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I. RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK 
 
I.1. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
 

Azonosító 
KÖH Lelőhely neve Lelőhely jellege Hrsz Állapota 

38098 Vasút u. (Fő utca 
sarok) 

Római kori 
falrészlet 

87 Korábban 
azonosított 

 
 

3. A Vasút utca 92. számú telken egy római kori falrészletet azonosítottak (KÖH 
azonosítószáma 38098). 

 
A KÖH adatbázisában szereplő térképi koordináták és a házszám (Vasút utca 92.) 

ellenben nem egyeztethető össze. A térképi koordináták alapján a lelőhely a Vasút utca 
másik végén található, Balatonfőkajár felé, ami az eredeti lelőhelybejelentő adatlap 
térképmellékletén egyértelműen látható. (A térképmellékletet a KÖH székesfehérvári 
irodájának képviselője, Kulcsár Mihály bocsátotta rendelkezésünkre, segítségét ezúton is 
köszönjük!) Ez alapján a lelőhely megnevezése Vasút u. helyrajzi száma:  87      . 

 
Elképzelhető, hogy ez a nyilvántartott lelőhely és az általunk dokumentált 8. számú 

lelőhely összetartozik. Ezt megerősíteni látszik, hogy az említett eredeti térképlapon a Fő 
utca, a Cinca-patak, a Balatonfőkajárra vezető műút (Vasút u.) és É-on a meglévő földút 
közti határrészen a római kori leleteket tüntetettek fel. Ezen adatok alapján 8. lelőhely 
szomszédságában, a 26, 29, 30, 31, 32, 33 helyrajzi számú határészen meghatározott 
régészeti érdekű terület K-i határát kiterjeszthetjük a fent említett határrész egészére, azaz a 
Vasút utcáig.  

Mivel a KÖH adatbázisban a Vasút u. 92. számú telek is szerepel, ezért a területet 
szintén régészeti érdekű területnek vesszük. 

 
 

I.3. Régészeti érdekű területek 
 

Régészeti érdekű terület Helye (HRSZ) 

Vasút u. sportpálya 
mellett, 4. lh-től délre 

606, 0136/9 

Veszprémi vasútvonal és a 
temető között 

129, 130, 131, 132/2, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 150/2, 151, 153/1, 153/2) 

8. lelőhely és a 38098 
azonosító számú lh között 

26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 53, 
54, 55, 57/1, 061/2, 061/1, 061/2, 061/3, 061/4, 061/5 

Vasút u. 92. 602 
 
 

II.2.1. A régészeti lelőhelyekre vonatkozó hatások értékelése: 
 

A Vasút utca Fő utca sarkán a 87 hrsz-ú közterületen található római kori falrészlet 
(KÖH 38098) (Hrsz:87) 



A közterületet (innen nyílik az orvosi rendelő) a Szerkezeti terv zöldterületbe sorolja, a 
szabályozási terv Z-0 övezetbe, ahol épületet elhelyezni nem lehet. Mindezek alapján a 
régészeti lelőhely védelmét az biztosítja, hogy a területen nem engedélyez beépítést, 
természetesen amellett, hogy itt a KÖH az építési hatóság. 
 
 
 
II.2.2. A régészeti érdekű területekre vonatkozó hatások 
 

Lepsény község belterületének É-i szélén, a Cinca-pataktól K-re, a földúttól D-re, 
egészen a Vasút utcáig elnyúló területet régészeti érdekű területnek határozzuk meg. 
Feltételezhető ugyanis, hogy a 8. lelőhely a domboldal ezen részére is felhúzódik. Itt jelenleg 
különböző művelési ágú nadrágszíj-parcellák vannak, amelyeken a terv meglévő 
lakóterületen tervezett fejlesztést jelöl ki. A KÖH székesfehérvári irodájától kapott, eredeti 
adatbejelentő lap térképmellékletén a fent említett határrészen római kori leleteket tüntettek 
fel, amely alátámasztja a régészeti érdekű terület K-i határának módosítását (Hrsz.: 26, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 55, 57/1, 061/2, 061/1, 061/2, 061/3, 
061/4, 061/5) A régészeti érdekű terület állapotát a mezőgazdasági művelés és a tervezett 
fejlesztés, továbbá az erózió veszélyezteti, illetve ronthatja. 
 
 
III. Összefoglalás, javaslatok: 
 

Lepsény községben a KÖH nyilvántartásában eddig nem szerepelt régészeti érdekű 
terület. A jelenlegi hatástanulmányban a következő hrsz-ú telkeken határoztunk meg 
régészeti érdekű területet: 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 
55, 57/1, 129, 130, 131, 132/2, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150/2, 151, 
153/1, 153/2, 606, 061/2, 061/1, 061/2, 061/3, 061/4, 061/5, 0136/9 
 
 
Kaposvár, 2006. 02. 20. 
 
        Somogyi Krisztina 


