, 1519/3, 1521, 1516/2, 1402/6, 1517, 1513/2, 1518, 1515, 1526/2, 1526/1, 1519/1, 1524/2,
1523, 1516/1, 1513/4, 1506/4, 1506/2, 1402/15, 1482, 1494, 1402/14, 1492, 1493, 1500, 1503, 1502,
1483, 1487, 1402/11, 1402/10, 1402/4, 1402/5, 1402/8, 1402/9, 1428, 1424/1, 1427, 1426, 1420,
1419, 1418, 1425/2, 1415, 1416, 1417, 1425/4, 1409/5, 1413, 1412, 1421, 1423/1, 1422/1, 1424/2,
1423/2, 1501, 1506/3, 1509/2, 1490, 1491, 1414, 1484/1, 1486, 1484/2, 1409/6, 1485, 1488, 1489,
1409/1, 1405/3, 1504, 1505, 1508, 1409/4, 1405/6, 1409/3, 1409/2, 1422/2, 1402/13, 1402/12,
1405/5, 1405/4, 1507
2. Sóskút – Öreg-hegy
Lelőhely-azonosító: 11436
A lelőhely megjelölése: Árpád-kori telep
A lelőhely leírása: Az Öreg-hegyen eredő patakocska északi és déli partján, a hegyoldalon két 150 x
100 méteres területen 1974-ben Kővári Klára és Tettamanti Sarolta kevés Árpád-kori edénytöredéket
gyűjtött. A lelőhely két különálló területből áll, mindkettő kb. 100 x 150 méteres kiterjedésű.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: A lelőhely mindkét része kertes övezetben fekszik, itt várhatóak
építkezések, közművek kerteken belüli vezetése. Ezek – és minden 30 cm-nél mélyebb földmunka, pl.
az útépítés – veszélyezteti a lelőhelyet.
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Hrsz.: 1539, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551/1, 1552/1, 1551/2, 1552/2, 1553, 1554, 1555,
1556/1, 1556/2, 1556/3, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1563, 1562, 1572/1, 1577, 1578, 1580,
1581/1, 1582, 1583, 1584, 1587. A lelőhely hibásan került jelölésre, csupán az Öreg-hegyen lévő
pataktól északra levő lelőhelyrész került jelölésre. A pataktól délre levő lelőhelyrész jelölésére
levélben kérem a Nyilvántartási Irodát.
3. Sóskút – Sóskúti hegy (!)
Lelőhely-azonosító: 11437
A lelőhely megjelölése: vatyai telep, Árpád-kori telep, későközépkori telep
A lelőhely leírása: A községtől északra, 2 km-re a Benta-patak nyugati partján emelkedő hegy lankás
oldalán, mintegy 400 x 200 méteres területen bronzkori és középkori cserepeket gyűjtött Kővári Klára
és Tettamanti Sarolta 1974-ben. A lelőhely ma már a déli, kertes részen is elgazosodott művelés
hiányában.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: Az északi részen az erdő művelési ág változtatása, az erdőirtással járó
tuskózás jelent veszélyt a lelőhelyre. A déli részen a kertes övezet már elgazosodott. Itt az esetleges
építkezések, közművek kiépítése, faültetés, emellett a mélyszántás, talajlazítás veszélyeztetheti a
lelőhelyet.
Hrsz.: 0142/15, 0144, 0140/23, 0137, 0140/22, 0139, 0138/26, 0138/27, 0140/24, 0140/29, 0140/28,
0140/2, 0142/17, 0141, 0140/21, 0140/27, 0140/25, 0143, 0136/1, 0138/25, 0140/26, 0142/18,
0138/4, 0138/2, 0138/3, 0138/28, 0138/33, 0138/32, 0138/31, 0138/30, 0138/29

4. Sóskút – Barátház
Lelőhely-azonosító: 11438
A lelőhely megjelölése: vatyai erődített telep, nagyrévi telep, urnasíros telep (vatyai kultúra tároló
gödrében női csontváz – azaz nem temetőből, hanem telepről került elő!)
A lelőhely leírása: A Kálvária-hegytől északnyugatra, a Benta-patak nyugati partját kísérő
domboldalon a felszínen sok bronzkori edénytöredéket és őrlőkövet talált 1974-ben Kővári Klára és
Tettamanti Sarolta, illetve 1981-ben Torma István. A százhalombattai Matrica Múzeum által
szervezett Benta-völgyi projekt keretén belül e lelőhely is kutatásra került. A projekt keretén belül
2002. április 22-én Czajlik Zoltán készített légi felvételt a lelőhelyről. A projekt keretén belül 2012-ben
feltárás is folyt a lelőhely egy kis részén, mely során egy bronzkori járószint, cölöplyukak és gödrök
kerültek elő az egyrétegű, de a természettudományos vizsgálatok szerint Kr. e. 1880 és 1560 közt a
vatyai kultúra hordozói által lakott településrészleten. Az egyik gödörben női csontvázat találtak. A
kutatás során geofizikai felmérés is készült. 2017-ben Rajna András a szentendrei megyei hatókörű
városi múzeum (Ferenczy Múzeum) régésze végzett az Orgona utca 17. számon régészeti
megfigyelést. (Ezen adatot a közhiteles nyilvántartás e lelőhelynél tartalmazza, pedig az Orgona u. 17.
távol van a lelőhely ismert határaitól és a közhiteles nyilvántartásban sem szerepel az Orgona utca
bármelyik helyrajzi száma, mint a lelőhely.)
Jelenleg a keleti részen rét található, a lelőhely középső részén egy észak-déli irányú földút fut, ettől
nyugatra az út mellett erdő, majd az erdőcsíktól nyugatra szántó található. A lelőhely nyugati részén
szántón 2017 szeptemberében a napraforgó közt számos kerámiadarab feküdt, köztük nagyobb, kéthárom tenyérnyi darabok is, amiket a legutóbbi (mély-?) szántás hozott a felszínre, legalábbis még
nem aprózódtak fel.
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A lelőhely besorolása: fokozottan védett
A lelőhely veszélyeztetettsége: Az erdőnél az esetleges erdőirtás, tuskózás jelent veszélyt a lelőhelyre.
A szántó művelési ágú területen a mélyszántás, talajlazítás elkerülendő. A rétnél a művelési ág
változtatás jelent veszélyt a régészeti örökség elemeire.
Hrsz.: 0113/1, 0113/2, 0113/4, 0113/23, 0113/24, 0113/25, 0113/26, 0113/27, 0113/29 (út), 0161
(út), 0162
5. Sóskút – Barátház (másik lh.)
Lelőhely-azonosító: 11439
A lelőhely megjelölése: vatyai kultra (középső bronzkor) erődített telepe, római kori telep, római kori
épületmaradványok
A lelőhely leírása: A községtől északra kb. 800-1000 méterre, a Kálvára-hegy északnyugati legszélső,
alacsony nyúlványán a mélyszántásban kb. 100 x 100 méteres területen római kori épület nyomait
figyelte meg Kővári Klára és Tettamanti Sarolta 1974-ben. A nyomok alapján az épület a Kr. után 2.
század második felében valószínűleg leégett. A lelőhely összefügghet a tőle északra levő kiterjedt
villagazdasággal és a kőbánya közelében előkerült római kori vegyes rítusú temetővel (lásd 26/10.
számú lelőhely). A Benta-patak völgyének bronzkorát kutató projekt során 2002. április 22-én Czajlik
Zoltán légi felvételt készített a lelőhelyről. A projekt során bejárva a területet megállapításra került,
hogy a római kor mellett a vatyai kultúra erődített telepe is a lelőhely része.
Jelenleg a lelőhely piciny keleti része a Benta-patak közelében rét, a nyugati része a patakra lejtő
domboldal, amelyen szántók terültek el korábban. Jelenleg a lelőhely területére eső korábbi szántók
nagy részén egy lovarda található, mely épületei és vízszintesre gyalult futtatója kialakításakor
jelentős földmunkák történhettek.
A lelőhely besorolása: fokozottan védett
A lelőhely veszélyeztetettsége: A lovarda épületei és futtató pályái már a lelőhely jelentős részét
károsították. A további földmunkákat lehetőleg el kell kerülni, mert ezek károsítják a régészeti
örökség elemeit. A szántó művelési ágú területen a mélyszántás, talajlazítás elkerülendő. Tilos a
lelőhelyen a 30 cm mélységet meghaladó bármiféle földmunka.
Hrsz.: 0113/1, 0113/2, 0113/3, 0113/4, 0161 (út), 0162
6. Sóskút – M 7-es autópálya
Lelőhely-azonosító: 11441
A lelőhely megjelölése: újkőkori telep, vatyai telep, vatyai (középső bronzkor) temető, halomsíros
(késő bronzkor) urnasír, urnasíros (késő bronzkor) telep, urnasíros (zsugorított vázas?) temető, kelta
(La Tene-kultúra) telep, Árpád-kori telep
A lelőhely leírása: A falu határának déli szélén, a Benta-patak árterének nyugati oldalán emelkedő
domb déli végét 1963-ban az M 7-es autópálya építésekor átvágtak. Szőke Mátyás leletmentése
során megállapította, hogy a domb nyugati lejtőjén a vatyai kultúra kőborításos urnasírjait
pusztították el. A temetőhöz a domb tetején egyrétegű telep csatlakozik, abból egy négyszögletes
alaprajzú ház padozatának egyik sarkát sikerült feltárni. A vatyai cserepekkel jellemzett telep a domb
keleti pereméig tartott. Itt egy kövekkel kirakott 10-13. századi tűzhelyet is megfigyelt a helyszínelő
Szőke Mátyás. A raktározáskor, leltározáskor történt keveredés miatt csak nagyon valószínű, hogy e
lelőhelyen került elő néhány újkőkori cserép is. Szőke Mátyás a halomsíros kultúra urnasírját is
feltárta. A fentiek mellett a későbronzkori urnasíros kultúra kerámia is előkerült.
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1964-ben is találtak a dombnak a Benta-patakkal határos lejtőjén egy állítólag ülő helyzetben
eltemetett váz mellett egy ép edényt és egy bronzlándzsát. Az urna az urnasíros kultúrához tartozik.
erről a lelőhelyről származhat két korongolt késő kelta edény peremtöredéke is, melyek 1964-ben
kerültek a Magyar Nemzeti Múzeumba.
1974-ben Dinnyés István, Kővári Klára, Tettamanti Sarolta végzett itt terepbejárást bronzkori, kelta és
Árpád-kori cserepeket gyűjtve.
2004 decemberében Repiszky Tamás a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága régésze végzett
szakfelügyeletet a lelőhelyet érintő, az autópályával párhuzamosan haladó 40 cm széles, 90 cm mély
kábelárok kiásásakor. Jellegtelen őskori oldaltöredékek mellett a vatyai és az urnasíros kultúrákhoz
tartozó kerámiatöredékeket talált az árok kidobott földjében. 2013-ban Reményi László régész
végzett itt terepbejárást. 2013-ban készült előzetes régészeti dokumentáció a 3510/3, 3511. és 3513.
hrsz. területekről.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: A 058/3. hrsz. erdőtől nyugatra, a Pusztazámorra vezető úttól északra
levő tábla déli fele a lelőhely része. Itt 2017 szeptemberében már a terület közepére bevezetett
közművet (elektromos kábel?) találtunk. A terület szélén látható reklámtábla szerint a területet
kisebb parcellákra osztva árusítják, így jelentős földmunkák várhatóak itt. Az építkezések és a
közművek földmunkái és minden más 30 cm mélységet meghaladó földmunka veszélyezteti a
lelőhelyet. A lelőhely többi részén is az építkezések, közművek jelentik a legnagyobb veszélyt a
lelőhelyre. Emellett az esetleges parkosítás, fák ültetése, tereprendezés, földgyaluzás is veszélyt
jelent a régészeti örökség elemeire.
Hrsz.: 3585, 3588, 3587, 3586, 3508/9, 3509/2, 3515/3, 3508/14, 3508/16, 3514/1, 3513, 3512, 3511,
3514/2, 3515/1, 3510/2, 3510/1, 3509/4, 3508/24, 3508/11, 3508/12, 3509/3, 3508/17, 3515/2,
3508/25, 3508/18, 3508/19, 3508/20, 3508/23, 3508/22, 3508/21, 3508/15, 056/26, 0174, 086,
090/23, 0207/5, 3510/4, 3510/5
056/25 (út az 056/26-tól északra), 056/26, 058/2 (a 3510-ea helyrajzi számoktól északnyugatra lévő
út), 060/4 (út), 063/3 (2019 februárjában már nem létezik sem Sóskúton sem Tárnokon), 063/4 (2019
februárjában már nem létezik sem Sóskúton, sem Tárnokon), 3508/14, 3508/15, 3508/16, 3508/17,
3508/19, 3508/20, 3508/21, 3508/22, 3508/23, 3509/2, 3509/4, 3510/1, 3510/2, 3510/4 (2019
februárjában már megszűnt Sóskúton), 3510/5, 3511, 3512, 3513, 3514/1, 3514/2, 3515/1, 3515/3
(2019 februárjában nem létezik sem Sóskúton, sem Tárnokon)
2019 februárjában a lelőhelyre eső, a 2018 februári adatszolgáltatásban nem szereplő helyrajzi
számok, melyek nem a közhiteles nyilvántartásból származnak: 3508/11, 3508/12, (3508/10, /13, /18
és /24 nem létezik), 3508/25, 3508/52 (rövid út a 3508/25-től északra), 3508/53, (3508/25-től
keletre) (ezeken kívül nincs 3508/50 és 59 közt létező hrsz.), 3510/7, 3510/8, 3510/9, 3510/10,
3510/11, 3510/12, 3510/13, 3510/14, 3510/36, 3514/2, 3515/3, 3515/4, 3515/5, 3515/9, 3515/10,
3515/11
Tárnok területén levő helyrajzi számok a közhiteles nyilvántartásból 2018 februárjában: 090/23, 0174
(M 7 autópálya tárnoki szakasza), 0207/5 (autópályától északra a sóskúti határon)
7. Sóskút – Szedliszko
Lelőhely-azonosító: 11442
A lelőhely megjelölése:Árpád-kori telep
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A lelőhely leírása: A községtől dél-délkeletre a Benta-patak és a Bentába nyugat felől torkolló kisebb
patak találkozásától délnyugatra a Benta délnyugati partján, a patak felé lejtős domboldalon a
szőlőskertekben és kis részben szántón, 500 x 300 méteres területen Árpád-kori edénytöredékeket és
salakdarabokat talált 1974-ben Dinnyés István, Kővári Klára, Tettamanti Sarolta és Topál Judit 1974ben, valamint 1975-ben Kővári Klára, Tettamanti Sarolta és Topál Judit. A lelőhelyet ők Sóskút Árpádkori részének vélhetjük. (Vesd össze a következő, 9. sóskúti lelőhellyel.) 2010-ben a lelőhelyen a Rét
és a Lejtő utcában végzett a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága éves beszámolója szerint
szakfelügyelet egyik munkatársuk. 2013-ban Repiszky Tamás a szentendrei Ferenczy Múzeum régésze
végzett a lelőhelyen próbafeltárást, 2016-ban pedig Nagy Balázs régész végzett itt szakfelügyeletet /
régészeti megfigyelést.
A lelőhely nyugati része jelenleg beépített, a Rét utca és a Meder út házai és telkük fedik le a lelőhely
nyugati részét. A keleti része a patak közelében elterülő rét.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: A beépített területen a Meder és a Rét utcában az üres telkeken még
várható 30 cm mélységet meghaladó földmunkákkal járó építkezés, így ez a nyugati rész erősen
veszélyeztetett. A közművek és az épületek építése régészeti közreműködés nélkül nem
engedélyezhető! A lelőhely keleti részén a rét művelési ág változtatása vagy a belterületbe vonás és
az ezt követő esetleges építkezések veszélyezteti a lelőhelyet.
Hrsz.: 057/4, 757, 758, 3048, 749, 750, 711, 753, 710, 752, 756, 761, 759, 762, 754, 755, 760, 3049,
2998/7, 2998/8, 2998/6, 702/1, 3017, 3008, 3009/5, 2998/9, 2998/5, 2998/13, 3018/5, 3009/4,
3018/3, 3018/4, 3016, 2998/16, 2998/11, 3009/6, 2998/12, 2998/15, 2998/14, 3015, 2998/17,
2998/10, 3019, 3009/3, 703, 702/3, 2998/18, 3021, 3033, 3044/2, 3046, 3044/1, 3040, 3041, 3043/3,
3042, 3045, 3038, 3043/2, 707/2, 705/4, 3047, 3043/1, 3044/3, 705/3, 763/2, 704/2, 2239, 2240,
2233, 2230, 2227, 2226/1, 2228/2, 2221, 2223/3, 2223/6, 2224, 2234/1, 3009/7, 3024, 3023, 3022,
3027, 3026, 3025, 3029, 3030, 3028, 3034, 3035, 3031, 3032, 712, 3039, 3037, 3036, 056/19, 056/18,
056/16, 056/17, 056/15, 2298, 2297, 2296, 2293/4, 2293/2, 2294, 2295, 2293/3, 2292, 2278/1, 2255,
2234/2, 2236, 2238/1, 2237, 2243, 2299, 2244, 2303, 2304, 2306, 2305, 2225, 2223/4, 2302, 2223/5,
2228/1, 2232, 2308, 2307, 2231, 2222, 2301, 2247, 2254/2, 2242, 2245, 2248
8. Sóskút – Szedliszko
Lelőhely-azonosító: 11443
A lelőhely megjelölése: bronzkori telep, Árpád-kori telep, későközépkori telep
A lelőhely leírása: A község temetőjétől kb. 150 méterre keletre, a Benta-patakba nyugat felől
torkolló patakocska déli partján emelkedik a tőle délre levő dombvonulattól elváló, kerületénél
mintegy 80 x 100 méteres kis domb, amit a helybeliek szlovák szóval Szedliszkonak (faluhelynek)
neveznek. A dombtetőn és lejtőin gyümölcsösben és szántott kertekben sok késő középkori, kevés
Árpád-kori és bronzkori edénytöredéket gyűjtött Dinnyés István, Kővári Klára és Tettamanti Sarolta
1974-ben. A lelőhely nyugati irányban a temetőben és a beépített területen is folytatódhat. Az
Árpád-kori és a későközépkori leletek a középkori Sóskút falu maradványai lehetnek.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: A lelőhely mára nagyobb részt beépített, így a további épületek
emelése, közműárkok ásása veszélyezteti leginkább a lelőhelyet. A külterületi részen levő kisebb
hányadánál a belterületbe vonás vagy a művelési ág változtatás jelent veszélyt, ezeket lehetőleg el
kell kerülni.
Hrsz.: 728, 730, 731, 727, 735, 711, 724, 723, 3049, 3046, 719, 720, 721, 722, 718, 717, 056/19
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9. Sóskút – Öreg-hegy alja
Lelőhely-azonosító: 11444
A lelőhely megjelölése: rézkori telep, római telep, hamvasztásos és vázas római kori (1/2-4. századi)
temető
A lelőhely leírása: A községtől északra, a Benta-patakba ömlő kis vízfolyás délkeleti partja mellett,
mintegy 700-800 x 250-300 méteres területen 9-10 római kori épület nyomai voltak 1975-ben
észlelhetők a felszínen. A nagy mennyiségű kiszántott, szépen faragott kváderkő, tetőcserép és
habarcsmaradványok közt két, különböző, északkelet-délnyugati irányú fal vonulata tisztán kivehető
volt ekkor. Az egykori épület a 60 x 50 méteres nagyságot is elérte. Kővári Klára, Tettamanti Sarolta
és Topál Judit 1975-ben rézkori és római kori (2. sz. első felétől a 3. századig) kerámiát gyűjtött. A
lelőhely keleti szélén, a sóskúti kőbányához vezető vasút építésekor 1870-ben egy „hamvederre” és
több „faragott kőlapokból összeállított” sírra bukkantak, melyekből néhány római kori tárgy és egy
Marcus Aurelius as (154. évi veret) és még egy kopott érem került elő. A leletek többsége a leírások
alapján a 2. századra keltezhető, így semmiképpen sem származhat a 3-4. századra keltezhető kőláda
sírokból. Mindezek figyelembevételével egy olyan temetővel lehet itt számolni, mely az 1-2. század
fordulójától a 4. század végéig használatban lehetett. E lelőhelyről származhatott az a 3 római
bronzérem, melyeket a kőbánya tulajdonosa Andretti Anselmo ajándékozott a Magyar Nemzeti
Múzeumnak néhány évvel a római leletek előkerülése után.
A lelőhely északi, északnyugati része a 2013. évi szerkezeti terv szerint tervezett vízgazdálkodási
terület, felülete 7,9 hektár. A lelőhely északkelti része kertes mezőgazdasági terület volt ekkor, mely
viszonylag keskeny, kis területű telkekből áll, melyeken gyakran épületek állnak. A lelőhely délkeleti,
magasabban fekvő része jelenleg ritkás erdővel, máshol réttel fedett terület, itt 2013-ban erdőt
terveztek. A lelőhely délnyugati részén 2013-ban gyepgazdálkodási mezőgazdasági területet tartottak
nyilván, itt most, 2017 végén is rét látható. Innen északra, a lelőhely nyugati részén szántó terület el
2013-ban. Jelenleg lucerna nő itt 2-3 hektáron.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: A lelőhely északkeleti részén a kertes mezőgazdasági területen
épületek alapjainak ásása, esetleg közműárkok ásása, fák ültetése (és minden 30 cm-nél mélyebb
földmunka) veszélyezteti a régészeti örökség elemeit. A délkeleti részen erdőtelepítés
veszélyeztetheti leginkább a régészeti örökség elemeit. A lelőhely nyugati részén a művelési ágak
változtatása erdőre, gyümölcsösre vagy az utak, épületek építése veszélyezteti a régészeti anyagot.
Hrsz.: 02, 0157, 06, 0158, 0159, 05, 03, 0160, 0166, 0167, 2113, 2115, 2114, 2121/2, 2120, 2118/2,
2119, 2123, 2128, 2127, 2110/1, 2111/2, 2122, 2112/2, 2124, 2126, 2125, 2105, 2106/2, 2107/2,
2108, 2100, 2101, 2103, 2104, 2109
10. Sóskút – Kálvária-hegy (fokozottan védett!)
Lelőhely-azonosító: 11445
A lelőhely megjelölése: vatyai kultúra telepe, mészbetétes kultúra telepe
A lelőhely leírása: A falu északi végén emelkedő 173 méter magas hegyet keletről és északról
meredek, sziklás lejtő határolja, déli és nyugati oldala enyhébben lejt. Marosi Arnold a két
világháború közt árkokat ásott a hegy tetején és őskori (azóta eltűnt) cserepeket gyűjtött. A földvár
pontos leírását Nováki Gyula készítette el. e szerint a megerősített rész a hegy tetejét foglalja el,
legnagyobb hossza 97 méter, szélessége 44 méter. Az északkeleti oldalon ehhez egy 35 méter hosszú,
12 méter széles, 2 méterrel alacsonyabban fekvő terasz csatlakozik. Sáncot csak a lankásabb oldal
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felől készítettek, külső oldalának magassága 1-2,5 méter közt váltakozik, belső oldala egybeolvad a
felszínnel. A sáncot csaknem teljes egészében feldúlta egy zegzugos második világháborús
lövészárok, mely szélessége 3-4 méter, mélysége jelenleg kb. 0,5-1 méter (1974-ben még 1,5 méter).
A Kálvária-hegy tetején a második világháborús lövészárok kidobott földjéből 1974-ben Kővári Klára
és Tettemanti Sarolta régészek csak kis kerámiatöredékeket találtak, melyek többségükben a vatyai
kultúrához tartoztak. Egy általuk gyűjtött bögre töredéke a dunántúli mészbetétes kultúra északi
csoportjához volt sorolható. A Benta-völgy bronzkorát kutató projekten belül 2002. április 22-én
Czajlik Zoltán készített a lelőhelyről légifotót, majd Miklós Zsuzsa fényképezte 2009-ben szintén a
levegőből. 2005-ben Jankovich-Bésán Dénes és Nagy Levente, 2006-ban pedig Vicze Magdolna
végzett itt helyszíni szemlét. 2006-ban Fűköh Dániel ásatást végzett a lelőhelyen.
A lelőhely besorolása: fokozottan védett
A lelőhely veszélyeztetettsége: A lelőhely közpark besorolással szerepel a 2013. évi térképen, így
remélhető, hogy semmilyen földmunka nem történik itt a jövőben. A lelőhelyet az északi részén
pusztítják a kerékpárosok, motorosok, akik pályának használják a földvár északi sáncát és északi
oldalát. A helyszíni szemlekor 2017 szeptemberében kerékpáros gyerekek használták a pályának ezt a
részt. A földvári északi lábánál a Benta irányába vezető ösvényen nagy számú birkát hajtanak
rendszeresen, melyek lábai a gyepet nagyobb felületen feltépték és a növényzet nélküli domboldal
így kopik, pusztul és a földdel együtt az őskori kerámia is kimozdul eredeti helyéből. A helyszíni
szemlén 2017 szeptemberében nagy mennyiségű eredeti helyéről kimozdult, a juhok járta oldalban
hányódó kerámiát lehetett megfigyelni. E folyamat, azaz a juhok általi pusztítás megállítása halasztást
nem tűrő feladat.
Hrsz.: 0162
11. Sóskút – Zelezna Baba-barlang (a lelőhely korábbi neve: Babólyuk)
Lelőhely-azonosító: 11446
A lelőhely megjelölése: barlangban késő bronzkori telep, római kori telep, esetleg későközépkori
kőbánya
A lelőhely leírása: A Kálvária-hegy északkeleti oldalát határoló mészkő sziklavonulat északi végén
egykori kőbányára utaló faragott sziklafelületek láthatóak. Itt van a Babólyuk bejárata. A
képződményt 1981-ben Torma István írta le: a barlang külső, kb. 15 méter hosszú részét a
kőbányászással elpusztították. A megmaradt szakaszon a barlang kb. 1-1,5 méter magas, 2-3 méter
széles, két ága mintegy 10-15 méter hosszú. Mihály Péter 1964-ben a barlang bejárata előtt a lejtős
domboldalon embercsontokat és cserepeket gyűjtött, amelyek a barlang előterében kiásott,
szabálytalan alakú mély gödörből kerülhettek elő. Ebben az anyagban az urnasíros kultúra töredékei
azonosíthatóak. 1966-ban Kovács Tibor régész gyűjtött szintén késő bronzkori cserepeket a
barlangban. Innen származó római kori kerámia található a Székesfehérvári Múzeumban. 2005-ben
Jankovich-Bésán Dénes és Nagy Levente végzett itt helyszíni szemlét.
A lelőhely besorolása: fokozottan védett
A lelőhely veszélyeztetettsége: A kőbányászat és a kincskereső gödrök veszélyeztethetik a lelőhelyet.
Hrsz.: 3522
12. Sóskút – Barátháza (Kertészeti Kutató Intézet)
Lelőhely-azonosító: 11447
A lelőhely megjelölése: vatyai kultúra (középső bronzkor) temetője
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A lelőhely leírása: A Kálvária-hegy nyugati lábánál fekvő majorból észak felé kivezető dűlőút mellett
1951-ben akácfa ültetésekor urnamezőt bolygattak meg. Az új istállótól északra 73,6 méterre a
dűlőút keleti oldalán a 11. és északabbra a 12. facsemete gödréből került elő egy-egy urnasír,
amelynek leleteit B. Kutzián Ida mentette meg. Az ép és a töredékes urna, a díszített és díszítetlen tál
és a három bögre a vatyai kultúrához tartozik. 1981 őszén épületalapozáskor további két (?) sírt
bolygattak meg. A kerámialeletek a vatyai kultúra korai szakaszára keltezhetőek.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: A lelőhely nagyobb része jelenleg az egykori kutató intézet ma is
körbekerített területére esik. A keleti része az említett dűlőút járatlan nyomával és az 1951-ben
ültetett akácokkal, illetve ezek tuskóival a kerítésen kívül a közpark minősítésű füves, gyepes
területre esik. Főleg építkezések, faültetés, valamint közműárkok készítése, továbbá a keleti részen a
művelési ág változtatása veszélyeztetheti a lelőhelyet.
Hrsz.: 3522
13. Sóskút – Kálvária-hegy, kaptárkövek
Lelőhely-azonosító: 11448
A lelőhely megjelölése: középkori kaptárkő
A lelőhely leírása: Sashegyi Sándor szerint Sóskút határában is vannak kaptárkövek. Mihály Péter
1964-ben a Kálvária-hegy északkeleti oldalán húzódó mészkő sziklavonulat közepe táján két fülkét
mért fel. Valószínűnek tartotta, hogy eredetileg több fülke is volt, de azokat a kőbányászás
megsemmisítette. A megmaradt két fülke is rohamosan pusztult a Magyarország Régészeti
Topográfiája 7. kötet (kiadva: 1986) megállapítása szerint. 2005-ben Jankovich-Bésán Dénes és Nagy
Levente végzett itt helyszíni szemlét.
A lelőhely besorolása: fokozottan védett
A lelőhely veszélyeztetettsége: Kőbányászat és a természetes erózió veszélyeztetheti a lelőhelyet.
Hrsz.: 0162, 1169, 1233, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1246, 1247
14. Sóskút – Tárnok úti dűlő
Lelőhely-azonosító: 11449
A lelőhely megjelölése: késő avar telep
A lelőhely leírása: A község határának déli részén, a Zámori-patakra enyhén lejtő domboldalon, a
Pusztazámorra vezető úttól északra található ez a késő avar lelőhely. A patakkal párhuzamosan két
sorban mintegy húsz kiszántott ház hamus, égett tapaszdarabos foltját lehetett megfigyelni kb. 200 x
70 méteres területen. (Dinnyés István, Kővári Klára, Tettamanti Sarolta 1975. évi terepbejárásakor.)
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: mélyszántás, talajlazítás, művelési ág változtatása szántóra,
gyümölcsösre vagy erdőre, továbbá közművek kiépítése, alapozási munkák, egyéb, 30 cm-nél
mélyebb földmunkák.
Hrsz.: 067/2, 067/12

15. Sóskút – Ibolya utcai telkek hátsó frontja- vízelvezető árokban
Lelőhely-azonosító: 24395
A lelőhely megjelölése: 7-8. századi avar temető
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A lelőhely leírása: A település északi szélén lévő Ibolya utca telkein házépítés közben többször
kerültek elő embercsontok, de ezeket nem jelentették be az építtetők. 1999-ben Maróti Éva a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatóságának régésze az Ibolya utca 6. és 7. számok alatti házak lakóitól tudta
meg, hogy e házak építésekor is kerültek elő embercsontok. Az Ibolya utca telkeinek északi vége
mellett, az Ibolya utca vonalával párhuzamosan 1999-ben vízelvezető árkot ástak. Az itt előkerült
embercsontokat a rendőrségnek jelentették be, amely elszállította ezeket. 1999 októberében Maróti
Éva 9 sírt dokumentált az Ibolya utca 4-7. számú házak (4 telek) mögött kb. 33 méter hosszú
szakaszon a korábban ásott vízelvezető árokban. A temető észak-déli irányú kiterjedését nem
ismerjük. A déli réz a belterület alatt az Ibolya utca telkei alatt is megtalálható, de elképzelhető, hogy
tovább húzódik dél felé. A temető északi határát sem ismerjük. A feltárt sírok alapján a temető a 7.
század vége és a 8. század első harmada közt lehetett használatban, azaz a középső avar periódushoz
tartozik. A temetőhöz tartozó, azaz a közelében létezett egykori avar telepet nem ismerjük, ez még
nem került elé.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: Az ismeretlen kiterjedésű lelőhely déli részét az Ibolya utcában és a
közelében végzett földmunkák (épületek, közművek kiépítése, tereprendezés, stb.) veszélyeztetik. A
külterületre eső, szintén lehatárolatlan északi rész esetében a 30 cm-nél mélyebb földmunkák
jelentenek veszélyt, főleg a mélyszántás, a talajlazítás, továbbá vízelvezető árok ásása.
Hrsz.: 0110/2 A feltárási beszámoló alapján nyilvánvaló, hogy az Ibolya utca 6. és 7. számú telkek
(2850 és 2849. hrsz.) és valószínűleg környékük is a lelőhelyhez tartoznak. Erről értesítem a
Nyilvántartási Irodát.
16. sóskúti lelőhely részben Tárnok területén, neve: Tárnok – Ötházpuszta (MRT 7. kötet 31/3.
lelőhely)
Lelőhely-azonosító: 11816
A lelőhely megjelölése: újkőkori telep, vatyai telep, kelta telep, római kori telep, késő avar telep,
Árpád-kori telep
A lelőhely leírása: A Benta-patak keleti partján mintegy 500 x 1000 méteres területen, ártérre néző
enyhe lejtőkön, nagyobb részt a tárnoki, kisebb részt a sóskúti határban található a hatalmas római
telep, mely felszíni nyomait 1974-ben Dinnyés István, Kővári Klára, Tettamanti Sarolta és Topál Judit
régészek fedezték fel. Egyes részeket már akkor sem tudtak a kertek és a beépítettség miatt bejárni.
(Ez inkább a tárnoki részre vonatkozik.) A lelőhely északi, sóskúti végén a patak mellett rengeteg
kőtörmeléket, római tetőfedő cserepet (tegulát) találtak és az egyéb leletek is a patak mellett
helyezkedtek el a legsűrűbben. Az akkor gyűjtött leletanyag a római települést az 1-3. századra
keltezi. 1960-ban Patay Pál a lelőhelyről kapott 1. és 3. századi leleteket, melyek vizesgödör ásásakor
kerültek elő. Még korábban, 1862-ben a lelőhely nyugati részén, a berki szőlő alatti legelőn
téglasírban fekvő csontvázat találtak, mely nyakán két borostyán gyöngy volt. 1957-ben Mócsy
András az Ötháznál kőlapokkal lerakott sírokat említ. Az 1974. évi terepbejáráskor néhány más
korszakból származó cserepet is találtak a régészek. Egy újkőkori, egy vatyai kultúrás kerámia (MRT 7.
kötet említ egy őskori kerámiát, a MNM adatbázisában vatyai telepet tartanak nyilván – valószínűleg
az 1974. évi őskori kerámiát sikerült azóta a vatyai kultúrához kötni), több kelta, késő avar és Árpádkori kerámia került elő. A MNM adatbázisa egy itt előkerült éremleletről is tartalmaz adatokat.
(Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis, http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/14517,
2018. január 17.)
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
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A lelőhely veszélyeztetettsége: A lelőhely Sóskúthoz tartozó részén található az M 7 autópálya egy
szakasza, a Sóskútról Érdre vezető 8104 számú út, valamint az erre merőleges, délnyugat felé az M 7tel párhuzamos összekötő út. Ezen utak bővítése, az utakhoz kapcsolódó földmunkák veszélyeztetik a
lelőhelyet. A 8104 és az összekötő út, valamint az M 7 közti területen a lelőhely egy kis része ipari
terület, illetve erdő. Az ipari területnél a további építkezések, alapozások, közművek és magánutak
építése jelent veszélyt, az erdőnél az esetleges erdőirtás utáni tuskózás. A 8104. számú úttól keletre
az M 7 autópálya melletti részen a mélyszántás és a talajlazítás mellett a művelési ág változtatása,
főleg a tervezett erdő telepítése jelent veszélyt a lelőhelyre. A lelőhely többi mezőgazdasági részén is
a művelési ág változtatása, továbbá a mélyszántás és a talajlazítás veszélyeztetheti a kulturális
örökség elemeit.
Hrsz.: Sóskút (A Nyilvántartási Iroda közhitelű adatbázisában a két települést érintő lelőhely helyrajzi
számai szétválasztás nélkül szerepelnek, azaz nincs jelölve, hogy melyik esik Sóskút és melyik Tárnok
területére. Az alábbi szétválasztás a helyrajzi számokat tartalmazó térkép alapján történt, így
valószínűleg helyes): 041, 045/8, 045/11, 045/28, 045/29, 045/30, 045/31, 045/32, 045/33, 045/34,
045/40, 045/43, 045/44, 045/45, 046, 050, 051/1, 051/2, 052/46, 052/52, 052/78
Tárnok: 066/2, 067, 063/5, 064/10, 064/11, 064/8, , 064/12, 064/5, 064/3, 064/9, 064/4, 063/1,
064/2, 064/1, 0174, 3932/1, 3929/2, 3928/1, 3929/1, 3932/2, 3928/2,, 8001, 4935, 4934/2, 8002,
8012, 8005, 4948/2, 4938, 4936/7, 4947, 4942, 4939, 8006, 8004, 8003, 4943, 4936/8, 4934/3, 8013,
8014, 8015, 8016, 8017, 4923/2, 4921/3, 4933, 4921/1, 4927, 4925, 4915/1, 4915/2, 4914/3, 4913/4,
4928/1, 4918/1, 4919, 4917/3, 4920/7, 4924, 4920/6, 4920/5, 8064, 8100, 8061, 8062, 8063, 8060,
8102, 8050, 8058, 8056, 8057, 8059, 8034, 8049, 8035, 8048, 8047, 8046, 8045, 8055, 8053, 8033,
8037, 8038, 8036, 8032, 8018, 8031, 8019, 8030, 8020, 8029, 8021, 8028, 8022, 8027, 8011, 8039,
8044, 8040, 8043, 8041, 8042, 8052, 8026, 8025, 8101, 8091, 8083, 8099, 8054, 8051, 8111, 8103,
8110/2, 8104, 8105, 8098, 8087, 8106, 8095, 8096, 8097, 8090, 8092, 8093, 8094, 8089, 8076, 8088,
8086, 8084, 8008, 8007, 8009, 8010, 8023, 8024, 8067, 8068, 8065, 8081, 8074, 8082, 8075, 8072,
8073, 8071, 8070, 8069, 8077, 8078, 8079, 8080, 8085, 4929/2, 4932/1, 4929/3
17. sóskúti lelőhely részben Tárnok területén, neve: Tárnok – Malomárok
Lelőhely-azonosító: 11440
A lelőhely megjelölése:
A lelőhely leírása: A Magyarország Régészeti Topográfiája kötetben 1986-ban még Sóskúthoz és nem
Tárnokhoz sorolták a lelőhelyet. A topográfia leírja, hogy a Malomárok nevű határrészen, azaz Sóskút
területének déli részén került elő 1964 június elején egy honfoglalás kori kengyel. A bejelentés
nyomán a helyszínre érkező Dienes István azt állapította meg, hogy a kengyel az autópálya 21 + 550.
szelvénye területén (azaz Tárnok területének északi részén – Batizi Zoltán megjegyzése) végzett
tőzegkitermelés során került elő. A leletkörülmények (emberi ás lócsontok hiánya) és a lelőhely
fekvése (mocsaras patakvölgy tőzeggel feltöltött területe) kizárja, hogy a kengyel temetkezésből
származott volna.
E lelőhelyet a régészeti topográfia még Sóskút 6. számú lelőhelyként mutatta be. A Magyar Nemzeti
Múzeum Régészeti Adatbázisa (http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/11306, 2018. január 16.)
2018 januárjában már Tárnok területéhez sorolja a lelőhelyet, amire az adhat logikus magyarázatot,
hogy a lelőhelyhez köthető egyetlen tárgy, a Malomároknál előkerült kengyel Dienes István
megállapítása szerint az autópálya területén, azaz Tárnok területén a 0174. hrsz.-on volt eredetileg,
onnan feltételezhetően a munkagépek vitték a Malomárokhoz, a sóskúti 050. helyrajzi számra.
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(Ez alapján a 11440. számú lelőhely esetében indokolt lenne a sóskúti 050. hrsz.-ot törölni és csupán
tárnoki lelőhelyként nyilvántartani.)
A Magyar Nemzeti Múzeum fentebb hivatkozott Régészeti Adatbázisa tévesen a 11440. számú
lelőhelyhez kapcsolódó dokumentációk közt sorolja fel a 11441. számú lelőhelyhez (Sóskút 7. számú
lelőhely a topográfiában, neve M 7-es autópálya lelőhely) kapcsolódó kutatások során keletkezett
adatokat. A hiba magyarázata talán az, hogy régészeti adatbázisban a Sóskút 7. lelőhely (M 7-es
autópálya) 1963. és 1964. évi kutatásairól készült jelentések egy része „Tárnok Malom-árok”, illetve
„Tárnok-Malom árok” címmel készültek és így szerepelnek ma is az adatbázisban. E két
dokumentáció valójában a 11441. számú lelőhelyhez tartozik. Az összekeverés oka lehetett még az is,
hogy a két lelőhely egymás közelében található, mindkettő az M 7-es autópálya építésekor került elő
(a Malomárok lelőhely 1964-ben, az M 7-es autópálya nevű lelőhely 1963-ban) és mindkettő részben
sóskúti, részben tárnoki területen fekszik a jelenlegi nyilvántartás szerint.
A jelenlegi adatbázis hibája, hogy mind a 11440., mind a 11441. lelőhelynél szerepel Dienes István és
Szőke Mátyás kutatása, illetve az ezekből készült dokumentációk, pedig a 11440. számú lelőhelyen
(Malomárok) csak Dienes István helyszínelt, a 11441. számú lelőhelyen viszont ő nem, csupán Szőke
Mátyás végzett kutatást.
A lelőhely besorolása: nyilvántartott
A lelőhely veszélyeztetettsége: Mivel a lelőhely helyén ma az M 7-es autópálya terül el, a lelőhely
tárnoki 0174. hrsz.-on levő részét (autópálya) nem veszélyezteti csupán az autópálya esetleges
átépítése, bővítése. (A sóskúti 050. hrsz.-ra az 1964-ben már másodlagosan került a lelőhelyet
indukáló kengyel, azaz a 050. hrsz.-on nem számíthatunk eddigi ismereteink alapján régészeti
leletre.)
Hrsz.: Sóskút déli felén az autópályától északra, közvetlenül mellette levő erdős terület: 050, Tárnok
területén az M 7 autópálya helyrajzi száma a Sóskúti 050. hrsz. szomszédságában: 0174
A Nyilvántartási Iroda 2017. októberi adatszolgáltatása szerint a 11318. számú lelőhely (Pusztazámor
24/8. lelőhely a Magyarország Régészeti Topográfiája 7. kötetében) egy része Sóskúthoz tartozik.
Ennek ellentmond a Nyilvántartási Irodától kapott adatszolgáltatás többi része, ugyanis az iroda által
megadott helyrajzi számok mind Pusztazámorhoz tartoznak és az iroda által rendelkezésünkre
bocsátott lelőhelytérképen sem éri el a 11318. számú lelőhely Sóskút területét. (Közel van a
településhatárhoz, de nem érinti!) Mivel a Nyilvántartási Irodától kapott adatok összegzése erre
mutat, a 11318. számú lelőhelyet nem tekinthetjük Sóskúthoz kötődő régészeti lelőhelynek.
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