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BEVEZETÉS 
 
Jelen települési örökségvédelmi hatástanulmány Csesznek, Bakonyoszlop és Bakonyszentkirály települések 
településrendezési terveihez készülő alátámasztó munkarész, melyet a kulturális örökség védelmével 
kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet alapján állítottunk össze. 
A településekre 2005-ben készült településrendezési terv és ahhoz kapcsolódó örökségvédelmi tartalmú 
építészeti munkarész, melyet a munka során felülvizsgáltunk. 
 
 
1. Örökségvédelmi vizsgálat 
 
1.1.A települések történeti leírása 
 
A települések környezete az őskor óta folyamatosan lakott hely (bronzkor, római stb.), a Bakony, illetve a Cuha-
völgye a megélhetést, védelmet, bányászati lehetőséget egyaránt biztosította. A római kortól Veszprém – Győr 
közötti fontos hadiút vezetett át a térségen, ennek a török háborúk végéig nagy jelentősége volt. 
A mai három község helyén lévő települések fő szervezője a 13. századtól szöveges forrásokban már biztosan 
jelölt Cseszneki Vár, mely az 16. sz. eleji Lázár-féle térképen is megjelent. 
A Csesznek név korai változata a 13. századtól datáltok levelekben, a várhoz tartozóan meghatározott 
Bakonyszentkirály (Zenthkyral) és Bakonyoszlop (Oczhlop) pedig a 14. sz.-tól. Ebben, illetve akár a korábbi 
korszakban faluként létezhetett Hajmás (később helyén napjainkig puszta), illetve Vámhegy a mai Cseszek és 
Bakonyszentkirály közt (ma részben beépült, részben felhagyott szőlőhegy). 
 
Az I. katonai felméréskor (1780-84.) a vizsgált települések Csesznek, Szt. Király és Oszlop (Aszlap) néven 
szerepelnek, illetve Hajmás Puszta is meg van jelölve. Más település(rész) nincs nevesítve. Csesznek vár alatti 
településmagja, Bakonyoszlop fő utcája és szőlőhegye már beazonosítható, továbbá Bakonyszentkirálynak a 
Bakonyoszlop-Bakonyszentlászló út mellett halmazos településmagja, illetve az ettől északra lévő – későbbi 
németfalu megnevezésű – egyutcás településrész.  
A 82-es út szerpentines szakaszán természetesen még nincs útvonal, a Zirc felől érkező út nagyjából a 
bakonyszentlászlói úton vezet tovább Győr felé. A rédei út ekkor még Hajmáspusztára – illetve onnan tovább 
Koromla pusztára – vezet. A török kortól a XX. század közepéig a vár, a kastélyok, falvak, puszták a kiterjedt 
Eszterházy birtok részei. 
 
A 19 sz. közepén a II. katonai felmérés szerint megjelöltek Magyarszentkirály és Németszentkirály települések, 
Csesznek környékén néhány erdőírtás (Gerenda vágás), számos kert, akár tanya található e településektől 
minden irányban, így például az „Aranyos folyó” mentén a falutól nyugatra. Bakonyoszlopnál jelölt az Eszterházy 
kastély, sőt attól nyugatra az országút mentén néhány mára eltűnt épület. A kastélynak a mai országút túloldalán 
kiterjedt tájképi kertje is van ekkor. Bakonyszentkirálytól észak, azaz (Veszprém)Varsány felé már közel kialakult 
a mai 82. sz út nyomvonala, de a szerpentines szakasz helyett még mindig Csesznek és Magyar-, illetve 
Németszentkirály belterületén vezet az út. Bakonyoszlopról Koromla, illetve Csatka felé közel a mai földút 
nyomvonalán vezet út. 
 
A 19. sz. végén (III. katonai felmérés) továbbra is Csesznek, Oszlop, Bakonyszentkirály megnevezés szerepel, 
utóbbinál a Német és a Magyar jelölésével is, hozzávetőlegesen a települések mai kiterjedésével. A Rédéről 
érkező út már a győri útra is kiköt, a vasút ekkorra Zirc felől a Cseszneki állomásig épült meg (1896-ban adták át 
a teljes Veszprém-Győr szakaszt), ezen kívül kialakításra került az Eszterházy major Gézaházán, jelölik 
Károlyházát is, illetve Imremajort is. 
A századfordulón Bakonyszentkirályon megépül a Haggenmacher család sövénykúti vadászháza. 
 
A 20. sz első felében (IV. katonai felmérés idejére) készül el a 82. sz. főút Csesznek és Bakonyszentkirály 
belterületét elkerülő szerpentines szakasza, a forgalmasabb utak burkolásra kerülnek, a Hajmáspusztáról 
Koromla pusztára, illetve Oszlopról Csatka felé vezető utak maradnak földutak, ezek a kapcsolatok napjainkra el 
is sorvadtak. 
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A 18. század előtti épület-, illetve falumaradványok töredékes régészeti emlékként maradtak meg, ugyanakkor a 
települések belterületeinek központi részein jelentős mértékű a 19. sz elejétől folyamatos beépítések száma, 
azaz épületek a korábbiak helyére, részben azok felhasználásával épültek. 
 
A 19 sz. végétől mindhárom település népessége csökkent, de a beépített településrészek kiterjedése 
kismértékben nőtt, 20. századi önálló településekké váltak. Ennek kapcsán a modern gazdasághoz és település 
üzemeltetéshez kapcsolódó területhasználatok jelentek meg: Cseszneken fűrésztelep a 82 sz. út mentén, 
Bakonyszentkirályon TSZ major, Bakonyoszlopon bányászati létesítmények (ugyanakkor a kastélykert 
megszűnik), valamint sportpályák, közmű létesítmények stb., illetve bővítésre kerül a sövénykúti épületcsoport. 
Utóbbi jelenleg használaton kívül van, Hajmáspuszta korábbi lovászati használata elsorvadt, ma leromlott 
épületállományban egyszerű mezőgazdasági használattal üzemel, Gézaháza ugyanakkor részben felújított 
működő rendezvényközpont. 
 

 
IV. katonai felmérés, 1940 (forrás: mapire.eu) 

 
1.2. A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület 
esetén terepbejárással 
 
Lásd külön a dokumentáció végén.  
 
 
1.3. A védett műemléki értékek települési értékleltára (értékkataszterben) 
 
1.3.1. Világörökségi és világörökségi várományos helyszínek és területek 
 
Csesznek, Bakonyoszlop és Bakonyszentkirály nem részei világörökségi, illetve világörökség várományos 
helyszínnek. Megemlíthető, hogy Pannonhalma világörökség helyszín, illetve a Balaton-Felvidéki kultúrtáj 
Világörökség Várományos terület közepes távolságra esik a településektől. 
 
1.3.2. Az országos építészeti örökség elemei 
 
A településeken az alábbi műemlékek találhatók: 
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Csesznek, Rk. barokk Kisboldogasszony templom (1750 k),
Vár u. 62., hrsz: 153, 
„M”, törzsszám: 5662, azonosító: 9807
Fenntartása, kezelése jó.  
 

 
 
Csesznek, Vár(rom) (13 sz.-tól),  
hrsz: 158/1, 2, 3, 4, 
„M”, törzsszám : 5661„azonosító: 9806
Fenntartása, kezelése jó 

A vár ábrázolása Bakonyszentkirály birtoktérképén 1779
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boldogasszony templom (1750 k), 

„M”, törzsszám: 5662, azonosító: 9807  

 

„M”, törzsszám : 5661„azonosító: 9806 

 

A vár ábrázolása Bakonyszentkirály birtoktérképén 1779 
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Drónfotók (Mártonffy Gábor) 
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Csesznek, Eszterházi Majorság, Gézaháza,  
hrsz: 044/3,4,5 és 045 
„Műemlék környezet”, azonosító: 23998 
Istálló: „M”, azonosító: 14018, Magtár: „M”, azonosító: 14017, Kápolna: „M”, azonosító: 14019 
 

     
 

 
Istálló romja 
 

     
Magtár                                                               kápolna 
 
Az istálló pusztuló rom, a magtár és a kápolna állapota és kezelése elfogadható 
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Csesznek, Vasútvonal, Cuha-völgy,  
hrsz: 079/1, 6 
„M”, azonosító: 11451 és 
 
Bakonyszentkirály, Vasútvonal, Cuha-völgy,  
hrsz: 079/1, 6 
„M”, azonosító: 11451 
Fenntartása, kezelése jó. 
 

 
 
 
 
Bakonyszentkirály református templom (1799),  
Kossuth u.., hrsz: 154, 
„M”, törzsszám: 5628, azonosító: 9620 
Fenntartása, kezelése jó. 
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Bakonyoszlop, kastély,  
Kossuth u. 1, hrsz: 77 
„M”, törzsszám: 5626, azonosító: 9617 
Fenntartása, kezelése jó. 
 

  
Esterházy kastély (Fortepan, 1945 előtt kiadott képeslapok) Napjainkban (saját fotó) 
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ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK / ÉPÍTMÉNYEK 

Ssz. Törzs-
szám 

Azono-
sító 

Cím Műemlék neve / 
funkciója 

HRSZ Védelem/ 
bírság 

1 5632 9807 Csesznek 
Vár u. 62 

r.k. templom 153 II. 

2 5632 24000 Csesznek r.k. templom ex lege 
műemléki környezete 

152, 154, 247/2, 248, 278, 
66 

- 

3 5631 9806 Csesznek 
Kültelek 9. 

vár(rom) 158/1,2,3,4 I. 

4 5631 23999 Csesznek vár(rom) ex lege 
műemléki környezete 

285/2, 288, 290/1, 290/2, 
307, 293, 292, 291, 290/4, 
290/3, 284, 283, 281, 245, 
243, 0157, 66, 173/3, 212, 
217, 238, 0154, 240, 239, 

0156, 0155, 213, 214 

- 

5 8750 14018 Csesznek 
Gézaháza 

Istálló 044/3,4,5? II. 

6 8750 14017 Csesznek 
Gézaháza 

Magtár 044/3,4,5? II. 

7 8750 14019 Csesznek 
Gézaháza 

Kápolna 044/3,4,5? II. 

8 8750 9805 Csesznek 
Gézaháza 

Eszterházy majorság 044/3,4,5 II. 

9 8750 23998 Csesznek 
Gézaháza 

Eszterházy majorság 
ex-lege műemléki 

környezete 

054/1, 054/2, 045, 050, 
048/1, 047, 041/11, 

041/10, 042, 043 

- 

10 11451 17952 Csesznek 
Cuha völgy 

magas-bakonyi 
vasútvonal (vasúti 
pálya, épületek, 

milleniumi emlékmű, 
alagutak, hidak, 

támfalak, omlásvédők 

079/1,6 ? 

11 5628 9620 Bakonyszentkirály, 
Kossuth utca 

ref. templom 154 II. 

12 5628 23442 Bakonyszentkirály ref. templom ex lege 
műemléki környezete 

11, 12, 15, 153, 155/1, 
156, 16, 17, 18, 339/2, 

342, 343, 347/2 

 

13 11451 17952 Bakonyszentkirály 
Cuha völgy 

magas-bakonyi 
vasútvonal (vasúti 
pálya, épületek, 

milleniumi emlékmű, 
alagutak, hidak, 

támfalak, omlásvédők 

043, 044, 047, 049, 053/1 ? 

14 5626 9617 Bakonyoszlop 
Kossuth u. 1. 

Eszterházy kastély 77 II. 

15 5626 23439 Bakonyoszlop Eszterházy kastély 
ex-lege műemléki 

környezete 

0133/8, 0137, 76/13, 78, 
0133/9, 75, 76/3, 76/12, 

81/1, 80, 79, 0139, 
0138/3, 0138/2 

- 

 
 
1.3.3. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
 
Lásd a régészeti hatástanulmányban a dokumentáció végén. 
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1.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára (értékkataszterben) 
 
1.4.1. Településszerkezet 
 

Külterületek 
A települések helyzete az elmúlt 150-200 évben eléggé állandó. A mai környező összekötő-, és bekötőúthálózat 
nyomvonalai ezidőben jórészt már létrejöttek, használatban voltak. Ilyenek a Bakonyoszlop – Bakonyszentkirály – 
Bakonyszentlászló útvonal, illetve a Csesznek belterületére vezető út, valamint a Réde felől Hajmáspusztára 
vezető út; néhány fejlődési lépés azonban megjelölendő: 

- A 19. század elejére Bakonyszentkirálytól északra és Csesznektől délre rögzült a Győr – Veszprém főút 
nyomvonala,de ekkor még Csesznek és Bakonyszentkirály közt elsődlegesen a Vám hegyen keresztül 
vezetett az út (Bakonyszentkirályon a Jókai utcába). A 19 sz. végére már a Vár utca sík kivezetése a 
hangsúlyos a bakonyoszlopi útra. Majd a 20. sz elején jelentős változást okozott Veszprém – Győr út 
középső, szerpentines szakasz megépítése. melyhez a rédei utat is bekötötték.  

- A Cuha-völgyében 1896-ban megépült az erdei vasút, melyhez kapcsolódóan néhány évtizeden 
keresztül jelentékeny forgalmú szekérutak vezetek (Vasút utcából, fűrésztelepről), de ezek burkolása 
elmaradt, az utóbbi évtizedekben nehezen járható erdei utakká váltak. 

- Bakonyoszlopról a jelentősebb szekérút egészen a 20 sz. közepétől zajló bányafeltárásokig Csetényre 
vezetett; a Dudarra vezető szakasz burkolt kiépítésétől a csetényi szakasz csak mezőgazdasági földút 
maradt. Afalu településmagjából a Veszprém – Győr úthoz vezető bekötőút is évszázadokig létezett mint 
alárendelt szerkezeti kapcsolat, mára azonban jelentősége teljesen megszűnt. Hasonlóképp a Csatka 
felé vezető út is, bár erre a kapcsolatra reális igény lenne. 

- A településeket ma is nagy kiterjedésű erdők veszik körbe. 
A mérnöki beavatkozások a táj részeivé váltak, ilyenformán a meglévő külterületi településszerkezet (minden út, 
kisebb-nagyobb tábla egység) értékes és megtartandó, védendő. 

 
I. katonai felmérés (forrás: mapire.eu) 

 
II. katonai felmérés (forrás: mapire.eu) 
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III. katonai felmérés (forrás: mapire.eu) 

 

 
Országtérkép 1914. 

 
Szőlőhegyek 
Csesznek-Bakonyszentkirály határán (Vám hegyen), illetve Bakonyoszlop belterületétől északra alakultak ki a 18. 
század végétől „történeti” szőlő-gyümölcsös tömbök. Dudaron a 19. sz. végétől biztosan kimutatható a Dudari-
patak völgyében kialakuló pincesoros beépítés is. 
Utcaszerkezetük megőrződött, ám a régi használat mára lecsökkent, jellemző a hétvégi házas gyümölcsös 
használat, valamint kisebb részben lakótömbökké alakultak. 
A fent meghatározott szőlőhegyi (vagy olyan eredetű), illetve oda vezető úthálózatok is védendők. 
Cseszneken a 82 sz. út mentén a 20 sz. második felében kialakításra kerültek kistelkes hétvégi kertek részben 
gyümölcsös használatban, ezek részben mára használaton kívüliek, nem védendők. 
Belterületek 
Csesznek belterületének szinte egészére jellemző a nőtt szerkezet. A Vár útján vezetett évszázadokon át a 
Veszprém – Győr főút, de egészen a 20. sz. közepéig jóval ritkásabb volt beépítése. A Dózsa u. halmazos 
térségéből a Wathay utca mentén egészen az Aranyos köz-ig terjedt a régi falumag. A 20 sz. elejétől a templom 
környéke is beépült, illetve a vasút megépítésével összefüggésben fejlődött és beépült a Vasút utca is. 
Bakonyszentkirály ősibb településrésze a Magyarszentkirály halmazos szerkezet (jellemzői a hosszabb-rövidebb 
köz-ök) máig megőrződött a templom, illetve a Jókai utca térségében. Németszentkirály egyutcás, hosszútelkes 
település volt. A két település csak 1926-ban egyesült, később a Vár utcáig kiépült a Kossuth utca, illetve ezek 
közt néhány 20. századi egyenes vezetésű lakóutca, illetve a Dudari patak és a közút között egy jelentősebb 
méretű telephelyi terület. 
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Bakonyoszlop belterületi szerkezetében a Bakonyszentlászló – Dudar (illetve korábban Csetény) irányú út menti 
egyutcás szalagtelkes szinte állandó az utóbbi századokban. A Petőfi Sándor utcai beépítés egészen újkeletű. 
 
A mai belterületi közterület szakaszok határai 100-250 évesek, karakteres és hagyományos beépítésekhez 
kapcsolódóak, így értékesek. 
 

  
 

   
        Kataszteri térképek, 19. sz. közepe 

    
III. katonai felmérés (részletes) 

 
1.4.2. Telekstruktúra és utcavonal vezetés  
 
A közterületek telekhatárai kialakulásuk óta nagyjából változatlanok a belterületek magterületein: 
A beépített területeken a telekstruktúra tekintetében meghatározható egységek: 

- Cseszneken a Wathay u. – Dózsa u. – Tarack köz – Templom köz – Sarok köz alkotta 18. századtól 
beépült „ófalusi” térség. Jellemzők: 

o Az utcák szabálytalan alakjából adódóan telkek alakja, mérete is sokféle, bár többnyire 
hosszúkásak, „hátsókertesek”,  illetve a dombhátak alkotta felszínhez igazodnak. 
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o Jellemző a kismértékű előkert, 
o A kataszteri felmérés óta a lakó és kert telkek összevonásra kerültek. 
o Bakonyoszlopon jellemző az egyes telek-udvarokon az utcához közel egymás után több 

házrész, lakóház épült (mely a Bakony többi korábban német lakosságú településén jellemző), 
melyet a telekosztás is lekövetett. 

- Csesznek belterületének fennmaradó részén a Vár út, illetve a többi utca mentén a telekosztás 
jellemzően szabályos, zömében mai beépítéssel 

- Bakonyszentkirályon a Kossuth úttól délre az Ivókút u. – Dézsma u. Szabó nemzetőr kapitány u. – Jeste 
hegy u. térsége halmazos szerkezetűterület, ahol: 

o Az előkert kialakítás ritka. 
o A kis telek viszonylag ritka, inkább közepes, nagy méretűek, négyzetes, vagy hosszúkás 

alakkal. 
- Bakonyszentkirályon a Kossuth úttól északra a Szabó István u. – Táncsics köz – Magtár u. – Kútvölgy 

dűlő térsége halmazos-zsákutcás szerkezetű területen: 
o Az előkert gyakoribb. 
o A telkek között egészen kis méretűek is vannak és jellemző a kis-közepes méret, hosszúkás 

alak. 
- Bakonyszentkirályon a Németfalu u. térsége dűlő térsége egyutcás szerkezetű terület: 

o Az előkert alig fordul elő. 
o A telkek közepes szélességűek és meglehetősen hosszúak, ma már csak néhány esetben van 

nyoma a korábban elterjedt német telepesfalukra jellemző keresztcsűrös beépítésre a telek 
középső részén. 

- Bakonyszentkirály belterületének fennmaradó részén a telekosztás jellemzően szabályos, zömében mai 
beépítéssel. 

- Bakonyoszlop alapvetően egyutcás (Kossuth u.) hosszú telkekből álló település, szerkezetének 
különlegességet az azzal párhuzamosan, a hegyoldal mentén vezető Táncsics utca biztosít. A két utca 
között a Dudari patak völgyében több gyalogos útvonal is átvezet 

- A központi belterületen kívüli beépült területek jellemzően száz évnél korábbi telepítések eredményei: 
Gézaháza (Csesznek), Sövénykút, Hajmás puszta (Bakonyszentkirály, nagy kiterjedésű telkeikkel. 
A bakonyoszlopi bányatelep jóval később létesült, de jellemzően területhasználatként definiálható, az 
épületek egyszerű, zömmel ideiglenes szerkezetek. A bánya felhagyása esetén a területet tájként fogják 
rehabilitálni. 

 
Általában az 1900-tól napjainkig kiépült újabb lakóterületek utcaszerkezetei örökségvédelmi szempontból 
közömbösek. (Ugyanakkor több a 20. sz. eleji hagyományos épület, illetve napjainkban ezeket követő épület 
található ilyen utcákban, pl.: Bakonyszentkirály Jókai u.) 
A külterületen a legfontosabb útvonalak helye is közel állandó az utóbbi évszázadokban, melyek a felszíni 
jellemzőket követik. 
 
A települések 150 évvel ezelőtti is beépült részein a mai utcai telekhatárokhoz illeszkedő beépítési vonalak is 
máig sokszor megdöbbentően azonosak a korai állapotokkal. Az ezekből adódó utcai törések, közök, nyelek 
teszik érdekessé teszi a települést, miközben ezek száma, jellege, mértéke nem okoz használati nehézséget. 
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1.43 Utcakép, utcakép részlet 
 
Mindhárom településen meghatározhatók értékes utcakép szakaszok, melyeket a 

- Jellemzően a hagyományos oldalhatáros beépítéssel álló hosszúházas épületek, 
- Ritkábban az utcával párhuzamos, utcavonali, kisvárosias beépítéshez hasonuló beépítésű házak, 
- Az előbbiekhez kapcsolódó áttört, vagy tömör kőkerítések és melléképületek, valamint  
- A felszíni adottságokhoz illeszkedő kő támfalak, árkok közéri elemek (kút, kereszt stb.) 

együttesen határoznak meg. 
 
Az utcaképi hatást elsősorban a hagyományos épületek megjelenése és ritmusa ad a településeken 
Az épületvizsgálatok eredményét a következőkben foglaljuk össze: 
 
 
Helyi védettség jelenlegi állapota és értékelése: 
 
A településkép védelméről szóló 2017-ben jóváhagyott a helyi rendeletek helyi védelmet nem tartalmaznak, így 
jelenleg nincs helyi védett épület! 
A korábban helyi védelemre javasolt és ma is jelentősebb értékkel bíró épületek az alábbiak:  
 
 hrsz cím: utca, 

házszám 
értékelés 

 Csesznek   
 98 Vár út 35. Falumúzeum. Tornácos előkertes hosszú parasztház „bakonyi ház” 

változata, másik oldalhatár közelében melléképülettel 
 143, 145/2 Vár u. 51. Volt általános iskola, Wathay utca fel támfalon álló, hosszú, többször 

átalakított földszintes épület 
 258 Vár u. 40 Volt óvoda, villaszerű épület, építészetileg külső és belső részein is 

leegyszerűsítve, műszakilag avult, elhagyott állapotban, 
 273 Vár u. 64. Tornácos, előkertes, szép állapotú hosszúház 
 110 Wathay u. 

3. 
Tornácos, előkert nélküli, szép állapotú hosszúház 

 329 Vasút u. 
7. 

Szabálytalan telken álló, egyedi értékeit már elveszített 1930 körül 
épült kertvárosias lakóház (korábban helyi védelemre javasolt) 

 21 Vasút u. 
32 

Nagyobb szabálytalan telken álló, jó állapotú, felújított hosszúház 

 227 Totya u. Hosszúház, mai formájában leegyszerűsített 
 044/3 Gézaháza A műemlék épületeken túl, azok műemléki környezetében lévő volt 

Eszterházy uradalmi mai is működtetett épületcsoportban több 
értékes épület található.: 
A központi lakó (és vendég) ház a legjelentősebb, mely szimetrikus, 
hosszúkás három osztatú épület, a középső rész emeletes, a szélsők 
földszintesek. Síkfödémes, a 19 sz. közepén épült klasszicista 
hatású, hangsúlyos ablakokkal, jó állapotban van. 
A fogadó-vendégház a 20. sz. elején épült, gazdag fa-homlokzatú két 
teljes szintes magastetős egyedi épület. 
További kisebb hagyományos 20. század eleji gazdasági épületek 
állnak még a területen: 2 db istálló, illetve kisebb raktár és lakó 
épületek. Az épületegyüttes bár kissé vegyes összetételű, 
funkcionálisan jól együtt kezelt, példamutató használatot mutat. 

 Bakonyoszlop   
 3 Békefi A. 

u. 4. 
L alakú leromlott átépített épület a századfordulóról. 

 8 Békefi A. 
u. 14. 

L alakú leromlott átépített épület a századfordulóról. 
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 44 Békefi A. 
u. 13. 

L alakú leromlott átépített épület a századfordulóról. 

 98 Kossuth 
u. 67 

Tornácos, előkert nélküli, szép állapotú hosszúház 

 71 Kossuth 
u. 13 

Tornácos, előkert nélküli, szép állapotú hosszúház 

 1 Kossuth 
u. 

Templom, nem védett 

 Bakonyszentkirály   
 20 Dózsa Gy. 

u. 2. 
Előkert nélküli, leegyszerűsített, átalakított volt hosszúház épület 

 17 Kossuth 
u. 28.? 

Az utcai telekhatártól távolabb álló 19. sz. végén épült egyszerű 
épület 

 204 Németfalu 
u. 45. 

Tornácos, előkert nélküli hosszú parasztház, gazdag 
vakolatképzéssel. 

 205 Németfalu 
u. 43. 

Tornácos, előkert nélküli hosszú parasztház. 

 206 Németfalu 
u. 41. 

Tornácos, előkert nélküli hosszú parasztház. 

 233 Németfalu 
u. 3. 

L alakú utcavonalon álló kisvárosias épület 

 238 Németfalu 
u. 1. 

Templom, nem védett 

 385 Kossuth 
u. 17.v 21. 

Tornácos, előkertes hosszú parasztház, gazdag vakolatképzéssel. 

 493 Jókai u. 
30 

Tornácos, előkert nélküli hosszú parasztház. 

 0171 Sövénykút Vadászház 
 
Épületvizsgálatok összegzése 
Hagyományos karakteres épülettípusok a három településen és jellemzőik: 
(A példák között itt szerepel néhány kevésbé értékes, de utcaképi hatásában karakteres épület is. Ez a felsorolás 
egyfajtaa tágabban meghatározott értékleltár-értékkataszter, melynek a települések vezetésével egyeztetett 
szűkített felsorolását tartalmazza a 4. fejezetben szereplő értékleltár koncepció) 

1. A klasszikus magyar népi építészet értékeit mutató 1920 előtt épült hosszú, oldalhatáron álló lakóházak. 
Jellemző az ennektömörebb „Bakonyi” változata, sorolt melléképületekkel oromfalas, vagy kontyolt 
kialakítással, sokszor a telek másik oldalán is van melléképület (sor), melyek elbontása az utóbbi időben 
felgyorsult. 
Cseszneken:Vár u. 8(60), 12 (62/2), 35 (98)., 64 (273), Vasút u. 32 (21), Wathay u. 3. (110), Totya u. 16-
18 (227), Dózsa u. 7. (183) 
Bakonyoszlopon: Kossuth u. 13. (71), 15. (66), 19. (62/1), 20. (92), 24. (94), 32/1 (99), 42. (114), 46 
(136), 47-48. (464), 51. (463), 53. (458), 56 (164), 63. (442), 64. (182),  67. (438), 68. (195), 74. (198), 
75. (419), 77. (417), 78. (200) 79. (410), 92 (375),  
Ebből az épülettípusból Bakonyoszlopon nagyobb számmal állnak épületek. Markánsan elválaszthatók 
itt az alacsonyabb és magasabb (alápincézett) homlokzatmagasságú épületek, természetesen 
utóbbiaknak van inkább markáns, hatásos utcaképi megjelenése. Sajnos az eredeti utcai kettős 
ablakokat, nagyrészt egyszerű háromosztatú ablakokká cserélték, ugyanakkor azhomlokzat szélén lévő 
fülek még jelentősebb átépítések esetén is megmaradtak. 
Bakonyszentkirályon:Kossuth u. 17 (385), 22 (5), 12. (13), 26 (15), 28 (16),  55 (368), 61 (362), 67 (349), 
99 (101), 109 (96), Ómalom u. 1/1 (310/1), Németfalu u. 16. (183), 41. (206), 43. (205), 45 (204), Dózsa 
u. 2. (17), 20 (17), Jókai u. 30 (493) 

2. Hagyományos kisvárosias-kertvárosias építészetbe hajló karakteres épületek: 1940 előtti száz évben 
épültek, többször megváltozott funkciójuk ma elsősorban a lakófunkció, de már építésükkor üzlet, iroda, 
hivatal használat is jellemző volt. 
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Cseszneken: Vár u., 22. (53), 36-38 (34/1), 40. (258),43. (103/2), 45. (104),51. (143. 145/2),  
Bakonyoszlopon:Kossuth u. 5 (73/4) kétszintes, 94 (376), Békefi A. u. 4 (3), 13. (44), 14. (8) 
Bakonyszentkirályon: Kossuth u. 69 (347/2), 77 (312-314) 83 (164), Ómalom u. 2 (161/1), Németfalu u. 
3. (333), Jókai u. 7. (509), 19. (502/3), 21, (502/2) 

3. A lakóépület karaktertől határozottan eltérő épületek:  
Cseszneken: Gézaháza nem műemlék épületek (044/3), Kisbükk major újabb, de hagyománykövető 
mezőgazdasági és pihenést szolgáló épületei 
Bakonyoszlopon: Templom (1, nem műemlék!) és Plébánia/Bányairoda (2), Sövénykút vadászház 
(0171) 
Bakonyszentkirályon: Templom Németfalu u. 1. (239), Hajmáspuszta épületcsoport (0114/1-5) 

 
A fent felsorolt épületek esetében az Önkormányzatokdöntése szerint a helyi védetté nyilvánítás helyett a 
település arculati kézikönyvben (TAK), a településképi rendeletben és a helyi építési szabályzatban (HÉSZ) 
megfogalmazott rendelkezések szerint kívánják biztosítani a települési épített örökség védelmét, a megújítás 
lehetőségét jobban előtérbe helyező elvek szerint.  
 
Az értékes utcaképek, jellemzőik: 
 
A fentiekben értékes épületek, illetve a környező hasonló beépítés, valamint a térfalak egyéb hangsúlyos elemei 
(támfal, kerítés, növényzet) által meghatározott értékes utcaképek: 

- Cseszneken a  
o Wathay utca Vár utca csatlakozásának környezete: Karakteres lakóépületek és középületek 

váltakoznak, a felszíni jellemzőket a szűk utcaszakaszokat övező támfalak, lépcsők követik le. 
o Gézaháza épületcsoportja: A vegyes karakterű épületcsoport funkcionális egységet alkot egy 

különleges fás zöldterületen. 
- Bakonyszentkirályon a  

o Kossuth utca az Ómalom és a Dózsa György út elvállásánál a közterület kiszélesedik, a 
karakteres épületek is itt sűrűsödnek. 

o A Németfalu u. egésze: Ritmusos oldalhatáron álló beépítés, nagyrészt 1940 előtti épületekkel. 
- Bakonyoszlopon 

o Kossuth utca: Szinte a teljes belső, azaz 13-79, illetve 20-92 szakaszon sűrűn helyezkednek el 
karakteres lakóépületek és melléképületeik, a templom melletti szakaszon több méteres támfal 
áll. 

o Pincesor a Táncsics utcai teleksor udvarain 
 
1.44 Egyéb településkarakter elem 
 
Általában a településnek különleges a fekvése, a Cseszneki vár látványa a táj képét erősen meghatározza. 
Mindhárom településen hangsúlyos továbbá a belterületet tagoló vízfolyások szerepe: Cseszneken az Aranyosi 
patak egy szűken szabályozott vízfolyás, a Vár utcán karakteres betonkorlátos híddal. Bakonyszentkirályon a 
Dudari-patak környezetében nagy kiterjedésű mélyfekvésű, beépítettlen területtel osztja Magyarszentkirályt és 
Németfalut. Bakonyoszlopon a Dudari-patakhoz érkező kertek és az áthaladó gyalogutak teszik különlegessé a 
településképet és tájhasználatot. 
 
 
1.45 Építményrészlet, alkalmazott anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás 
 
A hagyományos épületek jellemzői a településeken: 
 
Hagyományos anyaghasználat: 

- Kőfal (sárba, illetve mészvakolatba rakott) és (illetve később) téglafal, egyszerű hagyományos 
vakolattal, egyszerű vakolatdíszítéssel, vagy látszó kőhomlokzat, ritkábbanmeszelés. 

- Fa: látszó szaruk, oromfali fadíszek, kontyolások 
- Kő vagy fakerítések 
- Cserépfedés 
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Jellemző tömegformálás típusok a hagyományos épületeknél: 
- Az épületek jellemzően egy szintes kialakítása, de nem idegen a kisebb-nagyobb pince (alagsori) szint.  

A tetők teljes kontyolása jellemző, de történeti hagyomány van az oromfalak kialakításának is. A mai 
beépítések inkább ezt követik, a korábbi nyílás nélküli tetőzetet tetőtér beépítések váltják fel. 

- Sorolt épületek a telek mindkét oldalán, ritkán a hosszúház T alakba vált, a bejáratott tartalmazó 
verandás résszel. 

- Egyszintes kialakítás, alacsony padlószinttel 
- Egyszerű, nyílás nélküli tetőzet 
- Széles kőlábazatos, illetve tömör kőkerítések 

 
Építményrészletek, 

- Az polgárosodó 19-20 sz.-i épületeken jellemzők a mára már értékesnek ítélt részletképzések, 
megoldások. Ezek az 1945, illetve 1920 előtti, „békebeli” iparos munka megoldásait jelentik: faragott 
szarufák, sok-osztású nyílászárók, tagolt váz-táblázatokkal, keretekkel kialakított ajtók, kézbeálló 
vasaltok, kő lábazatokkal stb.  

- Kontyolás gyakori. 
- Tagozott oromfal homlokzatok, keretezések 
- Viszonylag kis kiülésű „fül”-ek még az épületek jelentős átépítése után is megmaradnak 
- Egyszerű lábazatok 
- Oldalkerti nyílásosztás: Kevés számú, egyszárnyú ajtó, kisebb ablak, Egyenes áthidalás 

 
Értékes egyedi, vagy éppen jellegzetes megoldások: 

- Hosszúházak tornáccal, jellemzően inkább kétablakos utcai homlokzat kialakítással (később sok 
esetben „modernizálódtak” egy szélesebb ablakkal). Oromfallal, vagy inkább már anélkül kontyolással. A 
homlokzatokon a nyílászárók szolidan keretezettek. 

- Az oldalhatáron álló főépülethez képest a telek másik oldalán is van egy épület az utcára nézően. 
Jellemzően „nyárikonyha” funkcióval, de korábban, műhely, sőt utcára néző üzlet is működhetett bennük 
(Elsősorban Bakonyoszlopon) 

- Udvari pincék (elsősorban Bakonyoszlopon) 
- Pilléres vakolt kerítés. 
- Kőbástyák, kőtámfalak. 
- Lábazat, pinceszint jellemzően hangsúlyosan eltér vakolatképzésében (burkolatában), 

 
 
1.4.6 Táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet 
 
A belterületen kiemelendő növényezti értékek: 

- Via Ferrata térsége és Gézaháza Cseszneken 
- Kastélykert helyén lévő közpark és a Dudari parak környezete Bakonyoszlopon 
- A két falurész közötti zöldterület, közpark, illetve Sövénykút 

 
 
1.4.7 Szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor 
 
Örökségvédelmi vonatkozású alkotások: 

- I. és II. világháborús emlékmű: Bakonyszentkirályon (Németszentkirály templomkertben és a 
Református templomkertben is) és Bakonyoszlopon 

- Köztéri szobor: Bakonyszentkirály, Kossuth u., településközpont: „Szent István Szűz Mária kegyeibe 
ajánlja Magyarországot”, Csesznek, Vár: Wathay Ferenc vitéz szobra 

- Kőkeresztek a településeken 
- Harangláb Cseszneken 
- Gémeskút Bakonyoszlop – Ady u. csatlakozásánál, Kút Bakonyszentkirályon a zöldterületen, illetve 

Németfaluban kőkeretezéssel 
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- Közterületről látható felújított telken belüli kerekes kutak 
- Bakonyoszlop temetői kő sírkeresztek 

Mindegyik megfelelően karbantartott. 
 

    
Bakonyoszlop 
Kossuth u 38 előtt 

Bakonyoszlop 
Kossuth u 69 előtt 

Csesznek, 
Temető, 065 hrsz. 

Bakonyszentkirály 
Németfalu u. 1. 

 

  

 

 
Bakonyoszlop 
Kiskút köz csatlakozás 

 Bakonyoszlop 
Templomkert 

Csesznek, 
Vár 

 

  

 

 

Bakonyszentkirály 
Kossuth u., településközpont 

Bakonyszentkirály 
Németfalu u. 1. 

Bakonyoszlop 
Kossuth u – Ady u. 
csatlakozás 

Bakoinyszentkirály, 
zöldterület 
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2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése 

 
2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon tervezett 
változások ismertetése. 
 
A belterületi telekrendszer megváltozása nem várható, a meglévő épületek – beleértve az értékes hagyományos 
épületállományban szereplőket is – az új HÉSZ alapján fejleszthetők.  
A külterületen a tájhasználati értékek megőrzése az elsődleges, a védendő használat több egymástól nem 
lehatárolt telken is megvalósítható. 
 
A helyi védett értékleltárba sorolt (illetve helyi védelemre javasolt) egyedi emlékek jelentős része lakóépület. Ezek 
funkciója évtizedek óta a lakó, az üdülő, illetve a szálláshely funkció között változik. Legkedvezőbb állapot a 
tartós lakófunkció, melyet lehetőségei szerint a településrendezési előírások, illetve a település egyéb 
intézkedései nem akadályoznak, sőt inkább támogatnak, segítenek.Az épületállomány minél nagyobb részét a 
lakófunkció fogadására alkalmas állapotba kell hozni, illetve abban megtartani. 
 
Az új településrendezési terv a meglévő használat szerinti területi és övezeti besorolásban tartja ezeket az 
építményeket, illetve telkeik területét. Közterületi szabályozás sem érinti egyiket sem, beépítés, elépítés sem 
veszélyezteti őket, a HÉSZ, illetve a településképi rendelet fizikai és településképi védelmüket biztosítja. 
 
Tervezett, vagy közvetett változás nem jön létre az értékleltárban szereplő elemekre vonatkozóan, ugyanakkor a 
hatályos jogszabályoknak megfelelő településrendezési és értékvédelmi követelmények fogják segíteni 
megőrzésüket. 
 
 
2.2. A 2.1. pontban szereplő változások hatásai: 
 
A történeti településre, település- és tájszerkezetre: 
 
A Települési Arculati Kézikönyvben (TAK), a területi védelemmel érintett területre vonatkozó településképi 
rendeletben, illetve a tervezett HÉSZ-ben szereplő előírások elősegítik (előírják) a hagyományos oldalhatáros 
beépítés megvalósítását, az egyes építészeti megoldások őrzését, fejlesztését, melyekkel a régi hosszúházak 
(parasztházak) megőrizhetők, felújíthatók. Mindezek nyomán a karakteres, hagyományos épületek, illetve a 
meglévő kellemes, jó utcaképek megőrzése, organikus fejlődése várható. 
 
 
A települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre. 
 
A helyi értékleltárban nem szerepeltetjük a települések műemlék épületeit, de mindegyiknek jó az állapota, 
megfelelő karbantartásuk biztosított. 
 
Az értékleltárban szereplő helyi védett építmények fenntartása tulajdonosaik általános céljai szerint biztosított. 
A helyi településrendezési eszközök hatályos jogszabályokban előírt új, pontos tartalma segíti az értékek 
megfeleltetését az esetleges támogatási lehetőségekhez szabott követelményeknek. 
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3-4. Értékvédelmi terv – Települési értékleltár koncepció 
 
3.1. Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és követelmények 
 
A települések hagyományos épített értékeinek tágabb számbavételét az 1.4. fejezet tartalmazza. Mivel a 
települések Önkormányzatai nem tervezték helyi védettség megállapítását a Települési értékleltár koncepcióként 
kerül meghatározásra egyes kiválasztott értékek meghatározásával, melyek elsődlegesen lehetnek tárgyai 
későbbi védelemnek, illetve fejlesztéssel kapcsolatos eljárásoknak. 
 
 
3.2. Az önkormányzati feladatok meghatározása 
 
Az értékvédelmi leltár koncepcióban szereplő értékek túlnyomó része magántulajdonú lakóépület, ezek száma és 
aránya is jelentős a település épületállományában. Az Önkormányzat gazdasági helyzete a jelenlegi gazdasági 
és közhatalmi környezetben kedvező. A település feladata a helyi örökség védelme, de ennél még fontosabb 
érdeke az aktív lakófunkció minél nagyobb arányénak elérése. Általában is fontos lenne támogatni a helyi védett 
épületek megőrzését, felújítását, a lakófunkció megtartásával, elérésével viszont kettős cél érhető el, s a védett, 
identitást adó, megőrző épületekben stabil, aktív lakónépesség elérése valósítandó meg. 
 
A TAK, illetve a rendezési terv jóváhagyandó munkarészei a karakteres, hagyományos épületek, illetve a 
meglévő kellemes, jó utcaképek megőrzését segítik elő 
 
„A védelemre javasolt épületek állagmegőrzése, felújítása, korszerűsítése oly módon javasolt, hogy homlokzat és 
tömegalakításuk ne változzon. Párkány és gerincmagasságuk, tetőhajlásszögük ne változzon. Nyílászáróik 
befoglaló, mérete, aránya megtartandó”. 
Fentieket a most kidolgozandó HÉSZ-ben is tovább kell érvényesíteni. A ma meglévő és számba vett 
hagyományos és karakteres épületek megújítását a jóváhagyandó munkarészek lehetővé kell tegyék, elő kell 
segítsék. Hasonló karakterű korszerű épületek megépíthetők. Ehhez hozzájárul az 1.4 fejezetben foglaltaknak a 
HÉSZ építési előírásokban történő figyelembe vétele.  
A ma szerencsére a térségben jellemzőhagyományos építészetből merítő, sokszor L, T alakban megfogalmazott 
tetőtér beépítéses, hagyományos, oromzatos homlokzatú épületek további építése elfogadható, sőt kívánatos, 
támogatandó. A hagyományos és karakteres épületekhez a hozzáépítés elfogadható, lehetséges. 
 
 
4. Települési értékleltár koncepció 
 
A településeken helyi védettség kijelölését egyik Önkormányzat sem tervezi 
Az Önkormányzatok a mindenkori anyagi lehetőségeihez képest segítheti a helyi hagyományos épületek 
felújítását. Az alábbi értékleltárban összefoglalt épületek fejlesztését a későbbiekben, mint meghatározott 
értékékeket helyi- és országos pályázati rendszerekben megvalósítani javasolt. 
 
Fontosabb karakteres hagyományos épületek 
 
4.1. Csesznek 
 
Lakó-, és egyéb épület hrsz cím értékelés 
    

 

98 Vár út 35. Falumúzeum. Tornácos előkertes hosszú 
parasztház „bakonyi ház” változata, másik 
oldalhatár közelében melléképülettel 
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4.2. Bakonyoszlop 
 
Lakó-, és egyéb épület 
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110 Wathay u. 
3. 

Tornácos, előkert nélküli, szép állapotú 
hosszúház 

   

 

21 Vasút u. 32 Nagyobb szabálytalan telken álló, jó állapotú, 
felújított hosszúház 

 

 

 

044/3 Gézaháza A műemlék épületeken túl, azok műemléki 
környezetében lévő volt Eszterházy uradalmi mai 
is működtetett épületcsoportban több értékes 
épület található.: 
A központi lakó (és vendég) ház
mely szimetrikus, hosszúkás három osztatú 
épület, a középső rész emeletes, a szélsők 
földszintesek. Síkfödémes, a 19 sz. közepén épült 
klasszicista hatású, hangsúlyos ablakokkal, jó 
állapotban van. 
A fogadó-vendégház a 20. sz. elején épült, 
gazdag fa-homlokzatú két teljes szintes 
magastetős egyedi épület. 
További kisebb hagyományos 20. század eleji 
gazdasági épületek állnak még a területen: 2 db 
istálló, illetve kisebb raktár és lakó épületek. Az 
épületegyüttes bár kissé vegyes összetételű, 
funkcionálisan jól együtt kezelt, példamutató 
használatot mutat. 

hrsz cím értékelés 

 

164 Kossuth u. 
56. 

Előkert nélküli füles hosszúház, eredeti 2
osztású ablakokkal a homlokzat
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Tornácos, előkert nélküli, szép állapotú 

Nagyobb szabálytalan telken álló, jó állapotú, 

A műemlék épületeken túl, azok műemléki 
környezetében lévő volt Eszterházy uradalmi mai 
is működtetett épületcsoportban több értékes 

zponti lakó (és vendég) ház a legjelentősebb, 
mely szimetrikus, hosszúkás három osztatú 
épület, a középső rész emeletes, a szélsők 
földszintesek. Síkfödémes, a 19 sz. közepén épült 
klasszicista hatású, hangsúlyos ablakokkal, jó 

a 20. sz. elején épült, 
homlokzatú két teljes szintes 

hagyományos 20. század eleji 
gazdasági épületek állnak még a területen: 2 db 
istálló, illetve kisebb raktár és lakó épületek. Az 

bár kissé vegyes összetételű, 
funkcionálisan jól együtt kezelt, példamutató 

lőkert nélküli füles hosszúház, eredeti 2-3 
osztású ablakokkal a homlokzaton. Kőkerítéssel. 
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182 Kossuth u. 
64. 

Magasabb építésű előkert nélküli füles 
hosszúház, eredeti 2-3 osztású ablakokkal a 
homlokzaton és a tornác felé is. Kőkerítéssel. 

 

98 Kossuth u. 
67. 

Magasabb építésű előkert nélküli füles 
hosszúház, eredeti 2-3 osztású ablakokkal a 
homlokzaton és a tornác felé is. Kőkerítéssel. 

 

71 Kossuth u. 
13. 

Magasabb építésű előkertes, az úthoz képest 
magasan elhelyezkedő hosszúház, eredeti 2-3 
osztású ablakokkal a homlokzaton és a tornác 
felé is. Kőkerítéssel. 

 

 Kossuth u. 
75. 

Előkert nélküli füles hosszúház, eredeti 2-3 
osztású ablakokkal a homlokzaton. Kőkerítéssel, 
melléképülettel 

 

 Kossuth u. 
77. 

Előkert nélküli füles hosszúház, eredeti 2-3 
osztású ablakokkal a homlokzaton.  

 

 Kossuth u. 
79. 

Előkert nélküli füles hosszúház, eredeti 2-3 
osztású ablakokkal a homlokzaton.  

 

 Kossuth u. 
94. 

Kisvárosias jellegű épület, szépen felújított. 
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1 Kossuth u. Templom (épült 1726-46 között) és templomkert. 
Az Eszterházy család kriptáival. Műemléki 
védettség felterjesztése ajánlott. 
 

 
4.3. Bakonyszentkirály 
 
Lakó-, és egyéb épület hrsz cím értékelés 

 

204 Németfalu u. 
45 

Előkert nélküli hosszúház, eredeti 2-3 osztású 
ablakokkal a homlokzaton. 

 

233 Németfalu u. 
3 

Kisvárosias jellegű épület, felújításra szorul. 

 

238 Németfalu u. 
1 

Katolikus templom, 19 sz. 

 

0114/1-
5 

Hajmáspuszta Istállók, 19 sz. legvége 
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1. A tanulmány tárgya 

Csesznek, Bakonyoszlop és Bakonyszentkirályközségekönkormányzataia 
településektelepülésrendezési eszközeinekés településfejlesztési 
koncepciójánakmódosítását és felülvizsgálatát tervezik. Ezért a68/2018. (IV. 9.) 
Kormányrendelet 38. fejezet 83.§ (1)-ben foglaltaknak megfelelőena tervezési területre 
érvényeskulturális örökségvédelmi hatástanulmány szükséges, amely a véleményezésre 
megküldendő tervek kötelező alátámasztó munkarésze. A jelen örökségvédelmi 
hatástanulmánya változtatással érintett területteljes régészeti munkarészét tartalmazza, 
továbbá információkat nyújt a tervezési terület határaitól 250 méter távolságra eső 
területekről is, amennyiben azok régészeti szempontból érintettek. A részletes terepi és 
adattári-irodalmi vizsgálatoknak azonbancsak a tervmódosítás által érintett területeket 
vetettük alá. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen munkát a „szerzői jogról” szóló 1999. évi LXXVI. 
tv. 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.) Korm. rend. szabályai szerint történhet. 
A tanulmányt csak annak megrendelője jogosult a szerződésben meghatározott célra 
felhasználni, de azt nem jogosult átdolgozni, azt mások részére végzett szolgáltatás vagy 
mások részére készített tanulmány részeként felhasználni. 
Örökségvédelmi érdekek sérülésének lehetősége miatt jelen hatástanulmány interneten 
való közzétételéhez a tanulmány készítője korlátozottan járul hozzá, a tanulmányban 
közölt megállapítások, lelőhelylehatárolások bizalmas jellegűek. 
 

2. A kulturális örökségvédelmi tanulmány régészeti fejezetének célja 

A kulturális örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének célja egységes 
keretben kezelni és láttatni a tervezési területre vonatkozó valamennyi régészeti 
jelentőséggel bíró információt (adattári, terepbejárási, légirégészeti, topográfiai, műszaki 
stb.), a teljes tervezési területen. Ezek elemzése alapján lehetőség nyílik a megelőző 
kutatások körébe vont területek pontos lokalizációjára, az elvégzendő régészeti feladatok 
szakmai specifikációjára, illetve fentiek nyomán – a különböző besorolású lelőhelyek 
kiterjedésére is tekintettel – a leghatékonyabb elméleti feltárási sorrend megalkotására, 
valamint a feltárások időbeni modelljének elkészítésére. 
 

3. Jogszabályi háttér 

A hatástanulmány szerkezetét és tartalmát a 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) 
bekezdése és a 68/2018 (IV. 9.) Kormányrendelet 68. § (2) bekezdése, illetve utóbbi 12. 
sz. mellékletei határozzák meg, amely alapján adokumentáció készült. 
A hatástanulmány az alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével készült: 
− A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény; 
− Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény; 
− A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 
9.)Kormányrendelet; 
− Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet; 
− A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
atelepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekrőlszóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet; 
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− A régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védettényilvánításának, 
valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésénekrészletes 
szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet. 

4. Örökségvédelmi vizsgálat (értékfelmérés) 
 

CSESZNEK 

A. Településtörténet, régészeti örökség 

A Bakony már a paleolitikum idején benépesült, festéket bányásztak itt (lovasi 
festékbánya), illetve a későbbi korokba átnyúlóan radiolaritot (Lókúti Radiolarit 
Formáció), amely a tűz előállításának elengedhetetlen segédeszköze volt, illetve 
kőeszközöket készítettek az alapanyagból. Ennek ellenére a Csesznek területén található 
kisebb barlangok és sziklapárkányok régészeti kutatása eredménytelennek bizonyult 
(Roska Márton, Vértes Gyula László vezetésével), néhány csonthasítékot leszámítva – 
amelyek egyébként későbbi korból is származhattak − semmi sem utal e korból származó 
megtelepedésre. 

Neolitikus és rézkori leletek eddig nem kerültek elő a település területén. Ez nem azt 
jelenti, hogy ezen időszakokban itt nem kell megtelepedéssel, valamint a hozzá kapcsolódó 
temetkezésekkel számolnunk, egyszerűen a felszíni növénytakaró eddig nem tette lehetővé 
a közigazgatási terület teljes átvizsgálását. (A múzeumokban fellelhető csiszolt kőbalták 
nem köthetők egyértelműen a neolitikumhoz.) 

A bronzkorból középső szárnyállású baltát találtak, amely valahol az Imre-major 
környékén került elő, pontos leletösszefüggések nélkül. 

A bronzkor késői szakaszára keltezhetők az Aranyos-patak völgyében és a Cseszneki-erdő 
lelőhelyen talált halomsírok. Datálásuk analógiák alapján lehetséges, régészetileg még 
kutatatlanok. Minden bizonnyal tartoztak hozzájuk települések is, azonban ezek 
megtalálása még hátravan. Ugyanerre az időszakra keltezhető egy további lelőhely 
(Tücsökvár), az előkerült terepbejárási leletanyag alapján azonban semmi közelebbit eddig 
nem lehet mondani a település intenzitásáról, kiterjedéséről. 

A középkorig már csak a római kori megtelepedésre vannak bizonyítékaink Csesznekről, 
tekintettel arra, hogy a korszakban intenzív volt a lelőhelysűrűség. Régészeti feltárások 
nélkül azonban Tücsökvár lelőhelyről pontosabb képet nem lehet mutatni. (Fontos 
megjegyezni, hogy a várban talált római téglák nem jelentik azt, hogy ott a korszak 
megtelepedését kell feltételeznünk.) 

A középkorban a település története lényegében egyet jelentett a vár történetével, hiszen 
földrajzi közelségük, valamint birtokosaik megegyezése egyértelművé tette ezt 

B. Természet, táj, tájhasználat  ̶földrajzi, természeti környezet 

Csesznek a Bakonyban fekvő község, az Öreg-Bakony kistáj északkeleti sarkában 
található. A kistáj általában jól tagolt, változatos arculatú. A domborzat változékonyságára 
utal, hogy a relatív relief értékek itt a legmagasabbak. A völgyhálózat fejlett, az átlagos 
völgysűrűség 4,5 km/km2. Mikroformákban gazdag felszínét karsztos mélyedések, 
karrmezők teszik változatossá, ezen jelenségek Csesznek külterületén is megfigyelhetők. 
Mai geomorfológiai képét tető helyzetű, köztes helyzetű, átlagos magasságú és alacsony 
helyzetű fennsíkok, fennsíkmaradványok, az ezeket tagoló hegyközi medencék, a 
medencéket felfűző karsztos eróziós szurdokvölgyek (például a Cuha-patak völgye) 
határozzák meg. 
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A környéket földtanilagmezozoos mészkő- és dolomitformációsorozatok, kisebbrészt 
harmadidőszaki medenceüledékek, negyedidőszaki üledéktakarók építik fel. 
Csesznek domborzatát is főleg árkos-sasbérces szerkezet jellemzi. 
Jelentős vízhozamú a település nyugati külterületén dél-északi irányban folyó Cuha-patak, 
vízgyűjtő területe 150 km2, hossza, 21 km, jelentős vízhozama van. A település területén 
nyugat-keleti irányban folyó Aranyos-patak ennél mind hosszában, mind vízhozamában 
jelentéktelenebb. 
Talaj vonatkozásában a laza lejtőlösszel borított területen harmadidőszaki üledéken 
homokos vályog és vályog mechanikai összetételű, agyagbemosódásos erdőtalajok 
találhatók. 

 

Csesznek környékének földtana 

Irodalom: 
Szerk.: Marosi Sándor–Somogyi Sándor: Magyarország kistájainak katasztere I−II. 
Budapest 1990, 631−635. o. 
Szerk.: Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere. Budapest 2010, 563−567. 
o. 

C. Térképi ábrázolások 

A legelső Magyarországot ábrázoló térképi ábrázolás a Lázár deák-féle Tabula 
Hungariae, amely valamikor 1528 előtt készült. Ezen több, a Balatontól északra 
elhelyezkedő, bakonyi, illetve a Vértesben található vár látható, azonban fontos katonai 
szerepe ellenére Cseszneket nem találjuk rajta. A legelső térképes ábrázolás 
GiulioTurcotól származik, 1570-ből (1568-ból?). Itt a vár kézzel felvett alaprajzát 
láthatjuk. 
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A Turco-féle alaprajz 

A török korszak után Csesznek első térképes ábrázolása – mint minden Kárpát-
medencében található település esetén – a II. József korából származó, 1782−1785 között 
készült 1. katonai felmérésről ismert. 

 

Csesznek az 1. katonai felmérésen 

A térképszelvényen jól kivehető a vár (ha nem is pontos alaprajza), valamint a várhegy 
alatt elhelyezkedő település, a kanyargó utcaszerkezetével. Nyugatra a Bakony 
összefüggő erdőségét láthatjuk, míg keletre a maival megegyező területhasználat volt, 
mezőgazdasági művelés alatt álltak a földek. Mivel Bakonyszentkirály abban az időben 
lényegesen kisebb területen összpontosult, ezért a két település házai nem érintkeztek, 
mint napjainkban. A Veszprém felé vezető út a mai 82-es út felé vezető összekötő út 
helyére lokalizálható a térképszelvény alapján. 

A 19. század közepén felvett 2. katonai felmérés lényegében ugyanezt a környezeti 
állapotot mutatja, a településszerkezet is változatlan volt az előzőhöz képest. A nyugati 
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külterületi részeken meghatározó erdőségek mellett a keleti részeken mezőgazdasági 
művelés alatt álló területeket láthatunk. 

 

A település a 2. katonai felmérésen 

Az 1857. évi kataszteri térkép az akkori telekhatárokat, birtokfelosztást mutatja. Az 
utcaszerkezet a maival egyezett meg. A településen belül a házakhoz kisebb szalagtelkek 
tartoztak. 
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Az 1857. évi kataszteri térkép 

Az 1941. évi katonai felmérés térképe már szinte semmi eltérést nem mutat a mai 
települési állapotokhoz képest. A mai 82-es számú főút is megjelent rajta, amely a 
település elkerülésével biztosította a kapcsolatot Veszprém, illetve Győr irányába. 

 

Csesznek az 1941. évi katonai térképen 
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A 82-es számú út a 20. század első felében (forrás: FORTEPAN) 

D. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

A hatástanulmány elkészítésekor nyolc, általános védelem alatt álló és egy kiemelten 
védett lelőhely szerepel a hatósági nyilvántartásban, amelyet a 
MiniszterelnökségÖrökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási 
Főosztály (1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 1. Postacím: 1357 Budapest, Pf.: 6) vezet. 
A későbbiek során a lelőhellyel érintettségről a változási lehetőségek miatt tőlük lehet 
információt nyerni. 
A település területén levő régészeti lelőhelyekről viszonylag pontos képpel rendelkezünk, 
hiszen a Veszprém megyei régészeti topográfia készítésekor a település területét bejárták 
1968-ban, Patek Zsófia vezetésével. Később Virágos Gábor végzett terepbejárást és 
adategyeztetést a zirci járásban, így a környéken, Csesznek területén is. 
Régészeti feltárásokat is folytattak, több lelőhelyen, így a várnál, a Kőmosó nevű 
lelőhelyen, valamint a Kő-völgyben. 
A nyilvántartásban szereplő lelőhelyeken kívül további, közelebbről meg nem 
határozható helyszínekről (Gézaháza, Ferencháza, Imre-major környéke) több tárgy 
került múzeumba, részben Miháldy István, részbenEbenhöch Ferenc közreműködésével. 
 
HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ LELŐHELYEK 
 
1. Vár 
 
Lelőhelyazonosító: 7657. 
Műemléki törzsszám: 5631 
Hrsz.: 0158/1. 
 
A település belterületén, házak által közrefogott hegytetőn áll a vár. A trencséni Csák 
nemzetség itt építhette fel Csesznek korai várát, amely a Veszprém−Győri országút 
ellenőrzésén kívül a Szegedről kiinduló sóút – főleg Pannonhalma felé irányuló 
szállítmányainak – ellenőrzését is ellátta. A korai feudális időszak gazdasági életében 
fontos szerepet töltött be a Dunántúlon, mint a bakonyi erdőispánság központja és a sóút 
és még más utak őrzője. 
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A Csákok hatalmának megdöntése után 1326-ban már királyi várnagy van Cseszneken. 
1392-ben királyi adományként, illetve más várakért cserébe Garai Miklós és testvére, 
János birtokába került, s a Garaiak tulajdonában maradt családjuk fiúágon való kihaltáig, 
1482-ig. 1483-ban Török Bálint kezén volt, majd a Csaby-Vathay családok birtokolták. 
Csesznek vára a török időkben a Bakonyon átvezető utat védte. 1561-ben a várkapitány 
még megvédte a töröktől, de 1594-ben már török kézen volt egészen 1598-ig. 1636-ban 
Esterházy Dániel tulajdonában találjuk. A kuruc időkben kerül még a hadi cselekmények 
középpontjába, az épületben lőszer- és élelemraktárat rendeztek be. Az épület állaga a 18. 
század végén a források szerint már elég rossz volt. a 19. század elején földrengés, 
villámcsapás tovább rontotta az állapotát. 
A várban több ütemben folyt régészeti feltárás 1960 óta, ehhez műemléki helyreállítás és 
állagmegóvás is kapcsolódott. 

 

A vár egykori kápolnája a barokk toronnyal 
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A vár alaprajza GERŐ 1975 nyomán 

 

A vár legfrissebb, periodizált alaprajza RÁCZ 2010 alapján 

Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 74-76. o. 
Koppány Tibor: Csesznek vára. Budapest 1962. 
Pamer Nóra: Csesznek. In: (Főszerk.: Gerő László) Várépítészetünk. Budapest 1975, 
120−126. o. 
Rácz Miklós: A cseszneki vár építéstörténete. Budapest 2017. 
Rácz Miklós: Csesznek. In: A Castrum Bene Egyesület 16. vándorgyűlésének 
túravezetője. Budapest, 2010, 101-104. o. 
 
2. Vám-hegy 
 
Lelőhelyazonosító: 7658. 
Hrsz.: 153, 154, 0158/5, 280, 285/1-2, 288, 290/1-2, 247/2. 
 
A lelőhely a település belterületén található, a vártól északkeletre. A Vámhegy első 
említése kései, 1392-ből való. Fekvése alapján innen ellenőrizték a Bakonyon átvezető 
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útvonalat, a vámot is itt állították fel. Településként lakosai 1488-ban 22 Forintnyi adót 
fizettek. Maga Csesznek település ennél minden bizonnyal régebbi, már az Albeus-féle 
1237−1240 közötti pannonhalmi birtokösszeírásban szerepelt. A falu neve 1372-ben is 
előfordult, majd később az említett Vámhegy/Váralja nevek váltják fel. A 16. században a 
település lakosainak száma a 16. században folyamatosan csökkent. 1531-ben 18 
portájából 5 volt adófizető, az 1546-os adóösszeírásban szerepel utoljára. Mindez nem 
jelentette a falu pusztulását, a várhoz közelebb eső részen a várőrség csak katonai 
szolgálatra kötelezett, adózástól mentes tagjai éltek a 16−17. században. Vámhegy mint 
különálló puszta 1624-ben is előfordult, határa általában a várbeliek használatában volt. 
A lelőhely nem régészeti, mindinkább helynévi elnevezés, valamint okleveles említések 
alapján került lehatárolásra. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 76. o. 
Ila B. – Kovacsics J.: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest 1964, 387. o. 
Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. Budapest 1893, 
258. 
Koppány Tibor: Csesznek vára. Budapest 1962, 6, 8. o. 
 
3. Kőmosó 
 
Lelőhelyazonosító: 7659. 
Hrsz.: 0158/1. 
 
Az Aranyos-pataktól délre, a vártól északnyugat-nyugatra emelkedik a Kőmosó-hegy. A 
domb oldalában az 1966. évi terepbejárás alkalmával jellegtelen edénytöredékek között 
középkori kohósalakot és üvegolvadékokat találtak. 
A heggyel szemközt, a patak vár felőli oldalán Roska Márton feltárást végzett az ottani 
sziklaereszben, őskori cserepeket talált, továbbá III. Béla érmét és két középkori vasalást. 
A patak bal oldalán található Kecske-barlang, ahol Roska Mártonon kívül Vértes Gyula 
László is régészeti feltárást folytatott, utóbbi több tűzhelyréteget figyelt meg, valamint 
neolit korú, bronzkori, kora vaskori/hallstatti és középkori leleteket talált. 
Említetteken kívül a lelőhelyen tényleges régészeti tevékenység nem történt. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 76. o. 
Németh Péter: A bakonyi barlangkutatások régészeti emlékei. Karszt és Barlang 1965/1, 
7. o. 
Roska Márton: Bakonyi barlangkutatásaim fontosabb eredményei. Archaeológiai 
Értesítő 1954, 155-156. o. 
 
4. Akasztófai-dűlő (Picsvár) 
 
Lelőhelyazonosító: 7660. 
Hrsz.:029/14-15. 
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A településtől délkeletre található lelőhelyről eddig régészeti leletek nem kerültek elő. Az 
itt emelkedő mintegy 4 méter magas halom a helyi hagyomány szerint a vár kivégzőhelye 
volt. Ennek valóságtartalma régészeti bizonyításra szorul. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 77. o. 
 
5. Tücsökvár 
 
Lelőhelyazonosító: 7661. 
Hrsz.: 011/1-3. 
 
A településtől mintegy 1 km-re keletre levő löszös domb tetején és északi lejtőjén kövek 
és tegulák kerültek elő az 1966. évi terepbejárás során, a délnyugati sarokban levő kisebb 
katlanban ugyanilyen jelenségeket találtak, azonban nagyobb számban. A lelőhelyet 
jellegzetes római kori cserepek egyértelműen keltezik, valamint korábbi, késő bronzkori 
megtelepedésre utal a talált síkozott peremű edénytöredék, amely az urnamezős kultúra 
itteni jelenlétét mutatja. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 77. o. 
 
6. Aranyos-patak völgye 
 
Lelőhelyazonosító: 7662. 
Hrsz.:0172/2-5, 0173, 022. 
 
A településtől nyugatra, az Aranyos-patak jobb partján 1968-ban 10−12 darab különböző 
méretű, 20−30 méter átmérőjű, 1−2 méter magas és kisebb halmokat figyeltek meg. A 
jelenségek alapján ezek a temetkezések a késői bronzkorra keltezhetők. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 77. o. 
 
7. Kis-tói-dűlő (Várbükk alja) 
 
Lelőhelyazonosító: 7663. 
Hrsz.: 2552, 2543-2550. 
 
A lelőhely a településtől délre található, a 82-es út és a faluból az úthoz vezető alsórendű 
út közötti területen. A veszprémi múzeum Miháldy-gyűjteményébe innen egy trapéz 
alakú kőbalta került be, a Kis-tói-erdő keleti sarkából. Ma a lelet előkerülésének pontos 
helyét nem lehet meghatározni. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 77. o. 
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8. Kő-völgy 
 
Lelőhelyazonosító: 7664. 
Hrsz.:036/1. 
 
Roska Márton 1950-ben bakonyi barlangkutatásainak egyik helyszínekénta településtől 
délre található Kő-völgy keleti oldalán található kis barlang előtt hasogatott csontokat és 
vélhetően neolit korú edénytöredékeket ásott ki. A nyugati oldalon található 3 kisebb 
barlang előtt pedig szintén hasogatott csontokat és széndarabkákat talált. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 77. o. 
Roska Márton: Bakonyi barlangkutatásaim fontosabb eredményei. Archaeológiai 
Értesítő 1954, 155-156. o. 
Németh Péter: A bakonyi barlangkutatások régészeti emlékei. Karszt és Barlang 1965/1, 
7. o. 
 
9. Cseszneki erdő 
 
Lelőhelyazonosító: 55701. 
Hrsz.:088. 
 
Virágos Gábor a Veszprém megyei lelőhelyek topográfiai egyeztetése során késő 
bronzkori halomsírt azonosított a területen 2005-ben. 
 
Irodalom: 
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti 
Adatbázis,https://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/48464, 2018. november 30. 

 
E. Településkarakter, területhasználat 

A 300 méteres tengerszintfeletti magasságban levő többutcás település határa három 
részre oszlik. Nyugati harmadát a Hódos-ér és a Cuha-patak közti, 420−450 méter magas, 
erdőkkel borított hegyek, közepét a Cuhától keletre emelkedő, 450−510 méter magas 
fennsík, északkeleti szélét pedig a Dudari-ér melletti 250−300 méter magas, agyagos 
dombok alkotják. A település nyugati-délnyugati külterületi részei erdősültek, míg a 
keletre eső részeken szántóföldeket találunk. 

A településszerkezet meghatározója a Várhegy és a rajta álló vár, hiszen a középkorban a 
kialakuló település a vár alatt helyezkedett el közvetlenül. A terepadottságok miatt a rom 
északi és keleti oldalában, illetve a domblejtő aljában találjuk a házakat, az utcaszerkezet 
a több száz éves állapotot őrizte meg. 
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Az utcaszerkezet az 1:10 000-es méretarányú térképen 

A középkori (hadi)út lényegében a mai főutca vonalával egyezik meg, a mellékutcák erre 
fűződtek fel a századok során, irányukat az Aranyos-patak határozta meg. A 
terepalakulatoktól függően helyenként igen meredekek, szűkek. 

A bakonyszentkirályi településhatárhoz közel eső lakótelkek már a 20. század folyamán 
épültek be. 

 

A település a várból a 20. század elején (forrás: FORTEPAN) 
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BAKONYOSZLOP 
 

A. Településtörténet, régészeti örökség 

A Bakony már a paleolitikum idején benépesült, festéket bányásztak itt (lovasi 
festékbánya), illetve a későbbi korokba átnyúlóan radiolaritot (Lókúti Radiolarit 
Formáció), amely a tűz előállításának elengedhetetlen segédeszköze volt, illetve 
kőeszközöket készítettek az alapanyagból. 

Mivel a hegység jellemző kőzete a mészkő, ebben gyakran alakulnak ki kisebb-nagyobb 
barlangok, amelyek az emberi megtelepedésre alkalmasak voltak. Ilyen barlangok közé 
tartozik Bakonyoszlopon az Ördögárok 32. számú barlangja, ahol Roska Márton régészeti 
kutatásai alapján már a paleolitikum idején is laktak. A pontos korszakot az atipikus 
leletanyag alapján azonban nem lehet meghatározni. 

A későbbi régészeti korszakok helyi lelőhelyei alapján a településtörténet felvázolása 
nehéz, a megtelepedések korszakának mozaikossága miatt. A neolitikumban valószínűleg 
lakták a fentebb említett Ördögárok barlangját az ott talált viaszopáltöredék alapján. 

Következő régészeti adatok csak a késő bronzkori urnamezős kultúra itteni jelenlétére 
állnak rendelkezésre, két lelőhely esetén felszíni leletanyag és jelenségek keltezték erre az 
időszakra a lelőhelyeket (Hosszú-földek I., Liba-hegy). 

A római időszakban a Dunántúlon nagy volt a megtelepedési sűrűség, így Bakonyoszlop 
területén is találhatunk lelőhelyet, a felszíni tegulák és kövek alapján villagazdaság épülete 
állhatott a Hosszú-réten. A leletanyag alapján a 2−3. században telepedtek meg itt. A 
Kossuth Lajos u. 69-71. számú telkeken 2001-ben vízvezetékásás során római 
edénytöredékeket találtak, ezek a jelenségek valószínűleg a Kertekalja lelőhelyhez 
tartozott. (Ezt erősítik meg az ugyanekkor talált Árpád-kori edénytöredékek is.) 

A honfoglalás utáni időszakból mind régészeti, mind történeti adatok rendelkezésre állnak. 
A falu középkori előzményét a Kertekalja lelőhely környezetében kell keresnünk, 
közelsége miatt ide kapcsolható az Erdő-dűlő lelőhely is. Mivel kora középkori falvaink 
szórt szerkezetűek voltak, nem véletlen, hogy további, félig földbe mélyített, Árpád-kori 
háznyomokat azonosítottak be Hosszú-földek II. lelőhelyen is, amely a faluközponttól 
nincs nagy távolságban. Kertekalja lelőhelyhez sorolható Fő (Kossuth) út 67. szám alatt 
késő középkori kaszát találtak. 

Első írásos említése viszonylag késői, 1392-ből származik (Ozthlop). Ekkor a cseszneki 
váruradalomhoz tartozott, vagyis a falu jövedelmét a vár fenntartására fordították. 1478-
ban egy birtokösszeírás során találkozunk nevével. Az 1488-as adóösszeírás idején is a 
cseszneki várhoz tartozott, ekkor 26 Ft adót fizettek lakosai. 1536-ban az összeírás 11 
portát említ, ebből öt volt adófizető. 1542−43-ban már csak három jobbágyporta fizetett 
adót. Ezek után a faluról nincsenek írásos adatok, mindebből arra lehet következtetni, hogy 
a törökök támadásai következtében néptelenedhetett el a falu. Csar faluhely, úgynevezett 
prédium lehetett. 

Egy 1478-ban kelt feljegyzés szerint a falu temploma kőből épült, ennek tetején pedig 
tornya fából. Maradványai napjainkban nem lelhetők fel, mivel a 18. századi újratelepülés 
idején épült (1746) új temploma nem a régi helyén emeltetett. 

Irodalom: 

Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 35−36., 93. o. 
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Roska Márton: Bakonyi barlangkutatásaim fontosabb eredményei. Archaeológiai Értesítő 
1954. 156−157. o. 
Vértes László: Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. Budapest, 1965, 
224. o. 
Kneifel Imréné Békefi Erzsébet: Bakonyoszlop története. Bakonyszentkirály. 
Ila B. – Kovacsics J.: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest 1964, 115. o. 
Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. Budapest 1897, 
245. 
Dornyai Béla: A Bakony. Budapest, 1927. 
Koppány Tibor: Középkori templomok és egyházashelyek Veszprém megyében. Veszprém 
Megyei Múzeumok 6. 1967. 

B. Természet, táj, tájhasználat  ̶ földrajzi, természeti környezet 

Bakonyoszlop az Északi-Bakony vonulatai között megbúvó település. Az Öreg-Bakony 
kistájon helyezkedik el. A domborzatot árkos-sasbérces szerkezet jellemzi. A kistáj és a 
környék változékonyságát mutatja, hogy a relatív relief értékek elég magasak. A 
völgyhálózat fejlett, mikroformákban gazdag felszínét karsztos mélyedések jellemzik. 

A hegységi alapot mészkő és dolomit formációsorozatok, kisebbrészt harmadidőszaki 
medenceüledékek, negyedidőszaki üledéktakarók építik fel. A talajok közül a legnagyobb 
arányban a karbonátos kőzeten képződött rendzina talajok borítják. A Dudari-patak 
öntésanyagán ezzel szemben öntés réti talajok találhatók, amelyek főként szántóként és 
ligeterdőként hasznosíthatók. 

Bakonyoszlop a Dudari-patak völgyébe települt, mintegy 260 tszf. magasságban. A 
Dudari-patakot több kisebb vízfolyás vize gyarapítja. Ezek részben a 290−330 m magas, 
löszös, erdőborította, agyagos dombok oldalában, részint a 380−440 m magas, ugyancsak 
erdős hegyek aljában erednek. Az Ördög-árok eróziós eredetű völgyének oldalán a 
mészkőben több barlang és sziklaüreg alakult ki. 

 

Bakonyoszlop környékének talajviszonyai (1−agyagos lösz; 2−folyóvízi agyag) 

Irodalom: 
Szerk.: Marosi Sándor–Somogyi Sándor: Magyarország kistájainak katasztere I−II. Budapest 1990, 
631−635. o. 
Szerk.: Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere. Budapest 2010, 563−567. o. 



Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány/Régészeti munkarész – Csesznek, Bakonyoszlop és Bakonyszentkirály községek 

Készítette: László János régész, örökségvédelmi szakértő 17 

C. Térképi ábrázolások 

A magyarországi írásbeliség sajátos feltételrendszerének és adottságainak köszönhetően a 
középkorból térképek nem maradtak fenn (az egyetlen Lázár deák-féle térképet 
leszámítva, amely inkább érdekes, semmint megbízható). 

A török elleni háborúk korszaka után szükségessé vált az ország egységes térképi 
rendszerbe foglalása, részben katonai indokokkal magyarázhatóan. A 18. század 80-as 
éveiben (1782−85 között) felvett úgynevezett I. katonai felmérésen már szerepel 
(Bakony)Oszlop község, ez a település első térképes ábrázolása. Itt egy egyutcás 
települést láthatunk, amely a Bakonyszetkirályt/Cseszneket és Dudart, valamint Csetényt 
összekötő útra fűződött fel. A településtől északra szőlőskerteket láthatunk, amelyek a 
fejlődőben levő gyümölcstermesztés bizonyítéka. 

Míg a 18. század elején keletkezett újratelepítési források arról számolnak be, hogy a 
középkori falu egykori területe erdősült volt, a térképen már látható, hogy az erdők 
mennyisége a falu közvetlen környékén lecsökkent, helyüket szántóföldek vették át. A 
Bakony erdőségei a település központi részétől délnyugatra még megvoltak, ugyanígy 
erdők borították a felszínt a településtől kissé északra. 

 

Bakonyoszlop az I. katonai felmérés térképszelvényén 

A 19. század első felében készített II. katonai felmérés az előzőhöz hasonló állapotokat 
mutat. Általában a térkép nagyobb részletezettsége és pontossága miatt a Dudari-patak 
völgyében már mocsaras területeket láthatunk. 
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Bakonyoszlop a II. katonai felmérés térképszelvényén 

1857-ben kataszteri térkép készült Oszlopról (is). Itt jól áttekinthető a település 
telekszerkezete. A falu házaihoz az utca vonalára merőlegesen szalagtelkek csatlakoznak. 
Ugyanilyen képet mutat a Szőlőhegy is, ahol a présházakhoz, gazdasági épületekhez 
északi és déli irányban szintén szalagtelkek csatlakoznak. A mezőgazdasági művelés alatt 
álló területek szintén keskeny szalagtelkes szerkezetűek, nagyobb összefüggő területtestet 
nem találunk. 
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A település az 1857. évi kataszteri térképen 

Az 1941-ben készült IV. katonai felmérést a 2. világháború tette szükségessé. Mivel 
katonai rendeltetésű volt, ezért főként olyan elemeket tüntettek fel, amelyek katonai-
hadászati szempontból fontosak voltak, így a település részleteinek ábrázolása kissé 
elnagyolt volt. 
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Bakonyoszlop a 4. katonai felmérés térképén 

D. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

A hatástanulmány elkészítésekor hét, általános védelem alatt álló és egy kiemelten védett 
lelőhely szerepel a hatósági nyilvántartásban, amelyet a Miniszterelnökség 
Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Főosztály (1014 
Budapest, Táncsics Mihály u. 1. Postacím: 1357 Budapest, Pf.: 6) vezet. A későbbiek 
során a lelőhellyel érintettségről a változási lehetőségek miatt tőlük lehet információt 
nyerni. 
A település területén levő régészeti lelőhelyekről viszonylag pontos képpel rendelkezünk, 
hiszen a Veszprém megyei régészeti topográfia készítésekor a település területét bejárták 
1966-ban, Dax Margit és Torma István vezetésével. 
A nyilvántartás elkészítésekor az akkori térképi ábrázolások alapján vették fel a 
lelőhelyeket. 
Később Virágos Gábor végzett terepbejárást és adategyeztetést a zirci járásban, így 
Bakonyoszlop területén is. Az újonnan bejelölt régészeti lelőhelylehatárolások nem 
egyeznek a legtöbb helyen az eredeti adatfelvétellel, így a nyilvántartásban általában 
kettős poligon jelöli a lelőhelyeket. 
A nyilvántartásban szereplő lelőhelyeken kívül további, közelebbről meg nem 
határozható helyszínekről több tárgy került a veszprémi, valamint a Magyar Nemzeti 
Múzeumba, részben Miháldy István, részben Ebenhöch Ferenc közreműködésével. 
Három alkalommal került sor tervszerű régészeti tevékenységre a község területén. 
Legkorábban az Ördögárok, 32. sz. barlangban kutatott Roska Márton az 1950-es 
években. Később, a 2000-es években Regenye Judit kutatott két lelőhelyen, a feltárási 
dokumentációk megismerhetőségének hiányában ezekről a tevékenységekről pontosabbat 
mondani nem lehet. 
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HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ LELŐHELYEK 
 
1. Kertekalja 
 
Lelőhelyazonosító: 7201. 
Hrsz.: 432-436, 439-441, 444-446, 449/1-2, 450, 451-456, 459-461, 465-468, 471/1-2, 
472-474, 475/2, 475/4, 477-480, 099/6, 431/2, 096/2, 097, 099/1-2. 
 
A település főutcájától délre levő házsorok kertjében agyagos, löszös talajú domboldalon 
1966-ban nagyobb intenzitásban kerültek elő a felszínen középkori és késő középkori 
edénytöredékek, valamint kormeghatározásra alkalmas peremtöredékek. Valószínűleg 
ezen a területen lehetett a középkori település, amely a török korban elpusztulhatott. 
2005-ben Virágos Gábor hasonló jellegű leleteket talált a közelben, kissé délkeletre. 
Jelenleg a település középkori templomának semmilyen nyoma nem található a területen. 
A lelőhely területe a település déli házsorának kertjeiben található, felszíni vizsgálatára 
nincs mód. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 35−36. o. 
 
2. Erdő-dűlő 
 
Lelőhelyazonosító: 7202. 
Hrsz.: 099/6-7, 21-24, 431/3, 096/2, 097. 
 
A lelőhely közvetlenül a Petőfi Sándor utcától délre található, egy kisebb vízfolyás bal 
partján. A terület jelenleg jórészt szántóföldi művelés alatt áll, kisebb hányada fákkal, 
bokrokkal fedett. 
A fekete talajú domboldalon az 1966. évi terepbejárás során szórványos római kori 
edénytöredékeket találtak (köztük egy vörösre festettet is), valamint hullámvonal és 
csigavonal bekarcolású, Árpád-kori edénytöredékeket. 
Virágos Gábor 2005-ben terepbejárást végzett a területen, ennek következtében ismét 
kettős poligon alakult ki a lelőhely lehatárolásakor. 
A hatósági nyilvántartásban kizárólag őskori telepként szerepel a lelőhely, nem követhető 
nyomon, hogy az eltérés a fentebb leírtaktól miből adódik. 
A lelőhely területe építési telkekből áll, amelyek egy része már beépített. A többin magas 
gaz borítja a felszínt. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 36. o. 
 
3. Hosszú-földek I. 
 
Lelőhelyazonosító: 7203. 
Hrsz.: 093/3, 093/7-8. 
 
A lelőhely a település főutcájától délre található, egy déli irányba vezető földúttól keletre. 
A terület jelenleg szántóföldi művelés alatt áll. 
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Az 1966. évi terepbejárás során késő bronzkori, urnamezős kultúrához tartozó 
telepjelenségeket azonosítottak (nagyobb kiterjedésű paticsos-hamus foltok, valamint 
felszíni edénytöredékek). 
2005-ben Virágos Gábor terepbejárást végzett a helyszínen, ennek következtében újabb 
poligonnal egészült ki a lelőhely területe. 
2006-ban Regenye Judit ásatást végzett a területen, ennek eredményei azonban nem 
megismerhetők. 
A terület jelenleg mezőgazdasági területként funkcionál, a hatástanulmány készítésének 
idején területe nem volt vizsgálható. 
 

 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 36. o. 
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti 
Adatbázis,https://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/67398, 2019. január 11. 
 
4. Hosszú-földek II. 
 
Lelőhelyazonosító: 7204. 
Hrsz.: 079, 093/3, 092/5-8, 078/2. 
 
A lelőhely a település keleti végénél található, a Dudar felé vezető út déli és északi 
oldalán. 
Az 1966. évi terepbejárás során az út melletti rézsűben négy-öt Árpád-kori ház nyomát 
találták meg, továbbá a felszínen ehhez a korszakhoz kapcsolható perem- és 
oldaltöredékeket gyűjtöttek. 
2005-ben Virágos Gábor terepbejárása során beazonosította a lelőhelyet. 
A hatósági nyilvántartásban őskori telepként tartják nyilván a lelőhelyet, a felszíni 
gyűjtéstől való eltérés nem igazolható. 
A terület jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. 
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Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 36. o. 
 
5. Hosszú-rét 
 
Lelőhelyazonosító: 7205. 
Hrsz.:075/2, 078/2, 077. 
 
A Dudari-patak és a Bakonyoszlopról Dudar felé vezető út közötti területen többször 
találtak már köveket és tegulákat. Ebből arra lehet következtetni, hogy a területen egykor 
villagazdaság épülete állhatott. A lelőhelyet a felszínen gyűjthető 2−3. századi 
edénytöredékek keltezik. 
Virágos Gábor 2005-ben további őskori edénytöredékeket gyűjtött itt. 
2002-ben Regenye Judit végzett itt régészeti tevékenységet, ennek szakmai eredményei 
nem ismerhetők meg. 
A terület jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. 
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Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 36. o. 
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis, 
https://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/67408, 2019. január 11. 
 
6. Liba-hegy 
 
Lelőhelyazonosító: 7206. 
Hrsz.:061/2, 059/5, 061/6. 
 
A lelőhely a településtől nyugatra, egy külterületi részen található. Egy része 
mezőgazdasági művelés alatt áll, másik részét bokrok és egyéb növényzet fedi. 
A kissé kiemelkedő löszös domboldalon 1966-ban késő bronzkori településfoltokat 
észleltek, valamint kissé nyugatabbra ezektől egy Árpád-kori ház maradványait. 
2005-ben Virágos Gábor szintén járt a helyszínen és módosította a lelőhely kiterjedését. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 36. o. 
 
7. Dudari-dűlő 
 
Lelőhelyazonosító: 7207. 
Hrsz.:061/3, 063/6, 062, 061/4. 
 
A lelőhely a településtől keletre, a Csetény felé vezető úttól északra található. Az agyagos 
talajú domboldalon 1966-ban égettes talajú foltokat találtak, ahonnan bekarcolt 
vonalkötegdíszes kerámiatöredékek kerültek elő, ezek alapján a lelőhely az Árpád-korra 
keltezhető. 
2005-ben Virágos Gábor ezen a területen is végzett terepbejárást, jelentése alapján a 
lelőhelypoligon kissé módosult. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 36. o. 
 
8. Ördögárok, 32d. számú barlang 
 
Lelőhelyazonosító: 7845. 
Hrsz.:0108. 
 
A lelőhely a településtől délnyugatra levő Ördög-árok nyugati oldalában található. A 
völgy talpa felett 12,7 méter magasságban levő, 1,6 méter széles és 2,6 méter mély 
barlang két felfelé lejtő folyosóban végződik. Roska Márton végzett itt régészeti feltárást, 
amelynek során neolitikus viaszopáltöredékeket, szilánkot, vakarót, cserepeket, recens 
állatcsontokat, valamint egy Hadrianus-féle bronzérmet talált. Az alsó löszös rétegből 
barlangi medve csontját, hasogatott állatcsontokat és egy magkövet talált. Mivel a 
leletanyag atipikus jellegű, ezért kormeghatározása a paleolitikumon belül elég nehézkes. 
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Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 93. o. 
Roska Márton: Bakonyi barlangkutatásaim fontosabb eredményei. Archaeológiai 
Értesítő 1954. 156−157. o. 
Vértes László: Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. Budapest, 
1965, 224. o. 
 

 

Régészeti lelőhelyek a település területén 

E. Településkarakter, területhasználat 

A település az Északkeleti-Bakonyban a Csesznek/Bakonyszentkirály és Dudar közötti 
közúton elérhető község, lényegében egyutcás település, a fő átmeneti utat a Kossuth utca 
jelenti. Néhány kisebb utca ágazik ki ebből, ezek azonban a faluképet nem változtatják 
meg. 

Bakonyoszloptól közvetlenül északkeletre és délnyugatra szántóföldek találhatók. A 
távolabbi külterületi részeken erdőket találunk, valamint a délnyugati területi nyúlványon 
réteket és további kisebb szántóföldeket. 
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A település közigazgatási területe az 1:10 000-es méretarányú térképen 

 

BAKONYSZENTKIRÁLY 

A. Településtörténet, régészeti örökség 

A Bakony már a paleolitikum idején benépesült, festéket bányásztak itt (lovasi 
festékbánya), illetve a későbbi korokba átnyúlóan radiolaritot (Lókúti Radiolarit 
Formáció), amely a tűz előállításának elengedhetetlen segédeszköze volt, illetve 
kőeszközöket készítettek az alapanyagból. 

Mivel a hegység jellemző kőzete a mészkő, ebben gyakran alakulnak ki kisebb-nagyobb 
barlangok, amelyek az emberi megtelepedésre alkalmasak voltak. A szomszédos 
településekkel ellentétben azonban Bakonyszetkirályonilyent nem találunk. 

A későbbi régészeti korszakok helyi lelőhelyei alapján a településtörténet felvázolása 
nehéz, a megtelepedések korszakának mozaikossága miatt. Valószínűleg megtelepedéssel 
kell számolnunk itt a következő korszakokban is, azonban a nagy területeket befedő 
erdőségek ellehetetlenítik a felszíni vizsgálatokat, terepbejárásokat. 
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Időben következő régészeti adatok a késő bronzkori urnamezős kultúra itteni jelenlétére 
állnak rendelkezésre. Ezek a kiemelt fontosságú lelőhelyek (Zörög-hegy I-II.) egyediségük 
miatt különleges védelem alatt állnak, hiszen „földváraknak” nevezett földsáncok ritka 
előfordulásúak, nagyságuk és az ott található régészeti leletanyag miatt viszont jelentős 
szakmai értéket képviselnek. Időben erre és a kora vaskorhoz kapcsolódnak a temetkezési 
halmok, amelyek körbeveszik ezeket a védett helyeket (Zörög-hegy III, Kőris-lapos, 
Zörög-tető alja). Ezek mellett kisebb telepjelenségek is felbukkannak kevésbé meghatározó 
fontosságú lelőhelyeken (Hajmás-puszta−Hármas; Kenderföld I.; Első-tábla; Vámhegy). 

A kelta jelenlétről a Nagyberek I. lelőhelyről van adat, itt találtak tipikusan erre a korra 
datálható grafitos edény peremtöredékét. 

A római időszakban a Dunántúlon nagy volt a megtelepedési sűrűség, így 
Bakonyszentkirály területén is találhatunk lelőhelyet, a felszíni tegulák és kövek alapján 
villagazdaság épülete állhatott Hajmás-puszta−Hármas, Kenderföld II. lelőhelyeken. 
Nagyberek II. lelőhelyén csak kőfalú épület nélküli telepjelenségeket feltételezhetünk. 

A honfoglalás utáni időszakból mind régészeti, mind történeti adatok rendelkezésre állnak. 
Bakonyszentkirály község közigazgatási területén belül két középkori faluval is 
számolnunk kell. Az egyik a ma már csak pusztaként létező Hajmás falu, 
Bakonyszentkirálytól keletre. A települést 1262-ben említették először oklevelek, ekkor 
elcserélték, mint a pannonhalmi apátság birtokát. Új birtokosaik egytelkes nemesek lettek, 
nevük (Hagymási) 1358-ban fordult elő először. 1488-ban a falu lakói 1 Ft-tal adóztak. A 
16. századan már nem szerepel lakott helyként, a Hagymási-család prédiumként birtokolta 
a 17. század végéig. Valószínűleg a 15. században puszta, ugyanis az 1488-as tizedjegyzék 
által említett Hagymás települése máshova lokalizálható. 

Bakonyszentkirály falu elődje a mai református templom köré települt, a református 
parókia kertjében tárta fel Törőcsik Zoltán a korai település első templomának 
maradványait. A település nevét első templomának védőszentjéről vette, valószínűleg a 13. 
század folyamán. Első okleveles említése 1365-ből származhat, ekkor Zenthkyraal néven 
említik, s részben a veszprémi püspökség, részben a zirci apátság tulajdona. 1392-ben 
részben a cseszneki váruradalomhoz tartozik. 1488-ban a zirci apáté, ekkor a falu 10 Ft 
adót fizetett. 1531-ben a cseszneki váruradalomhoz tarozott, 20 portája közül csak 3 
fizetett adót. Ugyanennyi volt 1536-ban is. Utoljára 1542-ben említették lakott helyként, 
majd pusztává vált a 17. század végéig. 

A szentkirályi templom kegyura 1478-ban a zirci apát volt, romjait 1774-ben még látták. 

Irodalom: 

Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 44-47 o. 
Ila B. – Kovacsics J.: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest 1964, 253. o. 
Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában III. Budapest 1897, 
225, 232., 252. 
Dornyai Béla: A Bakony. Budapest, 1927. 
Koppány Tibor: Középkori templomok és egyházashelyek Veszprém megyében. Veszprém 
Megyei Múzeumok 6. 1967. 122. o. 

Jánni Ottó: Bakonyszentkirály története a neolitikumtól 1926-ig. 
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B. Természet, táj, tájhasználat − földrajzi, természeti környezet 

Bakonyszentkirály az Északi-Bakony vonulatai között megbúvó település. Az Öreg-
Bakony kistájon helyezkedik el. A domborzatot árkos-sasbérces szerkezet jellemzi. A 
kistáj és a környék változékonyságát mutatja, hogy a relatív relief értékek elég magasak. A 
völgyhálózat fejlett, mikroformákban gazdag felszínét karsztos mélyedések jellemzik. 

A hegységi alapot mészkő és dolomit formációsorozatok, kisebbrészt harmadidőszaki 
medenceüledékek, negyedidőszaki üledéktakarók építik fel. A talajok közül a legnagyobb 
arányban a karbonátos kőzeten képződött rendzina talajok borítják. A Dudari-patak 
öntésanyagán ezzel szemben öntés réti talajok találhatók, amelyek főként szántóként és 
ligeterdőként hasznosíthatók. 

Bakonyszentkirály a Magas-akony északi lábánál, a Dudari-patak melletti teraszra 
települt. Határának északi felét a 300-400 méter magas, agyagos, kavicsos, köves hegyek, 
déli felét pedig a mintegy 500 méter magas Zörög-hegy fennsíkja és nyúlványai alkotják. 
A község nyugati határát képező Cuhába, illetve annak folytatásába, a Bakony-érbe 
torkollik a Dudari- és a Hajmás-patak, amelyet néhány kisebb, a hegyek lábánál fakadó 
forrás vize is táplál. A szántóföldek a 220-300 méter közötti területet foglalják el, a 
vonalas erózió különösen a Zörög-hegy északi lejtójén alakított ki mély árkokat. A Zörög-
hegyet nagy kiterjedésű bükkös, gyertyános, a határ északi felét tölgyes, cseres erdő 
borítja. 

Szántóföldi művelésre alkalmas területek a községtől északnyugatra levő külterületi 
részek alkalmasak. 

 

Bakonyszentkirály környékének talajviszonyai (1−agyagos lösz; 2−folyóvízi agyag) 

Irodalom: 

Szerk.: Marosi Sándor–Somogyi Sándor: Magyarország kistájainak katasztere I−II. 
Budapest 1990, 631−635. o. 
Szerk.: Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere. Budapest 2010, 563−567. 
o. 
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C. Térképi ábrázolások 

A magyarországi írásbeliség sajátos feltételrendszerének és adottságainak köszönhetően a 
középkorból térképek nem maradtak fenn (az egyetlen Lázár deák-féle térképet 
leszámítva, amely inkább érdekes, semmint megbízható). 

A török elleni háborúk korszaka után szükségessé vált az ország egységes térképi 
rendszerbe foglalása, részben katonai indokokkal magyarázhatóan. A 18. század 80-as 
éveiben (1782−85 között) felvett úgynevezett I. katonai felmérésen már szerepel 
Szentkirály község, ez a település első térképes ábrázolása. Jól kivehető a két 
településrész, az egyutcás Németszentkirály (nincs külön jelölve) és a halmazos, 
többutcás szerkezetű (Magyar)Szentkirály. A délre vezető út elágazik, a nyugati Zirc felé, 
a keleti Dudar irányába vezet. A Bakony összefüggő erdőségei a település központi 
részétől délnyugatra megvoltak, ugyanígy erdők borították a felszínt a településtől kissé 
északra. 

 

(Bakony)Szentkirály az I. katonai felmérés térképszelvényén 

A 19. század első felében készített II. katonai felmérés az előzőhöz hasonló állapotokat 
mutat. Általában a térkép nagyobb részletezettsége és pontossága miatt a Dudari-patak 
völgyében már nagyobb, kiterjedtebb mocsaras, legelős területeket találunk. A falu- és 
utcaszerkezetben változatlanságot tapasztalunk az I. felméréshez viszonyítva. 
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Bakonyszentkirály a II. katonai felmérés térképszelvényén 

1857-ben kataszteri térkép készült Bakonyszentkirályról (is). Itt jól áttekinthető a 
település telekszerkezete. Érdekesség Németszentkirály mögött a domboldalon a 
Szőlőhegy, amely szalagtelkekkel szabdalt, gyakorta présházakkal. A mezőgazdasági 
művelés alatt álló területek szintén keskeny szalagtelkes szerkezetűek, nagyobb 
összefüggő területtestet nem találunk. A nagyobb, összefüggő területegységek 
erdőterületek. 
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A település az 1857. évi kataszteri térképen 

Az 1941-ben készült IV. katonai felmérést a 2. világháború tette szükségessé. Mivel 
katonai rendeltetésű volt, ezért főként olyan elemeket tüntettek fel, amelyek katonai-
hadászati szempontból fontosak voltak, így a település részleteinek ábrázolása kissé 
elnagyolt volt. A németszentkirályi határban már nem találunk szőlőskerteket. Az 
erdőterület is megfogyatkozott, köszönhetően az I. világháború alatti erdőirtásoknak. A 
Zörög-hegy sáncait nem tüntették fel. 

 

Bakonyoszlop a 4. katonai felmérés térképén 
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D. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

A hatástanulmány elkészítésekor 12, általános védelem alatt álló, valamint egy 
fokozottan és három kiemelten védett lelőhely szerepel a hatósági nyilvántartásban, 
amelyet aMiniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság 
Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály (1054 Budapest, Báthory u. 12. Postacím: 
1357 Budapest 1, Pf.: 6) vezet. A későbbiek során a lelőhellyel érintettségről a változási 
lehetőségek miatt tőlük lehet információt nyerni. 

1966-ban megtörtént a település régészeti terepbejárása Palágyi Szilvia és Torma István 
vezetésével, így ez időtől fogva megközelítőleg pontos adatokkal rendelkezünk a 
település lelőhelyeiről. 

A nyilvántartásban szereplő poligonokat a nyilvántartási rendszer kiépítésekor vették fel, 
Bakonyszentkirály esetén kizárólag a régészeti topográfia alapján. 2005-ben Virágos 
Gábor terepbejárást, lelőhelyegyeztetést végzett a településen is, ezzel párhuzamosan 
elkészítette a lelőhelyek (javított?) dokumentációját. Több esetben egy lelőhely esetén 
kettős vagy egymástól némileg távol eső poligonokat találunk, ez utóbbi jelentések 
eltéréséből származik. Erre esetenként külön már nem térünk ki. 

1. Református templom 

Lelőhelyazonosító: 7238. 

Hrsz.: 156, 317, 339/2, 337, 338, 155/1, 151-154, 316. 

A református templom a település központi részén található, egy kisebb kiemelkedésen. 
Tőle keletre a főutca van, a Kossuth utca. 1903 előtt és az 1930-as években környékéről 
melléklet nélküli csontvázak kerültek elő. 1958-ban a templom mögötti iskolakertben 
csontvázakat találtak, sarkantyúkat és egyéb tárgyakat. 1966-ban koponyatető és egy 
bronzcsat került napvilágra innen. 

A lelőhelyről több régészeti ismeretanyag is rendelkezésre áll, legkorábban Scherer 
János, a veszprémi múzeum munkatársa járt a helyszínen, majd a topográfia készítésekor 
Palágyi Szilvia és Torma István tett megfigyeléseket. 2002-ben Rainer Pál, a veszprémi 
múzeum régésze ásatást folytatott itt, megismerhető dokumentáció hiányában azonban 
erről közelebbit mondani nem lehet. Legutóbb Virágos Gábor a lelőhelyek 
adategyeztetésekor járt itt. 

A református parókia kertjében 2000-ben tárta fel Törőcsik Zoltán régész, tanító a falu 
legkorábbi templomának maradványait. 
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A templomkert keletről 

Irodalom: 

Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 44. o. 

Jánni Ottó: Bakonyszentkirály története a neolitikumtól 1926-ig. 

 

2. Hajmás – Faluhely 

Lelőhelyazonosító: 7239. 

Hrsz.: 0167. 

A lelőhely a település külterületi részén található, a Hajmás-pataktól délre, a 
hajmáspusztai gazdasági épületek szomszédságában. A pusztától keletre, mintegy 100 
méterre levő két, meredek oldalú domb egyikét Temetődombnak, másikát Faluhelynek 
nevezik. Ezeken a helyeken állítólag sírokat is kibontottak. Erre a helyre lokalizálható a 
középkori Hajmás falu. A terület jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. 

Virágos Gábor 2005. évi terepbejárása során közelebbről nem meghatározható őskori 
telepnyomokat tapasztalt itt. 

Irodalom: 

Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 44. o. 

3. Hajmás-puszta – Hármas 

Lelőhelyazonosító: 7240. 

Hrsz.: 0121, 0123/1. 

A lelőhely a településtől északkeletre található, Hajmáspusztától északnyugatra, a 
Hajmás-patak bal oldalán emelkedő homokos domboldalon. 1966-ban a felszínen nagy 
intenzitásban találtak késő bronzkori, késő halomsíros edénytöredékeket. A lelőhely 
nyugati végében pedig egy 20×15 méteres foltban igen sok tegulát, kevesebb követ és 
jellegtelen római edénytöredékeket találtak. Ez utóbbi leletanyagcsoportból arra lehet 
következtetni, hogy egy kisebb villaépület állhatott itt. 

A lelőhely jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. 
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Irodalom: 

Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 46. o. 

4. Nagy-berek I. 

Lelőhelyazonosító: 7241. 

Hrsz.: 081/11. 

A lelőhely a településtől észak-északnyugatra található, a 82-es úttól nyugatra levő, 
mezőgazdasági művelés alatt álló területen. Az agyagos oldalú, teraszos domboldalon 
1966-ban egy kora vaskori oldaltöredéket és egy kelta kori grafitos edény darabját 
találták. 

Irodalom: 

Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 46. o. 

5. Nagy-berek II. 

Lelőhelyazonosító: 7242. 

Hrsz.: 081/10, 081/11. 

A lelőhely a település északi külterületi részén található, a 82-es úttól nyugatra, szintén 
szántóföldi művelés alatt áll. 1966-ban a teraszos domboldalon néhány római kori 
edénytöredéket találtak. Épületre utaló nyomok nem kerültek elő. 

Irodalom: 

Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 46. o. 

6. Kenderföld I. 

Lelőhelyazonosító: 7243. 

Hrsz.: 075/5. 

A lelőhely a településtől északnyugatra található. A Dudari-patak bal partján 
szigetszerűen kiemelkedő, löszös-homokos talajú dombon bekarcolt felületű, késő 
bronzkori edénytöredéket találtak 1966-ban. 

A lelőhely területe ma szántóföldi művelés alatt áll. 

Irodalom: 

Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 46. o. 

7. Kenderföld II. 

Lelőhelyazonosító: 7244. 

Hrsz.: 074, 075/3, 069/2. 

A lelőhely a községtől északnyugatra található, a 82-es út két oldalán, a Dudari-pataktól 
délre A löszös talajú domboldalon 20 méter átmérőjű körben elhelyezkedő tegulák és 
kövek kőépületre utalnak. A felszíni leletanyag mennyisége kevés, egy terra sigillata 
edény töredéke egyértelműen a római korra keltezi a lelőhelyet. Valószínűleg itt is 
villaépület állt. A terület szántóföldi művelés alatt áll. 
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Irodalom: 

Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 46. o. 

8. Első-tábla 

Lelőhelyazonosító: 7245. 

Hrsz.: 0194/4-5, 0194/2, 0194/23-24, 0194/13. 

A lelőhely a településtől keletre, a Dudari-pataktól délre található. Az enyhe lejtésű 
domboldalon viszonylag sok, jellegtelen őskori edénytöredéket találtak 1966-ban. Ezek 
jó része talán késő bronzkorinak határozható meg. 

Napjainkban a terület szántóföldi művelés alatt áll. 

Irodalom: 

Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 46. o. 

9. Sövénykúti-oldal 

Lelőhelyazonosító: 7246. 

Hrsz.: 0183/8-9, 0183/12, 0183/4, 0183/6, 0183/15, 0183/11, 0181, 0179/7. 

A lelőhely a településtől délkeletre található, a Bakonyoszlop irányába vezető úttól 
északra. Egy alacsony domb oldalán egy 3−4 méter átmérőjű körben sötétebb talajú 
elszíneződésre lettek figyelmesek az 1966. évi terepbejáráson, amelyből vasolvasztóra 
utaló kemencetapasztás töredékeit, fúvócsőtöredékeket és több vassalakot gyűjtöttek. A 
terület napjainkban szántóföldi művelés alatt áll. 

Irodalom: 

Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 46. o. 

10. Zörög-hegy I. (II. számú „földvár”) 

Lelőhelyazonosító: 7247. 

Hrsz.:025, 026, 030, 031, 043, 053/3, 042. 

Az igen nagy kiterjedésű lelőhely a településtől nyugatra található. A Cuha-patak 
völgyétől keletre emelkedő 493 méter magas, lapos fennsíkú hegyet körös körül meredek, 
helyenként sziklás oldal övezi. Miháldy István a 19. század második felében csiszolt 
kőeszközöket, főleg trapéz alakú, ezen kívül nyéllyukas baltákat, dörzsölőköveket, vas 
tokos vésőt gyűjtött. Patek Erzsébet Miháldy és Kiss Ákos nyomdokain haladva szintén 
sáncnyomokról tett említést itt. Nováki Gyula 1965−66-ban kutatóárkokat nyitott a 
lelőhelyen, de tényleges, sáncok szerkezetére vonatkozó adatokat nem nyert. Mérései 
alapján a sánc hossza 3388 méter volt, a sánc nélküli részekkel együtt kerülete 5088 
méter volt, az árkokból előkerült leletanyag a késő bronzkorra-kora vaskorra keltezhető. 
A földvárnak három kapuját figyelte meg. 

A fokozottan védett lelőhely területét erdő fedi. 

Irodalom: 

Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 46. o. 
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Patek Erzsébet: DieUrnenfelderkultur in Transdanubien. Budapest 1968, 50. 

Nováki Gyula: Földvár ásatások a bakonyi Cuha-völgy környékén. A Veszprém Megyei 
Múzeumok Közleményei 8. (1969), 136−137. o. 

11. Zörög-hegy II. (I. számú „földvár”) 

Lelőhelyazonosító: 7248. 

Hrsz.: 042. 

A lelőhely a településtől nyugatra található. Az előző lelőhelytől nem messze, a hegy 
délnyugati végéből egy kissé alacsonyabban fekvő, keskeny hegynyelv nyúlik ki, ezen 
újabb földsáncok találhatók. Körben meredek hegyoldal övezi. A hegy elmosódott 
fennsíkja felől négy elmosódott árok védi. A belső területe hossza 138 méter. Oldalain 
több teraszt is találunk (legalább 21-et), amelyeken megtelepedés nyomai vannak. 

1968-ban Nováki Gyula kilenc kutatóárokkal vizsgálta a területet, innen is késő 
bronzkori, kora vaskori leletanyag került elő. 

A lelőhely kiemelten védett, jelenleg erdő fedi. 

Irodalom: 

Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 46−47. o. 

Nováki Gyula: Földvár ásatások a bakonyi Cuha-völgy környékén. A Veszprém Megyei 
Múzeumok Közleményei 8. (1969), 136. o. 

12. Zörög-hegy III. 

Lelőhelyazonosító: 7249. 

Hrsz.: 042. 

A lelőhely a településtől délnyugatra található. A Zörög-hegy oldalában emelkedő kisebb 
dombon hét bolygatott és három érintetlennek tűnő, 2-3 méter magas, 15−20 méter 
átmérőjű halom van. A halomsírmező minden bizonnyal összefügg az I. számú 
„földvárral”. A halmok egyikét 1870-ben felásatta gróf Lazanszkyné, aki a halom 
belsejében különböző tárgyakat talált. 

A lelőhelyen Scherer János és Virágos Gábor is végzett terepbejárást. 

A lelőhely kiemelten védett, területét erdő fedi. 

Irodalom: 

Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 47. o. 

13. Csemetekert 

Lelőhelyazonosító: 7250. 

Hrsz.: 034. 

A lelőhely a település délnyugati külterületi részén található, közel a településhatárhoz. A 
Zörögtető lábánál kerítésoszlopok ásása során sok vastag falú edénytöredék került elő, 
minden bizonnyal őskoriak. A lelőhely területe erdővel fedett. A lelőhely első 
beazonosítója Scherer János volt, aki terepbejárásai során járt itt 1962-ben. 

Irodalom: 
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Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 47. o. 

14. Zörög-tető alja 

Lelőhelyazonosító: 7251. 

Hrsz.: 0173, 033, 022-025. 

A lelőhely a településtől délnyugatra található, a külterületi részen, közvetlenül a 
településhatár mentén. Területét jelenleg erdő fedi. A hegyoldalon két, kb. 2 méter 
magas, 15 méter átmérőjű halom áll. A nagyméretű poligon nem áll arányban a területen 
található régészeti jelenségekkel. 

A nyilvántartás feltüntet innen római kor éremleletet, azonban a Miháldy-gyűjtemény 
leltárkönyve nem tartalmaz pontos topográfiai adatokat erről, tehát a leletek ehhez a 
lelőhelyhez sorolása gyenge lábakon nyugszik. 

Irodalom: 

Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 47. o. 

15. Vámhegy 

Lelőhelyazonosító: 7252. 

Hrsz.: 502/1, 563-569, 501, 491-499, 465, 573. 

A lelőhely a település déli belterületi részén található, közvetlenül a településhatáron. 
Földrajzilag közel esik Csesznek hasonló nevű lelőhelyéhez, a leletanyag is megegyezik, 
tehát egynek kell tekintenünk őket. Néhány őskori oldaltöredéken kívül Árpád-kori és 
középkori oldaltöredéket gyűjtöttek a felszínen. A terület ma már részben beépített. 

Irodalom: 

Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém 
megye régészeti topográfiája. A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 47. o. 

16. Kőris-lapos 

Lelőhelyazonosító: 56910. 

Hrsz.: 042. 

A lelőhely a település délnyugati nyúlványában található, közvetlenül a településhatáron. 
A lelőhelyen Virágos Gábor halomsírt talált 2005-ben. Valószínűleg a szomszédos 
földvárakkal és halomsírokkal megegyező korszakból származik, késő bronzkori, kora 
vaskori. Területét erdő fedi. 

Irodalom: 

Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis, 
https://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/56554, 2019. január 20. 
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Régészeti lelőhelyek a község területén 

E. Településkarakter, területhasználat 

A település 1926-ban egyesült Magyarszentkirály és Németbakonyszentkirály falvakból. 
Mint a térképi ábrázolásokból láthattuk, a két település eltérő településszerkezettel 
rendelkezett. Míg Németbakonyszentkirály egyutcás falu volt (ide telepítették 1769-ben a 
würtbergi németajkú lakosságot), addig Magyarszentkirály több utcás, halmazos település 
volt, amely utcaszerkezetét a török kor után folyamatosan őrizte, s mind a mai napig 
nagyjából változatlan formában megtartotta. 

A település fontos utak találkozásánál jött létre, itt futott össze a Dudar irányából és a Zirc 
felől érkező út, s egyesülten haladt tovább Pannonhalma/Győr irányába. 

A település mélyebben fekvő részei belterületek, illetve mezőgazdasági művelés alatt állnak. 
A magasabb térszíneken, a központi részektől délnyugatra és északkeletre összefüggő 
erdőségeket találunk. 
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Bakonyszentkirály környezete az 1:10 000-es méretarányú térképen 

5. Változtatási szándékok 

Az örökségvédelmi hatástanulmány megbízásának kelte és a teljesítési határidő közötti 
időintervallum olyan időszakra esett, amikor a vegetáció dús volt. Ezért helyszíni szemlét 
és terepbejárásokat csak korlátozott mennyiségben lehetett végezni. Ezek a beépítésre 
szánt területeket érintették, illetve a régészeti lelőhelyeket. (A fényképezés/képi 
adatrögzítés a terepadottságok miatt sok esetben nehezen volt kivitelezhető: erdő, bokros 
terület, magán területek, lakóépületek.) 

CSESZNEK 

A település szerkezeti terve több, 28 területen tartalmaz változtatást, ezeket a következő 
térkép mutatja. A változtatási szándékok a régészeti lelőhelyeket elkerülik. 
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A beépítésre szánt területek a következők: 
 
A1 
Közlekedési területből falusias lakóterület lesz. Jelenleg a területet művelik. 
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A2 
Erdőterületből falusias lakóterület lesz. A területet erdő fedi, régészeti vizsgálatára 
nincsen mód. 
 
A3 
Erdőterületből kereskedelmi-szolgáltató terület lesz. A terület jelenleg mezőgazdasági 
művelés alatt áll, illetve helyenként magas növényzet fedi. Régészeti megfigyelésre nem 
alkalmas. 
 
A4 
Zöldterületből falusias lakóterület lesz, ez két területet érint. Mindkét esetben nehezen 
megközelíthető, zöld növényzettel fedett területről van szó. 
 
A C jelű változtatási területek beépítésre szánt területeken belüli változást jelölnek. Ezek 
lényegében a jelenleg fennálló állapotokat rögzítik. 
 
A további, B és D megjelölésű területek nem járnak beépítéssel, így örökségvédelmi 
érdekek esetükben nem sérülnek. 
 

 
 

BAKONYOSZLOP 

A település szerkezeti terve több területen tartalmaz változtatást, ezeket a következő 
térkép mutatja. A változtatási szándékok a régészeti lelőhelyeket elkerülik. 

 

Ezek közül két terület (A1 és A2) beépítésre szánt, egyik településközponti terület lesz a 
buszmegálló környékén. 
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A másik különleges mezőgazdasági üzemi terület lesz, itt már részben állnak a gazdasági 
épületek (fóliasátrak), illetve másik részen a környék rendezetlen. 
 

 
 

 
A C jelű változtatási területek beépítésre szánt területeken belüli változást jelölnek. Ezek 
a gyakorlatilag a jelenlegi állapotokat rögzítik. 
A további, B és D megjelölésű területek nem járnak beépítéssel, így örökségvédelmi 
érdekek esetükben nem sérülnek. 

 
BAKONYSZENTKIRÁLY 

 

A település szerkezeti terve több területen tartalmaz változtatást, ezeket a következő 
térkép mutatja. 
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Régészeti lelőhelyek szempontjából a beépítésre szánt területek vizsgálata a fontos. A 
változtatási szándék 5 újonnan beépítendő területet különít el. 
 
A1 
Zöldterületből hulladéklerakó lesz. A besorolás változtatása a jelenlegi állapotot teszi 
hivatalossá. 
 

 
 

A jelenlegi állapot 
 

A2 
A zöldterület besorolás különleges beépítésre nem szánt sportterületté változik. A 
területen jelenleg is sportpálya található. 



Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány/Régészeti munkarész – Csesznek, Bakonyoszlop és Bakonyszentkirály községek 

Készítette: László János régész, örökségvédelmi szakértő 45 

 

 
 

A sportpálya 
 

A3 
Zöldterületből településközponti terület lesz. Jelenleg a területen közfunkciót ellátó 
épület található. 
 

 
 

Az épülethez vezető út 
 
A4 
Erdőterületből kereskedelmi-szolgáltató terület lesz. Jelenleg a területen nem ismert 
régészeti lelőhely. 
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A terület jelenlegi állapota 
 

A5 
Kertes mezőgazdasági terület falusias lakóterületté válik. Jelenleg magántulajdonú kertek 
találhatók a területen. 
 
 
A beépítési területen belüli változtatás ugyanígy elkerüli a régészeti lelőhelyeket, ez 8 
területegységet jelent. 
A további, B és D megjelölésű területek nem járnak beépítéssel, így örökségvédelmi 
érdekek nem sérülnek. 

 

6. Hatáselemzés 

A szerkezeti terv módosítása jelen ismeretek szerint a régészeti örökség elemeire 
nincsenek hatással. Az A és C kategóriába sorolt területegységek egyik település esetén 
sem(Csesznek, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály) érintenek régészeti lelőhelyeket. 

A B és D kategóriájú változtatások nem járnak beépítéssel, az új, erdőterületi besorolások 
pedig lényegében a jelenlegi állapotot szentesítik, így hatással esetükben nem kell 
számolni. 

 

7. Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, 
bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetőségei 

A szerkezeti terv változtatásába bevont területek nem érintenek kulturális örökségi 
elemeket, így azokra nem gyakorolnak hatást. A változtatási szándékok jellege a 
települések esetén (Bakonyoszlop, Csesznek, Bakonyszentkirály) esetén általában nem 
teszi kötelezővé a megelőző régészeti feltárást. Azonban amennyiben régészeti lelőhelyek 
pufferzónájában (attól maximum 250 méteres távolság) történik építési tevékenység vagy 
földmunka, az illetékes építéshatóság régészeti megfigyelést írhat elő. Amennyiben 
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esetleg épített örökségi elemek kerülnek elő, az illetékes Veszprém Megyei Építési és 
Örökségvédelmi Hatóság állapítja meg ennek későbbi sorsát. 

A jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján 
készült. A tervezési területen időközben előkerülő lelőhelyekről, a fentebb megnevezett 
lelőhelyek nyilvántartott kiterjedésének módosulásáról, esetleges törléséről vagy újabbak 
felvezetéséről aMiniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság 
Műtárgyfelügyeleti és Régészeti Főosztály (1054 Budapest, Báthory u. 12. Postacím: 
1357 Budapest 1, Pf.: 6)lehet információhoz jutni. Javasolt a településszerkezeti terv 
koncepció módosítása által tett javaslat és változtatás gyakorlati megvalósulása esetén az 
érintetteknek (önkormányzat, beruházó, építkező, tervező) a fentebb nevezett hivatalnál 
időben újból meggyőződni, ezzel a tervezés és előkészítés során a kivitelezési 
időpontokat, határidőket pontosan lehet meghatározni, illetve az érintettség esetén a 
tervek módosítása is lehetségessé válik szükség esetén, amennyiben a beruházó nem 
vállalja a régészeti feltárás költségét. (2001. évi LXIV. törvény 19.§ (3)) 

 

8. Összegzés 

Csesznek, Bakonyoszlop és Bakonyszentkirály települések közigazgatási területén 
tervezett településszerkezeti tervi és településfejlesztési koncepciós módosításai a fenti 
javaslatok figyelembevételével elfogadhatók. 

 

Tatabánya, 2019. szeptember 2. 

 

 

László János 

régész, örökségvédelmi szakértő 
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Nyilatkozat 
 
Alulírott, László János régész nyilatkozom, hogy a 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet 84§ 

(2) a, bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően rendelkezem régész szakirányú felsőfokú 

végzettséggel, illetve régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő 

vagyok. 

 

Régész diploma száma: 145/1994 (JATE – BTK) 

Régészeti szakterületű örökségvédelmi szakértő nyilvántartási száma: 15-026 

 

 

Az általam készített örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarész (Csesznek, 

Bakonyoszlop és Bakonyszentkirály községektelepülésszerkezeti tervének és 

településfejlesztési koncepciójának módosítása és felülvizsgálata) az örökségvédelmi 

jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készült, a tanulmányban szereplő 

tervezett megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben megfelelnek. 

 

Tatabánya, 2019. szeptember 2. 

 

 

 

László János 

 

 

 


