
 

 

1. SZ. FÜGGELÉK: A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2001. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY EREJÉNÉL 
FOGVA ÁLTALÁNOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ - SZABÁLYOZÁSI TERVEN JELÖLT -NYILVÁNTARTOTT 

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK JEGYZÉKE 
 
Azonosított régészeti lelőhely 
A település területén a régészeti kutatások, valamint az adattári adatok vizsgálata alapján 6 db 
azonosított, a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárságának 
nyilvántartásában is szereplő lelőhelyről van adatunk.  
 
A régészeti lelőhely védelmének kategóriái: 
Nyilvántartott régészeti lelőhely 
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény alapján a KÖH által nyilvántartott lelőhelyek 
általános régészeti védelem alatt állnak. Ez alapján a település területén található 6 régészeti lelőhely 
általános védelem alá esik. 
 

1. Ceglédbercel – Gerjepart (A település településszerkezeti tervének 2009. évi módosítását 
ábrázoló térképén a 8. számú lelőhely) 

Lelőhely-azonosító: 33996 
A lelőhely megjelölése: rézkori telep, Árpád-kori telep, Árpád-kori templom és Árpád-kori 
templom körüli temető 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: a legelő, rét művelési ág megváltoztatása szántóra vagy erdőre, 
erőtelepítés, a meglévő erdő helyén erdőirtás utáni tuskózás, továbbá talajlazítás, az eddiginél 
mélyebb szántás rombolhatja a lelőhely még ép, mélyebben található részeit, rétegeit 
 

 
2. Ceglédbercel – Aranyhegy (A település településszerkezeti tervének 2009. évi módosítását 

ábrázoló térképén az 1. számú lelőhely) 
Lelőhely-azonosító: 35633 

A lelőhely megjelölése: őskori telep, szarmata telep 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: útépítés és a hozzá kapcsolódó földmunkák veszélyeztetik első 
sorban ezt a lelőhelyet, emellett az Aranyhegyen található jelenleg többnyire műveletlen, füves 
területek esetleges mélyszántása, talajlazítása, gyümölcsös vagy erdő telepítése, építkezések és 
minden 30 cm-nél mélyebb földmunkával járó tevékenység veszélyezteti a lelőhelyet 

 
3. Ceglédbercel – Nagy-földek (A település településszerkezeti tervének 2009. évi módosítását 

ábrázoló térképén az 2. számú lelőhely) 
Lelőhely-azonosító: 35634 

A lelőhely megjelölése: őskori telep, szarmata telep 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 

A lelőhely veszélyeztetettsége: útépítés és a hozzá kapcsolódó földmunkák veszélyeztetik 
elsősorban a lelőhelyet, emellett a szántó művelési ág megváltoztatása gyümölcsösre vagy 
erdőre, a mélyszántás, talajlazítás is rombolhatja a lelőhelyet 

 
4. Ceglédbercel – Egyetértés Tsz-központ (A 2009. évi térképen 7. számú lelőhely.) 

Lelőhely-azonosító: 39417 
A lelőhely megjelölése: bronzkori telep, szarmata telep, Árpád-kori telep 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: földmunkával járó közművek kiépítése, épületbővítések 

 
5. Ceglédbercel – Cegléd-tanyák 1. 



 

 

Lelőhely-azonosító: 66967 
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú telep 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: a lelőhelyet veszélyezteti a szántás, főleg az eddiginél mélyebb 
szántás, a talajlazítás és minden 30 cm-nél mélyebb földmunkával járó tevékenység. 
Veszélyezteteti a lelőhelyet a szántó művelési ág erdőre, gyümölcsösre változtatása, hiszen a 
fák, a szőlő és más növények telepítésekor 30 cm-nél mélyebb földmunka történik. 

 
6. Ceglédbercel – Cegléd-tanyák 2. 

Lelőhely-azonosító: 66969 
A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú telep 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: a lelőhelyet veszélyezteti a szántás, főleg az eddiginél mélyebb 
szántás, a talajlazítás és minden 30 cm-nél mélyebb földmunkával járó tevékenység. 
Veszélyezteteti a lelőhelyet a szántó művelési ág erdőre, gyümölcsösre változtatása, hiszen a 
fák, a szőlő és más növények telepítésekor 30 cm-nél mélyebb földmunka történik. 

 
Régészeti érdekű terület a településen nem található. 

 
 
 
 
  


