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A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII.28.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 69. § 2. bekezdésének b) pontja alapján 2017 

júliusában a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-hez megkeresés érkezett 

Felsőörs településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó helyszíni bejárás kérése 

tárgyában. 

A közhiteles lelőhely-nyilvántartás alapján, a megkeresésben szereplő területen 1 nyilvántartott 

régészeti lelőhely található (7908., Felsőörs – Bárókert). 

2017. augusztus 16-án a projekt kapcsán szükséges terepbejárást végeztünk a területen. A 

vizsgált rész Felsőörs déli szélén, a Fenyves utcától délre található, jelenleg gazos, bozótos 

terület, szántó, illetve elkerített legelő. 

Terepbejárásra csak két kisebb, szántott, illetve alacsony lucernával fedett sávban volt mód. 

Ennek ellenére a területről nagyobb mennyiségű neolit és rézkori kerámia illetve kő pattinték és 

kevés Árpád-kori kerámia is előkerült. 

 

 

Felhasznált források: 

• térképészeti források: 

o EOV térképlap száma: 43-223 

• a régészeti adatgyűjtés forrásai: 

o közhiteles lelőhely-nyilvántartás 

 

 

Budapest, 2017. 08. 17. 

 

        Sarkadi Gergely 

 régész 
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LELŐHELY-BEJELENTŐ ADATLAP 

 

1. A lelőhely megjelölése 

1.1. Megye, város, település neve, kerület utca, házszám: Veszprém megye, Felsőörs 
 

1.2. Nyilvántartási azonosító száma: 7908 

 

2. A lelőhely neve(i): Bárókert 
 

3. A lelőhely pontos helye: (a melléklet térképen berajzolva) 

3.1. A mellékelt térkép(vetület) fajtája: EOV 1:5 000 

3.2. A térképlap száma: 43-223 
 

3.3. Helyrajzi szám(ok) 

 

3.4. Földrajzi leírás: A falu déli szélén, a Fenyves utcától délre, az Eperfa sortól nyugatra lévő, 

új beépítésre szánt telkek. A vizsgált terület jelenleg gazos, bozótos terület, szántó, illetve 

elkerített legelő. Terepbejárásra csak két kisebb, szántott, illetve alacsony lucernával fedett 

sávban volt mód. Ennek ellenére a területről nagyobb mennyiségű neolit és rézkori kerámia 

illetve kő pattinték és kevés Árpád-kori kerámia is előkerült. A lelőhely kiterjedése nem 

változott. 

 

3.5. A helymeghatározás pontossága: 5 m 

 

4. A lelőhelyen talált régészeti jelenségek adatai: 

 Jellege: Kora: 

 telep dunántúli vonaldíszes kerámia-keszthelyi csoport 
 temető dunántúli vonaldíszes kerámia 
 telep lengyeli kultúra 
 temető, zsugorított sír lengyeli kultúra 
 kultikus lelet lengyeli kultúra 
 raktárlelet rézkor 
 telep badeni kultúra 
 temető badeni kultúra 
 telep Árpád-kor 
 telep késő középkor 
 

5. A lelőhely állapota: legelő, szántó, gazos terület 
 

6. A lelőhely veszélyeztetettsége: távlati beépítés 

 

7. A lelőhely ismertsége: 7908 
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8. A lelőhelyen végzett tevékenység 

év tevékenység név megjegyzés 

2005 terepbejárás Gallina Zsolt 
2005 helyszíni szemle B. Sárosi Edit 
2008 próbaásatás (2x) Regenye Judit 
2008 ásatás Regenye Judit 
2009 ásatás Regenye Judit 
2009 próbaásatás Regenye Judit 
2010 ásatás Regenye Judit 
2010 próbaásatás Regenye Judit 
2011 próbaásatás (2x) Regenye Judit 
2013 régészeti felügyelet (3x) Regenye Judit 
2014 régészeti felügyelet Kasza Katalin 
2014 régészeti felügyelet Regenye Judit 
2015 geofizikai mérés Regenye Judit 
2015 ásatás Regenye Judit 
2015 régészeti felügyelet (2x) Barati Piroska 
2015 ásatás Regenye Judit 
2016 régészeti felügyelet (2x) Nagy Szabolcs Balázs 
2016 régészeti felügyelet Kasza Katalin 
2016 régészeti felügyelet Barati Piroska 
2017 terepbejárás Sarkadi Gergely 
 
9. A leleteket fogadó múzeum: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém 

 

10. A bejelentő természetes személyazonosító adatai, munkahelye: Sarkadi Gergely, Budavári 
Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 

 

11. Megjegyzés: Felsőörs, településrendezés projekt keretében kutatott lelőhely. A területen 
neolit, rézkori és Árpád-kori kerámiát, illetve kő pattintékokat találtunk. A lelőhely kiterjedése 
nem változott, de a korábbi 5 db, egymással legnagyobbrészt átfedésben lévő lelőhely-poligon 
összevonásra került. Kérjük a lelőhely adatait és kiterjedését a közhiteles nyilvántartásban 
rögzíteni és a korábbi lelőhely-poligonokat archívumba helyezni. 

 

12. A bejelentés kelte: 2017. 08. 17. 




