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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 
Régészeti szakterületi rész 

Veszprémvarsány településrendezési tervéhez 
 
 
Megrendelő: Trend-Terv Kft. 

                       9081 Győrújbarát, Fő u. 26. 

 
 
A tanulmány tárgya:  
 
Veszprémvarsány Község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
hosszútávra szóló településfejlesztési koncepciót és településrendezési tervet készíttet, 
amelyhez a 2001. évi LXIV. törvényben előírtak szerint örökségvédelmi hatástanulmányt is 
mellékelni kell. Jelen tanulmány az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi 
részét képezi. 

 
Jelen tanulmányt a “szerzői jogról” szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi 
védelem illeti meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, régészeti 
lelőhelyre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy továbbadása csak a szerző 
engedélyével, a 17/2002 (VI. 21.) NKÖM rendelet 7. §, valamint a 47/2001 (III. 27.) 
Kormányrendelet szabályai szerint történhet.  

 
 
Törvényi környezet: 

 

A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb 

jogszabályok: 

 
149/2000. (VIII. 31.) Kormányrendelet – a régészeti örökség védelméről szóló Európai 

Egyezmény kihirdetéséről 

2001. évi LXIV. törvény – a kulturális örökség védelméről 

191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – az örökségvédelmi bírságról 

14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet – a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről  

303/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet - a történelmi emlékhelyekről  

45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet - a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra 

vonatkozó szabályokról  

439/2013. (XI.20.) Kormányrendelet - a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel 

kapcsolatos szakértői tevékenységről 
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2014. évi CVI. törvény - a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az 

azzal összefüggő törvények módosításáról 

13/2015. (III. 11.) MvM rendelet - a régészeti lelőhely és a műemléki érték 

nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet 

megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól 

39/2015. (III. 11.) Kormányrendelet - a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 

kapcsolatos szabályokról 

496/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet – a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 

68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet - a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 

 

A 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján a régészeti területeket három 

kategóriába lehet besorolni: 

1. fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek 
2. nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
3. régészeti érdekű területek. 

 
 
1. Védett régészeti lelőhelyek esetében: 

 

A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett régészeti 

lelőhely kategóriába kell sorolni. Kiemelten védett az a lelőhely, mely kivételes tudományos 

jelentőséggel, és nemzetközi vagy országos szempontból kiemelkedő fontossággal bír. 

Fokozottan védett az a régészeti lelőhely, melynek tudományos jelentősége megállapítható, és 

egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bír. A védetté nyilvánított régészeti 

lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges 

állapotromlását eredményezheti. (2001. évi LXIV. tv. 13. §) 

 
 
2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében: 

 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak (2001. évi LXIV. tv. 11. §). 

A régészeti lelőhelyeket - a fenntartható használat elvének figyelembevételével - csak olyan 

mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya számottevően ne csökkenjen, illetve 

eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak (2001. évi LXIV. tv. 9. §). 

A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban és eredeti 

összefüggéseikben kell megőrizni. A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a 

régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A 

régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók 
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el. A régészeti feltárások költségeit - a mentő feltárás kivételével - annak kell fedeznie, akinek 

érdekében a feltárás szükségessé vált. (2001. évi LXIV. tv. 10. és 19. §) 

A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén 

megelőző régészeti feltárást (régészeti megfigyelést, próbafeltárást vagy teljes felületű 

feltárást) kell végezni. (2001. évi LXIV. tv. 22. § (1) bekezdés) 

Régészeti megfigyelést kell előírni, ha a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély 

mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit, továbbá 

ha a régészeti örökségi elemek előfordulása szórványos, vagy ha a beruházással kapcsolatos 

földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét, vagy a 

régészeti lelőhely korábbi bolygatása esetén. Próbafeltárást kell előírni, ha előzetes régészeti 

dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez nem végeztek próbafeltárást, 

valamint, ha földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg, 

illetve ha a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy 

rétegsora nem ismert. 

Teljes felületű feltárást kell előírni, ha a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész 

hazánk múltjának nagyjelentőségű, egyedi vagy pótolhatatlan forrása, vagy ha a beruházás 

történeti városmag területén valósul meg. (2001. évi LXIV. tv. 22. § (3) bekezdés) 

 
Régészeti feltárás feltárási engedély alapján végezhető. Az engedélyt a fővárosi és a megyei 

kormányhivatalok (a továbbiakban: hatóság) adják ki. A régészeti feltárásra vonatkozó 

szerződést a beruházónak a feltárásra jogosult intézménnyel kell megkötnie. (2001. évi LXIV. 

tv. 20. § (1) és (2) bek.; 2001. évi LXIV. tv. 22. § (5-10) bek.). 

Az engedélyezési eljárás miatt célszerű már a tervezés előtt a hatóság előzetes nyilatkozatát 

kérni, hogy az adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása, 

halastó kialakítása, stb.) hozzá fognak-e járulni, s ha igen, akkor milyen feltételekkel. Így a 

később megvalósíthatatlannak minősülő fölösleges tervezés, illetve a feltárás miatt történő 

nem várt időbeli csúszás és költségnövekedés kiküszöbölhető vagy előre kalkulálható lesz. 

(2001. évi LXIV. tv. 65. § (1) bekezdés) 

 
A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése 

büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását 

eredményezi (2001. évi LXIV. tv. 82-85. §). 

 

3. Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan észlelt 

régészeti lelőhely előkerülése esetében. 

 

Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely 

előkerülése várható vagy feltételezhető. E területekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, 
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mint a beruházás során nem várt módon előkerülő régészeti leletekkel és objektumokkal 

fedett területekre. (2001. évi LXIV. tv. 7. § 29. pont) 

Amennyiben régészeti feltáráson kívül régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a 

munka felelős vezetője), az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa 

folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni és a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul 

bejelenteni. Köteles továbbá a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet 

őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig 

gondoskodni (2001. évi LXIV. tv. 24. §). 

A korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhely, illetve 

lelet feltáráson kívüli felfedezője vagy bejelentője anyagi elismerésben részesíthető. (2001. 

évi LXIV. tv. 26. §) 

 
 
Az örökségvédelmi hatástanulmányról 

 
Kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a település fejlesztési koncepciójának 

kidolgozása során. Amennyiben a fejlesztési koncepció készítésekor nem készült vagy a 

rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél 

régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. (2001. évi LXIV. tv. 85/A. § 

(1-2) bek.).  

 
A készítendő hatástanulmányok tartalmi követelményeit részletesen tartalmazza a 68/2018. 

(IV. 9.) Kormányrendelet 14. és 15. melléklete. Ugyanezen rendelet 83. §-a értelmében a 

hatástanulmány elkészítésére jogosult: 

a) az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában a 

régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 

kormányrendelet szerint régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő, 

b) a helyi építési szabályzat kidolgozása során a 3. § (3) bekezdésében kijelölt 

örökségvédelmi szerv, amely az újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület 

terepbejárását térítésmentesen, 60 feltárásra alkalmas nap alatt végzi el, 

c) az örökségvédelmi hatástanulmány műemléki szakterületi munkarésze vonatkozásában - 

kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat - a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel 

kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint műemléki terület 

műemléki érték dokumentálása szakterületen szakértői tevékenység végzésére jogosult 

szakértő vagy az, aki a hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta elkészítésére egyébként 

jogosultsággal bír. 
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1) Vizsgálat (értékfelmérés):  
 
a) Történeti leírás, régészeti örökség: 
 
1. 1. Történeti összefoglaló 

 
A község neve a jász (as) népnévből származik. A név eredetileg Osján vagy Vosján volt, 

amely később Vassán, majd Varsány alakúvá fejlődött. A név jász népesség honfoglalás kori, 

illetve kora Árpád-kori megtelepedésére utal.  

A falu a pannonhalmi apátság veszprémi birtoktestének legnépesebb települése volt. Szerepel 

az 1002. évi alapítólevél utóiratában és az 1090 körüli birtokösszeírásban. A falu Szent 

Adalbert tiszteletére szentelt temploma már az 1080-as években állt. A fennmaradt oklevelek 

1102-ben, 1175-ben, 1216-ban, illetve 1225 és 1239 között ismételten említik (lásd alább – 1. 

lelőhely). 1210-ben pereskednek a pannonhalmi apátság itteni népeinek a bakonyi erdőispán 

által történt jogtalan megadóztatása miatt.  

1356-ban a cseszneki királyi ispán Varsány nagy részét a cseszneki várbirtokhoz csatolta és 

arra falut telepített, amit Sikátornak nevezett el. Itt kell megemlíteni, hogy mai 

Veszprémvarsány területén található az elpusztult középkori Keresztúr falu, amely a 

pannonhalmi apátság birtokában volt és egyháza (Szent Kereszt templom) a 12. századtól 

kezdve több ízben szerepel az oklevelekben. A település a 15. század végén elnéptelenedik és 

földjét a varsányi jobbágyok bérlik, később határa Varsányéba olvadt (lásd alább – 9. 

lelőhely). 

A falu fejlődését a veszprém-győri kereskedelmi útvonal melletti fekvése nagyban 

előmozdította. Kedvező fekvése azonban a 16-17. századi háborús időkben veszedelmet 

hozott rá. 1542-ben a török becsapások miatt népe elhagyta; a század végére ugyan újra 

benépesült, ám a tizenötéves háború során újra elpusztult. Az elfutott lakosok 1606 után 

kezdtek visszatérni és vállalták a török adó fizetését. 1683-ban a Bécs felé vonuló török 

csapatok ismét leégették a falut és ekkor elpusztult középkori temploma is. Varsány a 18. 

században gyors fejlődésnek indul, nő a lakosság száma, nagymértékben kiterjed a szőlővel 

beültetett terület. 1725-ben újjáépítik a lerombolt templomot. A mai copf stílusú templomot 

1785-ben építtette a pannonhalmi apátság.  

A középkori Varsány falu minden valószínűség szerint a mai település helyén állhatott, 

maradványait főként a katolikus templomhoz közelebb eső térségben kereshetjük. 

 

1.2. Levéltári források, forráskiadványok  

Számos középkori oklevélben találunk Veszprémvarsányra vonatkozó adatot. Mindezek 

kivétel nélkül fellelhetők a Magyar Országos Levéltár Diplomatikai Levéltárában (MOL DL), 

és a Pannonhalmi Bencés Főapátság Levéltárában. Az oklevelek egy része ki van adva. A 

legfontosabb forráskiadványok Veszprémvarsány történetéhez: A Pannonhalmi Szent 

Benedek-Rend története. I-XII/B. Szerk.: Erdélyi László-Sörös Pongrác. Budapest, 1902-
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1916.; Wenzel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár I-XII. Pest-Budapest 1860-1874.; Anjou-

kori okmánytár I-VII. Szerk.: Nagy Imre-Nagy Gyula, Budapest 1878-1920.; Anjou-kori 

oklevéltár. Szerk.: I-VI. Kristó Gyula, VII-X. Blazovich László, Géczi Lajos, XI. Almási Tibor, 

XXIII. Piti Ferenc. Budapest-Szeged, 1990-2000.; Zsigmond-kori oklevéltár I-II. 

Összeállította: Mályusz Elemér. Budapest. 1951-1958. III-IV. Mályusz Elemér kéziratát kieg. 

és szerk.: Borsa Iván (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok). 

Budapest 1993-1994.; 

A kora újkori források fellelési helye ugyancsak elsősorban a Pannonhalmi Bencés Főapátság 

Levéltárában található. Emellett találhatók adatok Veszprém vármegye közgyűlési 

jegyzőkönyveiben, valamint a dikális összeírásokban (Veszprém megyei Levéltár).  

Térképi források: Veszprémvarsányról elsősorban a Pannonhalmi Bencés Főapátság 

Levéltárában találunk kéziratos térképeket. Értékes ábrázolásokat őriz a Veszprém megyei 

Levéltár is. Pótolhatatlanok az I., II. és a III. katonai felmérés vonatkozó térképszelvényei. 

Fellelési helyük a Hadtörténelmi Térképtár (Hadtörténeti Intézet).  

 
 

1. 3. Történeti szakirodalom  

 
A Pannonhalmi Szent Benedek-Rend története. I-XII/B. Szerk.: Erdélyi László-Sörös Pongrác. 

Budapest, 1902-1916.  

Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában III. Bp., 1897. 259.  

Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Harmadik kiadás. Budapest, 1983. 692.  

Vályi András: Magyarországnak leírása. III. Budae, 1799.  

Koppány Tibor: Középkori templomok és egyházas helyek Veszprém megyében. Veszprém 

Megyei Múzeumok Közleményei 6. (1967) 117-150. 

Solymosi László: Albeus mester összeírása és a pannonhalmi apátság tatárjárás előtti 

birtokállománya. Mons Sacer 996-1996. Pannonhalma 1000 éve I. Szerk.: Takács Imre. 

Pannonhalma, 1996. 515-527. 

Horváth József: A monostorkörnyék falvainak mindennapjai a 16-17. században. Uo. II. 25-

38. 

Ila Bálint-Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest, 1964. 405-

406. 

Kovacsics József: Veszprém megye településhálózata és a falvak etnikai képe. Veszprém, 

1977. 

Pákay Zsigmond: Veszprém vármegye története a török hódoltság korában a rovásadó 

összeírás alapján (1531-1696) Veszprém, 1942. 

Bolla József: Veszprémvarsány múltja és jelene. Veszprémvarsány, 1993. 



 8

Dax Margit - Éri István - Mithay Sándor - Palágyi Szilvia - Torma István: Veszprém Megye 

Régészeti Topográfiája. A pápai és a zirci járás. Budapest, 1972. (Magyarország Régészeti 

Topográfiája 4.) 258-261.  

Veszprém megye kézikönyve II. (Magyarország megyei kézikönyvei 18.) Főszerk.: Hamar 

Imre. Budapest, 1998. 564-566. 

 

 

2. Régészeti örökség 

 
1. lelőhely. Római katolikus templom (MRT 79/1. lelőhely) (55528) 

Régészeti jelenségek: Templom: középkor. Csontvázas temető: középkor, kora újkor. Faragott 

kő: középkor. Település: középkor. 

Leírás: A település középkori temploma az adatok szerint a jelenlegi helyén állhatott. A Szent 

Adalbert tiszteletére szentelt templom a 11. században épült. A régi templom egyes források 

szerint 1683-ban pusztult el. 1725-ben újjáépítik. A mai copf stílusú templomot 1785-ben 

építtette a pannonhalmi apátság. 1934-ben és 1950-ben a templom mellett koporsós sírokra 

bukkantak, melyekből állítólag az 1710. évből származó pénzek kerültek elő. A középkori 

Varsány falu a templom környékén terülhetett el. A templom körül 2005-ben néhány 

középkori kerámiatöredék és faragott (?) kövek kerültek elő (Virágos Gábor).  

Forrás: Dax Margit - Éri István - Mithay Sándor - Palágyi Szilvia - Torma István: Veszprém 

Megye Régészeti Topográfiája. A pápai és a zirci járás. Budapest, 1972. (Magyarország 

Régészeti Topográfiája 4.) /továbbiakban: MRT/ 259.; a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum 

(korábban Veszprémi Bakonyi Múzeum) Régészeti Adattára /továbbiakban: LDM RA/ 8673;  

A Veszprém vármegyei Múzeum által az 1900-as évektől 1936-ig vezetett lelőhelykataszter-

kötet és mellékletei /továbbiakban: Rég kat./ I. 281.; Genthon István: Magyarország 

művészeti emlékei I. Budapest, 1959. 423.; Koppány Tibor: Középkori templomok és 

egyházas helyek Veszprém megyében. Veszprém megyei Múzeumok Közleményei 6. (1967) 

147.; Ila Bálint-Kovacsics József, 1964. 405.; Csánki Dezső, 1897. 259.; Erdélyi László: A 

Pannonhalmi Szent Benedek-Rend története. I. Budapest, 1902. 250-251.; Sörös Pongrác: A 

Pannonhalmi Szent Benedek-Rend története. II. Budapest, 1903. 426-427.; Virágos Gábor: 

Veszprém megye, pápai és zirci járás (35 település). KÖH 600/666/1/2006. 

Helyrajzi szám(ok): 208, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293/2, 295, 296/2, 297/1, 298, 

299, 159, 160, 163, 164, 304. 

 

2. lelőhely. Kisgyűrű (MRT 79/2. lelőhely) (53279). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: római kor. 

Leírás: A lelőhely a Bakonypéterd felé vezető úttól nyugatra fekvő domb lejtőjén található. A 

terület mezőgazdasági művelés alatt áll. A domboldalon tegula - és kerámiatöredékek kerültek 
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elő. A lelőhelyen több ízben folyt terepbejárás: Torma István (1967); Takács Károly (2004); 

Virágos Gábor (2005); Stibrányi Máté (2010).  

Forrás: MRT 259; Takács Károly: Jelentés helyszíni szemléről Veszprémvarsány és Sikátor 

határában. KÖH 600/192/2005.; Virágos Gábor: Veszprém megye, pápai és zirci járás (35 

település). KÖH 600/666/1/2006.; Reményi László-Stibrányi Máté: Terepbejárási 

dokumentáció, NABUCCO gázvezeték, Dunántúli szakasz, 2009-2010. KÖH 600/2167/2010. 

Helyrajzi szám(ok): 050. 

 

3. lelőhely. Téglagyár (Bánhegy) (MRT 79/3.) (53278). 

Régészeti jelenségek: Telep: késő bronzkor. Felszíni telepnyom: római kor, középkor. 

Leírás: A lelőhely a Bakonypéterd felé vezető úttól keletre fekvő, északnyugat-délkeleti 

irányban elnyújtott, markáns dombon található. A kavicsos, löszös talajú domb felszínén 

gyűjtött leletek mellett a téglagyár kitermelőhelyének partoldalában őskori beásásokat is 

észleltek. Az agyagbányászás következtében a régészeti lelőhely jelentős része 

megsemmisült. A felhagyott bányagödröket mára részben feltöltötték, illetve feltöltik. 

Jelentős részét növényzet nőtte be. A lelőhely többi része szántóföldi művelés alatt áll. A 

területre 2020-ban napelem-parkot telepítettek. A lelőhelyen több ízben folyt terepbejárás: 

Torma István (1967); Takács Károly (2004, 2021); Virágos Gábor (2005). 

Forrás: MRT 259; Takács Károly: Jelentés helyszíni szemléről Veszprémvarsány és Sikátor 

határában. KÖH 600/192/2005.; Virágos Gábor: Veszprém megye, pápai és zirci járás (35 

település). KÖH 600/666/1/2006. 

Helyrajzi szám(ok): 068/21, 068/22, 068/23, 068/24, 068/25, 068/26, 068/4, 069/3, 069/4, 

069/5, 068/17, 068/18, 068/19, 068/20, 671/2, 674, 671/3, 660/3. 

 

4. lelőhely. Céhegyi-dűlő (MRT 79/4. lelőhely) (55532) 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, késő bronzkor. 

Leírás: A terület a 3. lelőhelytől keletre, kelet felé markánsan emelkedő domboldalon 

található. Valószínűleg összefügg a 3. lelőhellyel. A lelőhely területe szántóföldi művelés alatt 

áll. A lelőhelyen 1967-ben (Dax Margit Palágyi Szilvia) és 2005-ben (Virágos Gábor) folyt 

terepbejárás. 

Forrás: MRT 259.; Virágos Gábor: Veszprém megye, pápai és zirci járás (35 település). KÖH 

600/666/1/2006. 

Helyrajzi szám(ok): 078/1.  

 

5. lelőhely. Kisgyűrű II. (53280). 

Régészeti jelenségek: Épület: római kor. Felszíni telepnyom: római kor.  

Leírás: A lelőhely a Bakonypéterd felé vezető úttól nyugatra fekvő domb lejtőjén, a 

lelőhelytől délre található. A terület mezőgazdasági művelés alatt áll. Kerámiatöredékek 
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mellett tégla - és kőtöredékek is hevernek a felszínen. A lelőhelyet Takács Károly 

terepbejárása alapján ismerjük.  

Forrás: Takács Károly: Jelentés helyszíni szemléről Veszprémvarsány és Sikátor határában. 

KÖH 600/192/2005. 

Helyrajzi szám(ok): 050. 

 

6. lelőhely. Puszta-hegy (MRT 79/6. lelőhely) (55534) 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: középkor. 

Leírás: A lelőhely a Pusztahegytől keletre fekvő dombocskán található. A terület szántóföldi 

művelés alatt áll. A szántásban szürke, korongolt palack oldaltöredékeket és kevés apróra 

törött középkori kerámiát találtak. A lelőhelyen 1967-ben (Dax Margit Palágyi Szilvia) és 

2005-ben (Virágos Gábor) folyt terepbejárás.  

Forrás: MRT 259.; Virágos Gábor: Veszprém megye, pápai és zirci járás (35 település). KÖH 

600/666/1/2006. 

Helyrajzi szám(ok): 085, 092/3, 092/4, 092/1, 092/2, 087. 

 

7. lelőhely. Dobzós-völgy (MRT 79/7. lelőhely) (55535). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor, római kor. Bizonytalan jellegű leletek: 

ismeretlen kor (őskor? római kor?). Éremlelet: ismeretlen kor. 

Leírás: A lelőhely a községtől délkeletre, a 82. sz. főút keleti oldalán, időszakos vízfolyás, 

illetve patakvölgy két oldalán helyezkedik el. A területet részben erdő fedi, részben 

szántóföldi művelés alatt áll. A lakossági bejelentések alapján ismert bizonytalan jellegű 

leletek a völgy keleti oldalán kerültek elő, egy részük szőlőforgatás közben. Régészeti 

terepbejárás során a szántásban jellegtelen, apróra törött őskori kerámiát, kovaszilánkot és 

római kerámiát találtak (Virágos Gábor-2005). 

Forrás: MRT 259.; Rég. kat. 281.; Virágos Gábor: Veszprém megye, pápai és zirci járás (35 

település). KÖH 600/666/1/2006. 

Helyrajzi szám(ok): 094/11, 096/1, 096/2, 095, 094/8. 

 

8. lelőhely. Újmajor (MRT 79/8. lelőhely) (55536). 

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: római kor. 

Leírás: A lelőhely a község határának déli részén, az egykori Új-major TSz állattartó telep 

nyugati szélén található. A lelőhely jórészt mezőgazdasági művelés alatt áll, ugyanakkor 

kiterjed a felhagyott TSz-telep (mára részben beerdősödött) területére is. Új-major mellett 

több ízben kerültek elő római településre utaló leletek. 2005-ben Virágos Gábor végzett 

terepbejárást a lelőhelyen. 

Forrás: MRT 259.; Rég. kat. 281.; Huszár Lajos: Éremlelőhelyek Veszprém megye területén. 

Veszprémmegyei Múzeumok Közleményei 1. (1963) 159.; Virágos Gábor: Veszprém megye, 

pápai és zirci járás (35 település). KÖH 600/666/1/2006. 
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Helyrajzi szám(ok): 0141/2, 0143/1. 

 

9. lelőhely. Keresztúr (MRT 79/9. lelőhely) (55539). 

Régészeti jelenségek: Templom: középkor. Felszíni telepnyom: Árpád-kor, késő középkor. 

Leírás: A lelőhely a 82. sz. főúttól keletre, a Cuha-pataktól északra, az erdő alján folyó kis 

patakra dűlő dombon helyezkedik el. A középkori forrásokból ismert Szentkereszt vagy 

Keresztúr falu maradványait kereshetjük itt. A domb déli lábánál egy omladékhalom látszik, 

amely valószínűleg kitermelt templomalap lehetett. Környezetében több kiemelkedés, 

omladékhalom figyelhető meg, amely esetleg a falu épületeinek nyoma lehet. A lelőhelyen 

Árpád-kori és késő középkori kerámiát, kő- téglatöredékeket, habarcsos kőtörmeléket találtak. 

Két nagyobb gödör is látszik, bemélyedő árkokkal. Az út bal oldalán a domboldalban három 

nagy löszbe vájt gödör és ezeket összekötő árkok látszanak, amelyek kelet felől övezik a 

dombot. A II. világháborúban itt nagyobb csata zajlott, valószínűleg lövészárkok, lőállások 

lehetnek a területen. A terület jelenleg erdővel borított. A lelőhelyen 1967-ben (Dax Margit 

Palágyi Szilvia) és 2005-ben (Virágos Gábor) folyt terepbejárás. 

Forrás: MRT 259-260.; Virágos Gábor: Veszprém megye, pápai és zirci járás (35 település). 

KÖH 600/666/1/2006.; Erdélyi László,1902. 252-253.; Sörös Pongrác, 1903. 128.; Ila Bálint-

Kovacsics József, 1964. 213.;  Csánki Dezső, 1897. 237.; Virágos Gábor: Veszprém megye, 

pápai és zirci járás (35 település). KÖH 600/666/1/2006.   

Helyrajzi szám(ok): 0103, 0105/1, 0101. 

 

10. lelőhely. Hamarászó (53281).  

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: Árpád-kor, késő középkor, kora újkor. 

Leírás: A lelőhely a községtől nyugatra egy ovális alakú domb keleti lejtőjén helyezkedik el. 

A felszíni leletek a domboldal alsó részén koncentrálódnak. A lelőhely kiterjedését nem 

sikerült megállapítani. A terület szántóföldi művelés alatt áll. A lelőhelyet Takács Károly 

terepbejárása alapján ismerjük.  

Forrás: Takács Károly: Jelentés helyszíni szemléről Veszprémvarsány és Sikátor határában. 

KÖH 600/192/2005. 

Helyrajzi szám(ok): 017. 

 

11. lelőhely. Laposi-dűlő (53284).  

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: késő középkor, kora újkor. 

Leírás: A lelőhely a belterület (Ady Endre utca) és a 82. sz. út közötti enyhén lejtő 

domboldalon helyezkedik el. A területen szőlőültetvény található, ezért számolni kell a 

régészeti jelenségek bolygatásával. A lelőhelyet Takács Károly terepbejárása alapján 

ismerjük. 

Forrás: Takács Károly: Jelentés helyszíni szemléről Veszprémvarsány és Sikátor határában. 

KÖH 600/192/2005. 
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Helyrajzi szám(ok): 1401/4, 1401/5, 1401/6, 1401/7, 1401/8, 1401/9, 1401/10, 1401/11, 

1401/12, 1401/13, 1401/14, 1401/15, 1401/16, 1401/17, 1401/18, 1401/19, 1401/20, 1401/21, 

1401/23, 1401/26, 1401/27, 1401/28, 1401/29, 1401/30, 1401/31, 1401/32, 1401/33, 1401/34, 

1401/34, 1401/35, 1401/36, 1401/37, 1401/38, 1401/39, 1401/,40. 

 

12. lelőhely. Kisgyűrű III. (74233).  

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor, késő vaskor, Árpád-kor. 

Leírás: A lelőhely a községtől északnyugatra, a Románd felé vezető út déli oldalán található. 

A terület mezőgazdasági művelés alatt áll. A lelőhelyet Stibrányi Máté 2010-ben végzett 

terepbejárása alapján ismerjük. 

Forrás: Reményi László - Stibrányi Máté: Terepbejárási dokumentáció, NABUCCO 

gázvezeték, Dunántúli szakasz, 2009-2010. KÖH 600/2167/2010.; Reményi László - 

Stibrányi Máté: Veszprémvarsány határa. In: Régészeti kutatások Magyarországon 2010. 

Szerk.: Kisfaludi Júlia. Bp., 2012. 405. 

Helyrajzi szám(ok): 050. 

 

13. lelőhely. Patak-oldal (74229).  

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: bronzkor, késő vaskor, középkor. 

Leírás: A lelőhely a 82. sz. főút és a 832. sz. út kereszteződésénél, a Bornát-érbe torkolló 

patak déli oldalán helyezkedik el. A patak irányába lejtő terület szántóföldi művelés alatt áll. 

A lelőhelyet Stibrányi Máté 2010-ben végzett terepbejárása alapján ismerjük. 

Forrás: Reményi László - Stibrányi Máté: Terepbejárási dokumentáció, NABUCCO 

gázvezeték, Dunántúli szakasz, 2009-2010. KÖH 600/2167/2010.; Reményi László - 

Stibrányi Máté: Veszprémvarsány határa. In: Régészeti kutatások Magyarországon 2010. 

Szerk.: Kisfaludi Júlia. Bp., 2012. 405. 

Helyrajzi szám(ok): 057. 

 

14. lelőhely. Bánréti-dűlő (MRT 79/5 lelőhely) (55533).  

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor, római kor, Árpád-kor. 

Leírás: A lelőhely a község északkeleti széle mentén, egy időszakos patak völgyére néző 

domboldalon található. A nagy kiterjedésű területen sok római, néhány őskori és több Árpád-

kori kerámiatöredéket találtak. A terület mezőgazdasági művelés alatt áll. A lelőhelyet 

Virágos Gábor 2005-ben végzett terepbejárása alapján ismerjük. 

Forrás: Virágos Gábor: Veszprém megye, pápai és zirci járás (35 település). KÖH 

600/666/1/2006.  

Helyrajzi szám(ok): 068/9, 068/10, 068/11, 068/12, 068/13. 
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15. lelőhely. Bánréti-dűlő II.  

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: római kor, középkor. 

Leírás: A lelőhely az Ady Endre utcától északnyugatra, a temető mögötti domboldalon 

helyezkedik el. A mezőgazdasági művelés alatt álló terület keleti irányba, egy kis patak medre 

felé lejt. A szántott felszínen közepes intenzitással jelentkeztek római kori és középkori (13-

14. századra keltezhető) kerámiatöredékek. A lelőhely nyugati irányú kiterjedése bizonytalan. 

Észak felé talán összefügg a 14. lelőhellyel. A lelőhelyet Takács Károly 2021-ben végzett 

helyszíni szemléje alapján ismerjük. 

Forrás: A szerző felszíni gyűjtése. 

Helyrajzi szám(ok): 068/8, 070/1, 071/7, 071/8, 071/9,  

 

16. lelőhely. Románd, Varsányi határ (73869).  

Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom: őskor, Árpád-kor. 

Leírás: A lelőhely a Pápa felé vezető műút mellett, a Bornát-érbe torkolló kis ér melletti 

dombháton található. A lelőhely legnagyobb része Románd határába esik, déli vége átnyúlik 

Veszprémvarsány területére. A terület mezőgazdasági művelés alatt áll. A lelőhelyet 2010-

ben végzett helyszíni szemléje alapján ismerjük. 

Forrás: Losonczi Máté: Jelentés helyszíni szemléről, Románd, Varsányi határ, 2010. KÖH 

600/1888/2010. 

Helyrajzi szám(ok): 08/17, 08/16, 057. 

 
 

Azonosítatlan lelőhelyek: 

 
Régebbi szakanyagokban több olyan lelőhelyet említenek, amelyeket a rendelkezésre álló 

információk alapján ma már megközelítő pontossággal sem lehet lokalizálni. Ezeket a lelet-

előfordulásokat azonosítatlan lelőhelyként tartjuk számon, és mivel érdemben nem szólhatnak 

bele a településfejlesztési koncepció kialakításába, ezért nem tárgyaljuk őket.  

 
 
Régészeti érdekű területek:  

 
A mai település helyén kereshetjük a középkori Varsány falu régészeti maradványait, ezért a 

község teljes belterülete régészeti érdekű területnek minősül. Mivel a régészeti lelőhelyek 

kiterjedése nem állapítható meg pontosan, ezért régészeti érdekű területnek számít a már 

ismert lelőhelyek közvetlen környéke is.  

 

 

 

 



 14

f) Védettségek 
 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védettséget élveznek. A település területén 

külön rendeletben fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhely nem található. 

 
 

g) Az örökségi értékek elemzése 

 
Veszprémvarsány területén a népvándorláskor kivételével minden nagyobb régészeti korszak 

emlékei megtalálhatóak. A lelőhelyeken megfigyelt régészeti jelenségek többnyire telepek, 

települések, illetve felszíni telepnyomok. Két lelőhelyen templom, illetve temető 

maradványairól tudunk.  

A számos (összesen 6 db) őskori lelőhely és köztük a nagy kiterjedésű 3. lelőhely mutatja, 

hogy a település környéke már az őskorban lakott volt. A 3-4. és a 12-13. lelőhelyen 

bronzkori (késő bronzkori) településnyomok kerültek elő. A két utóbbi lelőhelyen előkerült 

késő vaskori emlékanyag a kelta népesség itteni megtelepedéséről tanúskodik.  

A római kor emlékeit hét régészeti lelőhely képviseli. A 2, 3, 5, 7, 8. 14. és a 15. lelőhelyen 

császárkori falusias települések maradványait rejtheti föld. A lelőhelyek közül ki kell emelni 

az 5. lelőhelyet, ahol római kori tégla-kő épület (villa?) maradványai kerülhetnek elő. 

A középkor emlékei kivételes gazdagságban maradtak fenn: tizenegy régészeti lelőhely 

képviseli az Árpád-kor és a késő középkor időszakát. Az 1. lelőhely a középkori Varsány falu 

templomát és templom körüli temetőjét őrzi. Nagy valószínűséggel a templom környékén, 

tehát a mai község helyén terült el a középkori falu is.  

A 9. lelőhelyen a középkori forrásokból ismert Szentkereszt vagy Keresztúr falu maradványait 

kereshetjük. Az elpusztult középkori falu a pannonhalmi apátság birtokában volt és egyháza 

(Szent Kereszt templom) a 12. századtól kezdve több ízben szerepel az oklevelekben. A 

település a 15. század végén elnéptelenedik és földjét a varsányi jobbágyok bérlik, később 

határa Varsányéba olvadt. A lelőhelyen egy nagyobb omladékhalom látszik, amely 

valószínűleg kitermelt templomalap lehetett. A környezetében megfigyelhető több kisebb 

kiemelkedés a falu épületeinek nyoma lehet. A lelőhelyen Árpád-kori és késő középkori 

kerámiát, kő- téglatöredékeket és habarcsos kőtörmeléket találtak. 

A 3, 6, 10, 11. 14. és a 15. lelőhelyen azonosított Árpád-kori és késő középkori telepnyomok a 

középkori Varsányhoz tartozó, de a falu központi településgócától térben különálló települési 

egységek régészeti maradványai lehetnek. A 12, 13. és a 15. lelőhelyen megfigyelt 

telepjelenségek feltehetően a középkori Romándhoz tartozó településgócok lehettek.  
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h) Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggés-rendszerében 

 
A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15. és a 16. lelőhely területe részben vagy teljes egészében 

szántóföldi művelés alatt áll. Az intenzív talajművelésnek, főként a mélyszántásnak a 

lelőhelyeken negatív hatásai vannak. Különösen nagyfokú a talajművelés következtében 

fellépő erózió okozta talajpusztítás és ezzel a régészeti jelenségek veszélyeztetettsége a 2, 3, 

5. és 10. lelőhelyen. A 3, 5. és a 10. lelőhelyen szabályos „vízmosásokat” tapasztaltunk a 

meredek felszíneken. Amennyiben a lelőhelyek területén fennmarad az intenzív 

talajforgatásos művelés, akkor jelentős károk keletkezhetnek a kulturális örökség elemeiben. 

A szőlőművelés (kerítés- és kordonépítés, szőlő-aláforgatás) szintén nagymértékben 

veszélyezteti a régészeti örökség elemeit. Szőlővel beültetett területen helyezkedik el a 11. 

lelőhely, ezért itt számítani lehet a régészeti jelenségek bolygatására.  

Erdővel borított területen található a 9. lelőhely, valamint a 7. és a 8. lelőhely egy része. 

Erdőtelepítés, kerítésépítés illetve fakitermelés, tuskókiszedés során a lelőhelyeken 

károsodhattak a régészeti értékek és a jövőben további veszélynek vannak kitéve.  

A 3. lelőhely egy részének teljes elpusztításához vezetett az itt évtizedeken át folyó 

agyagbányászat. A bányában kitermelés már nem folyik. A felhagyott bányagödröket mára 

részben feltöltötték, illetve feltöltik. Jelentős részét növényzet nőtte be. A területre 2020-ban 

napelem-parkot telepítettek. Az építés földmunkálatai során régészeti értékek károsodhattak. 

A 9. lelőhelyen nagy gödrök és ezeket összekötő árkok nyomai látszanak az erdőben. 

Valószínűleg lövészárkok, lőállások maradványai lehetnek. A földmunkák a középkori falu és 

a templom (temető) maradványait bolygathatták. 

A 8. lelőhely egy része kiterjed a felhagyott TSz-telep (Új-major) területére is. A telepen 

korábban folyt építkezések és egyéb földmunkák során régészeti értékek károsodhattak. 

 
A község középkori és kora újkori templom körüli temetője (1. lelőhely) a község 

belterületén, jórészt beépített területen található. Ezen a területen a különféle építkezések, és 

infrastrukturális beruházások miatt a régészeti jelenségek bolygatottsága nagymértékű lehet.  

Fontos megjegyezni, hogy a község teljes belterületén várható régészeti leletek, elsősorban 

középkori településmaradványok előkerülése. Amennyiben feltételezésünk helytálló, akkor 

ezek a régészeti értékek úgyszintén jelentős mértékben károsodtak az elmúlt évszázadok alatt. 
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2. Változtatási szándékok 
 
a) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 
 

• Tervezett falusias lakóterület-fejlesztés a Zrínyi Miklós utcától északra. 

• Tervezett falusias lakóterület-fejlesztés a Zrínyi Miklós utca folytatásában 

Bakonygyirót felé vezető úttól délre (017 hrsz). 

• Tervezett falusias lakóterület-fejlesztés az Ady Endre utca és a 82. sz. főút közötti 

területen.  

• Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek kijelölése a községtől északra a 82. sz. 

főút két oldalán. 

 
 
b) Infrastrukturális változás 
 
Erre vonatkozóan nincs adatunk. 
 

 
 
3. Hatáselemzés a különböző hatásterületek kijelölésével (hatásvizsgálat és 

javaslatok) 
 
a) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy 
pusztulásának lehetőségei 
 
A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15. és a 16. lelőhely területén folyó intenzív 

talajművelésnek, főként a mélyszántásnak negatív hatásai vannak. Különösen nagyfokú a 

talajművelés következtében fellépő erózió okozta talajpusztítás a 2, 3, 5. és a 10. lelőhelyen. 

Az említett régészeti lelőhelyek megmaradása nagyban függ attól, hogy a jelenlegi 

veszélyeztetés folytatódik-e, vagy pedig az érintett területeken más, bolygatással nem járó 

hasznosításra (például rét-legelőgazdálkodásra) térnek át. Hozzá kell tenni, hogy nincs 

szükség feltétlenül a művelési forma megváltoztatására, hiszen az egyes talajművelési módok 

és módszerek között is jelentős különbségek vannak a tekintetben, hogy milyen mélységben 

és mennyire drasztikusan mozgatják meg a talajt. A lelőhelyek területén előnyben kellene 

részesíteni a kis mélységű és minimális talajforgatással járó művelési módokat. 

A 11. lelőhelyen a szőlőművelés (kerítés- és kordonépítés, szőlő-aláforgatás), a 7, 8. és a 9. 

lelőhelyen az erdőgazdálkodás (erdőtelepítés, fakitermelés, tuskókiszedés) veszélyezteti a 

régészeti örökség elemeit.  

A község középkori és kora újkori templom körüli temetője (1. lelőhely) a község 

belterületén, jórészt beépített területen található. Ezen a területen a különféle építkezések, és 



 17

infrastrukturális beruházások miatt a régészeti jelenségek bolygatottsága nagymértékű lehet, 

és veszélyeztetettségük a jövőben is fennáll. 

 
A településrendezési tervben szereplő változtatások hat régészeti lelőhelyet érintenek: 

• A községtől északra, a 82. sz. főút két oldalán tervezett kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági terület érinti a 2, 3, 5. és a 12. lelőhelyet. 

•  A Zrínyi Miklós utca meghosszabbításától délre tervezett falusias lakóterület (017 

hrsz) érinti a 10. lelőhelyet. 

• Az Ady Endre utca és a 82. sz. főút között tervezett falusias lakóterület érinti a 11. 

lelőhelyet. 

 

Javasolom az említett fejlesztési területek más helyen való kijelölését vagy a területek 

lehatárolásának oly módon történő megváltoztatását, hogy régészeti lelőhelyeket ne 

érintsenek. Amennyiben az említett változtatásokra nincs lehetőség, akkor a hatóság 

mérlegelni fogja a tervezett beruházások által a régészeti örökségben keletkező 

visszafordíthatatlan folyamatok arányát, viszonyát, majd ezek alapján döntést hoz arról, hogy 

engedélyezi-e az egyes fejlesztéseket, s ha igen, milyen feltételekkel járul hozzá az engedély 

megadásához (pl: a beruházó költségére történő régészeti szakfelügyelet, próbafeltárás vagy 

teljes felületű feltárás elrendelésével).  

Alapvetően fontos, hogy az 5. lelőhelyen római kori tégla-(kő)épület maradványát rejti a föld. 

Földmunkák során helyben megőrzendő esetleges falmaradványok és más jelentős régészeti 

értékek sérülhetnek, ezért a lelőhely területe földmunkával járó fejlesztéssel mindenképp 

elkerülendő. Javasolni lehet ugyanakkor a lelőhely területén régészeti bemutatóhely 

létesítését. Amennyiben az említett római kori épület alapfalai még nem károsodtak jelentős 

mértékben, akkor azok tudományos projekt keretében történő feltárása, majd ezt követő 

konzerválása és részleges helyreállítása révén lehetővé válik a régészeti emlék 

nagyközönségnek történő bemutatása.  

Fontos megemlíteni ehelyütt, hogy a 9. lelőhelyen középkori templom maradványai rejlenek. 

Amennyiben az épületnek egybefüggő építészeti részletei, illetve rekonstruálható 

maradványai vannak, akkor javasolható azok feltárása, helyreállítása és bemutatása. Fel kell 

hívni a figyelmet arra, hogy a templomrom idegenforgalmi és megközelíthetőségi 

szempontból kimondottan kedvező helyen van: a Cuha-patak-völgyében, a 82. sz. főút 

mellett.  

 
Régészeti érdekű területek a településen:  

- A község belterületének egésze. 

- A már ismert régészeti lelőhelyek közvetlen környezete. 
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A régészeti lelőhelyeken kívül tervezett beruházások esetében felhívom a földtulajdonosok, a 

beruházók és a kivitelezők figyelmét, hogy ha földmunkák közben régészeti emlék vagy lelet 

kerül elő, a munka felelős vezetője köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és a jegyző 

útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni. A feltárásra jogosult intézmény 

intézkedéséig köteles a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a 

felelős őrzés szabályai szerint - gondoskodni. 

 
 
b) Folyamatok iránya, visszafordíthatósága 
 
Jelenleg károsan ható folyamat az intenzív talajművelés következtében állandósult eltérő 

mértékű bolygatás, amely a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15. és a 16. lelőhelyet érinti. A 

hasznosítási forma vagy a talajművelési módok megváltoztatásával a káros folyamatok 
megállíthatók lennének.  
 
 
 
c) Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei 
 
A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra az esetre, 
ha egy terület tulajdonosát vagy bérlőjét az előírások vagy a jogszabályból eredő 
kötelezettségei miatt hátrányok érik. Ugyanakkor semmi nem zárja ki a kárpótlás lehetőségét, 
ez minden esetben az érintett felek megegyezésétől függ. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az esetleges megelőző vagy próbafeltárások folyamán a 
beruházók számára költségcsökkentő tényező lehet a gépi, illetve gyalog munkaerő 
biztosítása. 
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4. Összefoglaló 
 
Veszprémvarsány közigazgatási területén a régészeti lelőhelyek száma jelenleg: tizenhat. A 

lelőhelyek közül egyik sem áll fokozott vagy kiemelt védelem alatt.  

A településen a népvándorláskor kivételével minden nagyobb régészeti korszak emlékei 

megtalálhatóak. A lelőhelyeken megfigyelt régészeti jelenségek többnyire telepek, 

települések, illetve felszíni telepnyomok. Két lelőhelyen templom, illetve temető 

maradványairól tudunk. 

 
A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15. és a 16. lelőhely területén folyó intenzív 
talajművelésnek, főként a mélyszántásnak negatív hatásai vannak. Különösen nagyfokú a 
talajművelés következtében fellépő erózió okozta talajpusztítás a 2, 3, 5. és a 10. lelőhelyen. A 
hasznosítási forma vagy a művelési módok megváltoztatásával a káros folyamatok 
megállíthatók lennének.    
A 11. lelőhelyen a szőlőművelés, a 7, 8. és a 9. lelőhelyen az erdőgazdálkodás veszélyezteti a 

régészeti örökség elemeit. Az 1. lelőhely területén a különféle építkezések, és infrastrukturális 

beruházások miatt a régészeti jelenségek bolygatottsága nagymértékű lehet, és 

veszélyeztetettségük a jövőben is fennáll. 

 
A településrendezési tervben szereplő változtatások hat régészeti lelőhelyet érintenek: 2, 3, 5, 

10, 11, 12. lelőhely. Javasolom a fentebb felsorolt fejlesztési területek más helyen való 

kijelölését vagy a területek lehatárolásának oly módon történő megváltoztatását, hogy 

régészeti lelőhelyeket ne érintsenek. Amennyiben az említett változtatásokra nincs lehetőség, 

akkor a hatóság döntést hoz majd arról, hogy engedélyezi-e az egyes fejlesztéseket, s ha igen, 

milyen feltételekkel járul hozzá az engedély megadásához. 

Alapvetően fontos, hogy az 5. lelőhelyen római kori tégla-(kő)épület maradványát rejti a föld. 

Földmunkák során falmaradványok és más jelentős régészeti értékek sérülhetnek, ezért a 

lelőhely területe földmunkával járó fejlesztéssel mindenképp elkerülendő. Amennyiben az 

említett római kori épület alapfalai még nem károsodtak jelentős mértékben, akkor javasolni 

lehet a lelőhely területén régészeti bemutatóhely létesítését. 

Hasonlóképpen javasolni lehet a 9. lelőhelyen található középkori templom maradványainak a 

helyreállítását és bemutatását, amennyiben az épületnek egybefüggő építészeti részletei, 

illetve rekonstruálható maradványai vannak.  
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5. Nyilatkozat  
 
 
Alulírott, Takács Károly, régész, nyilatkozom, hogy a 395/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 
3. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti előírásnak megfelelően szerepelek az adott 
örökségvédelmi szakterületre vonatkozó szakértői névjegyzékben.  

 
Régész diploma száma: 1510/2000 (ELTE-BTK). 
Szakértői engedély regisztrációs száma: R4XH98 
Nyilvántartásba vétel sorszáma: 17/2011 
 

Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány az örökségvédelmi jogszabályokkal 
és a hatósági előírásokkal összhangban készült, a tanulmányban szereplő tervezett 
megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek.  

 
 
 

Győr, 2021. március 31. 
 
 
 
 

/Takács Károly/ 
 

 
 
 

 
  
 


