2021.
TÁJÉKOZTATÓ
régészeti szolgáltatásokról
a Budapesti Történeti Múzeum szerződő partnerei számára
Budapesten, Budapest közigazgatási határán belül régészeti megelőző feltárás (régészeti megfigyelés,
próbafeltárás, teljes felületű feltárás) ellátására a Budapesti Történeti Múzeum (továbbiakban BTM) az
illetékes és jogosult intézmény /2001. évi LXIV. törvény 22. § (5) a./, az előzetes régészeti
dokumentáció, illetve a nemzetgazdaságiszempontból kiemeltté nyilvánított beruházások kivételével
/2001. évi LXIV. tv. 23/G§/.
A földmunkával járó építkezések megkezdése előtt, illetve építkezések során a BTM a régészeti
szaktevékenységet az örökségvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását tartalmazó jogerős hatósági
engedélyben szereplő előírások szerint, örökségvédelmi hatósági engedélyben, jóváhagyásban foglaltak,
valamint a hatályos jogszabályok alapján végzi.
Jogi környezet
- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény /Kötv./
- a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet
/Rendelet/
- 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
- az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet
- az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet
Nagyberuházások
Nagyberuházásnak minősül a Kötv. 7. § 20. alapján az alábbi, földmunkával járó beavatkozás,
fejlesztés, beruházás:
- a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás,
- a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás,
- a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztó- vagy árapasztó tározóépítés, vagy
- azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló
törvény szerint kisajátítást végeztek.

A nagyberuházásra, illetve nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokra külön eljárásrend
vonatkozik. A Kötv. 23/C.§ (1) bek. értelmében nagyberuházások esetén előzetes régészeti
dokumentációt kell készíteni, melyet a Rendelet 40.§ (7) pontja értelmében a földmunkával járó
tevékenység engedélyezésére vagy a földterület megszerzésére irányuló azon első hatósági eljárás
megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a hatóság eljár vagy szakhatóságként
vagy a szakkérdés vizsgálatával közreműködik.
Az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésre és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházások esetén a megelőző régészeti feladatokkal kapcsolatos szerződéskötésre a
Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. Régészeti Igazgatósága (1113
Budapest, Daróczi út 3.Tel.: +36 1 430 6007; http://varkapitanysag.hu/regeszeti-igazgatosag)
jogosult.
Régészeti szaktevékenységek
 Engedélyhez nem kötött, de bejelentés köteles régészeti tevékenységek Kötv. 20. § (2) alapján:
- régészeti terepbejárás
- műszeres lelőhely felderítés
- régészeti megfigyelés, illetve az ennek keretében végzett bontómunka
- az előzetes régészeti dokumentáció készítése során végzett próbafeltárás
 Engedélyhez kötött régészeti tevékenységek (engedélyező hatóság – Kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) szerve a Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott illetékesség szerint):
- próbafeltárás
- teljes felületű megelőző feltárás
Régészeti szolgáltatások elvégzéséhez kapcsolódó általános ügymenet
1. A Megrendelő a BTM Ásatási Projektirodájában telefonon (06 1 487 8819), vagy elektronikus
úton (asatas@btm.hu) jelezheti régészeti tevékenység megrendelését.
2. A megrendeléshez a BTM által rendszeresített Adatlap kitöltése (szerződéskötéshez szükséges
adatok és a beruházásra vonatkozó fő paraméterekkel kapcsolatos adatszolgáltatás), illetve a
beruházás műszaki paramétereire vonatkozó mellékletek (építési engedély, helyszínrajz stb.)
megadására van szükség.

3. A BTM a hiánytalanul és megfelelően kitöltött Adatlap kézhezvételét követő 5
munkanapon belül e-mailben, az Adatlap adatai, a régészeti szolgáltatások terepi
munkarészének becsült időtartama, tervezett befejezési határideje, illetve a
jogszabályban meghatározott hatósági árak alapulvételével Ajánlatot küld a

Megrendelő részére az elvégzendő régészeti megfigyelésért fizetendő
ellenszolgáltatásról.
4. Az Ajánlatot a Megrendelő az Ajánlat aláírásával fogadja el. Az elfogadott Ajánlatot
szkennelve, elektronikus úton az asatas@btm.hu e-mail címre kell megküldeni, vagy
eredeti aláírással személyesen vagy postán is eljuttatni a BTM Ásatási Projektirodája
(1014 Budapest, Szent György tér 2.) részére.
5. A fenti adatok beérkezése után a BTM Ásatási Projektiroda régészeti megfigyelés esetén a
Megrendelőnek megküldi a régészeti szakmunkákra vonatkozó Megrendelőlapot, illetve az
Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó dokumentumot. Régészeti feltárás esetén a
régészeti szakmunkákra vonatkozó ajánlat elfogadása után készül el a szerződéstervezet.
6. A régészeti szaktevékenység örökségvédelmi hatóság felé bejelentési, vagy engedélyezési
eljárással jár. A régészeti munkákkal kapcsolatos hatósági eljárásokat a Budapesti Történeti
Múzeum folytatja le, ezzel kapcsolatban a megrendelőnek tennivalója nincsen.
7. A BTM a régészeti szaktevékenységet a jogerős hatósági engedély(ek) megszerzése után, illetve
a szerződésben meghatározott előleg beérkezése után tudja megkezdeni.
8. A régészeti megfigyelésre vonatkozó szerződés megkötése után, kérjük, hogy a földmunkák
megkezdésének tényleges időpontját legalább 5 munkanappal előbb elektronikus úton
(asatas@btm.hu) jelentsék be a Múzeumnak, illetve vegyék fel a kapcsolatot a szerződésben
megnevezett régésszel. Régészeti megfigyelés esetén a BTM munkaterületet nem vesz át.
9. Régészeti feltárás esetén a BTM a Beruházó által lehatárolt, régészeti munkavégzésre alkalmas
területet a feltárás megkezdésekor átveszi a megrendelőtől a feltárási munkák időtartamára. A
feltárási területen történő munkák ütemezését, a feltárással kapcsolatban felmerülő logisztikai
kérdéseket (pl. földdepó helye, földelszállítás, beruházási területen a régészeti munkákkal
párhuzamosan zajló munkálatok, deponálás stb.) legkésőbb a feltárás megkezdésekor, a
munkaterület átvételekor szükséges meghatározni.
10. A Megrendelő és a BTM közti hivatalos kapcsolattartás fóruma a beruházással kapcsolatos enapló. A szerződésben megjelölt illetékes régészt, a szerződésben szereplő NÜJ száma
segítségével legkésőbb a munka tényleges megkezdéséig az e-naplóba meg kell hívni. A
meghívás után a visszaigazoláshoz szükséges kódot – „4karakter-4karakter” formátumú kódot
– a régésznek el kell küldeni, akár sms-ben, akár e-mailben. A régészeti megfigyeléshez a
régészt az e-naplóba „külön jogszabállyal feljogosított” szerepkörben kell meghívni.
11. Régészeti szolgáltatás elvégzése után a BTM a Megrendelőnek tételes elszámolást
(teljesítésigazolást) küld, melynek régészeti feltárás esetén része a feltárásról készített
összefoglaló geodéziai felmérés is. A teljesítésigazolás elfogadása után kerül sor a számla
kiállítására.

12. A régészeti feltárással kapcsolatos szakmai jelentés kiadására a végszámla megfizetése után
kerül sor, ezt elektronikus formában továbbítjuk a Megrendelőnek.
Egyéb fontos tudnivalók
- A BTM a Rendeletben szabályozott, hatósági árak alapján végzi tevékenységét.
(Rendelet 8. sz. melléklet)
- A BTM díja a megkötött szerződésben minden esetben maximalizált becsült keretösszegben
kerül meghatározásra. A terepi munka befejezését követően a tényleges teljesítés
figyelembevételével kerül sor a megrendelő/beruházó által leigazolt tényleges teljesítés
elszámolására, a régészeti szolgáltatásokért járó díj megállapítására és a rész- és/vagy
végszámla kiállítására.
- A Rendelet 25. § (1) alapján régészeti feltárásra alkalmas napnak minősül az a munkanap,
amelyen az időjárási és a talajviszonyok, továbbá egyéb körülmények nem akadályozzák meg
a feltárási tevékenységet.
- A Rendelet 25. § (2) alapján régészeti feltárásra alkalmatlan az a nap, amelyen a feltárási
tevékenységet
a) a talaj fagyott állapota, nedvességtartalma, a belvíz vagy a talajvíz szintje,
b) a csapadék mennyisége vagy jellege, vagy
c) a rendkívüli időjárással összefüggő esemény miatt elrendelt riadó megakadályozza.
- E-napló
- Különleges munkavégzési körülménynek minősül munkanapokon a 7.00- 16.00 órán kívüli
munkavégzés, illetve a hétvégén és munkaszüneti napon történő munkavégzés. Különleges
munkavégzésre kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli vagy – előre nem látható, rendkívüli
események esetén szóbeli – kérésére kerülhet sor.
Budapest, 2021. január 4.
Dr. Láng Orsolya
régészeti főigazgató-helyettes
Budapesti Történeti Múzeum

