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Jelen hatástanulmány Velence településrendezési tervéhez ill. helyi értékvédelmi rendeletéhez készült a 
4/2003. NKÖM rendelet alapján. A munka során szükséges az ismert, nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
számbavétele, térképen való megjelenítése. Fontos megjegyezni, hogy a tanulmány megállapításai a készítés 
időpontjában rendelkezésre álló kutatási adatok alapján kerültek megállapításra. Újabb régészeti jelenségek, 
lelőhelyek előkerülésével a vizsgált térség földrajzi viszonyai ismeretében feltétlenül számolni kell, melyek a 
hatástanulmány megállapításait módosíthatják. 



 

ÉÉrrttéékkvviizzssggáállaatt  
 
 
 

Országos védettségű értékek: 
 

- Országos védelem alatt álló építmények (műemlékek): 
 

Megnevezés, törzsszám Cím Hrsz. Műemléki környezet . 
Hauszmann-Gschwindt-
kastély, melléképületek 
(istálló víztoronnyal)   
11614 
 

Volt Beck-kastély és parkja 
10452-III. 
 

Ország u. 23. 
 
 
 
Régiposta u. 1. 

692 
693/1 
 
 
2175/1, 2175/2, 
2176/1, 2176/2  

Szabályozási terven 
jelöltek szerinti 
 
 
 

Volt Meszlényi-kastély 
10453-II. 
 

Széchenyi u. 1. (Tábor út) 1380/2  

Lakóház, népi 
 9725-II. 
 

Viola u. 8. 1347  

Róm. kat. templom 
1748-III. 
 

Fő utca (Templom tér) 906  

Nepomuki Szt. János szobor 
1752-III. 
 

Fő utca (Templom tér) 964  

Vörösmarty-pince, népi 
1750-III. 
 

Szőlőhegy, Csongor u. 22. 398  

Sára Szűcs Lajos pincéje 
1749-III. 
 

Szőlőhegy, Bence-hegyi 
pincesor 

234  

Régi temető, védett sírkövek: 
1751-III. 
 

Meszlényi család, XVIII. Sz. 
Joannes Meszlen, 1794 
Aloysia Petras, 1825 
Csehfalvay Gejza 1831 
Ritter Ferenc, 1831 

Ország u. 658, 662, 670  

 
Megjegyezzük, hogy az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kezdeményezte az M7 autópálya

 feletti gyalogos felüljáró védetté nyilvánítását. 
 

- A Velencei-tó  településhez tartozó része az 1996. évi LIII. tv. 23.§. (2.) bekezdésének értelmében, 
mint szikes tó, a törvény erejénél fogva országos jelentőségű védett területnek minősül, tehát 
természetvédelmi oltalom alatt áll. 
 

Műemléki környezet besorolásúak a szabályozási terven jelölt területek. 



 

 
 
Helyi védettségre érdemes értékek: 
 
A helyi védelem alá helyezésről szóló önkormányzati rendelet szakmai megalapozása a szabályozási 

terv munkarésze, ami javaslat az építészeti örökség helyi védelmének az ÉTV 57.§.(3) bek. és a 
66/1999.(VIII.13.)FVM rendelet alapján külön rendeletben történő megállapításához. 

 
A helyi jelentőségű értékvédelmi, településképvédelmi, utcaképvédelmi és tájvédelmi területek a 
szabályozási terven jelölt területek. 
 

1) Helyi területi védelem: 
 

a) Településszerkezet: Velence területén sok helyen megmaradt a hagyományos faluszerkezet, 
viszonylag keskeny telkekkel, oldalhatáron és az utcavonalon, vagy ahhoz közel álló beépítéssel, az 
utcavonalra merőleges tetőgerinccel. 
 
Védendő utcakép, telekszerkezet, beépítési mód, építési vonal: 

az Enyedi utca 
a Fő utca az Enyedi utcától a Tópart utcáig 
a Tópart utca déli oldala a Fő utcától a szabad strandig 
Templom köz a református templomtól a Fő utcáig  
a pincesorok (Sárgaföldes út, Pincesor, valamint a Tekergő és a temető közti területen lévő 

  pincesor) 
 

A szabályozási terven jelölt területeken a hagyományos faluszerkezetet, telekstruktúrát, beépítési 
módot meg kell őrizni, a foghíjak esetében a beépítéssel ahhoz kell alkalmazkodni. 

 
b) Jelentős belterületi zöldfelületek:  

Velence zöldfelületekkel jól ellátott település, azonban ezek fejlesztése és védelme mégis fontos, 
mind környezet- és természetvédelmi, mind esztétikai szempontból. A zöldfelületek közül 
megkülönböztethetők a mezőgazdasági területek, erdőterületek és közcélú, települési zöldfelületek. 
A külterületi utak mentén egykori fasorok maradványai láthatók, melyeket fel kell újítani honos 
fafajokkal és gyümölcsfákkal (pl. juhar és hárs fajok, dió, szelídgesztenye). Az egyes mezőgazdasági 
táblákat sövényekkel javasolt elválasztani, melyek a terület védelme, deflációcsökkentő hatásuk 
mellett búvóhelyet és táplálékot nyújtanak az apróvadaknak és madaraknak. 
A település területén a közcélú zöldterületek aránya nagy, de minőségük javítása indokolt, különös 
tekintettel Velence kiemelkedő idegenforgalmára. Kiemelten kell kezelni a következő zöldfelületi 
elemeket a belterületen: 

- Széchényi út és Tábor út között a Bágyom patak térsége 
- A Tópart és Fő utca közötti terület 
- A Pusztaszabolcsi utat kísérő zöldterület 
- A Gesztenyesor utca 
- Beck kastély kertje 
- A régi temető 
- Az ÉDOSZ üdülő kertje 
- Panoráma út végi kilátó és környezete 
- Polgármesteri hivatal és a Tavasz utcának a hivatallal szomszédos ingatlanai által határolt 

terület 
- A volt Wengheim kúriához (jelenleg könyvtár) tartozó terület  
- Katolikus és református temető területe (gesztenyefák) 



 

 
 

Ezek közül a legfontosabb, tájképet is meghatározó, helyi védelemre javasolt elemeket:  
- Gesztenyesor utca  
- Beck kastély kertje  
- Széchényi út és Tábor út között a Bágyom patak térsége  
- ÉDOSZ üdülő kertje  
- Panoráma út végi kilátó és környezete 
- Polgármesteri hivatal és a Tavasz utcának a hivatallal szomszédos ingatlanai által határolt 

terület 
- A volt Wengheim kúriához (jelenleg könyvtár) tartozó terület  
- Katolikus és református temető területe (gesztenyefák) 
 

 A  „Táji környezet, védendő értékek” c. mellékletben bővebben tárgyaljuk. 
 
A község területén néhány erdő, erdőfolt található. Köztük vannak védőerdők, gazdasági- és 
turisztikai erdők. Ezek mennyisége csak indokolt esetben csökkenthető, állapotuk javítása fontos 
feladat. Bármilyen beavatkozás csak az Erdőfelügyelet engedélyével történhet. 
A község területén védett természeti érték nincsen, védelmet érdemel azonban a tó belsejében 
található nádasokkal és nyílt vízfelülettel rendelkező rész, melyet a fürdőzők és horgászok ritkán 
használnak. Ez a terület az 1996. évi LIII. törvény értelmében természeti területnek számít, tehát 
védendő érték.  Itt a növény- és állatvilág e nélkül is védelemre javasolt. 
Szintén védendő terület a felszámolás alatt lévő szeméttelep környékén található erdőfolt, vizenyős 
terület és völgy, mely vadvédelmi terület, s melyet gazdag állat- és növényvilága tesz védelemre 
érdemessé. Ez elősegíti, hogy a szakszerű rekultiváció után a szeméttelepen természeteshez közeli 
állapotú zöldterület alakulhasson ki, így a környező területtel együtt értékes természeti területté válhat. 

 
c) Táji környezet (védendő értékek): 

Velence teljes területének kiemelkedő táji adottságait a Velencei-tó és a Velencei-hegység 
tájegységének összefüggésében kell vizsgálni. A táj nem határolható le egyetlen településre, szerves 
egységként kezelése fontos feladat és összefogást tesz szüksége megőrzése, állapotának javítása. 
Ennek az egységes védelemnek szellemében készült el a Velencei-tó – Vértes Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Terv, mely kiemelt figyelmet szentel a táji adottságok megőrzésének és 
kihangsúlyozásának, hiszen a terület – és így Velence – gazdaságában a turizmus meghatározó 
szerepet játszik, melynek egyik lényeges vonzóereje a szép táji környezet. 
Velence tájképét a Velencei-tó és a Bence-hegy uralja. A Bence-hegyről csodálatos kilátás nyílik a tó 
teljes területére, valamint a másik oldalon a Velencei-hegység erdős dombjaira és a völgyek rendezett 
mezőgazdasági tábláira. Ugyanakkor a Bence-hegy nem csak kitűnő rálátást biztosít a környező 
területekre, de önmagában is szép és karakteres táji eleme Velencének. A település felőli oldala 
ugyan beépült, de az északi, természetes gyeppel és cserjefoltokkal borított buckás lejtője és lába 
különlegesen megkapó látványt nyújt. 
A tópart a sűrű beépítése és intenzív használata miatt elvesztette a természetesség varázsát, de a 
tópartról szemlélve a tavat, illetve a tó nádasfoltjait rendkívül szép látványt nyújt. A part mellett 
foltokban meghagyott nádas, illetve a tó belsejének nádas területei, szigetei a természetesség érzetét 
keltik. Ezeknek a foltoknak a megőrzése nem csak vízminőség-védelmi és természetvédelmi, de 
tájvédelmi szempontból is kiemelt jelentőségű. 
Velence tája azonban nem szűkíthető le a parti területekre és hegységre, ugyanis a Kápolnásnyék 
felé vezető út melletti Gurjál-völgy különleges élményt nyújt az arra járónak. A patak völgye a vízjárta 
területek klasszikus példása a zsombékos-sásos patakvölggyel, a kisebb fűz- és nyárfoltokkal és a 
völgy közepén kanyargó kis patakkal. A terület értékét emeli a környék rendezett, kistáblás 
mezőgazdasági területeinek, valamint a környező erdők megnyugtató látványa. Mint azt a 



 

Környezetvédelem és Zöldfelület fejezetben írtuk az völgy környezetében lévő szemétlerakó 
rekultivációja a közeljövőben várható, ugyanis a telepet bezárták. A tájrehabilitációt biztosítja a 
rekultiváció, melynek során a keletkezett tájseb várhatóan megszűnik, a telep újra természetes 
látványt fog nyújtani. A rekultiváció során honos, a táji környezetbe illeszkedő fajok telepítésével a volt 
lerakó újra a táj szerves részévé tehető. 
 
Kiemelt, védelemre javasolt táji értékek 

- a Gurjál – völgy erdős ligetes területe  
- a Bence – hegy, a földtani alapszelvényekkel és képződményekkel 

 
2) Helyi egyedi védelem 
 

a) Épületek, műtárgyak 
 
Velence történelmi karakterére jellemző az utcavonalra merőleges, oldalhatáron álló beépítés; a 
tornácos parasztházak; a nádfedés, a vakolt, festett falfelületek; a függőleges tengelyű (álló), kis 
méretű ablakok; kő lábazatok, kerítések és helyenként nyíláskeretek. Ugyancsak jellegzetes elemek a 
mára már a település belsejében álló pincesorok pincéi, présházai.  
 
A község területén a védendő építményeknek alapvetően három csoportja különíthető el: 
 
- A község hajdani urainak, szellemi és gazdasági vezetőinek építményei: kastélyok, kúriák, 

templomok. Ezek rendszerint országos védettséget élveznek.  
- A paraszti élet emléket: lakóházak, gazdasági épületek, pincesorok. Ezekből viszonylag sok 

található a községben lévén, hogy megtartásukat a korábbi évtizedekben is szorgalmazták, s 
azért is, mert a jelenős idegenforgalom egyik vonzerejét képezik. A jelen terv által védendőnek 
javasolt építmények zömét ezek teszik ki. 

- Egyéb építmények: szobrok, hidak 
 

A jelen dokumentációban részletesen leírt védendő építményekre vonatkozó általános előírásokon túl 
az alábbi előírásokat is be kell tartani: 
 
Védendő, felújításnál megőrzendő épületkarakter elemek: 
 - utcavonalra merőleges, oldalhatáron álló beépítés, 
 - tornácos parasztházak, 
 - nádtető, 
 - vakolt, festett falfelületek, 
 - függőleges tengelyű (álló), kisméretű ablakok, 
 - kőlábazatok, kerítések, helyenként nyíláskeretezések. 

 
Műemléki környezetben és a helyi értékvédelmi területen az értékeket képviselő meglévő épületek, 
épületcsoportok, zöldfelületek megtartása mellett szorgalmazni kell az eredeti történeti telekstruktúra, 
beépítési vonal és magastetős épületkarakter megtartását. 
 
 
A helyi védelem alatt álló illetve a helyi jelentőségű értékvédelmi területen lévő építményeket nem 
szabad elbontani, kivéve, ha felújítása gazdaságtalan lenne. Felújítás, állagmegóvás alkalmával az 
eredeti állapotuk fenntartását illetve visszaállítását kell előírni. Elbontott épületet az eredeti formájában 
kell felépíteni.   



 

 Az álló téglalap formájú egyedüli vagy páros ablakok nem alakíthatók át, a tornácbejárókhoz hasonlóan 
nem szüntethetők meg, felújítás során ezek visszaállítását elő kell írni. A nyílászárók osztását az 
eredetivel azonosan, illetve azt visszaállítva kell kialakítani. 

 Funkcióváltás engedélyezhető. 
 Az utcai homlokzattól számított, annak szélessége kétszeresénél nagyobb mélységben az épület 

keresztszárnnyal bővíthető, melynek párkány- és gerincmagassága, nyílásrendje, fedése, 
homlokzatképzése a védett épülettel azonos karakterű legyen.  

 
A helyi védelem alatt álló borospincék, pincesorok területén csak helyreállítási tevékenység folytatható; 
a pincékre ráépíteni nem szabad. Használati mód változása nem engedélyezhető, vendéglátással 
kapcsolatos tevékenység folytatható. A közterületeken építmény nem helyezhető el. A pincék 
helyreállítása csak az itt hagyományos építészeti megoldásokkal lehetséges. A homlokzatképzés az 
eredetinek megfelelő anyagokkal történhet, a nyílásméretek az eredetitől nem térhetnek el. Az Ország 
út és az M7 autópálya közötti pincesoron a pincék előtti út füves jellege megőrzendő, burkolatként 
lépőkövek használhatók fel. 

 
 



 

VÉDENDŐ ÉPÍTMÉNYEK 
 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-1 S-12 2175/2   Régiposta u. 1. 10452-III. 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Volt Beck-kastély (1880 körül) jelenleg lakóház. Földszintes, portikuszos épület, kis toronnyal. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Felújított; a környezet rendezése szükséges (barakkok, faházak elhelyezése, átépítése; iskolaudvar 
rendezése, iskola homlokzat átépítése) 
 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-1/1 S-12 2175/2   Régiposta u. 1. 10452-III. 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Volt Beck-kastély (1880 körül) jelenleg lakóház. Földszintes, portikuszos épület, kis toronnyal. 
 

Fénykép 
 

 

Fehérvár Építész Kft Időpontja: 2011. 



 

 

Sorszám szelvényszá
m 

HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-2 S-15 2148/4-2152/1  Régiposta u. 16. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Beck-kastély intéző háza (jelenleg lakóház) védendő az épület tömegalakítása (a részletek a felújítás 
következtében változtak) 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Felújítás alatt 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011. 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-3 S-9; S-10 1380/2 Széchenyi u. 1. 10453-II. 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Volt Meszlényi-kastély. Erősen átépített, romos. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Felújítás alatt; a park és a környező területek kertészeti kialakítása megoldandó 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 
 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-3/1 S-9; S-10 1380/2 Széchenyi u. 1. 10453-II. 
 



 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Volt Meszlényi-kastély. Erősen átépített, romos. 
 

Fénykép 

 

 

Fehérvár Építész Kft 2011. 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-4 S-9 1365/5 Tópart u. 52. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Volt Wenckheim-kúria (1890 körül), neoreneszánsz épület, jelenleg könyvtár. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Felújított; védendő a körülötte lévő zöldterület is 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-4/1 S-9 1365/4 Tópart u. 52. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Volt Wenckheim-kúria (1890 körül), neoreneszánsz épület, jelenleg könyvtár. 
 

Fénykép 

 
 

Fehérvár Építész Kft 2011- 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-5 S-8 1317/1 Tópart u. 26. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Polgármesteri Hivatal (bejárat átépítve). Védendő a tömegalakítás, a megmaradt homlokzati tagozatok, 
nyílászárók; az épület körüli park. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
felújított 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-5/1 S-8 1317/1 Tópart u. 26. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Polgármesteri Hivatal 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-6 S-8 1347 Viola u. 8. 9725-II. 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
 Lakóház, népi (oldalhatáron álló, tornác nélküli, rakott sárfalú, nádtetős parasztház, XIX. sz. vége) 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
felújított 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-6/1 S-8 1347 Viola u. 8. 9725-II. 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
 Lakóház, népi (oldalhatáron álló, tornác nélküli, rakott sárfalú, nádtetős parasztház, XIX. sz. vége) 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-7 S-8 1348/1 Viola u. 10. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, népi (oldalhatáron álló, tornác nélküli, nádtetős parasztház, részben –pl. utcai ablak- átépítve)  

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Felújított; a kerítés átépítése - cseréje javasolt, az épülethez jobban illeszkedő stílusra 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011. 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-8 S-8 1086 Fő u. 19. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, népi (jelenleg fogadó) a homlokzati felirat szerint 1900-ból. (a fedés nádról cserépre cserélve; 
utcai ablak átépítve) 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Felújított  
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011. 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-9 S-4 692 Ország út  H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Volt Gschwind-kastély (1920 k. neobarokk). Jelenleg ÉDOSZ üdülő; védendő az épület körüli park is. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Jó állapotú. Javasoljuk az épülethez jobban illeszkedő és méltóbb kerítés építését. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

Fénykép 

     

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-10 S-8 1084 Fő u. 23. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, népi, a homlokzati felirat szerint 1897-ből (oldalhatáron álló, tornác nélküli parasztház, 
nádtetős fedés átépített, tetőablakokkal) 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
felújított 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011. 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-10/1 S-8 1084 Fő u. 23. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, népi, a homlokzati felirat szerint 1897-ből (oldalhatáron álló, tornác nélküli parasztház, 
nádtetős fedés átépített, tetőablakokkal) 
 

Fénykép 

 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-11 S-8 1065/1 Fő u. 29. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, népi. Oldalhatáron álló, tornácos, palafedéses parasztház; az utcai homlokzat és a fedés 
átépített, kő-vaskerítéssel. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
felújított 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 
 

 

Fehérvár Építész Kft 2011. 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-12 S-8 1058 Fő u. 35. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, népi. Oldalhatáron álló, tornácos, nádtetős parasztház, kő lábazattal, az utcafronton befalazott 
tornáccal. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
felújított 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011. 



 

  

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-13 S-4 693/1 Ország út H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Volt lovarda és víztorony (Növényvédelmi és Talajvizsgáló Állomás); védendő az épület körüli park is. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Jó állapotú. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2001 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-13/1 S-4 693/1 Ország út H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Volt lovarda és víztorony (Növényvédelmi és Talajvizsgáló Állomás); védendő az épület körüli park is. 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft Időpontja: 2001. ápr.. 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-14 S-5 733 Ország út  H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Víztorony (Agrokomplex) 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Fedés felújítása szükséges 
 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-14/1 S-5 733 Ország út H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Víztorony  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011. 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-15 S-7 870 Fő u. 65. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, népi. Oldalhatáron álló, keskeny egyoszlopos tornácos, parasztház, palafedéssel, kő 
lábazattal, átépítve 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
a kerítés felújítandó 
 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

Fénykép 

 

A felvétel készítője: P&T kft. Időpontja: 2000. dec. 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-16 S-7 1017 Fő u. 56. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, melléképületekkel, népi. Oldalhatáron álló, tornácos parasztház, palafedéssel 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
felújítandó 
 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

Fénykép 

   

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-17 S-7 1016/1 Fő u. 58. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, népi. Oldalhatáron álló, tornácos parasztház, palafedéssel, melléképületekkel. Utcai 
homlokzata átépített. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Kielégítő állapotú. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-18 S-7 1015-1016/1-1017 Fő u. 56. – 62. HK 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Védendő utcakép, kőkerítésekkel. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
A kerítések jó állapotúak, az épületek homlokzatai megfelelő állapotban vannak. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-18/1 S-7 1015-1016/1-1017 Fő u. 56. – 62. HK 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Védendő utcakép, kőkerítésekkel. 
 

Fénykép 

   
 
 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-19 S-7 1014/1 Fő u. 64. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház; volt iskola.  Falán világháborús emléktábla 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Felújítás alatt 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-20 S-7 906 Templom tér 1748-III. 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
RK templom, klasszicista (1827-29, Hild József köre). Berendezés: szószék, copf, 1800 körül.  
Eredeti főoltár: klasszicista, 1830 körül (Dunaiszky Lőrinc) 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Felújított, jó állapotú. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011. 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-21 S-7 964 Templom tér 1752-III. 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Nepomuki Szt. János szobor, barokk, 18. sz.; a környező park is védendő. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Restaurálásra szorul.  
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

                      

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 
 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-22 S-4 911/1 Fő u. 103. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, népi. Oldalhatáron álló, előkertes, tornác nélküli parasztház, nádfedéssel 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Közepes állagú;  felújítandó, a kerítés cseréje javasolt, az épülethez jobban illeszkedőre 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

A felvétel készítője: P&T kft. Időpontja: 2000. dec. 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-23 S-4 912 Fő u. 105. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, népi. Oldalhatáron álló, tornácos parasztház, palafedéssel; a tornác az utcáról ajtóval nyílik. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Felújított,lábazat javítása szükséges. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011. 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-23/1 S-4 912 Fő u. 105 H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, népi. Oldalhatáron álló, tornácos parasztház, palafedéssel; a tornác az utcáról ajtóval nyílik. 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-24 S-4 917/3 Fő u. 113. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, népi. Oldalhatáron álló, tornác nélküli parasztház, nádfedéssel. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Jó állapotú. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-24/1 S-4 917/3 Fő u. 113. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, népi. Oldalhatáron álló, tornác nélküli parasztház, nádfedéssel. 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-25 S-4 998/2 Fő u. 98. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Saroktelekre oldalhatáron épült nádtetős lakóház, népi. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Felújított; lábazat javítandó 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011. 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-26 S-7 1001/2 Fő u. 94. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, népi. Oldalhatáron álló tornác nélküli parasztház, kő lábazattal, nádfedéssel; az utcai ablak 
átépített. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
felújítandó; a homlokzat visszafogottabb színezése javasolt. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 
 



 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-27 S-4 887-888 Templom köz 1. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Református templom (1686 után, átépítve 1876, 1890). Az utcafronton kőkerítés. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Felújított; védendő a körülötte lévő kert is 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-28 S-4 956/2-957/2 Fő u. 152-154. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, népi (Halásztanya).Sárfalú, nádtetős. Védendő a környezet: a telek és az út az árokpartig. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
A homlokzat javításra szorul. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

   

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-29 S-4 634-642-ig Pincesor  HK 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Borospincék, részben népi. Védendő az építmények mellett az utcakép is. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Az utca folyamatos kertészeti gondozása szükséges. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-29/1 S-4 634-642-ig Pincesor  HK 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Borospincék, részben népi. Védendő az építmények mellett az utcakép is. 
 

Fénykép 

 
 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-30 S-4 658 Szép utca 1751-III. 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Régi temető (H), védett sírkövek: Meszlényi család kápolnája – 18.sz; Joannes Meszlen – 1794;  
Aloysia Petras (urnás sírkő) – 1825; Csehfalvay Gejza – 1831; Ritter Ferenc - 1831 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
A környezet rendezése (javaslatunk: emlékpark kialakítása), a sírkövek restaurálása szükséges 
 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

Fénykép 

        

Fehérvár Építész Kft 2011: 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-31 S-3 398 Csongor u. 22. 1750-III. 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Vörösmarty-pince, népi, XIX. sz. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Jó állapotú. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-31/1 S-3 398 Csongor u. 22. 1750-III. 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Vörösmarty-pince, népi, XIX. sz. 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-32 S-3 234 Bencehegyi pincesor 1749-III. 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Sára Szűcs Lajos pincéje – borospince, népi (XIX. sz.). Védendő az építmény mellett az utcakép is. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Felújított, homlokzatfestés szükséges. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-33 S-3 239,240,241 Bencehegyi pincesor H, HK 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Borospincék, présházak, népi. Védendő az építmények mellett az utcakép is. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Megfelelő állapotúak. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011. 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-34 S-3 160/6-16-ig Sárgaföldes úti pincék H, HK 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Borospincék, présházak, népi. Védendő az építmények mellett az utcakép is. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Kielégítő állapotúak. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 
 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-34/1 S-3 180/6-16-ig Sárgaföldes úti pincék H, HK 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Borospincék, présházak, népi. Védendő az építmények mellett az utcakép is. 
 

Fénykép 

 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-35 S-7 1045 Fő u.  H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Boltozott kő híd 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Jó állapotú, de a környezet rendezése (vezetékek áthelyezése) szükséges. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-36 S-7 1048 Fő u. 43. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, népi, átépített. Az átépítés során az utcai ablakok aránya megváltozott. Javasoljuk a kerítés 
átépítését, az épület jellegéhez jobban illeszkedőre (pl. kő – acél, vagy kő – fa kombinációra). 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Jó állapotú 
 

HELYSZÍNRAJZ 

  
 

Fénykép 
 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-36/1 S-7 1048 Fő u. 43. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Lakóház, népi, átépített. Az átépítés során az utcai ablakok aránya megváltozott. Javasoljuk a kerítés 
átépítését, az épület jellegéhez jobban illeszkedőre (pl. kő – acél, vagy kő – fa kombinációra). 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-37 S-4 880/1 . H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Pince, téglával boltozott. Eredetileg pezsgőtárolásra használták (a Gschwind uradalom része). 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Jó állapotú, hasznosítása megoldandó. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

Fénykép 

                         

Fehérvár Építész Kft 2001 



 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-38 S-4 880/1 . H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Volt Nepomuki Szt. János-kápolna. Szekularizált, magántulajdon. A középkori eredetű és a töröktől való 
visszafoglalás után romos templom felhasználásával építtette Meszlényi János 1722-ben, Szt. István 
király tiszteletére. 1833 után a hajót megrövidíttették, és az épületet kegyúri sírkápolnává alakíttatták, új 
védőszentje Nepomuki Szt. János. Torony nélküli, széles oromfalú épület, a bejárati ajtó fölött félkör 
ablakkal. A belső síkmennyezetes, diadalív. A padlón Meszlényi Pál fehér márvány sírköve, 1759. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Jó állapotú. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-39 S-4 883/3  H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Volt református iskola (a ref. templom udvarán). Mestergerendáján felirat: Építtette 1798 dik  Esz T T 
Honos, F Ádám, Préd és Tüth András Ref Kis András Kurát Horváth Sámuel Bori  Mihály által. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Jó állapotú. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-39/1 S-4 883/3  H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Volt református iskola (a ref. templom udvarán). Mestergerendáján felirat: Építtette 1798 dik  Esz T T 
Honos, F Ádám, Préd és Tüth András Ref Kis András Kurát Horváth Sámuel Bori  Mihály által. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Jó állapotú. 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011. 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

V-40 S-14 4312 Vasútállomás H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Vasútállomás. Hosszú, fsz.-es épület csempedísszel. Krassói Virgil terve alapján épült 1939-ben. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Jó állapotú. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

T-1 S-9; S-10 1375; 1376; 1377/1; 
1379; 1378/2; 

1380/2-5 

Széchenyi u. - Tábor út 
- Bágyom patak közti 

terület 

H 

 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Belterületi zöldfelületek: Széchényi út és Tábor út között a Bágyom patak térsége 
A terület játszótérrel, sétánnyal és emlékhellyel Velence frekventált részén található. A park különleges 
értéke, hogy mindhárom közparki érték: a vízfelület (Bágyom-patak), a domb (a kastéllyal a tetején) és a 
fás folt megtalálható benne. Az értékes zöldfelület fejlesztéssel még szebbé és vonzóbbá tehető.  
 A terület potenciális értéke a domb tetején épült Meszlényi kastély. A kastély és kertje rendkívül 
elhanyagolt állapotban van, annak ellenére, hogy a kertben értékes parkfák, díszcserjék élnek.  

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
A kertben a növényzet teljesen elvadult, de gondozással és a rongálódott egyedek pótlásával a kert és 
az alatta lévő közpark nagy felületű és látogatott zöldfelületté tehető. 
 

Fénykép 



 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

T-1 S-9; S-10 1380/2 Széchenyi u.- Tábor út H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Belterületi zöldfelületek: Széchényi út és Tábor út között a Bágyom patak térsége 
(volt Meszlényi kastély előtti terület a kastélykerttel) 
 

Fénykép 

 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

T-2 S-15 2144, 2101 Gesztenyesor utca H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
 Belterületi zöldfelületek: a Gesztenyesor utca 

Az utca képe – különösen a vadgesztenye virágzásakor – magkapó képet mutat. A fák az út 
mindkét oldalán sorakoznak, összeboruló koronájukkal folyosót alkotva. A fák nagy része sajnos 
kiöregedőben van, néhol pótlásuk szükséges. A pótlás helyenként megtörtént, de a csemeték 
növekedése még meg sem közelíti az eredeti példányok magasságát.  

A fasor értéke önmagában is nagy, de értékét növeli az a tény, hogy a Beck kastélytól egy 
saroknyira kezdődik, mintegy a kastély kertjéből indul ki. Így egyfajta folyamatos zöldterületet alkot a kert 
és a fasor a zöldfelületekkel egyébként is jól ellátott kertvárosias területen. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Kiöregedő fák pótlása 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

T-2/1 S-15 2144, 2101 Gesztenyesor utca H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Belterületi zöldfelületek: a Gesztenyesor utca 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

T-3 S-12 2175/2   Régiposta u. 1. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Belterületi zöldfelületek: Beck kastély kertje 
A kastély kertjét ma a Székesfehérvári Önkormányzat Ifjúsági Tábora foglalja el. A kert 
értékes fái részben megmaradtak, kívülről nézve egységes látványt nyújtanak. Sajnos a kert 
korábbi – feltehetően parkszerű – kialakítása mára eltűnt, a tábor kis faházai és a kiszolgáló 
épületek uralják a területet, melyek a kastély épületétől elütő stílusúak és zavaró hatásúak.  

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Fejlesztéssel a kert, a közeli gesztenyesorral, Velence ékévé tehető. 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2001 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

T-4 S-8 1317/1 Tópart u. 26. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Belterületi zöldfelületek: a Polgármesteri Hivatal előtti park 
A park nem területének nagysága, hanem gondozottsága, dekoratív növényállománya és központi helye 
miatt érdemes a figyelemre. A zöldterület és az önkormányzat épületének összhangja teszi annyira 
vonzóvá a parkot, mely a gondos fajválasztás révén egész évben díszlik. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

T-4/1 S-8 1317/1 Tópart u. 26. H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Belterületi zöldfelületek: a Polgármesteri Hivatal előtti park 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2001 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

T-5 S-4 692 Ország út  H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Belterületi táji értékek: ÉDOSZ üdülő kertje 
A kert értékes fái részben megmaradtak, kívülről nézve egységes látványt nyújtanak. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
 
 

Fénykép 

    

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

T-6 S-1 118 Bencehegy H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Belterületi táji értékek: Bence – hegy 
Velence tájképét uralja e hegy. A Bence-hegyről csodálatos kilátás nyílik a tó teljes területére, valamint a 
másik oldalon Nadap felé, a Velencei-hegység erdős dombjaira és a völgyek rendezett mezőgazdasági 
tábláira. Ugyanakkor a Bence-hegy nem csak kitűnő rálátást biztosít a környező területekre, de 
önmagában is szép és karakteres táji eleme Velencének. A település felőli oldala ugyan beépült, de 
északi, természetes gyeppel és cserjefoltokkal borított buckás lejtője és lába különlegesen megkapó 
látványt nyújt, akárcsak a kopár és cserjés foltokkal borított dombtető, melyre sétautak vezetnek fel a 
Panoráma út parkolójától. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
Útburkolat (parkoló), korlátok felújítása 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2011 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

T-7   Velencei tó, tópart T 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Külterületi táji értékek: Velencei-tó partja és a Velencei-tó 
A tópart a sűrű beépítése és intenzív használata miatt elvesztette a természetesség varázsát, de a 
tópartról szemlélve a tavat, illetve a tó nádasfoltjait rendkívül szép látványt nyújt. A part mellett foltokban 
meghagyott nádas, illetve a tó belsejének nádas területei, szigetei a természetesség érzetét keltik. 
Ezeknek a foltoknak a megőrzése nem csak vízminőség-védelmi és természetvédelmi, de tájvédelmi 
szempontból is kiemelt jelentőségű. 
Emellett a környező hegyekről, például a Bence-hegyről kitűnő kilátás nyílik a tóra és a parti területekre. 
Ez a panoráma a turizmus vonzereje nem csak a nyári időszakban, de a fürdőzésre alkalmatlan 
évszakokban is. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
 
 

Fénykép 

   

Fehérvár Építész Kft 2011 
 
 
 



 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

T-8   Gurjál-völgy H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Külterületi táji értékek: Gurjál – völgy erdős, ligetes területe 
A Kápolnásnyék felé vezető út melletti Gurjál-völgy különleges élményt nyújt az arra járónak. A patak 
völgye a vízjárta területek klasszikus példája a zsombékos-sásos patakvölggyel, a kisebb fűz- és 
nyárfoltokkal és a völgy közepén kanyargó kis patakkal. A terület értékét emeli a környék rendezett, 
kistáblás mezőgazdasági területeinek, valamint a környező erdőknek megnyugtató látványa. A 
környéken kialakított szeméttelep rekultivációja jelentené a tájrehabilitációt, ennek során a keletkezett 
tájseb várhatóan megszűnik, a telep újra természetes látványt fog nyújtani. A rekultiváció során honos, a 
táji környezetbe illeszkedő fajok telepítésével a volt lerakó újra a táj szerves részévé tehető. 

JAVASOLT BEAVATKOZÁS 
 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2001 
 



 

 

Sorszám SZELVÉNYSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

T-9/1   Gurjál-völgy H 
 

Leírás, jellemzők, védendő értékek 
Külterületi táji értékek: Gurjál – völgy erdős, ligetes területe 
 

Fénykép 

 

Fehérvár Építész Kft 2001 
 

 



 

 
Régészeti, történeti adatok 
 
A település legkorábbi emlékei az őskőkor (paeolith) időszakából valók. Velence és Nadap közötti kőbánya 
közelében lévő agyag homokbánya közelében 1981-ben közel 200 db kőeszköz került elő, feltételezhetően 
egy kőeszközöket gyártó műhely termékei. Újkőkori (neolith) leleteket találtak a Szőlőhegy dűlőben, mely 
adataink szerint valószínűleg áthúzódik a pákozdi országút melletti szántóföldre. A bronzkor középső 
bronzkori időszaka településének meglétéről első adataink 1898-ból származnak, B. Miske Kálmán említi 
egyik, akkor már létező régészeti szakfolyóiratunkban. 1913-ban a Cseh - féle szőlőben Marosi Arnold. adatai 
szerint urnasírok kerültek elő, majd további, az úgynevezett vatyai kultúra népességéhez köthető sírokat tárt 
fel Fitz Jenő 1960-ban Cziránszky József telkén, 1966-ban Makkay János Velencefürdőn az 5. sz. utca telkén, 
1976-ban Antoni Judit a II. u. 11-13. sz. telken. 1966-ban a Petőfi S. u. 5. sz. telken házalapozás közben került 
elő urnasír, 1980-ban a Petőfi S. 12 sz. alatt ismét urnasírok töredékeit találtak pince ásása közben. Velencén 
1960-ban a református templom közelében, Szűcs Pálék lakása mellett, valamint a pákozdi országútnál, Sági 
István földjén Szíjjártó Zsuzsa őskori cserepeket gyűjtött. Az elszórtan előkerült, nagyszámú leletek arra 
utalnak, hogy a középső bronzkorban kiterjedt temetővel, illetve teleppel számolhatunk a település területén. A 
késő vaskorban a Rajna vidékéről érkezett kelta lakossághoz köthető kevés tárgyi anyag a kelták 
letelepedésére utalnak e területen. 1972-ben a Magyar Nemzeti Múzeumba Fábiánffy Imre velencefürdői 
üdülőtelkén előkerült urnát, egy edény töredékeit, lábperecet, övlánc töredékeit szállított be. Patay Pál szállt ki 
a helyszínre és az I. sz. utca 78 sz. alatt egy sírt tárt fel, újabb mellékletekkel. Patay Pál sírfoltot is megfigyelt 
amely nagyrészt a már megépült ház alatt helyezkedett el.   
 
A római kor egy igen jelentős lelet együttese 1936-ban került elő Enyed József Kecske utcai házának udvarán, 
egy kocsi sír bronzból készült tárgyai. A római kori bennszülött kelta lakossághoz (e területen az eraviscus 
törzs élt) köthető emlékek előkerülési helye közelében Marosi Arnold próbafeltárást is végzett, 
eredménytelenül. Kiemelkedő kőemlékünk szintén a bennszülött lakossághoz köthető Aveta sírköve is 
Velencéről, a Gschwindt kastélykert intézői lakának falából - ahova másodlagosan építették be -, került be a 
székesfehérvári Szent István király Múzeumba. Libernek és Liberának állított oltár helyét nem tudjuk 
lokalizálni. Pofen Pál kertjéből 1928-ban egy lovas szobor töredéke került elő. A plébánia hivatal kertjében és 
a környező telkeken, a Növényvédő Állomás területén (a község és a vasútállomás közötti országúttól délre 
Kralovánszky Alán 1962-es adata alapján) római kori falmaradványok ismertek. A Növényvédelmi Állomás 
telepétől Ny-ra szintén római kori épületeket regisztráltak, a nadapi út mellett is település nyomok ismertek., a 
Növényvédő Állomás 1961-ben Kraloványszky Alán tárt fel e korból származó sírt. Feltehetően Velencéről 
indul ki és a Velencei hegyeket keletről kerüli meg egy Pázmánd felé vezető római korban használatban lévő 
út. 
 
Avar korból származó sírok kerültek elő 1979 őszén, az út menti árok ásásakor. Fülöp Gyula      
egy késő avar koporsós női sírt tárt fel, két sírt a munkálatok során elpusztítottak. Az ásató szerint 
valószínűleg 15 -20 sírt dúlhattak szét. 1980-ban a Velence Vasútállomástól Budapest felé vezető vasút Ny-i 
oldalán levő dombon, az úttörőtábor területén szintén avar sírok kerültek elő. A leletmentő feltárás egy női sírt 
hozott felszínre, az alapárokban itt késő vaskori (kelta) telepjelenséget is regisztráltak. A lelőhely már 
korábban ismert volt. 1935-ben egy edény került elő, majd 1943-ban innen származó 9 sír anyagát vásárolta 
meg a székesfehérvári múzeum. Szórványként azaz a lelőhely pontosabb ismerete nélkül került egy kora 
avarkorból származó edény 1963-ban a székesfehérvári Szent István király Múzeumba.   
 
X. századi sírokat tárt fel Kralovánszky Alán a Növényvédő Állomáson 1961-ben. A leletmentő feltárás csak a 
9 veszélyeztetett sírt hozta felszínre, a feltáró szerint a temető a derítőtől nyugatra és keletre folytatódik. A 
temetőrész egy X. századi főútvonal (nemzetközi kereskedelmi út) mellett helyezkedik el, ami azt mutatja, 
hogy fegyveres őrség vigyázott a Velencei hegységnél illetve a Velencei tónál beszűkülő, jól védhető 
útszakaszra. 



 

 
A település középkori előzményének nyomait a Plébánia Hivatal kertjében és a környező telkeken, a Ny-K 
irányban haladó utca és a tó közötti részen 1959-ben végzett hitelesítő feltárás során Fitz Jenő tárta fel, aki 
középkori objektumot és törökkorból származó kerámia töredéket is talált. A hitelesítés elsősorban a római 
kori települést próbálta lokalizálni, az ásató feltételezi, hogy a római település e területtől kissé keletebbre 
lehetett, ahonnan a római kori lovas szobor töredéke, valamint egy küszöbkő is előkerült. 1967-ben 
Kralovánszky Alán és F. Petres Éva helyszíni szemléjekor a Meszlényi sírkápolnában – másodlagos 
helyezetben – egy XV. századi bordát és egy kapubélletet regisztrált. 
 
A község neve az írott forrásokban először 1516-ban bukkan fel Welence alakban. A település a török uralom 
alatt minden bizonnyal elpusztult, ugyanis a török összeírásokban nem esik róla szó.  
 
XVIII – XIX. századi sírok kerültek elő a Kecske utcában, valamint Velence nyugati határában, az M 7. 
autópálya és a Kápolnásnyék – Székesfehérvár műút metszéspontjától északra. 
 
 
Értékfelmérés 
 
A település közigazgatási területén jelenleg nincs egyedileg (rendelettel vagy határozattal) védetté nyilvánított 
régészeti lelőhely.  
 
Velence régészetileg meglehetősen kutatatlan területnek számít, az említett leletmentéseken kívül nagyobb 
mérvű régészeti feltárás a településen nem volt. Az ismert régészeti leletek, előkerült régészeti objektumok 
arra utalnak, hogy a település az őskortól kezdve a középkor végéig folyamatosan lakott volt. Ennek alapján 
számíthatunk arra, hogy a hiányzó régészeti korok emlékei is előkerülhetnek. Az őskor középső bronzkorának, 
az úgynevezett vatyai kultúra lakosságának elszórtan előkerült urnasírjai vagy annak nyomai – lakótelepi 
részek – nagy kiterjedésű feltehetően összefüggő temetőre utalnak. A vatyai kultúra népessége életmódjából 
adódóan (állattenyésztés, földművelés) meglehetősen hosszú ideig élt egy helyen. Eddigi ismereteink alapján 
kiterjedt, sok esetben több száz síros temetőik voltak. A temetőhöz telepnek is kellett tartoznia. Velence 
közigazgatási területén úgy tűnik, hogy a temető a lakott területen, vagy részben lakott területen helyezkedik 
el – a sírok egy része az építkezésekkor sérült vagy elpusztult. A kertekben azonban még érintetlen sírok 
előkerülhetnek. A késő vaskor kelta lakosságának nyomai is megtalálhatók e területen. A római kori kelta 
eraviscus lakossághoz köthető tárgyi anyag (pl. Aveta sírköve, kocsi sír leletei) is tükrözi, vagyis utal a kelták 
korábbi jelenlétére. A római korban településsel számolhatunk, nyomai egyes helyeken kimutathatók. 
Feltételezhetően úttal is haladt e területen, a szórványosan ismert adatok jelzik, talán Velencéről indul ki egy 
északnyugat – délkelet irányú út, mely megkerüli a Velencei hegyeket keletről és Pázmánd felé halad tovább. 
A római települést illetve épületet vagy épületeket (talán majorság vagy villagazdaság) sikerült lokalizálni a 
kutatásnak. Kora császárkori, azaz kora római kori településsel számolhatunk, s a településhez temetőnek is 
kellett tartoznia. A kora római kori temetők a településből kivezető út vagy utak mellett helyezkednek el. A 
Velencei tó környéke, a földrajzi elhelyezkedése - és a víz miatt bizonyára lakott volt folyamatosan. Az 
avarkori leletek viszonylag szűk körre az úttörő tábor területére és annak környékére utalnak. X. századi 
leletek (Növényvédő Állomás) előkerülése a nemzetközi kereskedelmi út közelségét – azaz a közelben 
elhaladó jelentős főútvonalat jelzi. 
 
Állapotfelmérő terepbejárásunk során valószínűsíthetően (miután a fedettség miatt nem volt bejárható) a 
külterületen regisztráltunk régészeti lelőhelyet a terepalakulat, valamint a kartográfiai térkép alapján. Ennek 
bizonyossá tétele csak hitelesítő feltárás esetében dönthető el.  



 

 
A mellékelt térképen jelöltük a régészeti érdekű területeket, melyek többnyire a település belterületét érintik az 
ismert adatok alapján. A terület fedettség miatt, illetve a beépítettség miatt nem volt jól lejárható. A Velencei tó 
környékén meglehetősen sűrűn helyezkednek el a régészeti jelenségek, leletek. 
 
A régészeti lelőhelyek pontos kiterjedése a felszíni nyomok alapján egyébként sem határozhatók meg 
egyértelműen. Ugyanakkor vannak olyan régészeti objektumok, melyeknek felszíni nyomai nem észlelhetők, 
ilyenek pl. a temetők, vagy adott esetben azok a mélyebben fekvő objektumok, melyeket a talajművelés még 
nem ért el. 
 
 
Nyilvántartott lelőhelyek: 
 
Azokat a lelőhelyeket soroljuk ide, amelyek adattári adatok alapján illetve a helyszínen azonosíthatóak voltak, 
továbbá a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában is szerepelnek (bővebben lásd a mellékletet). 
 
R1 – Úttörőtábor 
R2 – Növényvédő Állomás 
R3 – Velencefürdő 
R4 – Ófalu (Plébániakert, Református templom, Pofen Pál kertje, Meszlényi sírkápolna) 
R5 – Gyógypedagógiai Intézet (volt Meszlényi kastély) 
 
 
Régészeti érdekű területek: 
 
Régészeti érdekű területnek azokat a területeket tekintettük, ahol a domborzati viszonyok alapján régészeti 
lelőhely megléte feltételezhető. Ide soroltuk továbbá azokat a területeket, amelyekre bizonytalan vagy a 
helyszínen – annak fedettsége miatt – nem azonosítható adatok utalnak. E területek egy része a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában is szerepel (bővebben lásd a mellékletet). 
 
RÉ1 – Szőlőhegy 
RÉ2 – Növényvédő Állomás 2. 
RÉ3 – Pákozdi országút mellett 
RÉ4 – Kisvelence 
RÉ5 – M7-Sukorói út kereszteződése és annak környéke 
RÉ6 – Bence-hegy 
RÉ7 – Nadapi út mellett 
RÉ8 – Camping környéke - Ország út 
RÉ9 – 7-es főút mellett (úttörőtáborral szemben) 
RÉ10 – Szabolcsi úti dűlő, szeméttelep mellett 
 
Szórvány leletek: 
 
Múzeumba került, de nem azonosítható lelőhelyű leletek. 
 

- Kora avarkori edény, 1963-ban került ajándékként a székesfehérvári múzeumba. 
- Aveta kocsijelenetes sírköve. Lelőhelyként csak Velence van regisztrálva. Római kor. 
- Libernek és Liberának állított oltár. Lelőhelyként csak Velence van regisztrálva. Római kor. 

 



 

 
Hatáselemzés 
 
 
A településen a fent említett leletmentéseken kívül régészeti kutatás nem volt. Az ismert lelőhelyek, a 
szórványként előkerült tárgyak utalnak arra, hogy újabb régészeti objektum vagy objektumok előkerülhetnek. 
 
Velence közeli és tágabb környékéről jelentős régészeti lelőhelyeket, tárgyi emlékeket ismerünk. A település a 
Velencei tó mellett fekszik, a Velencei tó környékén viszonylag sűrűn helyezkednek el a különböző régészeti 
korszakok lelőhelyei. 
 
A fedett területen esetlegesen található, eddig még nem ismert régészeti értékeket a földmunkával járó 
tevékenység fokozottan veszélyezteti, ezért a terület bármilyen változtatásánál fokozottan kell eljárni és a 
régészeti emlékek előkerülése esetén a jogszabályok szerint kell eljárni. 
 
Régészeti emlékek előkerülése esetén figyelni kell arra, hogy pl. kőépület esetében a műemléki törvény 
alapján nem engedélyezik annak elbontását. Egy előkerült régészeti, műemléki együttes, s ha az bemutatásra 
kerül, azonban növeli a terület értékét, turisztikai jelentőségű is lehet. 
 
A régészeti emlékek megmaradásának elősegítése ill. további állagromlásának elkerülése érdekében a talajt 
30 cm-nél mélyebben bolygató építési munkákat ( pl. lakóház és egyéb építmények alapozással járó 
létesítése, bővítése, pince építése, kerítésalap ásása, közművek, szilárd burkolatú utak építése stb. ) a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes állásfoglalása alapján kell engedélyezni és a régészeti örökség 
védelmével összhangban kell kivitelezni. 
 
 
A régészetileg érintett területekre vonatkozó jogszabályi előírások 
 
A 2001. évi LXIV. törvény 19. § (1) bek. értelmében a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti helyükön és 
eredeti állapotban kell megőrizni. A régészeti emlékek a régészeti lelőhelyekről vagy a régészeti érdekű 
területekről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A régészeti feltárások költségeit - a mentő 
feltárások kivételével - annak kell fedezni, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált (19. § (3) bek). 
 
A település közigazgatási területén jelenleg nem található (egyedi) régészeti védelem alatt álló terület.  
Régészeti védelem alá helyezésre bárki javaslatot tehet. A javaslatot a KÖH illetékes regionális irodájához kell 
benyújtani, a védettséget a Nemzeti Kultrális Örökség Minisztere rendeletben mondja ki. 
Védett régészeti területen bármilyen, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató tevékenység (pl. mélyszántás, 
rigolírozás, oszlop állítás, faültetés, pince ásás, házalap ásása, közmű vezeték fektetése, stb.) végzéséhez ill. 
a terület jellegzetes állapotának megváltoztatásához a KÖH hatósági engedélye (határozata) szükséges 
függetlenül az adott beruházásnál egyébként illetékes államigazgatási szerv engedélyétől. A KÖH 
határozatának hiányában semmilyen munka nem végezhető. (2001. évi LXIV. tv. 63. § (2)a). Egyebekben 
mindenben az adott területre a régészeti védelmet elrendelő miniszteri rendeletben foglaltakat kell követni és 
betartani. 
 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek 2001. évi LXIV. törvény 11. §-a értelmében – a törvény erejénél fogva – 
általános védelem alatt állnak. 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében minden az eddigi használattól eltérő hasznosításhoz, 
építkezéshez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) előzetes (hatósági vagy szakhatósági) engedélye 
szükséges (2001. évi LXIV. tv. 63. § (2)a és (4)a). Fejér megye területén az elsőfokú hatósági (szakhatósági) 
jogkört a KÖH Székesfehérvári Regionális Irodája gyakorolja. 



 

 
Fentiek értelmében már a tervezés megkezdése előtt érdemes a hivatal előzetes nyilatkozatát kérni (2001. évi 
LXIV. tv. 65. § (1)), hogy az adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása, 
belterületbe vonás, stb.) hozzá fog-e járulni, illetve milyen feltételekkel járul hozzá. 
 
A 2001. évi LXIV. törvény 22. § (1) bek. szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó 
fejlesztésekkel, beruházásokkal elsődlegesen el kell kerülni. Ha a lelőhely elkerülése a fejlesztés, beruházás 
költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással 
veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen - megelőző feltárás keretében - fel kell tárni (2001. évi LXIV. 
törvény 22. § (2) bek). 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a KÖH szakhatóságként jár el (2001. évi LXIV. tv. 63. § (4) a) 
pont). A beruházás megvalósíthatóságáról, ill. ennek feltételeiről a KÖH szakhatósági állásfoglalásában tesz 
nyilatkozatot. A különböző beruházások, fejlesztések feltételeként esetleg előírt megelőző régészeti feltárás 
költségei ez esetben a beruházót terhelik, mivel az ő érdeke a már ismert lelőhely megbolygatása (2001. évi 
LXIV. tv. 22. és 23. §; 18/2001 NKÖM rendelet 14. §).  
A megelőző feltárás elvégzésére első sorban a területileg illetékes múzeum (esetünkben a Fejér Megyei 
Múzeumok Igazgatósága) jogosult, érvényes – a KÖH illetékes regionális irodája által kiadott – feltárási 
engedély birtokában. 
A megelőző feltárást a beruházó költségviselésével kell megvalósítani, ezért a fejlesztések, beruházások 
tervezése során a megelőző feltárás költségét költség-előirányzatként kell biztosítani a feltárás fedezetére 
(2001. évi LXIV. törvény 23. § (1) bek) 
 
A feltárás végzésére jogosult és a beruházó által a megelőző feltárásra vonatkozóan kötött írásbeli szerződés 
érvényességéhez a 2001. évi LXIV. törvény 22. § (3) bekezdése értelmében a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal Székesfehérvári Regionális Iroda jóváhagyása szükséges. A szerződést a 2001. évi LXIV. törvény és a 
18/2001. NKÖM rendelet előírásainak figyelembe vételével kell megkötni. 
 
A régészeti lelőhelyen engedéllyel végzett (régészeti feltárás esetén kivüli) tevékenység során  váratlan 
régészeti jelenség vagy lelet előkerülésekor – a jogszabályokkal összhangban – a végzett tevékenységet e 
területeken is azonnal fel kell függeszteni, s a területileg illetékes múzeum, ill. a KÖH nyilatkozatát kell kérni a 
további teendőkről. A kutatás költsége ilyenkor is a bolygatást okozó tevékenység végzőjét terheli, de más 
forrásokat is be lehet vonni. A KÖH-nek a munka felfüggesztése esetén lehetősége van kártérítés fizetésére, 
kisajátítás kezdeményezésére, vagy régészeti védelem megindítására. 
 
Fontos megjegyezni, hogy a régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése 
büntetendő cselekmény (a BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását eredményezi 
(2001. évi LXIV. tv. 82-85§; 191/2001 Kormányrendelet). 
 
A régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről csak régészeti feltárással mozdíthatók el (2001. 
évi LXIV. Tv. 19. § (1)). 
Régészeti leletek váratlan előkerülése esetén a 2001. évi LXIV. Tv. 24. §-ban leírtak szerint kell eljárni (ld. 
alább). 
 
A fenti felsorolásban nem jelzett egyéb területeken végzendő, a talaj megbolygatásával járó tevékenységek 
végzése közben is kerülhetnek elő régészet emlékek.  
A régészeti örökség elemeinek - régészeti feltárás esetén kívüli - előkerülése esetén is törekedni kell az 
örökségi elemek (régészeti emlék, lelet) helyszíni megőrzésére. Ez esetben a felfedező (a munka felelős 
vezetője) köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, a területileg illetékes önkormányzat jegyzőjének 
haladéktalanul bejelenteni. Emellett – a gyorsabb ügyintézés érdekében – javasolt egyidejűleg értesíteni a 
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságát is. 



 

 
A lelőhely vagy lelet megtalálója köteles a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a 
jegyző vagy az illetékes múzeum, vagy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal intézkedéséig gondoskodni. E 
kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli. (2001. évi 
LXIV. törvény 4. §) 
A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után (191/2001. 
Korm. rend. 3. § (3) bek). 
A múzeum 24 órán belül írásban köteles nyilatkozni a munka folytathatóságáról. A szükséges beavatkozás 
költségeit (amennyiben időközben a KÖH nem regisztrált lelőhelyet a helyszínen) a feltárásra jogosult 
régészeti szerv köteles állni (2001. évi LXIV. tv. 24. és 25. §; 18/2001 NKÖM rendelet 15. §). A lelet, ill. a 
lelőhely bejelentőjét jutalom illeti meg (2001. évi LXIV. tv. 26. §; 18/2001 NKÖM rendelet 16. §).  
Ugyanezen eljárás követendő a nyilvántartott régészeti lelőhelyeken és a régészeti érdekű területeken 
(régészeti feltárás esetén kívül) engedéllyel végzett munkák és egyéb tevékenységek közben történő 
régészeti leletek váratlan előkerülése esetén is. 
 
A KÖH a 4/2003 (II.20.) NKÖM rendeletben foglalt esetekben és tartalommal örökségvédelmi hatástanulmány 
elkészítetéséhez kötheti szakhatósági állásfoglalásának megadását. Ez vonatkozik egyrészt a már ismert 
lelőhelyekre, másrészt a nagyobb felületet érintő beruházásokra bármely területen. 
 
Összefoglalás 
 
Velence közigazgatási területén az őskortól kezdődően több nyilvántartott régészeti lelőhely található, 
ugyanakkor a lelőhely pontos ismerete nélkül is kerültek elő tárgyi emlékek. Nagy kiterjedésű középső 
bronzkori, a vatyai kultúrához köthető temetővel számolhatunk, adataink szerint a lakott területen. A 
temetőhöz telepnek is kellett tartozni, mely a temető mellett  vagy annak közelében helyezkedett el. Adataink 
alapján úgy tűnik Velencefürdő beépített területén, a belterületen szinte mindenütt feltűnhetnek e kultúra 
népességének objektumai, ezért mindez  fokozott figyelmet érdemel. Ugyancsak a település belterülethez 
köthetők a késő vaskori kelta lelőhelyek, a római kori és középkori lelőhelyek nagy része. A település szűkebb 
és tágabb körzetében jelentős régészeti objektumok, tárgyi emlékek találhatók. A Velencei tó és annak 
környéke jó földrajzi elhelyezkedése miatt is telített régészeti lelőhelyekkel.  
 
Régészeti leletek váratlan (régészeti feltáráson kívüli) előkerülése esetén is értesíteni kell az illetékes szervet 
(Fejér megyei Múzeumok Igazgatósága, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) és a jogszabályban foglaltak 
szerint kell eljárni. 
 
Meg kell jegyezni, hogy a váratlanul előkerülő régészeti emlék olyan jelentőségű lehet, hogy jelentőségénél 
fogva megőrzendő, bemutatandó, ezáltal a kiviteli tervek módosításra is szorulhatnak. Ez azonban növeli a 
terület értékét és idegenforgalmi, turisztikai látványosság lehet. 
 
Minden olyan esetben, amikor régészeti jelenség kerül elő, a tevékenységet abba kell hagyni, és a helyszín 
vagy lelet őrzése mellett értesíteni kell a jegyzőt vagy az illetékes régészeti szervet (Fejér megyei Múzeumok 
Igazgatósága, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal). A bejelentési kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan 
tulajdonosát, az építtetőt és kivitelezőt egyaránt terheli. 
 
 
Jelen hatástanulmány Velence településrendezési tervéhez készült az eddig rendelkezésre álló adatok 
alapján. 



 

 
Nyilatkozat 
 
Jelen hatástanulmány elkészítésére való jogosultságot a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 
kiadott szakértői engedély biztosítja. 
 
Szakértői engedély száma: Sz. 383/2001. 
 
Székesfehérvár, 2007. április 8  
 
 

G. Nádorfi Gabriella 
régész 

 
 



 

 
Régészeti lelőhelyek 
 
R1 
 
Lelőhely neve: Úttörőtábor 
KÖH lelőhely azonosító: 21722 
Lelőhely helyrajzi száma: 1381/3, 1374 
Védettsége: általános 
 
Leírás, kutatási adatok: 
A területen avar temető nyomaira bukkantak. 1935-ben az akkori 7-es út építése során egy 
agyagedény került elő. 1943-ban ugyaninnen a székesfehérvári múzeum 9 sír anyagát vásárolta 
meg. 1980-ban Fülöp Gyula leletmentett a területen, feltételezése szerint legalább 15-20 sírt 
dúlhattak szét. A temető lovassírokat is tartalmazott. 
 
 
 
R2 
 
Lelőhely neve: Növényvédő Állomás 
KÖH lelőhely azonosító: 22389 
Lelőhely helyrajzi száma:701 
Védettsége: általános 
 
Leírás, kutatási adatok: 
1961-ben szennyvízelvezető derítő ásása közben csontok és vastárgyak kerültek elő. Kralovánszky 
Alán leletmentése során még ebben az évben 9, a X. századra keltezhető sírt tárt fel. A temető 
területén egy XI. századra keltezhető sarkantyú is előkerült. 
 
 
R3 
 
Lelőhely neve: Velencefürdő 
KÖH lelőhely azonosító: lásd alább 
Lelőhely helyrajzi száma: mellékelt térkép szerint 
Védettsége: általános 
 
Leírás, kutatási adatok: 
A mai 70-es főúttól keletre, a Velencei tóval párhuzamosan futó kiemelkedésen nagyméretű vatyai 
urnatemető található. Az elmúlt évtizedek során – főleg az itteni nyaralótelkek beépítése során – a 
terület több pontján kerültek elő régészeti jelenségek: 
 

Cziránszky – telek: 1960-ban veremásás közben került elő egy középső bronzkori, a vatyai 
kultúrához köthető urnasír. Fitz Jenő leletmentő feltárása során még ebben az évben két sírt 
tárt fel. 
KÖH lelőhely azonosító: 22391 
Fitz J.: Ásatási dokumentáció a Velence, Cziránszky-telek ásatásáról 1960., SZIKM Ltsz. 
652., 5022/88. 

 



 

Petőfi u. 12.: Gálosfalvy Jenő telke. 1980-ban pinceásás közben egy urnasír nyomai kerültek 
elő. Jungbert Béla még ez évi helyszíni szemléje során középső bronzkori, a vatyai 
kultúrához tartozónak határozta meg. 
KÖH lelőhely azonosító: 22392 
Jungbert B.: Jelentés a Velence, Petőfi u. helyszíni szemléről 1980., SZIKM Ltsz. 1550. 

 
II. utca 11 – 13.: 1976-ban csatornázáskor egy urnasír került elő. Antoni Judit leletmentése 

során középső bronzkori, a vatyai kultúrához köthető urnasírt tárt fel még ebben az évben. 
KÖH lelőhely azonosító: 22393 
Antoni J.: Ásatási dokumentáció a Velence, II. u. ásatásról, SZIKM Ltsz. 1028. 

 
Fábiánffy – telek: az I. utca 78 – 80 számú telkei között induló kis zsákutca (Zsák vagy Nap 

utca),  Fábiánffy Imre telke.  1972-ben építkezés közben egy sír került elő, Patay Pál 
leletmentése során egy kelta csontvázas sírt tárt fel. 
KÖH lelőhely azonosító: 22394 
Patay Pál: Ásatási dokumentáció a Velence, Fábiánffy-telek leletmentésről, SZIKM Ltsz. 
910. 

 
5. számú utca: A Petőfi  és Arany J. utca között, a Cápa étterem mögött húzódó 5. számú utca 

Arany J. utca felőli végén, Kiss Oszkár telke. 1966-ban egy urnasír került elő. Még ebben 
az évben Makkay János helyszíni szemlét tartott a területen, az urnasír középső bronzkori, a 
vatyai kultúrához köthető. 
KÖH lelőhely azonosító: 22396 
Makkay J.: Jelentés a Velence, 5. számú utca helyszíni szemléről 1966., SZIKM Ltsz. 703. 

 
5. számú utca – Petőfi utca sarok: Az 5. számú utca és a Petőfi utca sarka, Papp Mihály telke. 

Házépítés során egy középső bronzkori, a vaytai kultúrához tartozó sírt bolygattak meg. 
Makkay János még ez évben helyszíni szemlét tartott a területen, a leleteket a 
székesfehérvári múzeumba szállította. 
KÖH lelőhely azonosító: 22396 
Makkay J.: Jelentés a Velence, 5. számú utca helyszíni szemléről 1966., SZIKM Ltsz. 703. 

R4 
 
Lelőhely neve: Ófalu 
KÖH lelőhely azonosító: lásd alább  
Lelőhely helyrajzi száma: mellékelt térkép szerint 
Védettsége: általános 
 
Leírás, kutatási adatok: 
A jelenlegi település területén római- és középkori telepjelenségek találhatók. 

Plébániakert: 1959-ben Fitz Jenő bejelentésre terepbejárást végzett a Plébánia kertben, a 
környező telkeken, a Ny – K irányba haladó utca és a tó közötti részeken. E területeken 
falakat találtak. Fitz Jenő a Velencei tó magas ÉK-i sarkánál kb. 600 m hosszúságában a tó 
és az azzal párhuzamosan futó utca között római kori kerámiatöredékeket talált. E részen 
került elő szintén a római korra keltezhető lovas szobor töredéke valamint egy küszöbkő. A 
hitelesítő ásatás során római kori és középkori kerámia töredékkel datálható objektumokat 
talált. A feltárás során törökkori cseréptöredék is előkerült. A plébániakertben Marosi 
Arnold adatai szerint római kori érmeket, edény- és tegulatöredékeket is találtak. 
KÖH lelőhely azonosító: 22398 
 
Irodalom, forrás: 



 

Velence leletek és lelőhelyek leírása, SZIKM Ltsz. 5018/88. 
Fitz J.: Ásatási dokumentáció a Velence területén végzett ásatásról 1959. SZIKM Ltsz. 
651., 5023/88. 

 
 

Pofen Pál kertje: Pofen Pál kertjében (171. sz. ház) az 1930-as években római kori lovas szobor 
töredék került elő. Marosi Arnold kéziratában Posvai Pál néven van említve a tulajdonos. A 
követ 1927-ben találták földmunkálat közben (répagödör betakarása).  A lelőhely azonos 
Fitz Jenő 1959-ben végzett hitelesítő feltárásának helyével. 
KÖH lelőhely azonosító: 22409 
 
Irodalom, forrás: 
Velence leletek és lelőhelyek leírása, SZIKM Ltsz. 5018/88. 
Fitz J.: Ásatási dokumentáció a Velence területén végzett ásatásról 1959. SZIKM Ltsz. 
651., 5023/88. 

 
 

Református templom: A templom közelében, Szűcs Pál háza mellett. 1960-ban Szíjjártó Zsuzsa 
őskori leletek gyűjtött terepbejárása során. 
KÖH lelőhely azonosító: 22405 
 
Irodalom, forrás: 
Szíjjártó Zsuzsa feljegyzései. SZIKM Ltsz. 4213/87. 

 
 

Kecske utca: Enyedi József udvara. Az 1930-as években egy római kori kelta kocsi sír került 
elő. 
KÖH lelőhely azonosító: 22408 
 
Irodalom, forrás: 
Velence, lelet- és lelőhelyleíró karton SZIKM Ltsz. 654., 5018/88. 

 
 
R5 
 
Lelőhely neve: Gyógypedagógiai Intézet 
KÖH lelőhely azonosító: 39197  
Lelőhely helyrajzi száma: 1380/2, 1380/5 
Védettsége: általános 
 
Leírás, kutatási adatok: 
Az intézet – a volt Meszlényi kastély – területén 1974-ben bronzkori temető nyomait regisztrálták. 
 



 

 
Régészeti érdekű területek 
 
RÉ 1 
 
Lelőhely neve: Szőlőhegy 
KÖH lelőhely azonosító: 21723 
 
Leírás, kutatási adatok: 
1979-ben útépítés során több avar sírt pusztítottak el, a lelőhelyen 1979-ben Fülöp Gyula végzett 
feltárást. A terület beépített, fedettség miatt nem volt jól bejárható, ezért a feltárás pontos helye ma 
már nem azonosító. A partoldalban régészeti jelenséget nem észleltünk. 
A lelőhely pontos azonosítása a rendelkezésre álló adatok alapján nem volt lehetséges, ezért 
régészeti érdekű területként tüntettük fel. 
 
Irodalom, forrás: 
Fülöp Gyula: Újabb avar kori temetők Fejér megyében. Alba Regia XXI. 1984. 255-259. 
Ásatási dokumentáció SZIKM Ltsz. 5015/88. 
 
RÉ 2 
 
Lelőhely neve: Növényvédő Állomás 2. 
KÖH lelőhely azonosító: 22390 
 
Leírás, kutatási adatok: 
Velence és a vasútállomás közötti országúttól délre. 1962-ben római kori falmaradványok kerültek 
elő, Kralovánszky Alán római kori települést lokalizált a helyszínen. Egy ház alaprajzát is rögzítette 
a felszíni nyomok alapján. A terület beépített, fedettség miatt nem volt jól bejárható, ezért a feltárás 
pontos helye ma már nem azonosító. A rendelkezésre álló adatok alapján a lelőhely pontosan nem 
lokalizálható, ezért régészeti érdekű területként tüntettük fel. 
 
Irodalom, forrás: 
Kralovánszky Alán: Jelentés a Velence Növényvédő állomás II. helyszíni szemléről, SZIKM Ltsz. 
5017/88. 
 
RÉ 3 
 
Lelőhely neve: Pákozdi országút 
KÖH lelőhely azonosító: 22399 
 
Leírás, kutatási adatok: 
A pákozdi országút mellett fekvő Sági István földje. 1960-ban Szíjjártó Zsuzsa őskori kerámia 
töredékeket gyűjtött terepbejárás során. A rendelkezésre álló adatok alapján a lelőhely pontosan 
nem lokalizálható, ezért régészeti érdekű területként tüntettük fel. 
 
Irodalom, forrás: 
Szíjjártó Zsuzsa feljegyzései: SZIKM Ltsz. 4213/87. 



 

 
 
RÉ 4 
 
Lelőhely neve: Kisvelence 
KÖH lelőhely azonosító: 22441 
 
Leírás, kutatási adatok: 
A Velencei tótól délre, a műút mellett bronzkori szórványleletek, római kori cseréptöredékek 
kerültek elő. A rendelkezésre álló adatok alapján a lelőhely pontosan nem lokalizálható, ezért 
régészeti érdekű területként tüntettük fel. 
 
 
RÉ 5 
 
Lelőhely neve: Kápolnásnyék – Székesfehérvár út metszéspontjától északra 
KÖH lelőhely azonosító: 39196 
 
Leírás, kutatási adatok: 
A Kápolnásnyék – Székesfehérvár út metszéspontjától északra, XVIII-XIX. századi sírok. 
Velence nyugati határában az M7 út mellett bronzkori településnyomokat tartunk nyilván. 
A terület beépített, fedettség miatt nem volt jól bejárható. A rendelkezésre álló adatok alapján a 
lelőhely pontosan nem lokalizálható, ezért régészeti érdekű területként tüntettük fel. 
 
RÉ 6 
 
Lelőhely neve: Bence-hegy 
KÖH lelőhely azonosító: - 
 
Leírás, kutatási adatok: 
A Bence-hegyen található felhagyott kőbánya területén Neolith (újkőkori) leletek kerültek elő. A 
terület fedettség miatt nem volt jól bejárható. A rendelkezésre álló adatok alapján a lelőhely 
pontosan nem lokalizálható, ezért régészeti érdekű területként tüntettük fel. 
 
RÉ 7 
 
Lelőhely neve: Nadapi út mellett 
KÖH lelőhely azonosító: - 
 
Leírás, kutatási adatok: 
A nadapi út mellett római kori települést regisztráltak. Pontosabb helymeghatározás az adattári 
anyagban nem található. A terület beépített, fedettség miatt nem volt jól bejárható. A rendelkezésre 
álló adatok alapján a lelőhely pontosan nem lokalizálható, ezért régészeti érdekű területként 
tüntettük fel. 



 

 
RÉ 8  
 
Lelőhely neve: Camping környéke – Ország út 
KÖH lelőhely azonosító: - 
 
Leírás, kutatási adatok: 
A camping környékén római- és bronzkori településre utaló leleteket találtak. Pontosabb 
helymeghatározás az adattári anyagban nem található. A terület beépített, fedettség miatt nem volt 
jól bejárható. A rendelkezésre álló adatok alapján a lelőhely pontosan nem lokalizálható, ezért 
régészeti érdekű területként tüntettük fel. 
 
RÉ 9 
 
Lelőhely neve: Úttörőtáborral szemben 
KÖH lelőhely azonosító: - 
 
Leírás, kutatási adatok: 
Az úttörőtáborral szemben, a 7-es út túloldalán található szántóföldön bizonytalan adatok avar-kori 
telepnyomokat jeleztek. A helyszíni szemle során a helyszínt megtekintettük, régészeti lelőhelyre 
utaló nyomokat nem találtunk. A korábbi adatokra való tekintettel a területet régészeti érdekű 
területként jelöltük. 
 
 
RÉ 10 
 
Lelőhely neve: Szabolcsi úti dűlő, szeméttelep mellett 
 
KÖH lelőhely azonosító: - 
 
Leírás, kutatási adatok: 
A Pusztaszabolcsra vezető út közelében lévő szeméttelep melletti erdővel fedett dombon a 
kartográfiai térképen földvárra utaló terepalakulat fedezhető fel. A helyszínt megtekintettük, 
azonban az erősen fedett (erdő, aljnövényzet) területen régészeti leleteket nem találtunk. A régészeti 
érintettség egyértelmű megállapítása csak hitelesítő feltárás után dönthető el, ezért a területet 
régészeti érdekű területként jelöltük.  
 
 



 

 
 

 


