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ZÁRÓJELENTÉS 
 

a Domaszék településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán 

végzett  

régészeti terepbejárásról 

 
2022. május 17. és július 8. között 

 

Ügyiratszám: CS/D01/01992-2/2022 

A terepbejárást végző régész: Varga Sándor 

Munkatársak: Sztankovánszki Tibor régész és Nagymihály István technikus 

A terepbejárást végző intézmény: Móra Ferenc Múzeum 

 

 Domaszék Nagyközség Önkormányzat Polgármestere megrendelésére, a 

településrendezési eszközök módosítása, új beépítésre szánt terület kapcsán, 2022. május 17. 

és július 8. között helyszíni szemlét és terepbejárást végeztünk. A vizsgálatba bevont összesen 

266237 m2-i területet a megrendelő 5 kisebb egységre különítette el, amelyek Domaszék 

közigazgatási területének különböző pontjain találhatók. Az egymástól elkülönített 

területeken a bejárás alkalmával az alábbi megfigyeléseket tettük: 

  

1. számú terület: 

 

 Az Önkormányzat által terepbejárással megvizsgálni kért, az 55. sz. főút, a 0197 és a 

0196 helyrajzi számú közterületek által határolt, háromszög alakú összefüggő területrész 

Domaszék belterületétől délre található. A jelenleg mezőgazdasági területként nyilvántartott 

terület Ny-i részén, a 0195/3 0195/4, 0195/9, 0195/41, 0195/43, 0195/44, 0195/47, 0195/48, 

0195/49 hrsz-ú telkeken a vegetáció, illetve körülkerítés következtében terepbejárást nem 

tudtunk végezni (1-2. kép). 

A vizsgálni kívánt terület DNy-i sarka (0195/1 és 0195/19 hrsz), illetve középső 

területe (0195/23, 0195/25, 0195/27, 0195/29, 0195/31, 0195/33, 0195/35, 0195/37, 0195/39) 

ugyanakkor alkalmas volt a régészeti terepbejárásra. A 0195/1, 0195/19 és 0195/39 hrsz-ú 

parcella kukoricával volt bevetve, a sorok közeit pedig kisebb gazok borították (3-4. kép). A 

közepes látási feltételeket biztosító vegetáció ellenére a terület bejárható volt. 

A 0195/39 hrsz-ú keskeny szalagparcella mellett húzódó hasonló méretű 0195/27, 

0195/29, 0195/31, 0195/33, 0195/35 és 0195/37 hrsz-ú telkeket növényzet nem borította, így 

kiváló feltételeket biztosított a felszíni bejárásnak (5. kép). A kérdéses terület bejárása során 

több régészeti korú kerámialeletet találtunk (6. kép), amelyeket begyűjtöttünk, találási 

helyüket GPS-el rögzítettük. A megfigyeltek alapján a vizsgált területen egy új, a közhiteles 

nyilvántartásban eddig nem szereplő lelőhely található (lásd lelőhelybejelentő adatlap). 

Az előbbiekhez hasonlóan a terepbejáráshoz szintén jó feltételek mutatkoztak a 

kukoricával bevetett 0195/23 és 0195/25 hrsz-ú területen (7. kép). A két parcella 

megtekintése során a felszínen régészeti jelenségre utaló leletanyagot azonban nem találtunk. 
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A vizsgálatba bevont nagyából háromszög alakú terület K-i csücskében a vegetáció 

következtében (virágzó repce és fás, gazos terület) terepbejárást nem tudtunk végezni (8. 

kép). 

Összességében az Önkormányzat által kijelölt terület örökségvédelmi kockázatában 

változás következett be, miután terepbejárás eredményeként egy új régészeti lelőhely került 

elő. 

 

2. számú terület: 

 

Az Önkormányzat által terepbejárással megvizsgálni kért terület Domaszék 

közigazgatási területének ÉK-i részén, a 0360 hrsz-ú gyűjtőúttól D-re található. Az érintett 

0353/29, 0353/35, és 0353/86 számú telkek kerítéssel körülhatárolt, zárt területek. A zártság 

mellett a felületet borító növényzet (gyep, gyümölcsös, lucerna) sem tette lehetővé a régészeti 

terepbejárást (9-10. kép). 

 

3. számú terület: 

 

A község településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán bevont legnagyobb 

kiterjedésű terület a település közigazgatási határának K-i részén, az M5 autópályától K-re, az 

55. számú főúttól É-ra található. A terület egy része (040/52, 040/94, 040/108, 040/69) 

különböző növényi kultúrával bevetett, megművelt parcella (11-12. kép), másik része (040/4, 

040/5, 040/31, 040/71, 040/116, 040/118, 040/119, 040/120, 040/121) pedig művelés alól 

kivont gazos, helyenként fás növényzettel tarkított, épületekkel fedett ingatlan volt (13-14. 

kép). A fentebb felsorolt területek egyikén sem lehetett terepbejárást végezni. 

A vizsgálatba bevont telkek jelentős részén, a 040/36, 040/18, 040/70, 040/90, 040/91, 

040/92, 040/96, 040/110, 040/112 és a 040/114 hrsz-ú területeken ugyanakkor a kedvező 

feltételek következtében sikeresen tudtunk terepbejárást végezni. A művelés alatt álló 

földeken növényzet még nem volt, így jó látási feltételek mellett végezhettük el a 

terepbejárást (15-16. kép). A megkutatott területeken régészeti leletanyag nem került elő, így 

a korábban ismert régészeti vonatkozású információkban (lelőhelyen kívüli terület) változást 

nem lehetett megállapítani. 

 

4. számú terület: 

 

A vizsgálatba bevont terület a településtől K-re, közvetlenül az 55. számú főút É-i 

oldalán található. A mezőgazdasági területként nyilvántartott 02/134 hrsz-ú területet 

terepbejárásunk alkalmával gabona fedte, aminek következtében régészeti munkavégzést 

érdemben nem tudtunk végezni. 

A vizsgálni kívánt terület D-i része érinti a Domaszék 59. lelőhely (Városszél I., 

nyilvántartási szám: 72983) területét, aminek következtében az örökségvédelmi kockázat 

továbbra is fennáll. 

 

5. számú terület: 
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A 0190/15, 0190/59 és 0190/67 helyrajzi számú ingatlanokat érintő terület 

Domaszéktől K-re, az 55. számú főút D-i oldalán helyezkedik el. A 0190/15 hrsz-ú telek 

kerítéssel körülzárt, lakó, tároló és egyéb épületekkel fedett terület, amely régészeti 

terepbejárásra teljesen alkalmatlan. Az ingatlantól É-ra elterülő 0190/59 hrsz-ú parcellán 

jelenleg gyümölcsös található (17. kép). A fák közötti homokos terület bejárása során 

régészeti jelenségekre utaló kerámialeletet a felszínen nem találtunk. A 0196/67 hrsz-ú telek 

műút felőli részét gabona fedte (18. kép), míg a 0190/15 telektől D-re eső rész mezőgazdasági 

területből kivont terület (kaszáló, helyenként fás növényzettel). 

A bejárható terület erősen korlátozott mérete ellenére a vizsgálatba bevont rész 

örökségvédelmi kockázata alacsony, a korábban ismert régészeti vonatkozású információkban 

változást (új lelőhely) nem tudtam megállapítani. 

 

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat által örökségvédelmi vizsgálatra 

kért ingatlanállomány jelentős részén – azok elzárt jellege, beépítettsége, vagy a területet 

borító vegetáció miatt – terepbejárást nem tudtunk végezni. Azokon a telkeken, ahol 

részlegesen, vagy teljesen sikerült a régészeti kutatómunkát elvégezni egy esetben, az 1. 

számú területként megjelölt területrészen találtunk régészeti leletanyagot. Az előkerült 

kerámiatöredékek mennyisége alapján itt egyértelműen megállapítható, hogy egy új lelőhely 

vált ismertté. A lelőhely nyilvántartásba vételét kezdeményeztük. A bejárással érintett 

területek többségén ugyanakkor a korábban ismert régészeti vonatkozású információkban 

változást (új lelőhely, a meglévő lelőhelyek kiterjedésének módosulása) nem tudtunk 

megállapítani. 

 

  

 

Szeged, 2022. július 18.      

 

Varga Sándor 

        régész, MFM 
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1. kép: A 0195/43 hrsz-ú parcella a DNy-i irányból fotózva. 

 

2. kép: A 0195/3 hrsz-ú, kerítéssel körülvett ingatlan a 0197 hrsz-ú közterületről (út) 

fotózva. 
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3. kép: A 0195/1 és 0195/19 hrsz-ú telkek kukoricával bevetett területe. 

 

4. kép: A 0195/39 hrsz-ú keskeny parcella a kerítéssel körülhatárolt 0195/41 hrsz-ú telek K-i 

oldalán. 
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5. kép: A terepbejárásra alkalmas, új régészeti lelőhelyet tartalmazó egyben művelt keskeny 

parcellák (0195/27, 0195/29, 0195/31, 0195/33, 0195/35, 0195/37) a D-i irányból fotózva. 

 

6. kép: Régészeti leletek az új lelőhely területéről. 
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7. kép: A kukoricával bevetett, régészeti terepbejárással megvizsgált 0195/23 és 0195/25 hrsz-

ú terület. 

 

8. kép: A felszíni bejárásra alkalmatlan, repcével bevetett 0195/50 hrsz-ú telek és a mellette 

található művelésből kivont gazzal és fás növényzettel borított 0195/51 hrsz-ú parcella. 
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9. kép: A 0353/29 és 0353/86  hrsz-ú telkek a keleti irányból fotózva. 

 

10. kép: A lucernával fedett, kerítésen belüli 0353/35 hrsz-ú telek az É-i irányból fotózva. 
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11. kép: Gabonával bevetett parcella a 040/4 hrsz-ú ingatlan mellett. 

 

12. kép: Kukoricatábla a 040/69 hrsz-ú telken. 
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13. kép: A 040/116 hrsz-ú telek 2022. július 4-én. 

 

14. kép: A 040/120, 040/118 és 040/31 parcellák a 041/2 hrsz- földútról fotózva. 
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15. kép: A terepbejáráshoz kiváló feltételeket biztosító 040/36, 040/90 és 040/91 hrsz-ú 

területek. 

 

16. kép: Az öntözőrendszerrel ellátott 040/18 és 040/114 hrsz-ú parcellák az É-i irányból 

fotózva. 
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17. kép: Gyümölcsös a 0190/59 hrsz-ú parcellán. 

 

18. kép: A 0196/67 hrsz-ú telek műút felőli részét borító gabonatábla. 
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