8. MELLÉKLET A 68/2018. (IV. 9.) KORM. RENDELETHEZ
A régészeti feladatellátás költségeire alkalmazható legmagasabb hatósági árak
(A táblázat az árakat a régészeti feladatellátás tevékenységei szerinti bontásban tartalmazza.)
A

B

C

1

Feladat

Egység

Ár (forintban)

2

Terepbejárás

3

a) Nem nyomvonalas

Ft/1 ha

4
5

Ft/km
Ft/km
Ft/m˛

20 + áfa

Ft/m˛
Ft/m˛
Ft/m˛

40 + áfa
140 + áfa
120 + áfa

Ft/10 ha/km

15.000 + áfa

Ft/10 ha/km

160.000 + áfa

Ft/1 ha
Ft/km
Ft/km
Ft/km

32.000 + áfa
160.000 + áfa
240.000 + áfa
320.000 + áfa

Ft/1 ha/km

18.000 + áfa

Ft

80.000 + áfa

22

b) Nyomvonalas (20 méter szélességig)
c) Nyomvonalas (20 méternél szélesebb)
Fémkereső műszerrel végzett lelet- és lelőhelyfelderítés
További lelőhely-diagnosztikai módszerek
1. Geofizikai kutatás
a) Mágneses mérés
b) Talajradaros mérés
c) Talajellenállás-mérés
2. Légifelvételezés (földről irányított repülő
szerkezetről, motoros sárkányrepülőről, repülőgépről)
3. Kis felületű szisztematikus mintavétel (lapátteszt,
fedett, egyéb módszerrel nem vizsgálható területek
kutatására)
4. Fedett területek komplex vizsgálata (fúrás,
lapátteszt és geofizika lehetőség szerinti kombinációja)
a) Nem nyomvonalas
b) Nyomvonalas (2 méter szélességig)
c) Nyomvonalas (20 méter szélességig)
d) Nyomvonalas (20 méternél szélesebb)
5. Talajtani kutatások (sekély mélységű fúrás a
régészeti lelőhelyek réteg- és talajviszonyainak
meghatározásához)
Örökségvédelmi kockázatelemzés
(a próbafeltárások megkezdése előtt)
Kutatási terv készítése (további lelőhely-diagnosztikai
módszerek alkalmazásának tervezése a próbafeltárás
előkészítéséhez)
a) Nem nyomvonalas

4.000 + áfa,
de legalább 20.000 + áfa
40.000 + áfa
80.000 + áfa

Ft

23

b) Nyomvonalas

30. 000 + áfa
10.000 + áfa,
de legalább 30.000 + áfa

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Próbafeltárás (az ár a földmunka költségét nem
tartalmazza)
a) egy vagy több korszak történeti összefüggésben
25 megmaradt emlékanyagának feltárása (1 vagy 2 rétegű)
10 méteres poligonnal határolt

Ft/km

24

Ft/m˛

3.150 + áfa

26

b) többrétegű lelőhely (3 rétegtől)

Ft/m˛

27
28
29
30

c) történeti városmag esetén
d) negatív eredménnyel járó próbafeltárás
Feltárási projektterv összeállítása
a) Nem nyomvonalas

Ft/m˛
Ft/m˛

3.150 × (rétegszám–1) +
áfa
31.500 + áfa
1.100 + áfa

Ft

50.000 + áfa

31
32

b) Nyomvonalas (3,5 méter szélességig)
c) Nyomvonalas (3,5 méternél szélesebb)
Előzetes régészeti dokumentáció járulékos költségei:
térképészeti előfeldolgozási díj [ha a beruházó nem
tud olyan georeferált, CAD vagy GIS alapú digitális
33
állományokat biztosítani, melyeken egyértelműen
azonosítható a beruházás helye, kiterjedése, és
lehetőleg a földmunka mértéke (keresztszelvények)],
koordináció
Teljes felületű feltárás 10 méteres poligonnal határolt
34
területe (az ár a beruházó által végzett földmunka
költségét nem tartalmazza)
a) egy vagy több korszak történeti összefüggésben
35
megmaradt emlékanyagának feltárása (1 vagy 2 rétegű)

Ft
Ft/km

30.000 + áfa
50.000 + áfa

Ft

25.000 + áfa

Ft/m˛

3.150 + áfa

36

Ft/m˛

3.150 × (rétegszám–1) +
áfa

Ft/m˛

15.750 + áfa

Ft/m˛

31.500 + áfa

Ft/m˛

47.250 + áfa

Ft/m˛

63.000 + áfa

Ft/m˛

100.000 + áfa

37
38
39
40
41

b) többrétegű lelőhely (3 rétegtől)
c) történeti városmag, kis intenzitású (kis mélység,
csekély fedettség, kevés objektum)
d) történeti városmag kis intenzitású (nagy mélység,
csekély fedettség, kevés objektum)
e) történeti városmag, közepes intenzitású (közepes
mélység, közepes fedettség, területileg összefüggő
objektumok)
f) történeti városmag (nagy mélység, intenzív
fedettség, egymást átfedő objektumok)
g) történeti városmagban 5 m˛ alatti alapterületu
feltárás (5 métert meghaladó mélység, intenzív
fedettség, egymást átfedő objektumok)

42

Régészeti megfigyelés

Ft/óra

43

Megfigyelés keretében végzett bontómunka
Régészeti leletek elhelyezésének vagy végleges
befogadásának egyszeri költsége

Ft/m˛

8.000 + áfa,
de legalább 36.000/nap
+ áfa
3.150 + áfa

Ft/mł

250.000 + áfa

44

