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MAGYAR RÉGÉSZ SZÖVETSÉG – HÍRLEVÉL 
1. szám 
2012. január 21. 
 
 
 
 
 
 
BEKÖSZÖNTŊ 

 

A Magyar Régész Szövetség Elnöksége a jövŋben Hírlevelével is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy 

minden tag rendszeresen értesüljön a Szövetség tevékenységét érintŋ kérdésekrŋl, valamint az 

MRSZ-szel kapcsolatos sajtóhírekrŋl. Az MRSZ Hírlevele azon rövid közleményeket tartalmazza 

idŋrendben összegyťjtve, amelyek a megelŋzŋ idŋszakban – jelen, 1. szám esetében a 2011. 

november 28-i tisztújító Közgyťlés óta – megjelentek a Szövetség továbbra is mťködŋ, illetve 

hamarosan új formát öltŋ honlapján. Bízunk benne, hogy ezzel segítségére lehetünk mindazoknak, 

akik szeretnének aktívan bekapcsolódni a Szövetség munkájába, vagy arról csak tájékozódni 

szeretnének. 

 

A Magyar Régész Szövetség Elnöksége 

 

 

 
 
 
 

KÖZLEMÉNY A FELTÁRÁSI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETÉRŊL 

2011. december 3. 

 

A Magyar Régész Szövetség 2011. november 28-án, hétfŋn megválasztott új elnöksége még 

ugyanaznap este kapta kézhez Dr. Hammerstein Judit, a Nemzeti Erŋforrás Minisztérium 

kultúrpolitikáért felelŋs helyettes államtitkárának szintén hétfŋn kelt megkeresését. A helyettes 

államtitkár asszony az MRSZ szakmai véleményét kérte a kulturális örökség védelmérŋl szóló 2011. 

évi CXLIX. törvényhez kapcsolódó, a régészeti lelŋhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelŋhely, 

lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI 

rendelet módosításának tervezete kapcsán. 

A szakmai vélemény megfogalmazására csak a november 29. délutánig terjedŋ idŋtartam, azaz 

mindössze fél nap állt rendelkezésre, amely részletes, megalapozott állásfoglalás kialakítására alig 

volt elegendŋ, így az MRSZ elnöksége arra a néhány pontra hívta fel a figyelmet, amelyeket a 

tervezetben a leginkább problematikusnak talált és ezekkel kapcsolatos módosítási javaslatokat 

küldött a helyettes államtitkár asszonynak. 

Emellett ismételten és hangsúlyosan felhívta a figyelmet a törvénnyel kapcsolatban már korábban 

kifejtett szakmai aggályokra, valamint kifejezte egy jövŋbeni együttmťködéshez fťzött reményét, 

melynek elsŋ lépéseként 2012 januárjának közepéig egy alternatív koncepciót kíván benyújtani a 

NEFMI számára. A közeljövŋben szándékunkban áll a tagságot az ügy további részleteirŋl és 

fejleményeirŋl is tájékoztatni. 



2 
 
 

 

KÖZLEMÉNY A NEMZETI EMLÉKHELYEK HASZNÁLATI RENDJÉRŊL ÉS A 

TÖRTÉNELMI EMLÉKHELYEKRŊL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELETEK 

TERVEZETÉRŊL 

2011. december 6. 

 

A Magyar Régész Szövetség elnökségét megkereste Dr. Jávor András, a Nemzeti Erŋforrás 

Minisztériuma közigazgatási államtitkára, hogy közigazgatási egyeztetés keretében szakmai 

véleményét kérje a 2011. évi CXLIX. törvényhez kapcsolódó két, a nemzeti emlékhelyek használati 

rendjérŋl és a történelmi emlékhelyekrŋl szóló Kormányrendeletrŋl szóló elŋterjesztés kapcsán. 

A Kormányrendelet által a történelmi emlékhelyek közé sorolt helyszínek több mint fele hazánk 

régészeti szempontból is kiemelkedŋ fontosságú emlékei közé tartozik, azonban a történelmi 

emlékhellyé nyilvánítás azoknak régészeti védelmét és kutathatóságát nem befolyásolja. Ugyanez 

mondható el a nemzeti emlékhelyek használati rendjét szabályozó Kormányrendelet tekintetében is. 

Az MRSz elnöksége azonban a válaszlevélben felhívta a figyelmet arra, hogy mivel a 2011. évi 

CXLIX. törvény állami nagyberuházás, valamint a kisajátításról szóló törvény szerinti közérdekť cél 

megvalósítása esetén folytatott próbafeltárásra és a megelŋzŋ feltárásra vonatkozó, a régész szakma 

számára elfogadhatatlan szabályozása a nemzeti emlékhelyeket is érinti, a Kulturális örökség 

védelmérŋl szóló törvény által nemzeti emlékhellyé nyilvánított helyszínek védelmét nem látja 

bizosítottnak. Utóbbiak között között olyan kiemelkedŋ fontosságú régészeti lelŋhelyek is 

szerepelnek, mint például a budai várnegyed vagy a székesfehérvári romkert. Az elnökség ezért 

ismételten kérte a szóbanforgó törvény felülvizsgálatát. 

 

 

 

A MAGYAR RÉGÉSZ SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ALAKULÓ ÜLÉSE 

2011. december 9. 

 

A Magyar Régész Szövetség elnöksége 2011. december 8-án  megtartotta elsŋ, maratoni 4,5 órás 

ülését. Az elnökség elnökhelyettesnek választotta Zatykó Csillát és Gyucha Attilát. Az ülés többi 

eredményérŋl hamarosan tájékoztatjuk a tagságot. 

Szintén tegnap tartotta alakuló ülését a Felügyelŋ bizottság, amelynek elnöke V. Szabó Gábor, 

elnökhelyettese Oross Krisztián lett. 

 

 

 

MRSZ ELNÖKSÉGI KÖZLEMÉNY AZ MNM-NÖK-BEN FOLYÓ ELBOCSÁTÁSOKKAL 

KAPCSOLATBAN 

2011. december 9.  

 

Az MRSZ Elnöksége sajnálatát és együttérzését fejezi ki azon régészek, régésztechnikusok és egyéb 

szakalkalmazottak iránt, akik a közeli napokban, hetekben a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti 

Örökségvédelmi Központjában folyó nagyarányú létszámleépítés eredményeként elveszítik állásukat. 

Szomorúnak és az örökségvédelem ügyére nézve rendkívül veszélyesnek tartjuk, hogy kollégáink 

tömegesen veszítik el a szakmagyakorlás lehetŋségét.  

A Magyar Régész Szövetség Elnöksége kiemelten fontosnak tartja minden szövetségi tag érdekének 

megfelelŋ képviseletét, függetlenül attól, milyen keretek között, milyen intézményben gyakorolja 

hivatását. 

Ezúton fejezzük ki köszönetünket lelkiismeretes munkájukért és ajánljuk fel segítségünket, 

összekötŋ, koordináló szerepünket az esetleges munkalehetŋségek feltérképezésében. 
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KÖZLEMÉNY A VILÁGÖRÖKSÉGI KEZELÉSI TERVRŊL, A VILÁGÖRÖKSÉGI 

KOMPLEX HATÁSVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓRÓL ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGI 

VÁROMÁNYOS HELYSZÍNEKRŊL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELET TERVEZETÉRŊL 

2011. december 12. 

 

A Magyar Régész Szövetség elnökségét megkereste Dr. Jávor András, a Nemzeti Erŋforrás 

Minisztériuma közigazgatási államtitkára, hogy közigazgatási egyeztetés keretében szakmai 

véleményét kérje a világörökségrŋl szóló 2011. évi LXXVII. törvényhez kapcsolódó, a világörökségi 

kezelési tervrŋl, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi 

várományos helyszínekrŋl szóló Kormányrendelet elŋterjesztése kapcsán. 

Magyarország világörökségi helyszínei közt hazánk régészeti szempontból is kiemelkedŋ fontosságú 

területei is helyet kaptak. A világörökségi helyszíneknek a kormányrendelet által szabályozott 

kezelési terve, hatásvizsgálati dokumentációja, valamit a várományos helyszínek jegyzékbe történŋ 

felvétele a régészeti lelŋhelyek védelmét és kutathatóságát nem befolyásolja. 

Az MRSz elnöksége azonban a válaszlevélben felhívta a figyelmet arra, hogy mivel a világörökségrŋl 

szóló törvény szerint a világörökségi vagy a világörökségi várományos területté nyilvánítás a már 

fennálló védettségen túl további oltalmat nem keletkeztet, a 2011. évi CXLIX. törvény a kulturális 

örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról a világörökségi vagy világörökségi 

várományos helyszíneken sem biztosítja a kulturális és régészeti örökség elemeinek védelmét. Az 

elnökség ezért ismételten kérte a kulturális örökség védelmérõl szóló törvény felülvizsgálatát. 

 

 

 

BESZÁMOLÓ AZ MRSZ ELNÖKSÉG 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRŊL 

2011. december 14. 

 

Az MRSZ új Elnöksége 2011. december 8-án 16.00-21.00 között megtartotta elsŋ ülését, melyen a 

következŋ, fontosabb döntéseket hozta. 

Az Elnökség tíz új tag felvételérŋl döntött: egyhangú szavazással felvette a tagok sorába Ács Zsófia, 

Biller Anna Zsófia, Fullár Zoltán, Koller Melinda, Masek Zsófia, Merva Szabina, Mészáros Orsolya, 

Nagy Nándor, Stibrányi Máté és Szabó Máté tagjelölteket. Titkos szavazással alelnökökké 

választotta Zatykó Csillát és Gyucha Attilát. 

Az Elnökség tagjai egyhangúan elfogadták az alábbi szakbizottságok létrehozását és kijelölték azok 

vezetŋit:  

Közgyťjteményi szakbizottság (Pusztai Tamás)  

Lelŋhelyvédelmi szakbizottság (V. Szabó Gábor),  

Beruházási és jogi szakbizottság (Gyucha Attila),  

Kommunikációs szakbizottság (Mérai Dóra),  

Tudományos szakbizottság (Kalla Gábor)  

A szakbizottságok megalakítására még idén sor kerül, azok összetételérŋl a közeljövŋben 

tájékoztatjuk a tagságot. 

A Beruházási és jogi szakbizottságot a 2001/LXIV. tv. elfogadott módosításához kapcsolódó, 

alternatív javaslatok kidolgozásával bízta meg az Elnökség január közepi határidŋvel, továbbá 

felkérte a Lelŋhelyvédelmi szakbizottságot, hogy a törvénymódosítással keletkezett új helyzet 

kezelése, az új szabályozás problémáinak bemutatása és a veszélyeztetett lelŋhelyek feltérképezése 

céljából szervezzen országos monitoringrendszert.  

A Kommunikációs szakbizottság 2012. január 30-ig részletes tervet dolgoz ki az MRSZ 

weboldalának formai, szerkezeti és tartalmi megújítására. 

Az Elnökség támogatta egy örökségvédelmi konferencia megszervezését, valamint egy éves vagy 

féléves, digitális MRSZ kiadvány létrehozását. A lehetŋségek felmérését a Tudományos 

szakbizottságra bízta. 
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KÖZLEMÉNY A MAGYAR RÉGÉSZ SZÖVETSÉG A TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS ELLEN 

TILTAKOZÓ KÜLFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI SZAKMAI SZERVEZETEKNEK KÜLDÖTT 

VÁLASZLEVELÉRŊL 

2011. december 14. 

 

A Magyar Régész Szövetség elnöksége levelében köszönetét fejezte ki azoknak az európai, amerikai, 

afrikai, ausztráliai és nemzetközi szakmai szervezeteknek, amelyek az elmúlt hetekben a hazai 

szervezetekhez csatlakozva kifejezték tiltakozásukat a magyarországi kulturális örökség védelmérõl 

szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása ellen. 

A tizennyolc külföldi szervezet felhívta a nemzeti erŋforrás miniszter, valamint a miniszterelnök 

figyelmét, hogy azok a korlátozások, amelyeket a törvénymódosítás a megelŋzŋ feltárások kapcsán 

szab, példa nélküliek Európában. Kiemelik, hogy a magyar törvényhozás olyan precendenst teremt, 

amely elfogadhatatlan, hatása tragikus és visszafordíthatatlan lesz nem csak a hazai, hanem a közös 

európai örökségre nézve is. A szakmai szervezetek vezetŋi rámutattak arra a tényre is, hogy a 2011. 

évi CXLIX. törvény ellentmond a Magyarország által elfogadott, nemzetközi örökségvédelmi 

egyezményeknek („Európai Egyezmény a régészeti örökség védelmérŋl” Valletta, 1992; „Európai 

Táj Egyezmény” Firenze, 2002). Mindezek miatt azzal a kéréssel fordultak a magyar kormányhoz, 

hogy vonja vissza a törvénymódosítást, valamint kezdeményezzen párbeszédet a régész szakma 

hazai és nemzetközi szervezeteivel a gazdasági és örökségvédelmi érdekek valódi összhangjának 

megteremtése érdekében. 

Az MRSz elnöksége köszönŋlevelében a külföldi és nemzetközi szakmai szervezetek felé is kifejezte 

reményét, hogy az elfogadott törvény módosítását célzó erŋfeszítései sikerrel járnak majd, valamint 

tájékoztatta a vezetŋket, hogy ennek érdekében a Szövetség hamarosan alternatív szabályozási 

javaslattal áll elŋ. Az MRSz emellett kifejezte, hogy a továbbiakban is ápolni kívánja kapcsolatait a 

szakma európai és Európán kívüli szervezeteivel. 

A kulturális örökség védelmérŋl szóló törvény módosítása elleni tiltakozásokat a következŋ külföldi 

és nemzetközi szakmai szervezetek vezetŋi jegyezték: 

President Dr. Elizabeth Bartman (Archaeological Institute of America) 

President Dr. Friedrich Lüth (European Association of Archaeologists) 

Co-Presidents Douglas C. Comer and Prof. dr. Willem J.H. Willems (International Committee on 

Archaeological Heritage Management) 

Secretary-General Dr. Luiz Oosterbeek (International Union of Prehistoric and Protohistoric 

Sciences) 

President W. Fredrick Limp (Society for American Archaeology) 

President Prof. Patrick Degryse (Society of Archaeological Sciences) 

President Dr. Chris Gaffney (International Society for Archaeological Prospection) 

President Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Hermann Parzinger (Präsidium der Deutschen Verbände für 

Altertumsforschung) 

President Dr. William B. Lees (Society for Historical Archaeology) 

President Dr. Claire Smith (World Archaeological Congress) 

General Director Carsten Paludan Müller (Norwegian Institute for Cultural Heritage Research) 

Strategic Director Dr. Adrian Olivier (English Heritage) 

President Dr. Lynley Wallis (Australian Archaeological Association Inc.) 

President Dr. Ben A. Nelson (Archaeology Division-American Anthropological Association) 

President Dr. Teresita Majewski (American Cultural Resources Association) 

President Dr. Eldon Yellowhorn (Canadian Archaeological Association) 

President Dr. Benjamin Smith (Pan African Archaeological Association for Prehistory and Related 

Studies) 

President Dr. Chapurukha Kusimba (Society of Africanist Archaeologists – SAfA) 



5 
 
MEGALAKULT A MAGYAR RÉGÉSZ SZÖVETSÉG NAGYBERUHÁZÁSI ÉS JOGI 

SZAKBIZOTTSÁGA 

2011. december 20. 

 

A 2011. december 8-i MRSZ Elnökségi ülés határozatának megfelelŋen december 14-én megalakult 

a Nagyberuházási és Jogi Szakbizottság.  

Az Elnökség által javasolt tagok mindegyike elfogadta a szakbizottsági tagságra szóló felkérést. A 

Szakbizottság vezetŋje Gyucha Attila, tagjai Gallina Zsolt, Istvánovits Eszter, Liska András, Mende 

Balázs, Stibrányi Máté, Szörényi Gábor és Wollák Katalin. A december 14-i ülésen részt vevŋ Bíró 

Szilvia szakbizottsági tagságáról a következŋ MRSZ Elnökségi ülésen születik döntés.  

A Szakbizottság alakuló ülésének legfontosabb témája a 2001. évi LXIV. tv. módosítását követŋen 

kialakult helyzet értékelése, illetve az új, alternatív szakmai koncepció kidolgozásának kérdése volt. 

A tagok konszenzusra jutottak a koncepció alapelvei, szerkezeti kérdései, illetve a munka ütemezése 

vonatkozásában egyaránt. 

A Szakbizottság ez év végéig dolgozza ki az elsŋ szövegváltozatot. Elnökségi megvitatását követŋen 

az MRSZ tagságot kérjük fel a munkaanyag véleményezésre, valamint örökségvédelmi szervezetek 

és a beruházói oldal képviselŋinek megkeresését is tervezzük. A koncepció végleges változatáról az 

MRSZ Közgyťlése várhatóan még január folyamán dönthet. 

 

 

 

KÖZLEMÉNY A VILÁGÖRÖKSÉGI GONDNOKSÁGRÓL, A KULTURÁLIS 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL ELJÁRÁSAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL, 

VALAMINT A RÉGÉSZETI LELŊHELYEK FELTÁRÁSÁNAK, ILLETVE A RÉGÉSZETI 

LELŊHELY, LELET MEGTALÁLÓJA ANYAGI ELISMERÉSÉNEK RÉSZLETES 

SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETÉRŊL 

2011. december 20. 

 

A Magyar Régész Szövetség elnökségét megkereste Dr. Jávor András, a Nemzeti Erŋforrás 

Minisztériuma közigazgatási államtitkára, hogy közigazgatási egyeztetés keretében szakmai 

véleményét kérje a világörökségi gondnokságról szóló NEFMI rendeletrŋl és a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, 

valamint a régészeti lelŋhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelŋhely, lelet megtalálója anyagi 

elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 

NEFMI rendelet elŋterjesztésének kapcsán. 

Magyarország világörökségi helyszínei közt hazánk régészeti szempontból is kiemelkedŋ fontosságú 

területei is helyet kaptak. A világörökségi gondnokság kijelölésének szabályozása, feladatainak 

kijelölése és mťködésének szabályozása ezen régészeti lelŋhelyek védelmét és kutathatóságát nem 

befolyásolja. A 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet és az 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet 

tervezett módosításainak tárgya a területi integrációval összefüggésben átalakult örökségvédelmi 

hatóságok elnevezéseinek az eljárási szabályokban történŋ átvezetése, tehát ezek a pontok sem 

érintik közvetlenül a régészeti lelŋhelyek védelmét. 

Az MRSz elnöksége azonban a válaszlevélben felhívta a figyelmet arra, hogy – amint azt az 5/2010. 

(VIII. 18.) NEFMI rendeletrŋl szóló elŋterjesztés kapcsán korábban már kifejtette – a rendelet 

számos egyéb pontján tervezett módosítások rendkívül aggályosak a régészeti örökség védelmére 

nézve. Mindezek miatt ismételten szorgalmazta a probléma mielŋbbi, az örökségvédelmi érdekeket 

fokozottan figyelembe vevŋ megoldását. 
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MEGALAKULT A MAGYAR RÉGÉSZ SZÖVETSÉG KOMMUNIKÁCIÓS 

SZAKBIZOTTSÁGA 

2011. december 21. 

 

A 2011. december 8-i MRSZ Elnökségi ülés határozatának megfelelŋen december 16-án megalakult 

a Kommunikációs Szakbizottság. 

Az Elnökség által javasolt tagok szinte mindegyike elfogadta a szakbizottsági tagságra szóló 

felkérést. A Szakbizottság vezetŋje Mérai Dóra, tagjai Fábián Szilvia, Füredi Ágnes, Lassányi Gábor, 

Merva Szabina, Siklódi Csilla, Szabó Máté, Zatykó Csilla. 

A Szakbizottság alakuló ülésének két fŋ témája a feladatok részletes meghatározása, illetve a 2001. 

évi LXIV. tv. módosításával szemben a Nagyberuházási és Jogi Szakbizottság által jelenleg 

összeállítás alatt álló, alternatív szakmai koncepció kommunikációjának elŋkészítése volt. A 

találkozó során a Szakbizottság tagjai megtárgyalták az MRSz-honlap készülŋ, megújuló változatával 

kapcsolatos elképzeléseket, valamint egy e-mail formájában terjesztett hírlevél elindításának 

kérdését. Szó esett – ugyancsak az Elnökség december 8-i döntése alapján – a ’Discovering the 

Archaeologists of Europe 2012-2014’ projekthez való csatlakozás gyakorlati lehetŋségeivel 

kapcsolatos kérdésekrŋl is. 

 

 

 

KÖZLEMÉNY A TOKAJ-HEGYALJA TÖRTÉNELMI BORVIDÉKET TÖRTÉNETI TÁJJÁ 

NYILVÁNÍTÓ RENDELET TERVEZETÉRŊL 

2011. december 31. 

 

A Magyar Régész Szövetség elnökségét megkereste Dr. Jávor András, a Nemzeti Erŋforrás 

Minisztériuma közigazgatási államtitkára, hogy közigazgatási egyeztetés keretében szakmai 

véleményét kérje a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéket történeti tájjá nyilvánító NEFMI rendelet 

elŋterjesztése kapcsán.  

Bár a kulturális örökség védelmérŋl szóló 2001. évi LXIV. törvény lehetŋvé tette történeti tájak 

védetté nyilvánítását, Tokaj-Hegyalja esetében – amely egyben világörökségi terület is – a magyar 

örökségvédelmi szabályozásban elsŋként kerül jogszabályi védelem alá történeti táj. Épp ezért, amint 

azt az MRSz elnöksége válaszlevelében is kifejtette, feltétlenül szükséges néhány alapvetŋ, a 

kulturális örökség elemei közül kifejezetten erre a kategóriára vonatkozó, a történeti táj jogi 

szempontú koncepcióját illetve gyakorlati védelmének lehetŋségeit meghatározó kérdés tisztázása. 

Bár a történeti táj jogi szempontból a mťemlékvédelem tárgykörébe tartozik, nem egyedi mťemlék, 

hanem a mťemléki terület kategóriáján belül jelenik meg. Mivel a történeti tájaknak csak egyes 

elemei tartoznak egyedi (mťemléki vagy régészeti) védelem alá, fontos kérdés, hogy milyen módon 

részesülhetnek védelemben azok az elemek, amelyek nem tartoznak ezek közé, ugyanakkor a 

történeti táj – jelen esetben a történeti borvidék – meghatározó sajátosságainak hordozói (pl. 

határok, mťvelési formák nyomai a tájban). Az MRSz álláspontja szerint az elfogadásra kerülŋ 

rendeletnek ezen táji értékek megóvása szempontjából is megnyugtató megoldást kell kínálnia. 

Mivel Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék területén számos régészeti lelŋhely is található, az MRSz 

elnöksége válaszában jelezte azt is, hogy szükségesnek tartja az érintett településeken és azok 

határában található régészeti lelŋhelyek, kiemelten a tájképi értékkel is bíró erŋdítések, várak, 

temetkezési halmok kataszterének összeállítását, valamint, hogy kidolgozásra kerüljön a terület 

rendszeres monitorozásának rendszere. 
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ELKÉSZÜLT A 2001. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁSÁHOZ 

KAPCSOLÓDÓ, ALTERNATÍV KONCEPCIÓ TERVEZETE 

2012. január 7. 

 

Az MRSZ 2011 decemberében, újonnan megválasztott vezetŋsége egyik legfontosabb aktuális 

feladatának tekintette egy olyan, széles körť, szakmai együttmťködésre épülŋ szabályozási javaslat 

kidolgozását, amely a 2001. évi LXIV. törvény elfogadott módosítását követŋen érvényben lévŋ, a 

régészeti örökségre káros szabályozással szemben alternatív koncepciót nyújthat. 

A tervezet elkészítése a 2011. december 14-én megalakult Nagyberuházási és Jogi Szakbizottság 

feladata volt, a kialakult helyzet súlyosságára való tekintettel a koncepció rendkívül rövid határidŋvel 

– és igen feszes munkarenddel -, 2012. január elejére elkészült. 

Az Elnökség a tegnapi napon az MRSZ tagok részére elküldte a január 5-i elnökségi ülésen 

véleményezett és elfogadott „A beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás egységes 

koncepciója” címť tervezetet, felkérve a tagságot a munkaanyag véleményezésére. 

A beérkezŋ módosító javaslatok vitájára és a szöveg véglegesítésére az Elnökség szándéka szerint a 

2012. január 19-én esedékes MRSZ Közgyťlésen kerül majd sor. 

 

 

 

GYUCHA ATTILA, AZ MRSZ ALELNÖKE A KLUBRÁDIÓ KÖZ-KINCS CÍMŤ 

MŤSORÁBAN 

2012. január 10. 

 

Gyucha Attila a 2001. évi LXIV. tv. módosításával kialakult helyzetrŋl és az alternatív koncepcióról 

beszélt.  

http://soundcloud.com/magyararegeszszovetseg/gyucha-attila-az-mrsz-aleln-ke 

 

 

 

BESZÁMOLÓ AZ MRSZ ELNÖKSÉG 2012. JANUÁR 5-I ÜLÉSÉRŊL 

2012. január 10. 

 

Az MRSZ Elnöksége 2012. január 5-én 16.00-20.00 között ülést tartott, melyen a következŋ, 

fontosabb döntéseket hozta. 

Az elnökség 6 új tag felvételérŋl döntött: egyhangú szavazással felvette a tagok sorába Bíró Szilviát, 

Sebŋk Katalint, Siklósi Zsuzsannát, Bodnár Csabát, Sey Nikolettát, és pártoló tagként Petŋ 

Zsuzsannát. Bíró Szilviát az Elnökség egyhangúan beválasztotta a Nagyberuházási és Jogi 

Szakbizottsági tagjai közé. 

Az elnökség az MRSZ-be történŋ belépés megkönnyítése érdekében úgy döntött, hogy egyszerťsíti 

a tagfelvétel menetét: ezentúl elegendŋ a Felvételi kérelem ťrlapon két MRSZ rendes tag támogató 

aláírását feltüntetni, nem szükséges külön ajánlólevelek benyújtása. 

Mivel a régészetet érintŋ törvényi változások miatt már megindult az a folyamat, aminek 

eredményeképp több tagtársunk elveszítette állását illetve munkahelye veszélybe került, az Elnökség 

megszavazta egy MRSZ keretei között mťködŋ állásközvetítŋ adatbázis létrehozását, amellyel az 

éppen munkát keresŋ tagtársainknak nyújthatna segítséget. 

A december 8-i elnökségi ülés határozata értelmében megalakult szakbizottságok beszámoltak 

eddigi tevékenységükrŋl, amely az általános feladatmeghatározásra, illetve a 2001/LXIV. tv. 

elfogadott módosításához kapcsolódó, alternatív javaslat kidolgozására vonatkozott. 

A tervezet elkészítése a 2011. december 14-én megalakult Nagyberuházási és Jogi Szakbizottság 

feladata volt, a kialakult helyzet súlyosságára való tekintettel a koncepció rendkívül rövid határidŋvel 

– és igen feszes munkarenddel – 2012. január elejére elkészült.  

Az elnökség a január 5-i elnökségi ülésen véleményezte és elfogadta „A beruházásokhoz kapcsolódó 

régészeti feladatellátás egységes koncepciója” címť tervezetet, és január 6-án e-mailben kiküldte azt 

az MRSZ minden tagjának, felkérve a tagságot a munkaanyag véleményezésére. Az elnökség a 
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tervezettel kapcsolatban megkereste a jelentŋs, a régészet, muzeológia, kulturális örökségvédelem 

terén mťködŋ szakmai szervezeteket is. A beérkezŋ módosító javaslatok vitájára és a szöveg 

véglegesítésére az Elnökség szándéka szerint a 2012. január 19-én esedékes MRSZ Közgyťlésen 

kerül majd sor. 

 

 

EGYSZERŤSÖDÖTT AZ MRSZ FELVÉTELI ELJÁRÁSA  

2012. január 11. 

 

Az MRSZ-be történŋ belépés megkönnyítése érdekében az Elnökség 2012. január 5-i, 81. számú 

határozata értelmében egyszerťsödött a tagfelvétel menete. Ezentúl elegendŋ a Felvételi kérelem 

ťrlapon két MRSZ rendes tag támogató aláírását feltüntetni, nem szükséges külön ajánlólevelek 

benyújtása.  

Az új Felvételi kérelem ťrlap a Szövetség honlapján, a letölthetŋ dokumentumok (lent) között 

megtalálható.  

A kitöltött, aláírt ťrlapot eljuttathatják az elnökség bármely tagjának vagy beszkennelve elküldhetik 

az elnokseg.mrsz@gmail.com email címre. 

 

 

 

MEGALAKULT A MAGYAR RÉGÉSZ SZÖVETSÉG TUDOMÁNYOS SZAKBIZOTTSÁGA 

2012. január 12. 

 

A 2011. december 8-i MRSZ Elnökségi ülés határozatának megfelelŋen 2012. január 4-én 

megalakult a Tudományos Szakbizottság. 

Az Elnökség által javasolt tagok elfogadták a szakbizottsági tagságra szóló felkérést. A Szakbizottság 

vezetŋje Kalla Gábor, tagjai Bartosiewicz László, Bíró Szilvia, Csiky Gergely,  

Laszlovszky József, Mester Zsolt, Oross Krisztián és Siklósi Zsuzsa. 

A Szakbizottság fŋ feladataként a magyar régészet jelen helyzetének tudományos szempontú 

értékelését határozta meg, valamint hogy e mentén segítse az MRSZ további szakbizottságainak 

munkáját. A célkitťzések között szerepel egy módszertani folyóirat elindítása az interneten, valamint 

olyan módszertani elŋadássorozat és konferencia szervezése, amelyek reagálnak a hazai régészet 

számára az új törvényi környezet által teremtett kihívásokra is. A részletes, határidŋkkel ellátott 

munkaterv kidolgozása a következŋ ülés feladata lesz. 

 

 

 

A 2001. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 

ALTERNATÍV TERVEZET TAGSÁGI VÉLEMÉNYEZÉSE 

2012. január 15. 

 

Az MRSZ elnöksége január 6-án megküldte a tagságnak valamint a szakmai társszervezeteknek a 

Nagyberuházási és Jogi Szakbizottság által összeállított „A beruházásokhoz kapcsolódó régészeti 

feladatellátás egységes koncepciója” címť tervezetet és felkérte ŋket annak véleményezésére. A 

megadott január 15. 12.00 órai határidŋre 13 tagtársunk, két nem MRSZ tag és két szakmai 

szervezet küldte el véleményét, amit ezúton is köszönünk. A hozzászólások szakbizottsági értékelése 

után, a beérkezett javaslatok vitájára és a törvénymódosítás alternatív koncepciójának véglegesítésére 

a január 19-i MRSZ Közgyťlésen kerül sor. 
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GYUCHA ATTILA AZ MRSZ ALELNÖKE A MUEMLEKEM.HU-N. 

2012. január 17. 

 

http://www.muemlekem.hu/magazin/magyar_regesz_szovetseg_torveny_koncepcio 

 

 

 

MEGALAKULT A MAGYAR RÉGÉSZ SZÖVETSÉG LELŊHELYVÉDELMI 

SZAKBIZOTTSÁGA 

2012. január 17. 

 

A 2011. december 8-i MRSZ Elnökségi ülés határozata értelmében 2012. január 6-án megalakult a 

Lelŋhelyvédelmi Szakbizottság. 

Az Elnökség által javasolt tagok elfogadták a szakbizottsági tagságra szóló felkérést. A Szakbizottság 

vezetŋje V. Szabó Gábor, tagjai Bálint Mariann, Czövek Attila, Fullár Zoltán, Losonczi Máté, 

Paszternák István, Rácz Miklós, Serlegi Gábor, Váczi Gábor. 

A Szakbizottság fŋ feladatának azt tartja, hogy felhívja a közvélemény és a szakmai szervezetek 

figyelmét a magyarországi régészeti örökséget veszélyeztetŋ, rongáló és megsemmisítŋ 

körülményekre és tevékenységekre. Feladatai közé sorolja még ezen kívül, hogy részt vegyen a 

magyarországi régészeti lelŋhelyek aktív és preventív védelmét érintŋ gyakorlati kérdések 

tárgyalásában. 

A Szakbizottság aktuális célkitťzése, hogy figyelemmel kövesse az új törvény miatt félbemaradt 

feltárások és projektek sorsát. Ezeken túl célja, hogy folyamatosan foglalkozzon a mezŋgazdasági, 

ipari, erdészeti tevékenységek során bekövetkezŋ rongálásokkal valamint, hogy felmérje a 

fémkeresŋzés által okozott károkat, és lépéseket tegyen mindezek megakadályozására. 

 

 

 

KÖZLEMÉNY A MAGYAR RÉGÉSZ SZÖVETSÉG RENDKÍVÜLI KÖZGYŤLÉSÉRŊL 

2012. január 21. 

 

Az MRSZ 2012. január 19-én megtartotta Rendkívüli Közgyťlését 114 szavazati joggal rendelkezŋ 

tag részvételével. 

Az Elnök és a 2011. november 28-i tisztújító Közgyťlés óta megalakult szakbizottságok vezetŋi 

beszámoltak eddigi tevékenységükrŋl és a közeljövŋt érintŋ tervekrŋl. Ezt követŋen a Közgyťlés 

megvitatta, majd elfogadta a Nagyberuházási és Jogi Szakbizottság által összeállított, a 

beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátásról szóló koncepciót, amely a 2011. évi CXLIX. 

törvénnyel módosított 2001. évi LXIV. törvény egyes, a Szövetség által is többször kifogásolt 

részeivel szembeni alternatívaként, de a régészeti feladatellátás teljes spektrumát átfogó javaslatként 

született meg. Az öt órás ülés eredményeként kialakult szövegváltozatot a Magyar Régész Szövetség 

– illetve csatlakozásuk esetén további örökségvédelmi szervezetek – koncepciójaként juttatjuk el 

politikai és gazdasági szereplŋk, valamint a széles nyilvánosság részére. 

A Közgyťlést megelŋzŋen, január 19-én 10.00 és 10.30 között az MRSZ elnöksége ülést tartott, 

amely során egyhangú döntéssel felvette a tagok sorába Dévai Kata, Horváth Eszter,  

Jakucs János, Kalli András, Knipl István, Nyerges Éva Ágnes, Sugár József, Szarka József, Csengeri 

Piroska, Bajkai Rozália, Hullám Dénes, Bede Ilona, Kiss Péter és Pásztókai-Szeŋke Judit 

tagjelölteket. 


