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1. Örökségvédelmi vizsgálat
Anarcs örökségvédelmi hatástanulmánya a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm.rendelet 12. mellékletében meghatározott
tartalommal készült.
A tanulmányhoz felhasználásra kerültek korábbi vizsgálati anyagok, Anarcs közigazgatási
területére vonatkozó rendezési tervek, régészeti, történeti, művészettörténeti szakirodalom
és különféle adatbázisok anyaga.
A meglévő adatokat helyszíni bejárás (2018. augusztus) során ellenőriztük és azokat a
jogszabályi előírásoknak megfelelően a feladathoz igazított formában rögzítettük.
1.1 A település történeti leírása
Ebben a fejezetben vázlatosan, időbeli lineáris folyamatként tekintjük át azokat a tényezőket,
történeti és gazdasági folyamatokat, táji változásokat és következményeket, amelyek
közvetve vagy közvetlenül befolyásolták a mai Anarcs képét, jellegét, településtörténetét.
Mivel a modern kori település élete viszonylag későn indult, a megelőző időszakot csak abban
az összefüggésben tárgyaljuk, amelyben hatott a mai állapot kialakulására. Minden ettől
független történést, közvetett előzménynek sem tekinthető települést a régészeti fejezet
elemez.
Anarcs Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi részén helyezkedik el, a Kisvárdai járásban. A
település Nyíregyházától 49 km-re fekszik északkeletre, Pap, Ajak, Szabolcsbáka, Gyulaháza
és Kisvárda településekkel határos.
Anarcs a Nyírség és a Rétköz találkozása mentén helyezkedik el. A Nyírség területén a vízrajzi
viszonyok, a buckaközi mocsarak, szikes tavak medencéi alapvetően meghatározták a
települések létrejöttének helyeit. Anarcs természeti képét elsősorban a nyírségi
homokformák, és a homokhátak között kialakult tavak láncolata határozza meg.
Anarcs esetén a természeti viszonyok mellett a település fejlődését, történetét az útmenti
fekvés határozta meg. A település terjeszkedését jelentősen behatárolják a lakott területet
szinte teljesen körülvevő tavak elhelyezkedése, ezek közül a legnagyobbak a keletre lévő
Lénárt-tó, Szoros-tó és a nyugatra lévő Báró-tó.
Anarcs fekvése
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Anarcs, a település neve bizonytalan eredetű, talán az arany főnév nyelvemlékbeli anar
alakváltozata rejlik benne –cs képzővel megtoldva. De eredeztethető az ótörök Anar
személynévből is.
A falu 1212-ben tűnik fel, mint a Zsurkot övező települések egyike. 1272-1290 között az
Anarcsról Papra vezető utat említik, földje ekkor Izsép földjével, azaz a dögei nemesek kisajaki
birtokával szomszédos. 1317-ben Péter nevű papja a Gutkeled nembeli Anarcsi Keled fia Péter
végrendeletének a tanúja. 1324-ben az Ajakkal és Várdával szomszédos település már Kis- és
Nagyanarcsra osztódott. Az utóbbi a Gutkeled nembeli Apaj fia Istváné, s Marázzal is
szomszédos volt. Kisanarcs várjobbágyok birtoka, akiknek leszármazottait – Anarcsi és Dögei
Jakab fiait – I. Lajos király 1359-ben felmenti a szabolcsi vár jobbágyságából. 1412-ben
Kisanarcsot és Nagyanarcsot elhatárolják. A borsovai esperességben fekvő, Szent Péter
tiszteletére szentelt kőtemplomának István nevű papja 1332-ben 4, 1333-ban 6, 1334. évi I.
részlet fejében 3, a II. részlet fejében 4, az 1335. évi I. részlet fejében 5 garas pápai tizedet
fizetett.
A XIV.század közepén az anarcsi Tegzes család birtokolja részben, majd a velük rokon
Bacskaiak. A XV-XVI. század fordulóján elnéptelenedik, 1556-ban már csak három
dézsmafizetőt írnak össze a településen. 1586-ban egy jobbágy házát írják le: fából készített
talpas ház, mellette növényből font, kosárnak nevezett sertésól.
Nagyvárad eleste után, 1660-tól a török hódoltság része lett. Az 1720. évi regnicolaris összeírás
szerint 20 jobbágytelke volt. Az 1772-es úrbéri rendezés során gr. Teleki János tulajdonaként
20 örökös jobbágyot, egy házas és két házatlan zsellért vettek számba.
A XIX. század elején a Czóbel és a Szerencsy család szerzi meg, a Teleki-rokonság révén a Vaycsalád bárói ágának volt itt részesedése.
Vályi András országleírásában szűkszavúan emlékezik meg a településről: „Magyar falu
Szabolts Vármegyében, földes Urai Czobel, és Vay Uraságok, lakosai katolikusok, és
reformátusok, fekszik a’ Kisvárdai járásban, Ajaknak szomszédságában, mellynek filiája jól
termő, határbéli földgye három nyomásbéli, fája mind a’ kétféle, termésbéli tulajdonságai olly
formák, mint Ajak falujának, első Osztálybéli.”
Fényes Elek geográfiai szótárában sem találunk részletesebb leírást a faluról: „Anarcs, magyar
falu, Szabolcs vgyében, 115 r., 28. g. kath., 635 ref., 12 zsidó lak., ref. anyatemplommal, 10 3/8
első osztálybeli egész telkekkel. F. u. Vay, Czobel, Szerencsy. Ut. p. Berkesz.”
Borovszky Samu szerkesztette Magyarország vármegyéi sorozatban a XIX. század végéről az
alábbi leírást találjuk a településről: „Anarcs, kisközség 144 házzal és 1183 túlnyomóan ev.
református vallású lakossal. Postája van, távírója és vasúti állomása Kis-Várda. Egyike a
vármegye legrégibb községeinek, mely az ott talált őskori leletek szerint már a honfoglalás
előtt is lakott hely volt. Anarcs első ismert ura az anarcsi Tegzes család. Azután következtek a
Báthoryak, a Nyáryak és több előkelő erdélyi család. IV. László király korában „Onorcs” néven
van említve, majd később Kis- és Nagy-Anarcs néven. A XV. század elején a Bacskay, a vége
felé pedig a Várday család volt a földesura. A XIX. század első felében a Kutyori, a Czóbeleket
és a Szerencsyeket találjuk itt, mint birtokosokat. Jelenleg Czóbel Istvánné, szül. br.
Mednyánszky Margitnak, Rézler Györgynek és Eisenberger Erzsébetnek van itt nagyobb
birtoka. A reformáczió idejében a kis-várdai pap megcsonkított testét az anarcsi határban levő
u. n. vári tóba lökték. Dűlő-nevei közül figyelemre méltók a Mártonfája, Kincses és Csobor. A
községben egy ev. ref. templom és egy róm. kath. kápolna van. A református templom egyike
a legrégiebbeknek; gót ízlésben épült, 1275-ben. Sírboltjában nyugszik 3 Czóbel: Imre, Lászó
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és Albert, báró Vécsey Leopoldina, Vay János, gróf Teleki Borbála stb. Az egyház birtokában
egy 1739-ből származó érdekes és értékes himzéssel ellátott terítő van, a következő felirással:
„Én penig háladó szóval áldozom tenéked és amit fogadtam, megadom. Az Úré a szabadítás.
Gr. Teleki Kata, báró Lázár Jánosné 1739.” A kath. kápolnát gróf Teleki Borbála építtette 1792ben. A községben szeszgyár és szíkvízgyár is van. Házsorait két régi nemesi kúria diszíti. Az
egyiket Czóbel László építtette és ebben jelenleg Czóbel Imre, neje gr. Vay Evelin és leányai:
Emma, özv. br. Huszárné és Minka, az ismert költőnő, lakik. Ez az urilak egész múzeuma az
érdekes tárgyaknak. Az egyik szobában láthatók Luther és Calvin eredeti, régi arczmásai,
melyeket még báró Vécsey generális hozott el, 13mint hadi zsákmányt, a wittenbergai
városháza nagyterméből. Itt van továbbá Simonyi óbester kardja, több pompéji váza, egy
párosi márványból készült remek szobor, mely alvó gyermeket ábrázol, számos bronzkori
tárgy, régi eredeti festmények, az egyik Palma Vecchiótól. Czóbel Minka dolgozó szobája tele
van Mednyánszky, Büttner és Katona festményeivel. A másik urilakot a Telekiek építtették és
ez jelenleg Rézler György tulajdona.
A településszerkezetben a középkori előzmények még jól nyomon követhető a XVIII.
században készült első katonai felmérés térképlapján. A XVIII. században még egyutcás
település volt.
Anarcs az első katonai felmérés térképlapján

A Kisvárdától délkeletre húzódó útifalu főutcája délnyugat-északkelet irányú. A telkek a főutca
két oldala mentén húzódnak. A középkori templom a főutca déli szakaszán található.
A XIX. század közepén készült második katonai felmérés térképlapján jelentős
településszerkezeti változás nem figyelhető meg. Megszilárdul a főutcában az utcára
merőleges szalagtelkek rendszere.
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Anarcs a második katonai felmérés térképlapján

Anarcs a harmadik katonai felmérés térképlapján

A XIX. század közepén készült térkép alapján új településszervező erőként megjelennek a
nemesi kúriák épületei. Már ekkor megjelenik a főutcáról északkelet felé leágazó Dózsa, és
Táncsics utca nyomvonala.
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A második és a harmadik katonai felmérés között eltelt idő alatt jól megfigyelhető a település
növekedése. Újabb utcák nyomvonala alakul ki. Elkezdődik az Ady Endre utca északi irányba
történő beépítése, valamint a főutca dél felé elkanyaradó szakaszának beépítése is.
A falu a századfordulótól kezdődően gyors ütemben fejlődött, amit a viszonylag jó minőségű
szántóföldjeinek és Kisvárda közelségének köszönhetett. A település növekedésének a közeli
szikes tavak medre szab határt.
A település mai szerkezetében mind a mai napig felismerhető a már középkorban kialakult
főutca nyomvonala, a jelenlegi Kossuth utca ma is hangsúlyos eleme a településszerkezetnek.
A középkori határokat jelentősen túlnőtte, elsősorban északi és északkeleti területek
irányában.
Anarcs a negyedik katonai felmérés térképlapján
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új beépítések

1.2.

A település régészeti örökségének felmérése

Anarcs régészeti örökségének összefoglalása elsősorban adattári kutatásokra épül. A
települést elkerülték az utóbbi évtizedek jelentős földmunkával járó infrastrukturális
beruházásai. Továbbá a település teljes területét érintő szisztematikus és szakszerű régészeti
topográfiai kutatás még nem történt. A település régészeti szempontból szinte ismeretlennek
tekinthető. A fellelhető adatok a korábbi lelőhely bejelentések és leletmentések eredményei.
A lelőhelyekre vonatkozó adatokat a Jósa András Múzeum adattárából, a Miniszterelnökség
közhiteles nyilvántartásából1, valamint a vonatkozó régészeti és helytörténeti irodalom
áttekintése alapján állítottuk össze. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek mellett régészeti
érdekű területeket is megjelöltünk, ahol nagy valószínűséggel található lelőhely, de ezek
pontosítására terepbejárás szükséges.
Régészeti lelőhelynek tekinthető az a földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti
örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók. Régészeti örökség az emberi létnek a
föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne alatt és a természetes vagy mesterséges üregekben
1711 előtt keletkezett érzékelhető nyoma, mely segít rekonstruálni az emberiség történetét és
kapcsolatát környezetével. Régészeti örökségünk hazánk múltjának és jelenének
pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, amelynek védelméről a 2001. évi LXIV.
törvény rendelkezik.
A Kárpát-medence régészeti szempontból nagyon szerencsés természetföldrajzi tényezőkkel
rendelkezik. A délről, keletről, vagy akár a nyugatról érkező régészeti kultúrák, népcsoportok
megtalálták letelepedésükhöz, gazdálkodásukhoz szükséges feltételeket.

1

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyonvédelmi Központ jogutódja 2017. január 1-től a Budavári
Ingatlanfejlesztési KHT. A régészeti lelőhelyek közhiteles nyilvántartását azonban a Miniszterelnökség vette át.
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A Kárpátok koszorújából lefutó, az Alföldre érkező, esésüket vesztő folyók gyakran
kényszerülnek helyzetük változtatására. A meanderező folyók sűrű vízhálózatot alakítottak ki
a síkvidéki területeken, számos ér, patak, folyás, folyócska kanyargott itt. A folyókat,
patakokat, ereket kísérő magaspartok, árvízmentes hátak kiváló lehetőségeket kínáltak
települések kialakításához a régészeti korokban.
A XIX. századi lecsapolási munkák megkezdése előtt az ország vízben gazdag táj volt. Nem volt
ez másképp a Nyírség területén sem. A homokhátak között kialakult szikes tavak, buckaközi
mocsarak sűrű hálózata alakult ki. A tavak vízmentes magaspartjai pedig jó körülményeket
kínáltak a régészeti korokban a megtelepüléshez.
A régészeti lelőhelyek jelentős része észrevétlenül beolvad a tájba és csak a felszínen, a
szántásban gyűjthető kerámiatöredékek alapján, csak a régész szakemberek számára
felismerhetőek.
A neolitikum során a Balkán felől érkező innovációk hatására általánossá válik a domesztikált
állatok tenyésztése és a növénytermesztés kezdetleges formája. Az Újfehértó közigazgatási
határában térképezett régészeti lelőhelyek értékelése alapján megállapíthatjuk, hogy a
Nyírség középső részén húzódó települést a Kárpát-medencébe érkező korai földművelő
közösségek igen ritkán telepítették be. Ez egyrészt a természetföldrajzi adottságokkal, de
részben akár kutatási hiányossággal is magyarázható. Az Anarcs határában előkerült újkőkori
kőbalta bizonyítja, hogy a legkorábbi földművelő közösségek már megtelepültek Anarcs
határában.
Anarcs határában a bronzkor idején a neolitikumhoz képest megnő az ismert régészeti
lelőhelyek száma. Czóbel Imre ajándékaként őskori urnatemető maradványai kerülnek be a
múzeumba, 1928-ban Kozák István bronzkori karperecet ajándékozott a múzeumnak. Őskori
edények az anarcsi határ több pontjáról is előkerülnek. Czóbel József többek között a Bendalaposáról előkerült bronzkori edényeket juttatja el a múzeumhoz.
A késő bronzkor idején újabb etnikai változások történnek a Kárpát-medencében, az új
népcsoport megjelenésével kialakul a Gáva-kultúra az Alföldön, amely nagy terület népesít be
a Tiszántúlon. A késő bronzkorban óriási fejlődést ér el a fémművesség, az ékszereken és a
használati tárgyakon kívül nagyszámú fegyvert is készítenek ebben a korszakban bronzból. A
bronzkori fémművesség jellegzetes darabja az a bronzkori kincsegyüttes, amely Szmrecsányi
István birtokán került a felszínre.
Anarcs legismertebb régészeti lelete a Czóbel-birtokon megtalált honfoglalás kori temetőből
származik. Az életfával díszített hajfonatkorong Anarcs jelképévé vált.
Az Árpád-korban Anarcs határában több kisebb-nagyobb falu: Kisanarcs, Nagyanarcs, Csobod
létezett, amelyeket szinte kizárólag csak a középkori oklevelekből ismerünk, régészeti kutatás
még nem érintette azokat. A települések középkori történetéről nem sokat tudunk, azt is
elsősorban a fennmaradt oklevelek alapján rajzolhatjuk meg. A középkori oklevelek
elsősorban a birtokviszonyokról tájékoztatnak minket, azokban nagyobbrészt a határvitákat,
az örökösödési vitákat rögzítették. Az oklevelek alapján így a települések birtoklástörténetét
ismerhetjük meg legjobban.
Anarcs régészeti lelőhelyeinek fenti, vázlatos áttekintése alapján, a számos ismertté vált
régészeti lelet ellenére azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Anarcs nem tartozik a régészeti
szempontból jól kutatott települések közé. Napjainkig gyakorlatilag elkerülték a régészeti
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feltárások Anarcsot, amely alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy tulajdonképpen
Anarcs határában bárhol lehet régészeti lelőhelyre, régészeti leletekre rábukkanni. A település
közigazgatási határában több nyilvántartott régészeti lelőhelyet ismerünk, de ez nem jelenti
azt, hogy ismerjük valamennyit. A település határában szisztematikus régészeti topográfiai
kutatások még nem történtek, így nem került feltérképezésre a település teljes határa. A
mellékelt lista csak egy reprezentatív mintavételnek tekinthető, és nem szabad azt a
következtetést levonni belőle, hogy ismerjük Anarcs közigazgatási határában található
valamennyi régészeti lelőhelyet. A földmunkával járó beruházások tervezése során
mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a jelenleg lehatárolt területeken kívül is kell
régészeti leletek előkerülésére számítani. A fenti körülményt ma már a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény is tükrözi, hiszen a jogszabály legutóbbi módosítása
megkülönbözteti a régészeti lelőhely és a nyilvántartott régészeti lelőhely fogalmát.
A településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások. A
település teljes határát lefedő régészeti topográfia hiányában újabb régészeti lelőhelyre
gyakorlatilag a település határában bárhol rá lehet bukkanni különböző földmunkák során. A
nagy felületű zöldmezős beruházásoknál mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek
előkerülésével, így különösen fontosnak tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások előkészítésénél
nagy hangsúlyt kapjon a régészeti örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az ilyen típusú
beruházások esetén a tervezés legkorábbi fázisában készüljön el a próbafeltárást is magába
foglaló előzetes régészeti dokumentáció, vagy örökségvédelmi hatástanulmány, ugyanis csak
ennek a dokumentációnak a segítségével lehet csökkenteni a régészeti örökség által jelentett
kockázatot. Javasoljuk, hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során a régészeti
örökségvédelmi szempontokat is vegyék figyelembe.
A régészeti örökségvédelmi kockázat tovább csökkenthető már korábban kialakított
telephelyek korszerűsítésével, azaz a barna mezős beruházások ösztönzésével.

11

An ar c s T el ep ü l és r en d ez é si T er v éh ez

ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSG ÁLAT

Anarcs közigazgatási határában húzódó nyilvántartott régészeti lelőhelyek

A nyíregyházi Jósa András Múzeum Régészeti Adattárának feljegyzései alapján további
régészeti lelőhelyek valószínűsíthetők még Anarcs határában, azonban a kevés és pontatlan
helymegjelölések miatt ezek pontos beazonosítása nem lehetséges.
Szmrecsányi István birtoka
Dr. Zsiday Dániel ajándékaként került a múzeumba egy bronzkori raktárlelethez tartozó
tárgyegyüttes
12
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Bende laposa
Czóbel József, a fia által gyűjtött bronzkori, és Árpád-kori régészeti leleteket beszolgáltatja a
múzeumnak
Kisvárda Anarcs között
Czóbel Imre ajándékozott a múzeumnak szórvány őskori és szarmata leleteket: nyitott
bronzkarika, kőeszközök, fehér üveggyöngy, két kisfülű cserépedény, csorba cserép pohár
Anarcs határa
1869-ben közelebbi helymegjelölés nélkül egy szórvány neolit kőbalta került a múzeumba.
Anarcs határa
Czóbel Imre ajándékaként, közelebbi helymegjelölés nélkül szórvány őskori edény került a
múzeumba.
Anarcs határa
1928-ban, közelebbi helymegjelölés nélkül Kozák István tanár bronzkori karperecet adott a
múzeumnak.
Anarcs határa
1871-ben, közelebbi helymegjelölés nélkül Czóbel Minka szórvány Marcus Aurelius, Commodus
ezüst pénzeit ajándékozta a múzeumnak.
Anarcs határa
A Rómer-dűlőtől mintegy 600 ölnyi távolságban, az ajaki határban hol a vasúti földhányások
történnek, Czirbes Tamás kisvárdai mérnök régi temetkezésekre talált, Czóbel Imre
ajándékaként kerültek be az őskori urnatemető leletei a múzeumba.
Anarcs közigazgatási határában húzódó régészeti érdekű területek
Középkori templom környezete
A középkori Anarcs pontos elhelyezkedését, kiterjedését nem ismerjük, annak elhelyezkedésére
a középkori eredetű templom elhelyezkedése utal. A település középkori központjában a
templom állt. A középkori településhez tartozó épületek, régészeti jelenségek a templom körül
húzódtak. A belterületen végzett régészeti kutatások hiányában a középkori település pontos
kiterjedésének megrajzolását nem tudjuk elvégezni.
A középkori település maradványait a belterületen modern építési törmelék borítja, amelynek
vastagságát régészeti kutatás hiányában nem ismerjük, azonban azt valószínűsíthetjük, hogy
egy-egy építkezés pinceszintjén már lehet számítani késő középkori-kora újkori
településmaradványok előkerülésére. A fentieknek megfelelően a település központjában, a
mélyebb alapozási síkkal rendelkező építkezések esetén különös gonddal kell eljárni. Az
építkezések földmunkáihoz pedig javasolt a régészeti felügyelet megrendelése.
Anarcs határában további régészeti érdekű területeket találunk az az egykori szikes tavak,
mocsarak, lápok magas partjain.
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Lénár-tó, Szoros-tó, Báró-tó, annak vízmentes magaspartja régészeti érdekű területnek
minősül, ahol a kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében régészeti leletek
előkerülésére kell számítani.
Régészeti érdekű területek Anarcs északi határában a Báró-tó partja mentén, a Rózsás-dűlőben,
a Kincses-dűlőben

Régészeti érdekű területek lehatárolása Anarcs déli határában, a Lénárt-tó, a Szoros-tó partja mentén, valamint
a középkori templom környezetében
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Régészeti érdekű terület lehatárolása Anarcs déli határa mentén, egy egykori szikes tó partján
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1.3.A védett műemléki értékek települési értékleltára
1.3.1. A világörökségi és a világörökségi várományos helyszínek és területek
Anarcs közigazgatási területén nincsen az UNESCO kulturális vagy természeti világörökségi
helyszínek közé felvett objektum, terület, és ilyen nem szerepel a magyarországi várományos
helyszíneket felsoroló jogszabályban sem.2

2

A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet
16
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1.3.2.Az országos építészeti örökség elemei
Megnevezés

Cím, hrsz

A védés ideje, módja

Református templom

Kossuth u. 35.

1620-58-19/1950.
VKM, 1.
22509/1958. ÉM 120344/1958.
MM

helyrajzi szám 279

Sorszám

Leírás

Megjegyzés, javaslat

A jelenleg álló épület az egykori Szent Péter apostol templom falait
felhasználva épült a XV. század közepén késő gótikus stílusban. A
templom egyhajós, keletelt, homlokzat előtti XIX. századi,
romantikus toronnyal és sokszög záródású, támpilléres szentéllyel.
A templombelsőben gótikus szentségtartó fülke 1475-ből.

A településkarakter megőrzése szempontjából
jellegzetes épület, kvalitásos építészeti
értékekkel rendelkező, nemcsak helytörténeti
szempontból, hanem a magyarországi falusi,
gótikus templomépítészet szempontjából is
pótolhatatlan emlék.

Kép
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Megnevezés

Cím, hrsz

Czóbel kúria

Kossuth u. 32.

A védés ideje, módja

Sorszám
2.

helyrajzi szám 203
Leírás

Megjegyzés, javaslat

Czóbel László építette klasszicista stílusban, 1820. körül épült, a XIX. A településkarakter megőrzése szempontjából
jellegzetes épület, kvalitásos építészeti
század végén és a XX. század elején jelentősen átépítették.
értékekkel
nem
rendelkező,
azonban
helytörténeti
szempontból
pótolhatatlan
Egykori park közepén szabadon álló, földszintes, klasszicizáló stílusú
épület, eklektikus és újkori átalakításokkal. Földszintes, tégla alakú, emlék.
szabadon álló épület, főhomlokzata 2+3+2 nyílástengelyű,
háromszög oromzatú. Hátsó, parkra néző 3+3+3 tengelyes
homlokzatán terasz, széles, áttört kőkorlátos lépcsőfeljáró volt.
Nyomott manzárd tetőszerkezetű. Lemezek határolta fél-és negyed
hengerekből formázott széles főpárkánya a timpanonos lezárású
oromfalat is keretezi. A timpanon hossztengelyének felső részén egy
rozettával díszített kerek nyílás húzódik. Az épület bejárata
kőkeretes, liliomos zárókővel összefogott. Az egykori központi
teremből jobbra és balra két-két helyiség nyílt.

Kép
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Megnevezés
Teleki-Rabovay
épületegyüttese

Cím, hrsz

A védés ideje, módja

kúria Kossuth utca 43.

Sorszám
3.

helyrajzi szám 275, 277/3,

Leírás

Megjegyzés, javaslat

- római katolikus kápolna: 1792-ben Teleki Borbála építette, A településkarakter megőrzése szempontjából
szabadon álló, késő barokk stílusú, egyszerű kápolna, hullámosan jellegzetes épület, kifinomult építészeti
részletekkel,
értékekkel
rendelkező,
ívelt oromzatában keskeny hegedűablak.
helytörténeti
szempontból
pótolhatatlan
- kúria: a kápolna nyugati falához kapcsolódó, L-alakú épület a XVIII. emlék.
század végén épült, amelynek homlokzati rendszerét később
átalakítják, főbejárati terasszal bővítik és kialakítják a szalon Az épületegyüttes nagyon leromlott műszaki
díszítéseit, továbbá elkészülnek a helyiségeket fűtő cserépkályhák is. állapotban
van,
gyors
állagmegóvásra,
A XX. század elején az északi szárnyat toldaléképülettel bővítik. életveszély elhárításra van szükség.
1945. után iskola működik az épületben, valamint lakásokat
alakítanak ki benne.

Kép
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1.3.3. A védetté nyilvánított és nyilvántartott régészeti lelőhelyek
Anarcs közigazgatási határában miniszteri rendelettel védetté nyilvánított régészeti lelőhely
nem található.
Anarcs közigazgatási határában található nyilvántartott régészeti lelőhelyek 3

azonosító

lelőhelyszám

50227
Ajak 12.

név

leírás

HRSZ

Czóbel-birtok, Ajak 12.
számú lelőhely

A XIX. század utolsó
harmadában egy
honfoglaláskori temető leletei
kerültek felszínre.

1.

Csobod

Szabolcsbáka és Anarcs közt
az elpusztult Csobod község
maradványait taláták meg
talajforgatáskor

Kossuth Lajos u.

gótikus középkori templom

51469

35579
2.
59253

Rozsföld-dűlő (6.lh.)
3.

59254

Rózsás-dűlő (7.lh.)
4.

59255

Báró-tói-dűlő (8.lh.)
5.
Kossuth L. u. Református templom
környéke

59036
6.
7.
74351

3

A Miniszterelnökség
adatszolgáltatása alapján

Szőlődombtól délre I.

Örökségvédelmi

terepbejárás során sikerült
térképezni a felszíni
kerámiatöredékek szóródása
alapján
terepbejárás során sikerült
térképezni a felszíni
kerámiatöredékek szóródása
alapján
terepbejárás során sikerült
térképezni a felszíni
kerámiatöredékek szóródása
alapján
optikai kábel fektetés során a
középkori település
maradványait lehetett
megfigyelni

terepbejárás során sikerült
térképezni a felszíni
kerámiatöredékek szóródása
alapján

Hatósági

20

Főosztály

Örökségvédelmi

093/4, 099/4, 099/3, 099/2, 098,
044/2, 043, 168/1, 168/2, 167/1,
167/2, 166/1, 166/2, 165, 164/8,
045

0135/3, 0135/4, 0145, 0147/3,
0150/1, 0150/2, 0150/3, 0149/1,
0151, 0152, 0153, 0155, 0163/3,
0163/4, 0149/2, 0162, 0159,
0163/7, 0163/8, 0163/9, 0163/10,
0160/1, 0160/2, 0160/3, 0160/4,
0160/5, 0156, 0154/2, 0154/5,
0154/6, 0154/7, 0154/8, 0154/9
279, 277/4, 253/3, 277/6, 278,
280
0110/30, 0110/31, 0110/32,
0110/33, 0110/34, 0110/35,
0110/36, 0110/37
068/2, 068/3, 068/4, 068/5, 067,
066/11, 066/16, 066/18
049/14, 049/15, 049/16, 049/17,
049/18, 65/1, 057

203, 253/3, 199/3, 199/4, 199/5,
202, 204, 205, 206, 207, 208

06/9, 06/10

Nyilvántartási

Osztály
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74353

Hosszú-Csabod
8.

74359

Hosszú-Csabod ÉNy
9.

66194

Báró-Tói-dűlő
10.

89515

Kincses- dűlő É- i része
11.

terepbejárás során sikerült
térképezni a felszíni
kerámiatöredékek szóródása
alapján
terepbejárás során sikerült
térképezni a felszíni
kerámiatöredékek szóródása
alapján
terepbejárás során sikerült
térképezni a felszíni
kerámiatöredékek szóródása
alapján
terepbejárás során sikerült
térképezni a felszíni
kerámiatöredékek szóródása
alapján

21

017/3, 017/4, 017/1, 017/2, 05,
06/6, 06/24, 06/7, 06/12
017/9, 017/13, 017/12, 017/11,
017/10, 017/14, 05

044/2

094/3
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1.3.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló
1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében helyi védelem alá helyezett egyedi
örökségi érték a görög katolikus templom.
Anarcs közigazgatási határában lévő helytörténeti szempontból jelentős építészeti értékek
Megnevezés

Cím, hrsz

A védés ideje, módja

Görög katolikus templom

Kossuth utca 34.

1/2018 (II.14.) önkormányzati 4.
rendelet

helyrajzi szám 204

Sorszám

Leírás

Megjegyzés, javaslat

1950. decemberében Dudás Bertalan atya megbízást kapott a
katolikus egyházközösség megszervezésére, templom és parókia
építésére Anarcson. A Czóbel-kúria parkjából 500 négyszögölt
kapott ezek építésére. Első ütemben egy 4x8 m-es lelkészi lakás
építésére kaptak engedélyt, ami a mai szentély területe, később
pedig a 8x12 m-es kápolna és templom készült el. 1973-75 között
toronnyal és bejárati előtérrel bővült ki.

A településkarakter megőrzése szempontjából
jellegzetes épület, kvalitásos építészeti
értékekkel
nem
rendelkező,
azonban
helytörténeti
szempontból
pótolhatatlan
emlék.

Kép
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Megnevezés

Cím, hrsz

Czóbel Minka síremléke

Kossuth utca

A védés ideje, módja

Sorszám
5.

helyrajzi szám 203
Leírás

Megjegyzés, javaslat

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a nemzeti sírkert Pótolhatatlan helytörténeti emlék.
részévé nyilvánította Czóbel Minka, a Czóbel-kúria parkjában álló
síremlékét.
A görög templomot mintázó síremléket az Anarcsi Önkormányzat
Czóbel Minka születésének 150. évfordulója alkalmából állította.

Kép
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Megnevezés

Cím, hrsz

A védés ideje, módja

Czóbel Minka szobra

Sorszám
6.

Leírás

Megjegyzés, javaslat
Pótolhatatlan helytörténeti emlék.

Az általános iskola előtt meglévő kis teresedésen állították fel Czóbel
Minka bronzból öntött mellszobrát.

Kép
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Anarcs települési értékei

2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése
A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon
tervezett változások ismertetése, változások hatásai a régészeti örökségre, a történeti
településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő kulturális
örökségi értékekre.
A tervezett módosítások és hatásuk
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Változás
sorszáma
1.

Érintett terület, fő változástartalom

A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

044/2 hrsz-ú ingatlan

településszerkezeti,
területhasználati
és
beépítettségi változás – kertes mezőgazdasági
övezetből különleges, idegenforgalmi övezet

Hatáselemzés
A beépítési változással érintett területen zöldmezős beruházásként különleges, idegenforgalmi övezet
kialakítása valósulna meg. A zöldmezős beruházás jelentős örökségvédelmi kockázatot rejt magában. A
rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett területen
nyilvántartott régészeti lelőhely található, azonban a teljes változással érintett terület régészeti érintettségének
vizsgálata nem történt meg. Javasoljuk, hogy még tervezési fázisban készüljön el a teljes terület régészeti
érintettségét feltérképező előzetes régészeti dokumentáció, amely alapján a beépítéshez kapcsolódó régészeti
feltárások pontos idő- és költségvonzata megállapítható. A tervezett beépítés során a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a
régészeti
feltárás
időés
költségigényével
számolni
kell.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.
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Változás
sorszáma

A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

Érintett terület, fő változástartalom

2. Czóbel-kúria parkja, a kialakult állapot településszerkezeti, területhasználati és
átvezetése a hatályos jogszabályoknak beépítettségi változás –közparkból különleges
megfelelően
sport övezet
Hatáselemzés
A beépítettségi változás műemléki környezetben, a Czóbel-kúria parkját érintően került kialakításra. A
kialakított sportpálya a Czóbel kúria megjelenését hátrányosan nem befolyásolja. A beépítettségi változás
átvezetése a már kialakult sportövezet jogi helyzetének rendezésére irányul.
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Változás
sorszáma

A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

Érintett terület, fő változástartalom

3.

településszerkezeti,
területhasználati
és
beépítettségi változás – kertes mezőgazdasági
övezetből kereskedelmi, szolgáltató övezet
Hatáselemzés

A tervezett beépítettségi változás régészeti szempontból még kutatatlan területen történik. Régészeti leletek
előkerülése esetén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell
tartani.Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti
értéket. A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő
építészeti értékekre hatást nem gyakorol.
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Változás
sorszáma

A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

Érintett terület, fő változástartalom

4.

településszerkezeti,
területhasználati
és
beépítettségi változás – kertes mezőgazdasági
övezetből falusias lakóövezet
Hatáselemzés

A tervezett beépítettségi változás régészeti szempontból még kutatatlan területen történik. Régészeti leletek
előkerülése esetén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.
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Változás
sorszáma

A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

Érintett terület, fő változástartalom

5.

településszerkezeti, területhasználati és
beépítettségi változás – kertes mezőgazdasági
övezetből különleges temető övezet
Hatáselemzés

A tervezett beépítettségi változás régészeti szempontból még kutatatlan területen történik. Régészeti leletek
előkerülése esetén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.
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Változás
sorszáma

Érintett terület, fő változástartalom

A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

6.

településszerkezeti,
területhasználati
és
beépítettségi változás – falusias lakóövezetből
kereskedelmi, szolgáltató övezet
Hatáselemzés

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett terület
régészeti érdekű terület, ahol régészeti leletek előkerülésére kell számítani. A változással érintett terület
régészeti érdekű területnek minősül azért, mert a Lénárt-tó, egykoron vízborította terület magaspartján
húzódik. Az egykori szikes tó déli, délnyugati partján több nyilvántartott régészeti lelőhelyet sikerült térképezni,
így a tó északkeleti partján is nagy valószínűséggel húzódik régészeti lelőhely.
A tervezett beruházás örökségvédelmi kockázatát a teljes változással érintett terület régészeti érintettségének
vizsgálatával jelentősen csökkenthetjük. Javasoljuk, hogy még tervezési fázisban készüljön el a teljes terület
régészeti érintettségét feltérképező előzetes régészeti dokumentáció, amely alapján a beépítéshez kapcsolódó
régészeti feltárások pontos idő- és költségvonzata megállapítható. A tervezett beépítés során a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél
a régészeti feltárás idő- és költségigényével számolni kell.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.
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Változás
sorszáma

A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

Érintett terület, fő változástartalom

7.

településszerkezeti,
területhasználati
és
beépítettségi változás – falusias lakóövezetből
kereskedelmi, szolgáltató övezet
Hatáselemzés

A tervezett beépítettségi változás régészeti szempontból még kutatatlan területen történik. Régészeti leletek
előkerülése esetén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.
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Változás
sorszáma

A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

Érintett terület, fő változástartalom

8.

településszerkezeti, területhasználati és
beépítettségi változás – közparkból erdő

Hatáselemzés
A tervezett beépítettségi változás régészeti szempontból még kutatatlan területen történik. Régészeti leletek
előkerülése esetén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.
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Változás
sorszáma

Érintett terület, fő változástartalom

A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

9. Teleki-Rabovay kúria és környezete

településszerkezeti,
területhasználati
és
beépítettségi változás – településközponti vegyes
övezetből közpark

Hatáselemzés
A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett terület
régészeti érdekű terület, ahol régészeti leletek előkerülésére kell számítani. A változással érintett terület
régészeti érdekű területnek minősül azért, mert a középkori gótikus templom környezetében húzódik, ahol a
középkori Anarcs település maradványainak előkerülésére kell számítani..
A tervezett beruházás örökségvédelmi kockázatát a teljes változással érintett terület régészeti érintettségének
vizsgálatával jelentősen csökkenthetjük. Javasoljuk, hogy még tervezési fázisban készüljön el a teljes terület
régészeti érintettségét feltérképező előzetes régészeti dokumentáció, amely alapján a beépítéshez kapcsolódó
régészeti feltárások pontos idő- és költségvonzata megállapítható. A tervezett beépítés során a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél
a régészeti feltárás idő- és költségigényével számolni kell.
A beépítettségi változás a műemléki védelem alatt álló Teleki-Rabovay kúria ingatlanán és annak környezetében
valósul meg. A környék rendezése jótékonyan befolyásolja a műemlék megjelenését.
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3.Értékvédelmi terv
A település mai szerkezete megtartotta középkori eredetét. A középkori eredetű
városszervező erők máig hatnak Anarcs településszerkezetére: a középkori nyomvonalon futó
Kossuth utca meghatározó eleme a községnek.

Anarcs, Kossuth utca

A modern településrendezési eszközök legfontosabb feladata a középkori településszerkezeti
elemek megőrzése és az utókorra történő hagyományozása.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, középkori templomokban Magyarország egyik leggazdagabb
vidéke, a középkori templomoknak itt olyan sűrű hálózatuk maradhatott fent, amely
egyedülálló. A régió középkori egyházi örökségének egyedi hangulatát idézik a kisméretű
templomok, a melléjük épített fa harangtornyok, a gazdagon fennmaradt középkori freskók, a
festett karzatok, a díszes kazettás mennyezetek, faragott szószékek. Az Alföld középkori
templomainak nagy része a török dúlások áldozatává vált. Ez a vizek által körbezárt vidék
azonban távol tartotta magától a hódító hadakat. Így maradhattak fent páratlan
gazdagságukban és szépségükben ezek a kis középkori templomok, amelyek ékszerdobozai
ennek a vidéknek, bár a történelem nem kímélte őket. A tatárjárás során számos leégett, a
reformáció előretörésével sorra a protestánsokhoz kerültek, a kora újkor szabadság küzdelmei
is alaposan megtépázták azokat. A szovjetrendszer ateista szemléletű berendezkedése alatt
állapotuk jelentősen leromlott. Mára viszont az egyházi örökség turista látványossággá vált. A
középkori templomok útja címen született meg az a tematikus útvonal, amely a Kárpátmedencében egyedülálló vallási és kulturális örökséggel szeretné mélyrehatóan
megismertetni az érdeklődőket. Ennek a túraútvonalnak a része Anarcs is.
A település falusias jellegét őrzi, amit jól jeleznek a hagyományos szalagtelkekhez köthető, az
utcára merőleges tengelyű beépítések. Az utca tengelyre merőlegesen elhelyezett tornácos
parasztházak kedves színfoltjai a település arculatának, azonban kevés számuk miatt nem
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meghatározó elemei a falusias utcaképnek. A második világháború után nagy számban
jelentek meg a Kádár-kocka típusú családi házak.

Az új beépítések utcaképe

A település népi építészeti öröksége ma már csak nyomokban fedezhető fel. Sajátosan helyi
építkezési módhoz tartoztak a favázas, karóvázas, sövényfalú bálványos házak. A lakóházak
háromosztatúak, homloktornácosak. A tornácoszlopok és a felső könyökfák tölgyfából
faragottak, díszítettek. A falazat villával rakott sár, sokszor favázas. A konyhát boltív választja
ketté. Mindkét szobebeli kemencét a szabadkémény aljából fűtötték. A helyiségek
földpadozatosak,
1818-ban a népi építészet jellegzetes emléke, a Kossuth u. 22. szám alatt álló lakóház. A
homloktornácos, favázas, sövényfalas bálványoszlopokkal, nagy csonkakontyos,
deszkaoromzatú, meredek hajlású, zsúpfedeles házat lebontották, és Nyíregyháza-Sóstón, a
múzeumfaluban építik fel újra.

Hagyományos falusi beépítés a főutcában
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A második világháború után jelentősen átalakult a település képe. A népi építészet
hagyományos tornácos épületei egyre inkább kezdtek háttérbe szorulni és gyorsan terjedtek
a komfortos Kádár-kocka lakóépületei. Ennek a folyamatnak köszönhetően a népi építészeti
emlékek alig maradtak a településen. Ezeknek a megőrzésére is indokolt volna nagyobb
figyelmet fordítani. Javasoljuk további népi lakóépületek helyi védelem alá helyezését. A rossz
műszaki és statikai állapotuk miatt ezek az épületek hamarosan megsemmisülhetnek.
A fent felsorolt épületek alkalmasak akár tájház kialakítására is, a település összegyűjtött
néprajzi értékeinek bemutatására. A népi épületek fennmaradása a településkarakter
megőrzése szempontjából indokolt, ugyanis utcaképi, településkarakteri szempontból
meghatározó, helytörténeti, kultúrtörténeti szempontból jelentős épületek.
Ha áttekintjük ezeknek az épületeknek az állagát azt tapasztaljuk, hogy egy részük üresen áll
és gyakorlatilag mindegyik korszerűsítés, modernizáció, felújítás előtt áll. Ezen épületek
felújítása során a legnehezebb feladat a mai XXI. századi funkció megtalálása, amely szinte az
egyedüli biztosítéka ezen régi épületek fennmaradásának. A megtalált funkció mellett fontos
szerepet játszik még az új funkcióhoz kapcsolódóan az épületek modernizálása, esetleges
bővítése, amelyet csak az épületek építészeti értékeinek figyelembevételével,
hangsúlyozásával, megőrzésével lehet megvalósítani.
A helyi védelem célja a falusias településkarakter, beépítési mód, a telkek utcai beépítési
vonalának, az utcakép, településszerkezet megőrzése.
A településen fennmaradt nemesi kúriák hűen tükrözik a vidéki, aránylag tehetős nemesség
anyagi lehetőségeit. Az épületek magmaradt részletei komoly igényességről tanúskodnak még
napjainkban is.
A helyi értékek védelmét a megfelelő helyi jogszabályi környezet biztosíthatja. A helyi építési
szabályzat és a helyi értékvédelmi rendelet felülvizsgálatához kapcsolódóan Anarcs község
önkormányzata megalkotta településképi rendeletét 4, amely tartalmazza a településképi
véleményezésre, a településképi bejelentésre és kötelezésre, a helyi építészeti értékek
védelmére és a településképi követelményekre vonatkozó előírásokat, a helyi értékvédelem
alá helyezett értékekre vonatkozó településképi követelményeket, az új beépítések meglévő
építészeti értékekhez történő illeszkedését biztosító előírásokat.
A településképi rendeletben a helyi védett épületek, építmények esetén meg kell határozni a
következőket:
-településképhez való illeszkedést biztosító anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati
kialakításra, zöldfelület kialakításának módjára vonatkozó előírásokat.
- reklámok, reklámberendezések, cégérek, és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és
alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó rendelkezéseket.
Az országos védelemmel nem rendelekező értékek esetén legfontosabb feladat a
településképi rendeleten belül a helyi építészeti értékek védelmére vonatkozó előírások
megalkotása.
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 1/2018 (II.14.)
önkormányzati rendelet
4
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A helyi lakosság bevonása és a cél érdekében történő összefogása komoly jelentőségggel
bírhat az értékek megőrzése terén.
Az országosan védett értékek szinte teljes hiánya mellett jobban kellene tudatosítani a
település arculata szempontjából fontos, a környezet minőségére kisugárzó hatással bíró
építészeti értékeket. Ebből a szempontból indokolt lehet a helyi védett értékek listájának
bővítése.
A település régészeti örökségének védelmével kapcsolatosan hangsúlyozzuk, hogy a
településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások.
Ahogyan fentebb említettük, Anarcs nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott
települések közé, így újabb régészeti lelőhelyre gyakorlatilag a település határában bárhol rá
lehet bukkanni különböző földmunkák során. A nagyfelületű zöldmezős beruházásoknál
mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek előkerülésével, így különösen fontosnak
tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások előkészítésénél nagy hangsúlyt kapjon a régészeti
örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az ilyen típusú beruházások esetén a tervezés legkorábbi
fázisában készüljön el a próbafeltárást is magába foglaló előzetes régészeti dokumentáció,
ugyanis csak ennek a dokumentációnak a segítségével lehet csökkenteni a régészeti örökség
által jelentett kockázatot. Javasoljuk, hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során a
régészeti örökségvédelmi szempontokat is vegyék figyelembe.
A régészeti örökségvédelmi kockázat tovább csökkenthető már korábban kialakított
telephelyek korszerűsítésével, azaz a barna mezős beruházások ösztönzésével.
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