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1. Az elvégzett vizsgálatok célja 

 

Domaszék község korábbi településrendezési tervében szereplő régészeti munkarész 

2010-ben készült. Az újabb változtatási szándékok és a tervezett ágazati átsorolások 

szükségessé tették az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének 

aktualizálását. A régészeti munkarész célja, hogy szakvéleményt fogalmazzon meg a település 

önkormányzata számára az egyes területek használatával és változtatásával kapcsolatos 

döntéshozatalhoz. A tanulmány javaslatokat fogalmaz meg az ismert és eddig fel nem derített 

régészeti lelőhelyek megóvása és számbavétele kapcsán a készülő új településrendezési terv 

elkészítéséhez. 

A településrendezési terv régészeti részének készítése során számbavételre került a 

Miniszterelnökség gondozásában található közhiteles régészeti lelőhely nyilvántartás 

adatbázisa, továbbá az ágazati átsorolással érintett területek és tágabb térségük terepbejárására 

is sor került. A tanulmányban ismertetésre kerülnek a nyilvántartott, valamint az újonnan 

felderített lelőhelyek főbb adatai és az ágazati átsorolással történő örökségvédelmi 

kockázatvállalások mértékei. 

 

 

2. Régészeti értékvizsgálat, lelőhely-diagnosztikai vizsgálatok 

 

A településrendezési terv elkészítéséhez és az ágazati átsorolásokhoz szükséges 

régészeti szakvéleményhez adattári, szakirodalmi és térképészeti adatgyűjtésre valamint 

terepbejárásra került sor. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

496/2016. (XII.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 69. § 2. bekezdésének b) 

pontja alapján a terepbejárást a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. 

(későbbiekben Budavári Kft.) végezte el. 

 

 

3. Az érintett örökségi elemek számbavétele, állapotának ismertetése 

 

Az adattári és térképészeti vizsgálatok, valamint az új terepbejárások eredményei 

alapján Domaszék község bel és külterületén jelenleg összességében 84 régészeti lelőhely 

ismert. Ezek közül 70 elhelyezkedése, kiterjedése nyilvántartott, míg 14 ismeretlen 
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elhelyezkedésű, adattári anyagokból ismert azonosítatlan lelőhely. Ezek a közhiteles 

nyilvántartásban archív státusszal szerepelnek. Ennek egy része – 79 lelőhely – a korábban 

végzett tevékenységek során vált ismertté, míg további 5 lelőhely a jelen munkához 

kapcsolódó terepbejárás alkalmával került elő. 

A nyilvántartási adatok alapján jelenleg nincsen ismeret védett vagy fokozottan védett 

státuszú lelőhely a település határában. 

 

Régészeti leletek már a 19. század vége óta folyamatosan kerülnek be a Szegedi 

Múzeum gyűjteményébe. Az első beszolgáltatott leletekről az Archeologiai Értesítő 1891-es 

és 1899-es és 1903-as számaiból szerezhetünk értesülést. Az örökségi elemek jelentős része a 

20. század második feléből ismert. A Szegedi Tudomány Egyetem Régészeti Tanszéke által 

szervezett tervszerű szisztematikus terepbejárások során számos lelőhely vált ismertté az 

1980-as, 1990-es években. A település határában nagyobb lelőhely-felderítési vizsgálatokat a 

Móra Ferenc Múzeum szakemberei az 1990-es és 2000-es években végeztek az M5 autópálya 

és kapcsolódó létesítményei (pl.: homokbányák, anyagkitermelő helyek) kivitelezését 

megelőzően. 

Ezek mellett a településen és tágabb környezetében több alkalommal került sor 

régészeti ásatások végzésére, melyek kisebb leletmentő feltárások vagy helyszíni szemlék 

voltak az 1960-as, 1970-es évek során. Jelentősebb régészeti munkálatok a modern kori 

jogszabályi keretek adta rendszer miatt váltak szükségessé a beruházásokat megelőző 

feltárások formájában. Számos régészeti forrásanyag feltárására került sor az M5 autópályát 

megelőző vagy akár az 55. számú út szélesítéséhez kapcsolódó munkálatok során. Az 

örökségvédelmi munkálatokban a Móra Ferenc Múzeum, az egykori Kulturális 

Örökségvédelmi Szakszolgálat és Magyar Nemzeti Múzeum – Nemzeti Örökségvédelmi 

Központjának munkatársai vettek részt. A feltáró munkálatok során valamennyi esetben csak 

lelőhelyrészek megkutatására kerülhetett sor, azaz egyetlen teljes mértékben feltárt lelőhely 

sem ismert a község határából. 

A régészeti munkálatok alkalmával megismert lelőhelyek jelentős hányada a jelenleg 

is használt főbb útvonalak (M5, 55 számú út) mentén helyezkedik el, sok esetben a fentebb 

említett munkálatok alkalmával vált ismertté. A lelőhelyek kisebb része a település határának 

egyéb részein helyezkedik el. A település határának északi részén szinte egyáltalán nem 

található lelőhely, mely nem az ottani területek régészeti korokban lévő lakatlanságát, hanem 

mindösszesen a kutatások hiányosságát tükrözik. 
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A jelenleg ismert lelőhelyek jelentős része külterületen található, általában 

mezőgazdasági művelés alatt álló területen, erdőben vagy legelőn. Ebből kifolyólag jelentős 

részük mezőgazdasági művelés által bolygatott, mely a lelőhelyek folyamatos pusztulását és 

erodálódását jelenti. Ez jelentős méretűnek tekinthető például Domaszék, Furus III. 

nyilvántartási szám: 45713 lelőhely esetében, ahol a talajművelés a kb. 0,5 hektár nagyságú 

szántón mintegy 100 x 50 méter nagyságú felületen az ott található Árpád-kori templom 

kőzetmaradványait és a körülötte elhelyezkedő temető embercsontjait folyamatosan a 

felszínre hozza és erodálja. A lelőhely területén jelenleg tanyaépületek találhatóak, valamint 

részben szántóföldi művelés alatt áll (3. melléklet, 6–10. kép). 

 

3.1. Adattári, szakirodalmi, térképészeti adatgyűjtés 

Domaszék községe és közigazgatási határában található területek földrajzilag a Duna–

Tisza-közén, azon belül a Dorozsma–Majsai-homokhát kistáj délkeleti részén, közvetlenül a 

Dél–Tisza-völgy nyugati szomszédságában fekszik. A kistáj domborzati szempontból 80–140 

m tengerszint feletti magasságú, felszínének több mint háromnegyede enyhén hullámos 

síkság. A szélhordta homokkal fedett egykori hordalékkúp-síkság vertikális szabdaltsága 

kicsi. A földtörténeti korokban a pannóniai üledékekre negyedidőszaki ős-dunai hordalékkúp 

települt. Az utolsó jégkorszak (Würm időszak) eljegesedésének végén, illetve a késő 

glaciálisban ezt az anyagot a szél átmozgatta és lösszel összekeverve futóhomokformákba 

rendezte. A felszín nagyjából 75%-át jelenleg kis relatív reliefű homokformák jellemzik. A 

holocén mésziszapos, szikes laposok általában rossz lefolyásúak, időszakosan vízzel 

borítottak, több helyen a réti mészkő is előfordul. A vágással fejthető kőzet a valaha itt élt 

lakosság mindennapjaiban is akár építőanyagként akár eszközök (malomkő, őrlőkő) 

nyersanyagaként felhasználásra került. A kistérség talajtani adottságai a későbbi évszázadok 

során alapvetően meghatározták az emberi megtelepedés és a gazdasági berendezkedés 

alapvető formáit. 

A térség vízrajzát tekintve a kistáj időszakos belvizeit ÉNy–DK-i irányban, egymással 

párhuzamosan futó, természetes mélyedések (semlyékek) területén kialakított számos csatorna 

vezeti le a Tiszához. Két meghatározó, mesterségessé szabályozott csatornája a Domaszéki-, 

és Széksóstói-főcsatorna. A térség egészében száraz, vízhiányos terület. 

A régészeti lelőhelyek tanúsága alapján a térség megtelepedésre az őskor korai 

időszakától kezdve alkalmasnak bizonyult. Sűrűbb településhálózattal a római kor 

(szarmaták) és a középkor időszakaiban (Árpád-kor, kunok) eltérő intenzitással lehet 
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számolni. A mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területen főként a nagyállattartó 

pásztorkodás jelentette a domináns ágazatot. 

Domaszék község határában a legkorábbi emberi megtelepedésre a Furus II. 

(nyilvántartási szám: 45704) lelőhelyről ismerünk adatot. Az előkerült szórványos neolit 

kerámialeletek a térség Kr. e. 6–5. évezred környékén történt benépesüléséről tanúskodik. A 

természetföldrajzi adottságok nem a leg kedvezőbbek voltak a korszak népességének, ezért 

sűrűbb településhálózatukkal nem lehet számolni a térségben. 

A Kárpát-medencét a Kr. e. 5–3. évezredben a rézkor időszakában benépesítő 

pásztorkodó-földműves közösségek emlékei ez idáig nem ismertek a település határából. 

Mivel ezen korszak települései és temetkezései a Duna–Tisza-közéről is ismertek a későbbiek 

során emlékanyaguk előkerülése várható a község határából. 

A Kr. e. 2700/2500–900/800 közé tehető bronzkor időszakából már jóval magasabb 

lelőhelyszám ismert a község határából. Az azonosított 70 lelőhely közül mintegy 16 esetben 

kerültek elő bronzkori leletek, mely az ismert örökségi elemek 22%-át képezi. Ezek jelentős 

része településnyom, mindösszesen a Domaszék 17/54 M5 Nr. 81. (nyilvántartási szám: 

51866) lelőhelyről vált ismertté néhány kora bronzkori hamvasztásos rítusú temetkezés. Az 

eddig ismertté vált bronzkori lelőhelyek és leletanyag tanúsága szerint hasonló tendenciák 

figyelhetők meg a több évszázados periódusban, mint az Alföld többi részén. A pontosabban 

besorolható emlékek közül mindösszesen a fentebb említett egy temetkezési hely és azon 

kívül további egy lelőhely (Domaszék, M5 autópálya 17/30. lh., nyilvántartási szám: 45746) 

sorolható a korszak korai fázisához (Kr. e. 2700/2500-1900/1800). A lelőhelyek száma a 

korszak késői fázisában (Kr. e. 1400/1300–900/800) ehhez képest megemelkedik, melyet 

Domaszék határában az eddig megismert öt lelőhely is jól példáz. Az emberi megjelenés 

ugrásszerű megemelkedésében a korszakban bekövetkezett gazdasági és társadalmi 

változások játszhattak jelentős szerepet. 

A régészeti korok következő periódusát a Kr. e. 8–2. század időszaka, a vaskor jelenti. 

Ebből az időszakból mindösszesen két szórványos településnyom ismert a község határából 

(M5 autópálya 17/23. lh., (nyilvántartási szám: 45731); M5 autópálya 17/22. lh., 

(nyilvántartási szám: 45730)), melyek az azonosított örökségi elemek 2,8 %-át képezik. 

Mindkét szórványos jellegű vaskori településnyom a község keleti részén a Maty-ér vízgyűjtő 

területéhez sorolható térségből ismert. A két lelőhely jól példázza a térségből ismert késő 

vaskori kelta népesség szórványos, kisebb, tanya-szerű gazdasági egységekből álló 

településhálózatát. A kevés felszíni leletanyagot prezentáló lelőhely pontosabb időrendi 

besorolása nem lehetséges. 
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Az Alföld ligetes sztyeppéit a Kr. u. 1. század során az iráni eredetű, Kelet–Európában 

nomád pásztorkodó életmódot folytató szarmaták törzsei szállták meg (jazig, roxolán, alán). 

Egészen a kora középkori népvándorlások megindulásának kezdetét jelölő hun korszakig (4. 

század utolsó harmada, 5. század első harmada) a térség meghatározó urai voltak. A Kárpát-

medencében, így Domaszék környékén is, a nomád életmódjukat a környezeti feltételek okán 

feladni kényszerültek, melynek következtében egy életmód-váltáson átesve letelepültek és 

megjelentek a pásztorkodó és földművelő tevékenységet jelző tanyáik, falvaik és „városaik”. 

A település területéről a római kor időszakából mintegy 37 lelőhelyről ismert a 

megtelepedésük nyoma, ez az azonosítható örökségi elemek 52 %-át jelenti. Két lelőhelyről 

(Domaszék 17/40 (M5 Nr. 76) (nyilvántartási szám: 53034); Domaszék, Szegedi határszél 

(nyilvántartási szám: 72979)) három temetőrészlet ismert a település határából. A 

településnyomok közt szerepelnek kisebb tanyák és nagyobb, feltételezhetően, falvak is. A 

római kor időszakában a térség szerteágazó és széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezett. 

Ezeket jól példázzák a Fekete-tenger környékéről vagy az Égeikumból származó római 

amfora töredékek, vagy a Kelet-Európából származó csiszolt díszű üvegpoharak. Az 

előbbiben a becses bort vagy olajat szállíthatták a térség lakóinak, az utóbbi a 4. század egyik 

luxuscikkének tekinthető értékes dísz és használati tárgya volt. Mindkét lelet töredéke a 

Domaszék 17/40 (M5 Nr. 76) (nyilvántartási szám: 53034) lelőhelyről került elő. 

A viszonylag sűrű településhálózathoz a feltételezhetően még sűrűbben előforduló 

családi csoportokból álló temetkezéseik kapcsolódhatnak, mint amilyen a Domaszék 17/40 

(M5 Nr. 76) (nyilvántartási szám: 53034) lelőhelyen is megfigyelhető volt. Ezen a lelőhelyen 

egymástól valamivel több, mint 100 méterre elkülönülő szarmata sírcsoportok voltak 

megfigyelhetőek. Ezek további előfordulásával szükséges számolni bármiféle földmunkákkal 

járó változtatások esetében. 

A térség 4–5. században betöltött kiemelkedően jelentős szerepét jól példázza a 

Domaszék határához közel előkerült, világhírű nagyszéksósi hun fejedelmi áldozati 

leletegyüttes. 

A kora népvándorlás kor után a mai Domaszék határát a 6. század második felétől 

egészen a honfoglalás korig az avarok népesítették be. A keleti eredetű, nomadizáló 

nagyállattartó életmódú, pásztorkodó népesség az erdős-ligetes Duna–Tisza-közén kiváló 

területeket találhatott a megtelepedésre, melyet a kora és középső avar kori vezéri leletek (pl.: 

Bócsa, Nagykőrös, Kunbábony stb.) jól körvonalaznak. A szűkebb térség késő avar korban 

szintén kiemelkedő helyet foglalhatott el, melyet jól bizonyít a Kiskundorozsma–Kettőshatár-

dűlőben feltárt 8. századi előkelő avar sírcsoport. 
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Domaszék közigazgatási területéről azonosított avar településnyomok jelenleg 7 

lelőhelyről ismertek. Ezek száma jóval magasabb lehet, hiszen az azonosítatlan, archivált 

státuszú lelőhelyek között is szerepel kettő, melyek közül az egyik a késői periódusukhoz 

tartozó temető volt. Az avar települések terepi azonosítása jellegükből kifolyólag (a 

nagyállattartásra berendezkedett, karámokkal tagolt szórt szerkezet, kevés, gyenge minőségű 

kerámia-leletanyag) összetett feladatot jelent. A korszakhoz tartozó lelőhelyek száma minden 

bizonnyal további terepbejárások elvégzésével emelkedni fog. 

A Kárpát-medencei avar megtelepedés után a mai Domaszék környékét a honfoglaló 

magyarság vette birtokba. A Dél-Alföld egyik máig leg kiemelkedőbb honfoglalás kori 

leletegyüttese a múlt században Domaszék határából a Bojárhalom mellől került elő 

(Domaszék, Bojárhalom II., archivált lelőhely, nyilvántartási szám: 45810). A feltehetően öt 

sírból álló kiscsaládi csoport 3. sírjába egy aranyozott ezüstveretekkel felékesített ruhájú 

hölgyet temettek el. Hasonló kiscsaládi temetőhöz tartozhatott a Nógrádi-tanya mellett 1966-

ban feltárt lovas sír is (Domaszék, Nógrádi-tanya, nyilvántartási szám: 45710). 

Ettől az időszaktól kezdve a magyarság megtelepedése többé-kevésbé folyamatosnak 

mondható a térségben. Az Árpád-kor időszakából jelenleg mintegy 11 településnyom ismert a 

község határából, mely a nyilvántartásban szereplő lelőhelyek 15 %-át képezik. Ezek között 

több kisebb-nagyobb tanya-szerű település és nagyobb, szórt szerkezetű falusias jellegű telep 

is található. Kiemelkedő a Domaszék, Furus III. (nyilvántartási szám: 45713) lelőhely, hiszen 

itt egy kicsi, valószínűleg román stílusban épített templom állt. A templom körüli területeket a 

korabeli lakosság temetkezési helyként használta. A templom feltételezhetően a középkorban 

elpusztult, mára csak néhány a szántásban megfigyelhető réti mészkő töredék jelzi egykori 

jelenlétét. A templom körüli temetőt a szántóföldön heverő töredékes embercsontanyag 

körvonalazza (3. melléklet, 9–10. kép). Az eddigi szakmai tapasztalatok alapján kijelenthető, 

hogy némelyik jelenleg ismert lelőhely további vizsgálatok során jelentős mértékben bővülni 

fog. 

A térség fejlődésében a 13. század során változások álltak be. Ezek részben 

magyarázhatóak gazdasági folyamatokkal, de a jelenlegi kutatási nézetek alapján az Árpád-

kori településhálózatok eltűnéséhez az 1241–1242. évi mongol pusztítás gyökeres mértékben 

hozzájárult. Ez utóbbit nem csak a Duna–Tisza-közének tágabb régióiban előkerülő tatárjárás 

kori emlékekben (leégett települések, égett, csonkolt emberi maradványok, kincsleletek) lehet 

nyomon követni, hanem Domaszék szűkebb térségében is, melyet az Öttömös és 

Kiskundorozsma határából előkerült éremkincsleletek jeleznek. 
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 A megtelepedés mértékének csökkenése és a településhálózat átalakulása a régészeti 

lelőhelyek számának csökkenésében is nyomon követhető. Az Árpád-kor időszaka után 

biztosan középkorinak meghatározható településnyom mindösszesen három lelőhelyről 

ismert. A történeti forrásokból és helynevekből is kimutatható, hogy a tatárjárást követően 

Domaszék környéke is a kunok szállásterületéhez tartozott. 

A településhálózat fejlődése és bővülése a késő középkorban és kora újkorban tovább 

folytatódott. A megtelepedésben nagyobb törést a török időszak és a 15 éves háború periódusa 

jelenthetett a 16. században. 

A török kiűzése utáni időszakban a térség lassan, fokozatosan népesült be ismét. Az 

1763–1787 között készült katonai felmérés térképén mindösszesen néhány tanya és számtalan 

könnyű szerkezetes pásztor-szállás nyoma található meg. A 17–18. századtól kezdődően a 

térség folyamatosan lakott, jellemzően a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó tanyasias 

települési forma vált általánossá a 20. századig. 

Fontos megemlíteni, hogy a település határában a közhiteles lelőhely-nyilvántartás 

adatai szerin két halomsír is ismert (Domaszék, Bojárhalom (nyilvántartási szám: 45707; 

Domaszék, Kunhalom (nyilvántartási szám: 45706)). Ezek mindegyike ismeretlen korú, 

régészeti feltárás nem történt rajtuk, de morfológiai felépítésük alapján minden bizonnyal 

halomsírok lehetnek. 

 Mindezek mellett az emberi megtelepedésre alkalmas, természetes vizekhez közeli 

dombhátakat valamennyi esetben régészeti érdekű területnek szükséges tekinteni, ahol 

további, eddig ismeretlen lelőhelyek kerülhetnek elő. 

 

A térségből ismert (közhiteles lelőhely-nyilvántartásban szereplő és archivált státuszú) 

régészeti lelőhelyek főbb adatai a hatástanulmány végén a Lelőhelyek listája fejezetben 

találhatóak meg. 

 

Felhasznált források: 

- Felhasznált adattári adatok: 

 

- közhiteles lelőhely-nyilvántartás 

- Móra Ferenc Múzeum Régészeti Adattára 

 

- Felhasznált szakirodalmi adatok: 
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- Egry Ildikó: Domaszék régészeti topográfiája és településtörténete. József Attila 

Tudományegyetem, szakdolgozat. Szeged, 1986. 

- Magyar régészet az ezredfordulón. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 

Teleki László Alapítvány, Budapest, 2003. 

- Marosi Sándor – Somogyi Sándor: Magyarország kistájainak katasztere I. 

Budapest, 1990. 

- Nagy Erzsébet: Az őskortól a magyar honfoglalásig. In.: Kiskundorozsma. Szeged, 

1995, 59–74. 

- Reizner János: Magyar pogány kori sírleletek. (Szeged-királyhalmi és bojárhalmi 

lelet) Archaeologiai Értesítő, 1891, 97–114. 

- Reizner János: Múzeumok. Társulatok. Archaeologiai Értesítő, 1899, 432. 

- Reizner János: A Szeged-domaszéki magyar pogány kori sírleletekről. 

Archaeologiai Értesítő, 1903, 268–272. 

- Tóth Csaba: A tatárjárás korának pénzekkel keltezett kincsleletei. In: A tatárjárás. 

Szerk.: Ritoók Ágnes – Garam Éva (Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2007), 

79–90. 

 

- Felhasznált térképészeti adatok: 

 

- EOV 1:10 000 topográfiai alaptérkép; 26-442, 26-444, 27-313, 27-331, 27-332, 27-

333, 27-334 térképlapok 

- I., II. II. Katonai felmérés vonatkozó szelvényei: http://mapire.eu/hu/ 

 

3.2. Terepbejárás 

Jelen munkához kapcsolódóan nem nyílt lehetőség a teljes település kül-, és 

belterületén eddig megismert összes régészeti lelőhely megszemlélésére. A terepi vizsgálatok 

mindösszesen hét ágazati átsorolással érintett területre és azok tágabb környezetére terjedtek 

ki, melyet a Budavári Kft. végzett el 2017 tavaszán. Ennek eredményei az alábbiakban 

találhatóak meg. 

 

Az ágazati átsorolással érintett területek: 

 

1. helyszín: 

A belterület ÉNy-i szélén levő Ev védelmi erdőterületeket Lf falusias lakóövezetbe sorolják át. 
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2. helyszín: 

A település belterületén lévő 83 helyrajzi számú telek Ev védelmi erdőből Lf falusias 

lakóövezetbe kerül át. 

 

3. helyszín: 

A belterülettől DNy-ra ~7,6 hektár új gazdasági (Gksz) övezet jön létre. A terület feltárása a 

0298 helyrajzi számú, a terület K-i határán lévő útról történne, mely csatlakozik az 55. sz. 

főúthoz. 

 

4. helyszín: 

Az 1299/4 és a 031/385 helyrajzi számú ingatlanok kerülnek kertes (Mk), illetve általános 

mezőgazdasági (Má) övezetből különleges idegenforgalmi (Kid) övezetbe. 

 

5. helyszín: 

A ruzsai út mellett fekvő 1441/2, 1442/1, 1442/2, 022/5 és 1443/3 helyrajzi számú, jelenleg 

kertes mezőgazdasági (Mk) övezetben levő ingatlanok Gksz kereskedelmi szolgáltató 

övezetbe. 

 

6. helyszín: 

A település külterületén, az M5 autópálya mellett az önkormányzat kezdeményezésére Gip 

ipari övezet kerül kijelölésre. A terület kapcsolatát egy helyi gyűjtőút biztosítaná a főúttal, 

amely közvetlenül az autópálya csomópont közelében csatlakozna az 55. sz. főútra. Az ipari 

terület szomszédságában kijelölt Gksz kereskedelmi-szolgáltató övezet kijelölése 

magánkezdeményezésre történik. 

 

7. helyszín: 

A temető bővülni fog É-i irányba, ezért Kt különleges temetőterület kerül kijelölésre Mk 

kertes mezőgazdasági helyett. 

 

Terepbejárásra az érintett részek teljes területén nem nyílt lehetőség, mert a 

csapadékos időjárás után a vegetáció igen erőteljessé vált. 

A terepbejárás során tapasztalt eredmények részletes adatai és összefoglalása a 

Budavári Kft. által készített Dokumentáció és Jelentés munkarészekben találhatóak meg. Az 
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alábbiakban egy rövid, áttekintő jellegű értékvizsgálat szerepel az átsorolással érintett 

ingatlanokkal kapcsolatosan. 

A kutathatóságok alacsony foka miatt szükséges hangsúlyozni, hogy az érintett 

területeken további, eddig ismeretlen örökségi elemek előfordulásával lehet számolni. 

Földmunkával járó beavatkozások elvégzése esetén ennek figyelemben tartása szükséges. 

 

1. helyszín: 

 

A terület és tágabb környezete a településtől északra található. A terepbejárás során 

mindösszesen egy kis földrész volt kutatható, melyen régészeti emlékek nem kerültek elő. A 

többi rész nem bizonyult kutathatónak. 

 

Érintett vagy a közelben elhelyezkedő lelőhelyek: 

Nincs érintett nyilvántartott lelőhely. 

 

Az ágazati átsorolás örökségvédelmi kockázata alacsony. 

 

2. helyszín: 

 

A terület a településtől közvetlen ÉK-re helyezkedik el. Környezete a beépítettség és 

növényzet miatt nem volt kutatható. 

 

Érintett vagy a közelben elhelyezkedő lelőhelyek: 

Nincs érintett nyilvántartott lelőhely. 

 

Az ágazati átsorolás örökségvédelmi kockázata alacsony. 

 

3. helyszín: 

 

A belterülettől DNy-ra található terület közvetlenül az 55-ös úttól É-ra helyezkedik el. 

Területén és környezetében kis részen volt lehetséges a terepbejárás.  

 

Érintett vagy a közelben elhelyezkedő lelőhelyek: 
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Domaszék, Szekeres-tanya (nyilvántartási szám: 72985): területe részben kutatható volt, 

melynek során kiterjedése növekedett. 

Domaszék, Masa-tanya (nyilvántartási szám: 72987): területe nem volt kutatható. 

Domaszék, Ördög-tany: új lelőhely, kiterjedése további vizsgálatokkal növekedhet. 

 

Az ágazati átsorolás örökségvédelmi kockázata alacsony. 

 

4. helyszín: 

 

A településtől K-re az 55-ös út mentén található terület. Környezetében több, kisebb 

földparcella bizonyult bejárásra alkalmasnak. 

 

Érintett vagy a közelben elhelyezkedő lelőhelyek: 

Domaszék, Gyömbér-tanya: új lelőhely. Szórványos jellege miatt további kutatásokkal 

mérete jelentősen bővülhet. 

 

Az ágazati átsorolás örökségvédelmi kockázata alacsony. 

 

5. helyszín: 

 

A településtől ÉK-re, a ruzsai út mellett fekvő ingatlanok környékén nem volt 

terepbejárásra alkalmas terület. 

 

Érintett vagy a közelben elhelyezkedő lelőhelyek: 

Nincs érintett nyilvántartott lelőhely. 

 

Az ágazati átsorolás örökségvédelmi kockázata alacsony. 

 

6. helyszín: 

 

A település külterületén, az M5 autópálya mellett található az érintett ingatlan. Tágabb 

környezete bejárásra alkalmasnak bizonyult melynek során új régészeti lelőhelyek kerültek 

elő. 
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Érintett vagy a közelben elhelyezkedő lelőhelyek: 

Domaszék, Móra-szék I.: új lelőhely, további kutatások során kiterjedése jelentősen 

növekedhet, elképzelhető, hogy az alábbi két lelőhellyel egy korabeli település lehetett. 

Domaszék, Móra-szék II.: új lelőhely, szórványos jellege miatt további kutatások során 

kiterjedése jelentősen növekedhet. 

Domaszék, Móra-szék III.: új lelőhely, szórványos jellege miatt további kutatások során 

kiterjedése jelentősen növekedhet. 

 

Az ágazati átsorolás örökségvédelmi kockázata alacsony. 

 

7. helyszín: 

 

A településtől K-re található terület. Környezetében több, kisebb földparcella 

bizonyult bejárásra alkalmasnak, nagyobb részt nem kutatható volt környéke. 

 

Érintett vagy a közelben elhelyezkedő lelőhelyek: 

Nincs érintett nyilvántartott lelőhely. 

 

Az ágazati átsorolás örökségvédelmi kockázata alacsony. 

 

 

4. Az értékvizsgálat eredményének összefoglalása 

 

Az adattári gyűjtésen és a terepbejáráson alapuló értékvizsgálatok alapján elmondható, 

hogy Domaszék község kül-, és belterületén jelenleg 70 téradatokkal rendelkező 

nyilvántartott régészeti lelőhely található. 

Ezek jelentős része a felszíni lelet-előfordulás alapján azonosított településnyomhoz 

tartozik. Mindösszesen néhány temetkezési hely ismert a település közigazgatási határából. 

Az előforduló településnyomok alapján ezek száma jóval nagyobb lehet. Ezek váratlan 

előkerülésével kell számolni bármilyen földmunkával járó változtatás esetében. 

Továbbá, az értékvizsgálatok tanúságai alapján elmondható, hogy a korábbi 

évtizedekben elvégzett, alaposnak és pontosnak tartható kutatások ellenére, számolni lehet 

újabb felszíni nyomokkal rendelkező településnyomok és egyéb lelőhelyek előfordulásával 

egyaránt. A település közigazgatási határának bizonyos területein (pl.: északi rész) viszonylag 
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kevés az ismert régészeti lelőhely. Módszeres, több évszakon és éven keresztül elvégzett 

roncsolás mentes vizsgálatokkal jelentős mértékben gyarapítható volna a község ismert 

lelőhelyeinek száma.  

 

 

5. Örökségvédelmi hatáscsökkentő javaslatok 

 

A település határából ismert lelőhelyek jelentős része mezőgazdasági művelés alatt áll. 

Ez az örökségvédelmi elemek sérülését és folyamatos pusztulását okozhatja. 

A Budavári Kft. által elvégzett terepbejárások tanúságai alapján folyamatosan 

számolni kell új lelőhelyek előkerülésével, valamint a jelenleg ismert régészeti lelőhelyek 

térbeli paraméterei a terepen végzett hitelesítő vizsgálatok alkalmával jelentősen 

változhatnak. Ennek alapján erőteljesen javasolt bármi nemű földmunkával járó változtatások 

megkezdése előtt a tervezés fázisában az adott lelőhelyek vizsgálatát ismételten elvégezni az 

örökségvédelmi kockázatok minimalizálásának érdekében. Ezek mellett felhívjuk a figyelmet 

arra, hogy az ismert régészeti lelőhelyek jelenleg ismert kiterjedésének tágabb környékét 

érdemes régészeti érdekű területnek tekinteni, hiszen fokozottan nagy annak a kockázata, 

hogy közelében lelőhelybővüléssel járó örökségi elemek (pl.: felszíni nyomok alapján nem 

azonosítható temetők) vagy leletek kerülhetnek elő a későbbiekben. 

Az ágazati átsorolással érintett, vizsgálandó ingatlanok, illetve azok 100 méteres 

környezete a 2. és 5. helyszínek esetében teljes mértékben kutatásra alkalmatlannak bizonyult. 

A többi vizsgálati területnél kisebb nagyobb földrészek terepbejárásra alkalmasnak 

bizonyultak. 

Az elvégzett terepbejárás eredményei alapján a 3. helyszínen található 72985 

nyilvántartási számú lelőhely területe jelentős mértékben bővült. Az ingatlan tágabb 

környezetében található 72987 nyilvántartási számú lelőhely nem bizonyult kutathatónak. 

A 4. átsorolással érintett helyszíntől délre (új lelőhely: Domaszék, Gyömbér-tanya), 

valamint a 6. helyszín közelében (új lelőhely: Domaszék, Móra-szék I., Móra-szék II., Móra-

szék III.) új lelőhelyek jelenlétének rögzítése volt lehetséges. 

 A területek ágazati átsorolása ezek ellenére alacsony örökségvédelmi 

kockázatvállalással jár. Abban az esetben, amennyiben az ágazati átsorolást követően 

további változtatási szándékok kerülnek tervbe, mindenképpen szükséges figyelembe venni a 

régészeti lelőhelyek jelenlétét. Amennyiben lehetséges ajánlott a változtatások tervezési 

fázisában ezen területek figyelembevétele és lehetőség szerint az ismert régészeti 
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lelőhelyek földmunkával járó változtatásának elkerülése. Amennyiben a földmunkával 

járó beavatkozások elkerülhetetlenek, abban az esetben számolni kell az itt található régészeti 

emlékek jogszabályban meghatározott megóvásának formájáról, azaz a megelőző 

feltárásról. Ez esetben ennek többlet idő és költség vonzatai a Beruházót terhelik. 

Mindezek mellett szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy további kutatási 

módszerek (műszeres lelőhely és leletfelderítés, próbafeltárás, előzetes régészeti 

dokumentáció) tovább minimalizálhatják a tervezett beavatkozások elvégzése során felmerülő 

örökségvédelmi kockázatokat. A jelenleg elvégzett értékvizsgálatok nem alkalmasok arra, 

hogy a kevés felszíni nyomot hagyó lelőhelyek (pl.: temetkezések) előkerüljenek. Ennél fogva 

számolni kell azzal, hogy bármiféle földmunka során olyan új lelőhelyek kerülhetnek elő, 

melyek feltárásának idő és költségvonzatai a Beruházót terhelik. 

A település határából ismert egy Árpád-kori templom és a körülötte elhelyezkedő 

temető (Furus III. nyilvántartási szám: 45713) (3. melléklet, 6–10. kép). Örökségvédelmi 

szempontból és kegyeleti okokból fokozottan javasolt a terület művelésből történő 

kivonása, mely az esetlegesen ott található épített emlékek és a temetkezések további 

pusztulását megóvná. Javasolt a terület legelőként vagy turisztikai / idegenforgalmi célú 

hasznosítása. 

Mindezek mellett javasolt a település Önkormányzatának megfontolni egy a település 

kül-, és belterületére vonatkozó teljes körű lelőhely-diagnosztikai és értékvizsgálati felmérés 

elvégzése, melybe beletartoznak a korábbról megismert örökségi elemek revíziózásai 

egyaránt. Ennek szükségességét jól mutatja, hogy a jelenleg ismert közhiteles lelőhelyek 62 

%-a (több, mint 40 lelőhely) az M5 autópálya és hozzá kapcsolódó létesítmények 

kivitelezését megelőző előkészítő munkálatok során került elő. Egy új, teljes körű 

értékvizsgálat sokszorosára emelné az örökségvédelmi helyszínek számát Domaszék 

határában. Ezzel a munkával jelentős mértékben csökkenthetőekké válnának a beruházások 

során vállalt örökségvédelmi kockázati tényezők. 

 

6. Lelőhelyek listája 

 

 Az alábbiakban megtalálhatóak a település területéről ismert régészeti lelőhelyek főbb 

adatai. 

Az egyes lelőhelyek azonosításának érdekében ajánlott a közhiteles lelőhely-

nyilvántartásban szereplő nyilvántartási szám (azonosító szám) és elnevezés használata. 

Ezzel elkerülhető e többféle sorszámozással és névváltozattal ellátott lelőhelyek 
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keveredésének lehetősége. A nyilvántartásokban szereplő egyes lelőhely sorszámok (lelőhely 

sorszám, közhiteles nyilvántartási szám) és lelőhely nevek együtt a tanulmány 2. mellékletét 

képező táblázatban találhatóak meg. 

A rövid földrajzi leírás mellett a lelőhelyek pontos földrajzi elhelyezkedésének és 

térbeli kiterjedésének azonosítása érdekében szükséges az aktuális közhiteles lelőhely-

nyilvántartás adatainak használata (2016. év végéig a Forster Gyula Nemezti 

Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ gondozásában, majd 2017. január 1-től a 

Miniszterelnökség felügyelete alá került), mely a folyamatos régészeti kutatások alkalmával 

állandó jelleggel bővülhet. Bármiféle földmunkával járó változtatás tervezése esetében 

erősen ajánlott az aktualizált adatbázis használata. 

A lelőhelylistában szereplő szócikkek röviden tartalmazzák a lelőhelyekre vonatkozó 

szakmai ismeretanyagot (korszak, lelőhely jellege). Ennek bővülése szintén várható az egyes 

örökségi elemekhez kapcsolódó további kutatások során. 

Ezek mellett a lelőhely szakmai adatai mellett szerepelnek azon ingatlanok helyrajzi 

számai, amelyek érintik a régészeti lelőhely jelenleg ismert kiterjedését. Ennek jelentősége az 

egyes területekre tervezett építési engedély köteles változtatások engedélyezési folyamatai 

során jelentkeznek. Az engedélyeztetési eljárások során ezen azonosítók alapján kerül 

bevonásra szakhatóságként a Csongrád Megyei Kormányhivatal, Szeged Járási Hivatal, 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, ahol a jogszabályi előírásoknak megfelelő további 

örökségvédelmi feladat ellátások előírásra kerülnek. 
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LELŐHELYEK LISTÁJA 

 

 

Nyilvántartási szám: 45691 

Lelőhely név: Móra-hegy, József A. TSz, karám 

Lelőhely elhelyezkedése: Az 55-ös útnál, a község K-i határában levő "Bábakereszttől" É-ra, 

az M5 autópálya kitűzött tengelye 164-165 km-es szakaszától K-re 300 m-re, a Dobó- (volt 

Nagy András, azelőtt Németh Gyuláné) tanya körül, a műúttól 250 m-re D-re, a Matyér-

Subasai-főcsatornától 200 m-re D-re, a Kiskundorozsmára vívő É-D-i dűlőúttól 20 m-re K-re, 

az egykori Tsz. karámnál található a lelőhely. Egy, a mocsárból kiemelkedő nagyobb ÉNy-

DK-i, ÉNy felé fokozatosan emelkedő, a tanya körül dombbá szélesedő hát tetején és lejtőjén. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) település. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 045/161, 045/162, 045/163, 045/164, 045/165, 

045/166, 045/167, 045/35, 045/36, 045/9, 045/55 

 

Nyilvántartási szám: 45698 

Lelőhely név: Nagy Mátyás-hegy 

Lelőhely elhelyezkedése: A községtől DK-re a röszkei határnál, a Császár út és az 

Ábrahámszéki-csatorna közti területen, a "Nagy Mátyás" határrészen egy kisebb Ny–K-i 

homokhát D-i lejtőjén, mintegy 400 m átmérőjű területen, több tanya (1125: Módra István, 

1130: Oltványi Józsefné, 1131: Kispéter István) egy-egy kisebb beszántott földjében, nagy 

sűrűségben került elő leletanyag. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) település. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0148/10, 0148/11, 0148/12, 0148/187, 0148/105, 

0148/104, 0148/156, 0148/186, 0148/191, 0148/122, 0148/157, 0148/95, 0148/7, 0148/192, 

0148/193, 0148/194, 0148/179, 0148/85, 0148/121, 0148/120, 0148/154, 0148/153, 0148/64, 

0148/66, 0148/178, 0148/13, 0148/108, 0148/14, 0148/15, 0148/84, 0148/107, 0148/106, 

0148/25, 0148/63, 0148/24, 044/1 

 

Nyilvántartási szám: 45700 

Lelőhely név: Császár-hegy 
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Lelőhely elhelyezkedése: A községtől D-re, a röszkei határnál, a 2. lelőhelytől Ny-ra, azzal 

egyvonalban, kb. 1,2 km-re van a lelőhely. A Császár úton továbbmenve, a Feketeszéli 

iskolától 700 m-re öt földút kereszteződéséhez érünk, ahol egy régi kereszt is áll. A Ny ill. 

DK felé tartó két út által bezárt háromszögben található a lelőhely, az 1191. sz. Lippai István-

tanya körül. Elképzelhető, hogy a környező elfedett területeken is folytatódik. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) település. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0218/2, 0221, 0212/15, 0218/24, 0218/25, 0212/65, 

0218/36, 0218/23, 0212/85, 0212/79, 0218/26, 0212/14, 0218/14, 0218/27, 0218/21, 0218/28, 

0218/32, 0218/18, 0218/31, 0218/33, 0218/34, 0218/3, 0218/35, 0218/30 

 

Nyilvántartási szám: 45701 

Lelőhely név: Ábrahámszék 

Lelőhely elhelyezkedése: A községtől D-re, az 55-ös műúton a 12. km-kőnél DK-nek induló 

földúton haladva kb. 1,3 km-nél keresztezzük az Ábrahámszéki-főcsatornát, majd azon 

átkelve kb. 150 m-re, az út Ny-i oldalán levő tanyák (351. tanya: Ábrahám Szilveszter) kis 

beszántott földjén található a lelőhely. 

Lelőhely jellege: Árpád-kori település. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0209/40, 0212/70, 0212/88, 0212/76, 0210, 0206/105, 

0212/5 

 

Nyilvántartási szám: 45702 

Lelőhely név: Furus 

Lelőhely elhelyezkedése: A bajai (55-ös út) 12. km-kövétől DK-nek induló földúton a 4. 

lelőhelytől D felé továbbmenve mintegy 200 m-t, a földút Ny-i oldalán egy kisebb felszántott 

földdarabon található a lelőhely, a Városszéki-tótól 500 m-re D-re, Nagy György Szilveszter 

350. sz. tanyája mellett. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) település. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0212/7, 0212/67, 0212/73, 0212/19, 0207/2, 0206/99, 

0206/111, 0206/130 

 

Nyilvántartási szám: 45704 

Lelőhely név: Furus II. 

Lelőhely elhelyezkedése: A községtől D-re, Belső-Feketeszél területén, a Városszéki-tótól 

600 m-re D-re, a Feketeszéli-iskolától szintén 600 m-re ÉK-re, az 5. lelőhely után D felé 
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következő 349. sz. tanya (Fülöp Gézáné) felszántott földjében van a lelőhely. Kiterjedése 

bizonytalan, valószínűleg a környező, a terepbejárás idején elfedett területekre is átnyúlik. 

Lelőhely jellege: Őskori (neolit) és római kori (szarmata) települések. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0212/21, 0212/68, 0212/8 

 

Nyilvántartási szám: 45706 

Lelőhely név: Kunhalom 

Lelőhely elhelyezkedése: A volt Kunhalmi vasútállomástól (ma vegyesbolt) ÉK felé induló 

földúton kb. 700 m-re levő jobb oldali bekötőúton 3 tanya van közvetlenül egymás mellett. A 

3. tanya (Nagy Mátyásé, 70. sz.) felszántott földjében került elő néhány edénytöredék. A 

tanya gazdasági udvarának oldalában áll egy 20 m átmérőjű, 1,5 m magas, szabályos alakú 

halom. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) település és ismeretlen korú halomsír. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 087/5, 087/35, 087/33, 087/34, 087/37, 087/38, 

087/40, 087/32, 087/30, 087/85, 087/51, 087/69, 087/42, 087/43, 087/44, 087/66 

 

Nyilvántartási szám: 45707 

Lelőhely név: Bojárhalom 

Lelőhely elhelyezkedése: Az 55-ös műút É-i oldalán, az ún. Kossuth-kúttal átellenben 

található a Bojárhalom. ÉNy–DK irányú, hosszan elnyúló, ovális domb, melyet É-i részen 

félkörben víz vesz körül. Átmérője kb. 50 m, magassága 2,5 m. Napjainkra a felét teljesen 

elhordták, így a műút felől csak a domb metszete látszik. A halom ÉNy-i lejtőjén ma is 

művelik. 

Lelőhely jellege: Ismeretlen korú halomsír. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0295/11, 0295/4, 0295/6, 0275 

 

Nyilvántartási szám: 45709 

Lelőhely név: Farkas-tanya 

Lelőhely elhelyezkedése: Az 55-ös műúton a 14. km-kőnél induló ÉNy-i földúton kb. 2,2 km-

nél a keresztútnál D-re fordulva, átkelve a csatornán, az első tanya jobb kéz felé Farkas 

Józsefé (553. sz.). Barackfa ültetés közben cserepeket, állatcsontot találtak. 

Lelőhely jellege: Őskori (késő bronzkor) település. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0293/2, 0293/58, 0293/3, 0293/59, 0293/45 
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Nyilvántartási szám: 45710 

Lelőhely név: Nógrádi-tanya 

Lelőhely elhelyezkedése: Nógrádi Antal 350. sz. tanyaföldjén kerültek elő a leletek szőlő 

aláforgatáskor. A községtől É-ra, a Domaszék-kiskundorozsmai határnál, a ruzsai műúton a 

Belső-domaszéki iskolánál K-nek induló földútra fordulva és átkelve a Subasai-csatornán, 

majd mintegy 2,5 km-t továbbhaladva, jobb kéz felől találjuk a lelőhelyet (1984-ben Szekeres 

Jenő 1019. sz. tanyája körül). Semlyékes terület a Domaszéki-főcsatorna partján. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) település, honfoglaló temető. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0368/97, 0368/24, 0368/18, 0368/19, 0368/73 

 

Nyilvántartási szám: 45713 

Lelőhely név: Furus III. 

Lelőhely elhelyezkedése: A Szeged-bajai műúton haladva a 12. km-kőig bal kéz felé mintegy 

600 m-re nagy leágazáshoz érünk. Ezen DDK felé haladva 1,2 km-t a dűlőút elágazik, itt DK 

felé 600 m-t megyünk tovább. A 303. tanya (Bozóki Dezső) és 304. (Batik József) közötti 

dombháton, Bozóki D. tanyája felé eső föld-félben embercsontok kerültek elő. A lelőhely a 

Domaszék–Furus, vagy Városszéki-tó néven ismert nagy semlyék (ma víztározó) D-i 

magaspartja, egy Ny–K-i irányú dombhát K-i, hangsúlyozottan kiemelkedő vége. A domb K-i 

és Ny-i oldalára települt a két tanya, a legmagasabb pont a 303. tanya háta mögé esik. E 

ponton ill. kb. 20 m-es sávban a szétszántott réti mészkövet (darázskövet) és más kődarabokat 

találtak. 

Kőzettöredékek és embercsontok a szántott felszínen a 2017 tavaszán elvégzett helyszíni 

szemle alkalmával is megfigyelhetőek voltak. 

Lelőhely jellege: Árpád-kori település, templom és temető. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0203/1, 0203/28, 0203/12, 0203/2 

 

Nyilvántartási szám: 45714 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/14. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: Az M5 autópálya kitűzött nyomvonala 164-165 km-es szakaszától 

Ny-ra 300 m-re, a Domaszéki-főcsatornától DK-re 600 m-re, a szegedi műúttól É-ra 700 m-

re, Nógrádi Antal tanyája mellett található a lelőhely, egy ÉK–DNy-i lefolyású ér Ny-i partját 

övező mocsárvilág egy kiemelkedő homokdombjának tetején és K-i oldalán. A leletsűrűség 

gyér. 

Lelőhely jellege: Kora újkori településnyomok. 
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A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0359/225, 0359/111, 0359/234, 0359/109 

 

Nyilvántartási szám: 45718 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/15. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: Az M5 autópálya kitűzött tengelye 165-166 km-es szakaszától 350 

m-re K-re, a műúttól 450 m-re D-re, a Bába J.-tanyától 300 m-re DNy-ra, az iskolától 450 m-

re É-ra, elhagyott tanyák között, a dűlőúttól 20 m-re K-re fekszik a lelőhely A mocsárvilág K-

i szélén húzódó ÉÉNy–DDNy-i nagy hát DDNy felé laposodó Ny-i szélén, a mocsár felőli 

lejtőn található. 

Lelőhely jellege: Közelebbről nem meghatározható régészeti korú és újkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 053/30, 053/32 

 

Nyilvántartási szám: 45720 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/16. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A Szeged-bajai úttól É-ra 300-400 m-re, a tószerű semlyék Ny-i 

partján levő erőteljesen emelkedő háton, a Zöldfás iskolától K-re 450 m-re, a Szanyi-tanyától 

ÉK-re 150 m-re van a lelőhely. A leletgyakoriság közepes. 

Lelőhely jellege: Őskori (késő bronzkori) és újkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 037/49, 037/50, 037/51 

 

Nyilvántartási szám: 45721 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/17. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A bajai úttól É-ra 200-250 m-re, a 17/16. lelőhelytől D-re 20-30 m-

re, egy egykori érmeder D-i partján, a tószerűen kiszélesedő semlyéktől Ny-ra egy szürke 

homokhát D-i lejtőjén fekszik a lelőhely. A leletgyakoriság gyér. 

Lelőhely jellege: Őskori, Árpád-kori, késő középkori és újkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 037/37, 037/23, 037/24 

 

Nyilvántartási szám: 45723 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/18. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A Szeged-bajai úttól D-re 350 m-re (az úttól É–D-i irányba mérve), 

ill. a bajai műút vasúti megállótól ÉK-re 1,2 km-re a kiskertek sűrűjében került elő a lelőhely. 

Pontos kiterjedését nem lehetett meghatározni. A lelőhely az autópálya tervezett Ny-i 

(domaszéki) csomópontjának közvetlen közelében van. 
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Lelőhely jellege: Római kori (szarmata), késő középkori, újkori és közelebbről nem 

meghatározható régészeti korú települések nyomai. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 031/24, 0388/85, 0388/86 

 

Nyilvántartási szám: 45725 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/19. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A Szeged–Baja közötti műúttól DK-re 700 m-re, a Rákóczi Tsz-től 

D felé induló dűlőút Ny-i oldalán, egy L alakú régi majorsági épülettől 30 m-re ÉNy-i 

irányban sík, szürke, homokos területen terül el a lelőhely. A leletintenzitás gyér. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) és késő középkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 031/220, 031/283, 034/1, 031/211, 031/212 

 

Nyilvántartási szám: 45726 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/20. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A bajai úttól D-re 1 km-re, két jelentős dűlőút kereszteződésétől 

ÉNy-ra 150 m-re került elő a lelőhely, egy viszonylag egyfelületű, lapos területen, amely 

minden vízfolyástól távol van. A leletgyakoriság közepes. 

Lelőhely jellege: Késő középkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 031/288, 031/147 

 

Nyilvántartási szám: 45729 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/21. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A már megszüntetett kisvasút nyomvonalától É-ra, a Börcsök-

tanyától Ny-ra, két névvel nem jelölt tanya közötti szántóföldön került elő a lelőhely, egy 

lefolyástalan mély fekvésű terület DNy-i oldalánál, a környezetéből alig kiemelkedő felületen. 

A leletgyakoriság gyér. 

Lelőhely jellege: Őskori és késő középkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0175/35, 0175/36, 0175/9 

 

Nyilvántartási szám: 45730 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/22. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A Búzakalász Tsz. telepétől DNy-ra, egy névvel nem jelölt tanya 

bejárója melletti szántóföldön került elő a lelőhely, egy mély fekvésű, lefolyástalan terület 

ÉK-i partján, szántott felületen. A leletmennyiség közepes. 
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Lelőhely jellege: Őskori (késő bronzkori és vaskori), valamint római kori (szarmata) 

településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0175/70, 0175/71 

 

Nyilvántartási szám: 45731 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/23. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: Az 55-ös (bajai) úttól DK-re 750 m-re, a 17/19. lelőhely közvetlen 

közelében, attól K-re 100 m-re levő magasabb területen, a Baja-szegedi műúttól D-re húzódó, 

a Rákóczi Tsz-től induló dűlőút Ny-i oldalán, attól nem messze, az ÉK–DNy-i irányú 

távvezeték mellett fekszik a lelőhely DNy-ra az L alakú, sárga régi majorsági épület, ÉNy-ra a 

nyárfasor látszik. A leletgyakoriság gyér. 

Lelőhely jellege: Őskori (vaskor) és késő középkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 031/211, 031/212 

 

Nyilvántartási szám: 45732 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/24. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A Szeged-bajai útból a Rákóczi Tsz-nél D felé elágazó dűlőút Ny-i 

oldalán a Búzakalász Tsz-től ÉNy-ra, kb. 300 m-re van a lelőhely, melytől DNy-ra kb. 150 m-

re egy nagy tó terül el. Ennek magaspartján, szürke homokon fordultak elő a leletek. 

Lelőhely jellege: Őskori (késő bronzkor) és késő középkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0175/29, 0175/72, 0175/25 

 

Nyilvántartási szám: 45734 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/25. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A Szeged-bajai úttól D-re kb. 1,4 km-re, ill. a bajai út vasúti 

megállótól K–DK-re 1,1 km-re egy nádas-mocsaras tó ÉK-i magaspartján található a lelőhely. 

Lelőhely jellege: Őskori és újkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0175/25 

 

Nyilvántartási szám: 45740 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/26. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A Szeged-bajai úttól D-re kb. 1,6 km-re, ill. a baja műút vasúti 

megállótól DK-re kb. 1,3 km-re egy nádas-mocsaras tó K-i magaspartján K–Ny-i irányban 

húzódó lelőhely került elő. A leletsűrűség közepes. 
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Lelőhely jellege: Őskori (bronzkor) és késő középkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0175/25, 0175/26 

 

Nyilvántartási szám: 45741 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/27. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A lelőhely az M5 autópálya kitűzött tengelye 166-167 km-es 

szakaszától K-re 250 m-re, az iskolától DDNy-ra 500 m-re, a 277. sz. magassági ponttól ÉK-

re 500 m-re, a Búzakalász Tsz. majortól K-re 150 m-re, a dűlőúttól 30 m-re található, a 

mocsártól K-re húzódó part, ÉNy-DK-i hát Ny-i peremén, a kiemelkedő domb D-i és a víz 

felé lejtő Ny-i lejtőjén. A lelőhely Ny-i szélén, a lejtőn egy szarmata gödröt lehetett 

megfigyelni, kis területen koncentrálódott a leletanyag. A domb tetején a sárga homokban 17. 

sz-i cserepek voltak. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) és késő középkori települések. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 083/99 

 

Nyilvántartási szám: 45742 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/28. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A már megszüntetett kisvasút nyomvonalától Ny-ra, a Benák-

tanyától D-re található a lelőhely, a környezetéből alig kiemelkedő lapos magaslaton, ami 

minden lehetséges víztől távol van. 

Lelőhely jellege: Közelebbről nem meghatározható régészeti korú és kora újkori 

településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0159/107 

 

Nyilvántartási szám: 45744 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/29. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A lelőhely az M5 autópálya kitűzött tengelye 167. km-es 

szakaszától K-re 200 m-re, az iskolától D-re 800 m-re, a 277. sz. magassági ponttól ÉK-re 

200 m-re, a dűlőút K-i oldalán található, a mocsártól K-re elnyúló lapos hátból a part szélén 

kiemelkedő ÉK–DNy-i irányú homokgerinc tetején és D-i lejtőjén, D-i előterében, és DNy-i 

irányban a háton is elhúzódva. A lelőhely K-i szélén késő középkori, DNy-i részén szarmata 

és őskori anyag került elő. 

Lelőhely jellege: Őskori, római kori (szarmata) és késő középkori településnyomok. 
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A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 083/151, 083/20, 083/147, 083/21, 083/192, 083/72, 

083/19 

 

Nyilvántartási szám: 45746 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/30. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: Az M5 autópálya kitűzött tengelye 167-168 km-es szakaszától DK-

re 200 m-re, a dűlőúttól 20 m-re K-re, a 277. sz. magassági ponttól 70 m-re ÉK-re, a 

mocsártól K-re elterülő part ill. hát DNy felé egyre jobban összeszűkült, s kisebb laposabb 

kiemelkedések tagolták. A lelőhely a hátból kiemelkedő ÉNy–DK-i irányú nagyobb dombon 

található, annak is a D-i lejtőjén. A lelőhely Ny-i szélén, a dűlőút mellett bronzkori gödrök 

cserepes, hamus foltjait lehetett megfigyelni. Összefügghet a 17/29. lelőhellyel. 

Lelőhely jellege: Őskori (kora bronzkor), római kori (szarmata) és kora újkori 

településnyomok.  

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 083/193, 083/190, 083/77, 083/162, 083/174, 083/67, 

083/180, 083/181, 083/66 

 

Nyilvántartási szám: 45752 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/31. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: Az M5 autópálya kitűzött tengelye 167-168 km-es szakaszától DK-

re 400 m-re, a 277. sz. magassági ponttól 250 m-re DK-re, a tanyához bekötő dűlőút két 

oldalán, a tanya előtt és mögött található a lelőhely. A mocsár K-i partjából kiemelkedő ÉK–

DNy-i hát teljes K-i lejtőjén. A lelőhely ÉK-i szélén hamus folt (gödör?) volt megfigyelhető. 

Lelőhely jellege: Őskori, népvándorlás kor (avar) és késő középkori településnyomok.  

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 083/167, 083/171, 083/198, 083/183, 083/184, 

083/185, 083/66, 083/26, 083/23 

 

Nyilvántartási szám: 45754 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/32. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: Az M5 autópálya kitűzött tengelyétől, a 167-168 km-es szakasztól 

K-re 250 m-re, a 277. sz. magassági ponttól 100 m-re D-re, egy nem állandóan lakott tanya 

mellett, a dohánykertben található a lelőhely. A mocsártól K-re húzódó hát Ny-i peremén egy 

ÉNy–DK-i irányú hát É-i, ÉK-i oldalának felső harmadában. 

Lelőhely jellege: Őskori (bronzkor) és egy késő középkori település nyomai. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 083/75 



26 

 

 

Nyilvántartási szám: 45755 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/33. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: Az M5 autópálya kitűzött tengelyének 167-168 km-es szakaszától 

DK-re 350 m-re, a 277. sz. magassági ponttól 300 m-re D-re, az egykori (mára már lebontott 

vasút) Kunhalom vasúti megállójától ÉNy-ra 150 m-re, a dűlőúttól K-re 100 m-re, a tanyák 

közötti fóliáskertben található a lelőhely, a mocsár K-i partjából élesen kiemelkedő keskeny 

hát K-i lejtőjén. 

Lelőhely jellege: Kora újkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0159/185 

 

Nyilvántartási szám: 45757 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/34. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: Az M5 autópálya tengelyének 167-168 km-es szakaszától Ny-ra 

150 m-re, az egykori vasútvonaltól É-ra 30 m-re, egy K–Ny-i csatornától É-ra 80 m-re, az 

egykori Kunhalom vasúti megállótól 600 m-re Ny-ra, két tanya között található a lelőhely, a 

mocsárból enyhén kiemelkedő domb tetején. 

Lelőhely jellege: Kora újkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0159/185 

 

Nyilvántartási szám: 45759 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/35. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: Az M5 autópálya kitűzött tengelyének 167-168 km-es szakaszától 

K-re 40 m-re, a Kunhalom vasúti megálló helytől 400 m-re Ny-ra, a vasútvonal egykori 

pályájától 30 m-re É-ra, a K–Ny-i csatornától 120 m-re É-ra, a 277. sz. magassági ponttól 450 

m-re DNy-ra található a lelőhely, a mocsár K-i partjából kiemelkedő hát tetején. 

Lelőhely jellege: Kora újkori és újkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0388/193, 0388/194, 0159/115, 0159/116, 0159/37, 

0135/2 

 

Nyilvántartási szám: 45761 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/36. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A már megszüntetett kisvasút nyomvonalának É-i oldalánál, egy 

kisfelületű szántóföldön található a lelőhely, az ér É-i oldalán egy mély fekvésű területen. 
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Lelőhely jellege: Őskori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0159/157, 0135/1 

 

Nyilvántartási szám: 45762 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/37. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A már megszüntetett kisvasút nyomvonalától D-re, az Oltványi-

tanyától É-ra került elő a lelőhely, egy DNy–ÉK-i irányú dombvonulat DNy-i végében, egy 

lefolyástalan mélyedés partján. A leletanyag közepes mennyiségű. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata), késő középkori, kora újkori és újkori 

településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0148/76 

 

Nyilvántartási szám: 45764 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/38. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A már megszüntetett kisvasút nyomvonalától D-re, a Németh-

tanyától ÉNy-ra, három névvel nem jelölt tanya által körbefogott szántóföldön került elő a 

lelőhely, egy mély fekvésű, lefolyástalan terület ÉK-i partján, egy markáns magaslat teljes 

területén. A leletgyakoriság sűrű. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata), újkori és közelebbről nem meghatározható régészeti 

korú települések nyomai. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0148/204, 0148/17, 0148/65, 0148/63, 0148/106 

 

Nyilvántartási szám: 45768 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/39. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A községtől D-re kb. 2 km-re, a már megszüntetett kisvasút 

nyomvonalától D-re, egy névvel nem jelölt tanya DK-i szántóföldjén került elő a lelőhely, egy 

ér D-i, enyhén emelkedő partján. Gyér mennyiségben jelentkezett a leletanyag. A tervezett 

tartalék homokbánya a lelőhely Ny-i oldalánál húzódik. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) és újkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0150/35, 0150/38 

 

Nyilvántartási szám: 45783 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/40. lh. 



28 

 

Lelőhely elhelyezkedése: A már megszüntetett kisvasút nyomvonalától D-re, a Sánta-tanyától 

ÉNy-ra került elő a lelőhely, egy korabeli ér magaspartján, annak ÉK-i, víz felőli oldalában. 

Az ásatás enyhe ívű dombhát tetején folyt, a nyomvonalhoz igazodva. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) és kora újkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0388/208, 0150/5 

 

Nyilvántartási szám: 45793 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/41. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: Az egykori Szeged–Pusztamérges vasútvonalon levő Kunahalom 

vasútállomás épületétől DNY-ra 800 m-re, a Sánta-tanya D-i oldalán egy egykori érmeder 

homokos magaspartján terül el a lelőhely. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) és késő középkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0128/8, 0128/9 

 

Nyilvántartási szám: 45796 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/42. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A Szeged–Pusztamérges közötti vasúti vonalon levő Kunhalom 

nevű vasúti megállótól DNY-ra 550 m-re, a Sánta I.-tanyától K-re, egy érmedrektől körülvett, 

félszigetként erősen kiemelkedő dombon van a nagy kiterjedésű lelőhely. A leletgyakoriság 

közepes. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata), késő Árpád-kori és késő középkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0128/12, 0128/13, 0113, 0116, 0128/16 

 

Nyilvántartási szám: 45799 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/43. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A 17/43. lelőhelytől D-re kb. 150 m-re, az ér DNY-i oldalán húzódó 

magasparton két tanya között van a lelőhely. A leletgyakoriság közepes. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) és középkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0130/7 

 

Nyilvántartási szám: 45801 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/44. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: Az egykori Szeged-Pusztamérges vasútvonalon levő Kunhalmi 

vasúti megálló épületétől DNY-ra 1,1 km-re a Sánta, Papdi és Németh-tanyák 
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háromszögében, a Sánta és Németh-tanya mellett haladó dűlőút K-i oldalán, sík területen 

fekszik a lelőhely. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) és újkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0130/20, 0130/21, 0130/26, 0130/24, 0130/10 

 

Nyilvántartási szám: 45803 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/45. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A Szeged-Pusztamérges közötti vasútvonalon levő Kunhalom nevű 

vasúti megállótól DNY-ra 1,2 km-re, illetve a röszkei Petőfi Tsz. tehenészétől É–ÉK-re lévő 

érmeder erőteljesen kiemelkedő magaspartjának tetején, nagy területen fekszik a lelőhely. 

Lelőhely jellege: Népvándorlás kori (avar) és kora újkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0130/33, 0130/19, 0130/4, 0130/35, 0130/30, 0130/24 

 

Nyilvántartási szám: 45807 

Lelőhely név: M5 autópáya 17/46. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: A bajai úttól É-ra, a Négyökrű tanyához D-ről csatlakozó 

szántóföldön került elő a lelőhely egy mély fekvésű, lefolyástalan terület ÉK-i igen markáns 

partján, közel a korbeli vízhez. 

Lelőhely jellege: Népvándorlás kori (avar) településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 040/2, 040/49 

 

Nyilvántartási szám: 45808 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/47. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: Az M5 autópálya kitűzött tengelyének 168-169 km-es szakaszától 

ÉNY-ra 300 m-re, a K–NY-i irányú csatornaszakasztól és az egykori vasút nyomvonalától 

350 m-re D-re, az Oltványi tanyától 100 m-re ÉK-re, három tanya között húzódik a lelőhely a 

tőle K-re levő egykori ér NY-i partjából, ill. a part menti hátságból kiemelkedő ÉK–DNY-i 

irányú domb tetején és K-i lejtőjén, egészen az egykori vízjárta terület határáig. A lelőhely a 

Domaszék I. (tartalék) bányaterület mellett található, amely a községtől D-re kb. 2 km-re, a 

17/47. és a 17/39 lelőhelyek között, egy a környezetéből 1-2 m-re kiemelkedő dombháton 

fekszik. 

Lelőhely jellege: Őskori (vaskori kelta), római kori (szarmata) és kora újkori 

településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0148/189, 0148/200 
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Nyilvántartási szám: 45809 

Lelőhely név: M5 autópálya 17/48. lh. 

Lelőhely elhelyezkedése: Az M5 autópálya kitűzött tengelye 166 km-es szakaszától 400 m-re 

K-re, a dűlőúttól 20 m-re K-re, az iskolától 70-m-re ÉÉNY-ra, a műúttól egy km-re DK-re, a 

mocsártól K-re húzódó hát NY-i lejtőjén van a lelőhely, egy térszintből alig kiemelkedő domb 

NY-i lejtőjén. 

Lelőhely jellege: Közelebbről nem meghatározható régészeti korú településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 056/15 

 

Nyilvántartási szám: 40828 

Lelőhely név: Domahalom Kft. tervezett homokbánya, 1. lelőhely 

Lelőhely elhelyezkedése: Az 55-ös sz. főút 14+500 m-énél, az országúttól D-re kb. 100 m-re, 

a Papp-tanya D-i oldala mentén egy nagy kiterjedésű szőlőtábla található. A telepített szőlő 

ÉNy–DK irányban, mintegy 2 km hosszan és 250–400 m-es szélességben húzódik. A 

felfedezett lelőhely a kutatásra kijelölt terület Ny-i szélén található. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) és újkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0263/2, 0263/6, 0263/5, 0244/8, 0244/9, 0244/140, 

0245 

 

Nyilvántartási szám: 40830 

Lelőhely név: Domahalom Kft. tervezett homokbánya, 2. lelőhely 

Lelőhely elhelyezkedése: Az 55-ös sz. főút 14+500 m-énél, az országúttól D-re kb. 100 m-re, 

a Papp-tanya D-i oldala mentén egy nagy kiterjedésű szőlőtábla található. A telepített szőlő 

ÉNy-DK irányban, mintegy 2 km hosszan és 250-400 m-es szélességben húzódik. A 

felfedezett lelőhely a kutatásra kijelölt terület Ny-i szélén található. 

Lelőhely jellege: Őskori és késő középkori települések nyomai. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0246/267, 0246/162, 0246/163, 0246/160, 0246/10, 

0246/27, 0246/258, 0245, 0244/145, 0244/34, 0244/157, 0244/183, 0244/188, 0246/161 

 

Nyilvántartási szám: 40842 

Lelőhely név: Domahalom Kft. tervezett homokbánya, 3. lelőhely 

Lelőhely elhelyezkedése: Az 55-ös sz. főút 14+500 m-énél, az országúttól D-re kb. 100 m-re, 

a Papp-tanya D-i oldala mentén egy nagy kiterjedésű szőlőtábla található. A telepített szőlő 
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ÉNy–DK irányban, mintegy 2 km hosszan és 250-400 m-es szélességben húzódik. A 

felfedezett lelőhely a kutatásra kijelölt terület Ny-i szélén található. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) és újkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0246/161, 0245, 0246/258, 0246/272, 0246/273, 

0244/90, 0244/91, 0244/36, 0244/34, 0244/157, 0244/81, 0244/89, 0244/35, 0244/116, 

0244/78, 0244/79 

 

Nyilvántartási szám: 40850 

Lelőhely név: Domahalom Kft. tervezett homokbánya, 4. lelőhely 

Lelőhely elhelyezkedése: Az 55-ös sz. főút 14+500 m-énél, az országúttól D-re kb. 100 m-re, 

a Papp-tanya D-i oldala mentén egy nagy kiterjedésű szőlőtábla található. A telepített szőlő 

ÉNy–DK irányban, mintegy 2 km hosszan és 250-400 m-es szélességben húzódik. A 

felfedezett lelőhely a kutatásra kijelölt terület K-i szélén található. 

Lelőhely jellege: Árpád-kori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0246/256, 0246/106, 0246/146 

 

Nyilvántartási szám: 40851 

Lelőhely név: Domahalom Kft. tervezett homokbánya, 5. lelőhely 

Lelőhely elhelyezkedése: Az 55-ös sz. főút 14+500 m-énél, az országúttól D-re kb. 100 m-re, 

a Papp-tanya D-i oldala mentén egy nagy kiterjedésű szőlőtábla található. A telepített szőlő 

ÉNy–DK irányban, mintegy 2 km hosszan és 250-400 m-es szélességben húzódik. A 

felfedezett lelőhely a kutatásra kijelölt 2. terület DK-i sarkában található. 

Lelőhely jellege: Őskori, késő középkori és újkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0246/158, 0246/161, 0245 

 

Nyilvántartási szám: 40852 

Lelőhely név: Domahalom Kft. tervezett homokbánya, 6. lelőhely 

Lelőhely elhelyezkedése: Az 55-ös sz. főút 14+500 m-énél, az országúttól D-re kb. 100 m-re, 

a Papp-tanya D-i oldala mentén egy nagy kiterjedésű szőlőtábla található. A telepített szőlő 

ÉNy–DK irányban, mintegy 2 km hosszan és 250-400 m-es szélességben húzódik. A 

felfedezett lelőhely a kutatásra kijelölt 2. terület DK-i sarkában található. 

Lelőhely jellege: Késő középkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0246/272, 0246/273 
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Nyilvántartási szám: 40854 

Lelőhely név: Domahalom Kft. tervezett homokbánya, 7. lelőhely   

Lelőhely elhelyezkedése: Az 55-ös sz. főút 14+500 m-énél, az országúttól D-re kb. 100 m-re, 

a Papp-tanya D-i oldala mentén egy nagy kiterjedésű szőlőtábla található. A telepített szőlő 

ÉNy–DK irányban, mintegy 2 km hosszan és 250-400 m-es szélességben húzódik. A 

felfedezett lelőhely a kutatásra kijelölt 1. terület közepén található. 

Lelőhely jellege: Árpád-kori és középkori településnyomok.  

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0246/106, 0246/40, 0246/145, 0264, 0246/6 

 

Nyilvántartási szám: 51866 

Lelőhely név: Domaszék 17/54 M5 Nr. 81. lelőhely 

Lelőhely elhelyezkedése: A régészeti lelőhely Domaszéktől DK-re, az 51. sz. főúttól D-re 

helyezkedik, mintegy 1000 méterre. A lelőhely Ny-i és D-i vége egy vizes, mocsaras mederre 

támaszkodik. 

Lelőhely jellege: Őskori (kora és késő bronzkori) népvándorlás kori (késő avar) és újkori 

településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0175/88, 0175/89, 0388/146, 0388/147, 0388/148, 

0388/149, 0388/150, 0388/151, 0388/152, 0175/33, 0175/44, 0175/45, 0175/55, 0175/90, 

0175/91, 0175/56, 0175/39, 0175/38, 0175/54 

 

Nyilvántartási szám: 53034 

Lelőhely név: Domaszék 17/40 (M5 Nr. 76) 

Lelőhely elhelyezkedése: A lelőhely a településtől DK-re a Nagy Mátyás-dűlőben 

helyezkedik el az M5 autópálya nyomvonalán. A lelőhely É-i végét egy csatornává 

szabályozott természetes mélyedés képezi. Ny-i irányba is vízállásos mélyedések veszik körül 

az enyhe kiemelkedést. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) település és szarmata temetők. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0388/208, 0150/5, 0388/210, 0148/125, 0149/4, 

0388/213, 0388/211, 0388/212, 0148/124, 0148/43, 0388/214 

 

Nyilvántartási szám: 72979 

Lelőhely név: Szegedi határszél 

Lelőhely elhelyezkedése: Domaszék külterületén, a szegedi határhoz közel, a térképen jelzett 

Termálkúttal szemközt, az 55. út É-i oldalán fekszik a lelőhely. Számolni kell azzal, hogy a 



33 

 

lelőhely az út D-i oldalára is áthúzódhat. Döntően egy szórt szerkezetű szarmata kori, kisebb 

részt őskori lelőhely található a területen. A lelőhely K-i széle egészen a térképen is jelölt, a 

Matyér–Subasai-főcsatornától D-re lévő erdőig húzódott. 

Lelőhely jellege: Őskori (bronzkor), római kori (szarmata) településnyomok és szarmata 

temető. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 049, 047, 045/93, 045/92, 045/51, 045/111, 045/112, 

045/110, 045/109, 045/108, 050/1, 062/32, 064/53, 062/44, 062/45, 062/46, 062/47, 045/202, 

045/203, 045/200, 045/201, 045/199, 045/198, 045/319, 045/320, 045/216, 045/217, 045/218, 

045/219, 045/244, 045/245, 045/242, 045/243, 045/240, 045/241, 045/238, 045/239, 045/236, 

045/237, 045/234, 045/232, 045/233, 045/235, 045/246, 045/247, 045/248, 045/220, 045/221, 

045/222, 045/223, 045/224, 045/225, 045/226, 045/227, 045/228, 045/229, 045/230, 045/231, 

045/204, 045/205, 045/206, 045/207, 045/208, 045/209, 045/210, 045/211, 045/212, 045/213, 

045/214, 045/215, 062/11, 062/12 

 

Nyilvántartási szám: 72981 

Lelőhely név: Csatorna-part I. 

Lelőhely elhelyezkedése: Domaszék külterületén, az 55-ös utat ÉNy–DK irányban keresztező 

csatorna K-i partján, az 55-ös út É-i oldalán található a lelőhely. Egy rendkívül szórványos 

telep található a területen. A leletanyagban a késő avar (?) anyag mellett újkori töredékeket is 

azonosítottak. A lelőhely nyomait a terepbejárás során csak az út É-i oldalán találták meg, de 

nem zárható ki, hogy az út D-i oldalára is áthúzódik. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) és népvándorlás kori (avar) valamint újkori 

településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 050/1, 045/277, 045/276, 045/278, 045/279, 045/280, 

045/281, 045/282, 045/283, 045/284 

 

Nyilvántartási szám: 72983 

Lelőhely név: Városszél I. 

Lelőhely elhelyezkedése: A lelőhely Domaszéktől K-re 100 m-re, az 55-ös út két oldalán 

található. A lelőhelyet sem K-i, sem Ny-i irányban nem tudták egyértelműen lehatárolni a 

terepbejárás során, így számolni kell a lehetőséggel, hogy a lelőhely nagyobb kiterjedésű. A 

lelőhelyen belül voltak közepesen intenzív, illetve leletmentes szakaszok. 

Lelőhely jellege: Őskori (bronzkor, római kori (szarmata), népvándorláskori (avar) ás Árpád-

kori településnyomok. 
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A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 02/83, 02/62, 02/61, 02/47, 0190/3, 0190/129, 

0190/121, 0190/137, 0190/142, 0190/12, 0190/13, 0190/183, 02/65, 0194/4, 02/126, 02/127, 

02/107, 02/106, 02/128, 02/129, 02/131, 02/130, 02/133, 02/132, 02/134, 02/135, 02/136, 

02/137, 02/123, 02/124, 02/125, 02/120, 02/121, 02/122, 02/119, 02/118, 0190/217, 

0190/218, 0190/213, 0190/214, 0190/229, 0190/230, 0190/227, 0190/228, 0190/221, 

0190/222, 0190/240, 0190/242, 0190/223, 0190/224, 0190/225, 0190/226, 0190/231, 

0190/232, 0190/215, 0190/216, 0190/211, 0190/212, 0190/209, 0190/210 

 

Nyilvántartási szám: 72985 

Lelőhely név: Szekeres-tanya 

Lelőhely elhelyezkedése: Domaszék külterületén, az 55-ös út két oldalán, egy a térképen is 

jelölt vizenyős terület K-i oldalán (egy mélyebb rész K-i magaspartján), a Szekeres-tanyától 

ÉNy-ra található. A lelőhelynek az úttól D-re eső része közvetlenül az útig követhető volt, 

ugyanakkor az É-i oldalon az úttól kicsit távolabb jelentkezett csak leletanyag. A domborzati 

viszonyok és a leletanyag kora nem indokolta a két leletcsoport elkülönítését. 

Lelőhely jellege: Őskori (bronzkor), római kori (szarmata), népvándorlás kori (avar), Árpád-

kori, késő középkori és kora újkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0209/44, 0209/2, 0209/45, 0297/5, 0297/18, 0275, 

0298, 0208/95, 0208/94, 0207/1, 0315/26, 0315/28, 0297/43, 0297/44, 0297/45, 0297/46, 

0315/51, 0315/52, 0208/192, 0208/203, 0208/204, 0209/50, 0209/51, 0209/48, 0209/49, 

0315/9 

 

Nyilvántartási szám: 72987 

Lelőhely név: Masa-tanya 

Lelőhely elhelyezkedése: Domaszék külterületén, az 55-ös út két oldalán, egy a térképen is 

jelölt vizenyős terület Ny-i oldalán, a Masa-tanyától DDK-re található, a Szekeres-tanya 

lelőhellyel szemközt. A lelőhely kiterjedése sem K-i, sem Ny-i irányban nem tudták 

egyértelműen lehatárolni. A terepbejárás során lehatárolásra került terület DK-i részét 

legelővel való fedettség miatt a leletanyagnak az úttól É-ra, valamint a lelőhely DNy-i részén 

való szóródása alapján körvonalazták. 

Lelőhely jellege: Őskori (bronzkor), római kori (szarmata) és Árpád-kori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0257, 0256/156, 0275, 0256/63, 0256/62, 0295/10, 

0295/21, 0295/22, 0295/23, 0295/24, 0256/233, 0256/234, 0256/225, 0256/231, 0256/232, 

0256/223, 0256/229, 0256/230, 0256/221, 0212/97, 0212/98, 0212/95, 0295/25, 0295/26 
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Nyilvántartási szám: 72989 

Lelőhely név: Kiss-tanya 

Lelőhely elhelyezkedése: Domaszék külterületén, az 55-ös út mindkét oldalán, a Kiss-tanya 

környezetében és attól É-ra található. A közepesen intenzív lelőhelynek sem a K-i, sem a Ny-i 

széle nem volt egyértelműen lehatárolható, a gyeppel való fedettség és a beépítettség miatt. A 

leletanyag szóródása alapján feltételezhető, hogy a kiterjedése nagyobb a most lokalizáltnál. 

Lelőhely jellege: Őskori (bronzkor), római kori (szarmata) és középkori településnyomok.  

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0275, 0294/11, 0256/7, 0256/239, 0256/240, 

0256/217, 0294/27, 0294/28 

 

Nyilvántartási szám: 77341 

Lelőhely név: Deák-tanya 

Lelőhely elhelyezkedése: A lelőhely Domaszék közigazgatási határában, a településtől DK-re, 

kb. 1,5 km-re található, a Feketeszél elnevezésű határrészben, a Szőlőfürt TSz. II. sz. telepétől 

(telepített gyümölcsös) D-re 300 m-re, a térképen Deák-tanyaként jelölt, ma már nem álló 

tanyától 50 m-re Ny-ra. A lelőhely egy a környezetéből alig kiemelkedő ÉK–DNy irányú 

dombháton húzódik, annak irányát követve, egy 70x30 m-es területen. 

Lelőhely jellege: Kora újkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0165/6, 0143, 0159/59, 0165/9, 0159/145 

 

Nyilvántartási szám: 77343 

Lelőhely név: Szőlőfürt Tsz. II. sz. telepének gyümölcsöse 

Lelőhely elhelyezkedése: Domaszék közigazgatási határában, a településtől 1 km-re DK-re 

található, a Szőlőfürt Tsz. II. sz. telepétől (telepített gyümölcsös) Ny-ra 25 m-re, a Feketeszél 

határrészben. A kerítéssel zárt gyümölcsös D-i oldala egy ÉNy–DK irányban elhúzódó 

vízállásos, zsombékos (egykor talán tó volt?) területen húzódik. Ennek K-i magaspartja egy 

ÉNy–DK-i irányban elnyúló, széles, a környezetéből erőteljesen kiemelkedő dombhát. Ezen 

volt egykor az a ma már csak a kerítéssel jelölt tanya, melynek K-i oldalán a lelőhelyet 

felfedezték. 100x50 m-es területen intenzív Árpád-kori lelőhelyre utaltak a felszínen talált 

edénytöredékek. 

Lelőhely jellege: Árpád-kori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0201/74, 0201/75, 0201/73, 0201/72, 0190/31, 

0190/184, 0198, 0190/256 
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Nyilvántartási szám: 84071 

Lelőhely név: Pintér- tanya 

Lelőhely elhelyezkedése: Domaszék külterületén, a belterülettől D-re, a Városszéki-tótól ÉK-

re egy magasparton helyezkedik el a lelőhely. 

Lelőhely jellege: Árpád-kori településnyomok 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0198, 0208/22, 0201/41, 0208/47 

 

Nyilvántartási szám: nyilvántartásba vétele folyamatban van 

Lelőhely név: Ördög-tanya 

Lelőhely elhelyezkedése: Domaszéktől Ny-ra, az 55. sz. főúttól É-ra, egy vízjárta terület K-i 

magaspartján helyezkedik el a lelőhely. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 0315/35, 0315/24, 0315/30, 0315/32 

 

Nyilvántartási szám: nyilvántartásba vétele folyamatban van 

Lelőhely név: Gyömbér-tanya 

Lelőhely elhelyezkedése: Domaszéktől K-re, az 55. sz. főúttól D-re, az 55. sz. főút és az M5 

autópálya közötti területen helyezkedik el a lelőhely. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 026/14, 031/42, 031/176, 031/192, 031/217, 031/365 

 

Nyilvántartási szám: nyilvántartásba vétele folyamatban van 

Lelőhely név: Móra-szék I. 

Lelőhely elhelyezkedése: Domaszéktől K-re, az 55. sz. főúttól D-re, az M5 autópálya és a 

Maty-éren kialakított evezőpálya közötti területen, Domaszék Móra-szék nevű határrészének 

területén helyezkedik el a lelőhely. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 056/4, 057, 058/4, 058/18, 058/19, 058/20, 058/21, 

058/27, 058/30, 058/31, 058/33, 058/34, 058/35, 058/39, 058/5, 058/42, 076 

 

Nyilvántartási szám: nyilvántartásba vétele folyamatban van 

Lelőhely név: Móra-szék II. 
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Lelőhely elhelyezkedése: Domaszéktől K-re, az 55. sz. főúttól D-re, az M5 autópálya és a 

Maty-éren kialakított evezőpálya közötti területen, Domaszék Móra-szék nevű határrészének 

területén helyezkedik el a lelőhely. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 058/30, 058/41, 075/3, 075/11, 075/13, 076 

 

Nyilvántartási szám: nyilvántartásba vétele folyamatban van 

Lelőhely név: Móra-szék III. 

Lelőhely elhelyezkedése: Domaszéktől K-re, az 55. sz. főúttól D-re, az M5 autópálya és a 

Maty-éren kialakított evezőpálya közötti területen, Domaszék Móra-szék nevű határrészének 

területén helyezkedik el a lelőhely. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: 060/82, 060/83, 060/84, 060/85, 060/86 

 

Nyilvántartási szám: 45810, archivált státuszú, azonosítatlan lelőhely 

Lelőhely név: Bojárhalom II. 

Lelőhely elhelyezkedése: Ismeretlen. 

Lelőhely jellege: Honfoglalás kori temető. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: – 

 

Nyilvántartási szám: 45812, archivált státuszú, azonosítatlan lelőhely 

Lelőhely név: Kunhalom 

Lelőhely elhelyezkedése: Ismeretlen. 

Lelőhely jellege: Népvándorlás kori (gepida) és kora újkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: – 

 

Nyilvántartási szám: 45813, archivált státuszú, azonosítatlan lelőhely 

Lelőhely név: Domaszék határa I. 

Lelőhely elhelyezkedése: Ismeretlen. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: – 

 

Nyilvántartási szám: 45819, archivált státuszú, azonosítatlan lelőhely 

Lelőhely név: Domaszék határa II. 
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Lelőhely elhelyezkedése: Ismeretlen. 

Lelőhely jellege: Középkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: – 

 

Nyilvántartási szám: 45820, archivált státuszú, azonosítatlan lelőhely 

Lelőhely név: Domaszék határa III. 

Lelőhely elhelyezkedése: Ismeretlen. 

Lelőhely jellege: Középkori településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: – 

 

Nyilvántartási szám: 45822, archivált státuszú, azonosítatlan lelőhely 

Lelőhely név: 4. sz. olajkút 

Lelőhely elhelyezkedése: Ismeretlen. 

Lelőhely jellege: Középkori temető 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: – 

 

Nyilvántartási szám: 45823, archivált státuszú, azonosítatlan lelőhely 

Lelőhely név: Kunhalmi-dűlő 60. 

Lelőhely elhelyezkedése: Ismeretlen. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: – 

 

Nyilvántartási szám: 45826, archivált státuszú, azonosítatlan lelőhely 

Lelőhely név: 234. sz. tanya 

Lelőhely elhelyezkedése: Ismeretlen. 

Lelőhely jellege: Újkori éremlelet. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: – 

 

Nyilvántartási szám: 45828, archivált státuszú, azonosítatlan lelőhely 

Lelőhely név: Makra István tanyája 

Lelőhely elhelyezkedése: Ismeretlen. 

Lelőhely jellege: Ismeretlen korú temető. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: – 
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Nyilvántartási szám: 45829, archivált státuszú, azonosítatlan lelőhely 

Lelőhely név: Domaszék határa IV. 

Lelőhely elhelyezkedése: Ismeretlen. 

Lelőhely jellege: Őskori (bronzkor) településnyomok. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: – 

 

Nyilvántartási szám: 45832, archivált státuszú, azonosítatlan lelőhely 

Lelőhely név: Domaszék határa V. 

Lelőhely elhelyezkedése: Ismeretlen. 

Lelőhely jellege: Őskori (bronzkori) leletek. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: – 

 

Nyilvántartási szám: 45834, archivált státuszú, azonosítatlan lelőhely 

Lelőhely név: Kazi 

Lelőhely elhelyezkedése: Ismeretlen. 

Lelőhely jellege: Nápvándorlás kori (avar) leletek. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: – 

 

Nyilvántartási szám: 45836, archivált státuszú, azonosítatlan lelőhely 

Lelőhely név: Domaszék határa VI. 

Lelőhely elhelyezkedése: Ismeretlen. 

Lelőhely jellege: Római kori (szarmata) leletek. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: – 

 

Nyilvántartási szám: 45839, archivált státuszú, azonosítatlan lelőhely 

Lelőhely név: Bodó-Tanya 

Lelőhely elhelyezkedése: Ismeretlen. 

Lelőhely jellege: Népvándorlás kori (késő avar) temető. 

A lelőhellyel érintett helyrajzi számok: – 
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7. Örökségvédelmi törvények, jogszabályok főbb rendelkezései 

 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 

11. § alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyek általános védelem alatt állnak. A régészeti 

örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 

összefüggéseikben kell megőrizni, a védelemre irányuló intézkedéseknek elsősorban 

megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenni (Kötv. 10. §). A Kötv. 19. § (2) 

alapján a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében 

mozdíthatók el. Az örökségvédelmi intézkedésekre vonatkozó javaslatok kidolgozása során a 

Kötv. 22. §-ban foglalt szempontokat kell figyelembe venni. 

A Kötv. 8. § (1) bekezdése alapján a Magyarország határain belül a föld felszínén, a 

földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami 

tulajdon, és e törvény erejénél fogva védelem alatt áll. 

A Kötv 9. § értelmében a régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének 

figyelembevételével – csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya 

számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. 

A 496/2016. Kormány rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról (továbbiakban Korm. R.) 5 § (1) alapján nyilvántartott régészeti lelőhelyen 

állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és e rendelet alapján, valamint az e 

rendeletben meghatározott engedéllyel végezhető. A Korm R. 5 § (2) alapján a nyilvántartott 

régészeti lelőhely állapotromlásának minősül a réteg vagy rétegsor átvágása, a történeti 

összefüggés megszüntetése, a régészeti leletek eredeti helyükről történő elmozdítása régészeti 

feltárás nélkül. 

A Kötv. 19. § (1) alapján a földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, 

beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését is (a továbbiakban együtt: 

beruházások), a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben 

és módon el kell kerülni. A Kötv. 19. § (2) alapján a régészeti örökség elemei eredeti 

helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. 

Régészeti lelőhelyeken folytatott feltárási tevékenység engedély vagy bejelentés 

köteles, melyet a területileg illetékes szakhatóság állít ki vagy vesz tudomásul. Domaszék 

esetében szakhatóságként a Csongrád Megyei Kormányhivatal, Szeged Járási Hivatal, 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya illetékes. 
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A Kötv 19. § (3) alapján a régészeti feltárások költségeit – a mentő feltárás, valamint 

a 23/F. § (7) bekezdésében foglalt eset kivételével – a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel 

annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott 

régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált. 

A Kötv. 19. § (4) A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A 

régészeti feladatellátásra vonatkozó hatósági ár képzésének szabályait, az alkalmazható 

legmagasabb ár mértékét, valamint a régészeti feladatellátással összefüggő költségtételek 

figyelembevételének részletes szabályait kormányrendelet határozza meg (Korm. R.). 

Ezen kívül szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a Kötv. 23/C § (1) alapján 

nagyberuházás esetén – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – előzetes régészeti 

dokumentációt kell készíteni (Kötv. 7. § (3)). A Kötv. 23/C § (3) alapján az előzetes régészeti 

dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a jogszabályban kijelölt 

örökségvédelmi szerv készíti el, mely a Korm. R. értelmében a Budavári Ingatlanfejlesztő és 

Üzemeltető Nonprofit Kft. A több vizsgálati módszer alkalmazásával kivitelezett előzetes 

régészeti dokumentáció elkészítése erősen ajánlott a váratlanul előkerülő örökségvédelmi 

elemek kockázatának csökkentése érdekében. A jelenlegi jogszabályi keretek lehetőséget 

biztosítanak arra, hogy bármiféle földmunkákkal járó változtatások előtt a beruházó további 

értékfelmérő vizsgálatokat végezzen nem nagyberuházásnak számító munkálatok esetén 

egyaránt. 

A Kötv. 23/G. § (1) alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

közlekedési infrastruktúra-beruházás (a továbbiakban: közlekedési infrastruktúra-beruházás) 

esetén a régészeti feladatellátásra - beleértve az előzetes régészeti dokumentáció készítését – a 

megelőző feltárásra vonatkozó, valamint a 23/B-F. §-ban foglalt rendelkezéseket az e §-ban 

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(1a) A közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén a jogszabályban kijelölt 

örökségvédelmi szerv a gyűjtőterületén érintett akkreditált megyei hatókörű városi múzeum 

bevonásával gondoskodik 

a) a megelőző feltárás, 

b) a kivitelezés során ellátandó régészeti megfigyelés, valamint 

c) a 23/G. § (8) bekezdésében meghatározott miniszteri döntés szerinti régészeti 

feladatellátás elvégzéséről, amelynek érdekében megkeresi a gyűjtőterületén érintett 

akkreditált megyei hatókörű városi múzeumot, mely Domaszék esetében az a Móra Ferenc 

Múzeum. 
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A Kötv. 24. § (1) alapján a régészeti emlékek és leletek előkerülése esetében is 

gondoskodni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzéséről. Ha a helyszíni 

megőrzésre nincs lehetőség, mentő feltárást kell végezni. Mentő feltárás elvégzésére a 22. § 

(5) bekezdése szerinti intézmény jogosult. 

A Kötv. 24. § (2) alapján ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy 

annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan 

tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles 

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, 

b) a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról 

haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint 

feltárásra jogosult intézményt, valamint 

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős 

őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. 

A Kötv. 26 § alapján a korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szereplő 

régészeti lelőhely, illetve lelet feltáráson kívüli felfedezője vagy bejelentője jogszabályban 

meghatározottak szerint elismerésben részesíthető.  
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NYILATKOZAT 

 

 

 

 

 

Alulírott Sóskuti Kornél, örökségvédelmi szakértő (nyilvántartási szám: 20/2011) ezúton 

nyilatkozom arról, hogy az örökségvédelmi hatástanulmányban szereplő adatok a valóságnak 

megfelelnek, a javasolt régészeti megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és 

hatósági előírásoknak, továbbá, hogy a tanulmány elkészítésére jogosultsággal rendelkezem. 

 

 

 

 

 

 

 

Szeged, 

2017. május 19. 

 

 

 

                 

 

Sóskuti Kornél 

             régész – örökségvédelmi szakértő  
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Mellékletek 

 

1. melléklet 

 

Térképmellékletek 

 

1. térkép: Domaszék határából ismert régészeti lelőhelyek. 

2. térkép: Az ágazati átsorolással érintett 1., 2. helyszínek. 

3. térkép: Az ágazati átsorolással érintett 3. helyszín. 

4. térkép: Az ágazati átsorolással érintett 4., 5. éd 7. helyszínek. 

5. térkép: Az ágazati átsorolással érintett 6. helyszín. 

 

2. melléklet 

 

 Adatgyűjtési eredmények során vizsgált lelőhelyek főbb adatainak összefoglalása 

Domaszék község településrendezési tervéhez 

 

1. táblázat: A domaszéki régészeti lelőhelyek főbb adatai 

 

3. melléklet 

 

 Fotók 

 

1. kép: 72989 lelőhely és tágabb környezete kelet felől 

2. kép: 72987. lelőhely és tágabb környezete kelet felől 

3. kép: 84071 lelőhely és tágabb környezete északnyugat felől 

4. kép:45796. lelőhely és tágabb környezete észak felől 

5. kép: 45754 lelőhely és tágabb környezete nyugat felől 

6. kép: 47513 lelőhely és környezete keleti irányból 

7. kép:47513 lelőhely és környezete nyugati irányból 

8. kép:47513 lelőhely és környezete déli irányból 

9. kép: Árpád-kori embercsontok a villanyoszlop tövében a 47513 lelőhelyen 

10. kép: Árpád-kori embercsontok a villanyoszlop tövében a 47513 lelőhelyen  
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1. melléklet 

 

Térképmellékletek 

 













 

2. melléklet 

 

Adatgyűjtési eredmények során vizsgált lelőhelyek főbb adatainak összefoglalása 

Domaszék község településrendezési tervéhez 

 

 

 

 

 



 

Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

1 45691 
Móra-hegy, József 

A. TSz, karám                                                                                                                                                                                                                            
település 

római kor 

(szarmata) 

1985 terepbejárás 
M. Egry 

Ildikó 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III.,  

Béres Mária, Lelőhelyleírások (M5) az 1992. 

évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2283-

98. 

M. Egry Ildikó, Domaszék régészeti 

topográfiája és településtörténete., MFM 

Rég. Ad. 1089-86. 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

2 45698 Nagy Mátyás-hegy                                                                                                                                                                                                                                           település 
római kor 

(szarmata) 
1985 terepbejárás 

M. Egry 

Ildikó 

M. Egry Ildikó, Domaszék régészeti 

topográfiája és településtörténete., MFM 

Rég. Ad. 1089-86. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

3 45700 Császár-hegy                                                                                                                                                                                                                                               település 
római kor 

(szarmata) 
1985 terepbejárás 

M. Egry 

Ildikó 

M. Egry Ildikó, Domaszék régészeti 

topográfiája és településtörténete., MFM 

Rég. Ad. 1089-86. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

4 45701 Ábrahámszék                                                                                                                                                                                                                                                település Árpád-kor 1985 terepbejárás 
M. Egry 

Ildikó 

M. Egry Ildikó, Domaszék régészeti 

topográfiája és településtörténete., MFM 

Rég. Ad. 1089-86. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

5 45702 Furus                                                                                                                                                                                                                                                      település 
római kor 

(szarmata) 
1985 terepbejárás 

M. Egry 

Ildikó 

M. Egry Ildikó, Domaszék régészeti 

topográfiája és településtörténete., MFM 

Rég. Ad. 1089-86. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

6 45704 Furus II.                                                                                                                                                                                                                                                  

település 
őskor 

(neolitikum) 

1985 terepbejárás 
M. Egry 

Ildikó 

M. Egry Ildikó, Domaszék régészeti 

topográfiája és településtörténete., MFM 

Rég. Ad. 1089-86. 

település 
római kor 

(szarmata) 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

7 45706 Kunhalom                                                                                                                                                                                                                                                   

település 
római kor 

(szarmata) 

1986 terepbejárás 
M. Egry 

Ildikó 

M. Egry Ildikó, Domaszék régészeti 

topográfiája és településtörténete., MFM 

Rég. Ad. 1089-86. 

temető 
ismeretlen kor, 

halomsír 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

2015 
régészeti 

megfigyelés 

Kovács 

Löffler 

Zsuzsanna 

Kovács Löffler Zsuzsanna, Zárójelentés 

régészeti megfigyelésről- Domaszék, 

Külterület 087/47 hrsz., 2015, 

600/2298/2015, 2015 

8 45707 Bojárhalom                                                                                                                                                                                                                                                 

temető 
ismeretlen kor, 

halomsír 

1986 terepbejárás 
M. Egry 

Ildikó 

M. Egry Ildikó, Domaszék régészeti 

topográfiája és településtörténete., MFM 

Rég. Ad. 1089-86. 

temető 
ismeretlen kor, 

csontvázas 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

2014 adatgyűjtés  
Parditka 

Györgyi 

Parditka Györgyi, Előzetes régészeti 

dokumentáció, 55. sz. főút Mórahalom 

elkerülő, 2014, LLTK/2287/2014. 

9 45709 Farkas-tanya                                                                                                                                                                                                                                               település  
őskor (késő 

bronzkor) 
1986 terepbejárás 

M. Egry 

Ildikó 

M. Egry Ildikó, Domaszék régészeti 

topográfiája és településtörténete., MFM 

Rég. Ad. 1089-86. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

1978 
helyszíni 

szemle 

Vörös 

Gabriella 

Vörös Gabriella, Jelentés helyszíni szemléről 

Farkas József háztáji földjén., MFM Rég. 

Ad. 620-80. 

Vörös Gabriella, Domaszék-tanya 553., 

RégFüz Ser.I.No.32 (1979) 9. 

10 45710 Nógrádi-tanya                                                                                                                                                                                                                                              

település 
római kor 

(szarmata) 
1986 terepbejárás 

M. Egry 

Ildikó 

Fári Irén, Régészeti leletek és ásatások hírei 

szegedi napilapokban., MFMÉ 1989/90-1 

(1992) 203-228. 

Kürti Béla, Régészeti adatok a Maros-torok 

vidékének 10-11. századi történetéhez., In: 

A kőkortól a középkorig. Szerk. Lőrinczy G. 

Szeged 1994, 369-386. 

M. Egry Ildikó, Domaszék régészeti 

topográfiája és településtörténete., MFM 

Rég. Ad. 1089-86. 

temető honfoglalás kor 

1966 ásatás Bálint Csanád 
Bálint Csanád, Jelentés leletmentő ásatásról. 

Domaszék., MFM Rég. Ad. 3720-2002. 

1903 ásatás Reizner János 

Reizner János, A Szeged-domaszéki magyar 

pogánykori sírleletről., ArchÉrt 23 (1903) 

268-272. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

11 45713 Furus III.                                                                                                                                                                                                                                                 

település  
Árpád-kor 

(templom) 
1991 

helyszíni 

szemle 
Kürti Béla 

Kürti Béla, Adattári jelentés domaszéki 

helyszíni szemléről. Domaszék., MFM Rég. 

Ad. 1514-92. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

temető Árpád-kor 2015 
régészeti 

megfigyelés 
Bede Ádám 

Bede Ádám, Jelentés régészeti 

megfigyelésről, Domaszék 11., Furus III., 

2015. 

12 45714 
M5 autópálya 

17/14. lh.                                                                                                                                                                                                                                    
település kora újkor 1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

Béres Mária, Lelőhelyleírások (M5) az 1992. 

évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2283-

98. 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

13 45718 
M5 autópálya 

17/15. lh.                                                                                                                                                                                                                                    
település ismeretlen kor  1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

település újkor 

Béres Mária, Lelőhelyleírások (M5) az 1992. 

évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2283-

98. 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

14 45720 
M5 autópálya 

17/16. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település 
őskor (késő 

bronzkor) 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

település újkor 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások (M5) az 

1992. évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 

2280-98. 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

15 45721 
M5 autópálya 

17/17. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település őskor 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

település kora Árpád-kor 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások (M5) az 

1992. évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 

2280-98. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

település késő középkor 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

település újkor 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

16 45723 
M5 autópálya 

17/18. lh.                                                                                                                                                                                                                                    
település 

ismeretlen kor 

1993 ásatás 
Ormándy 

János 

Ormándy János, Jelentés az 1993. évi M5-ös 

autópálya Röszke-Csengele szakaszán 

végzett régészeti feltárásokról, MFM Rég. 

Ad. 2028-98. 

római kor 

(szarmata) 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

késő középkor 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Vályi Katalin, Lelőhelyleírások az 1992. évi 

első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2282-98. 

újkor 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

1991 (?) ásatás Kürti Béla 

Kürti Béla, Ásatási jelentés Domaszék, 

17/18. lh., MFM Rég. Ad. 2652-99. 

Kürti Béla, Ásatási napló Domaszék, 17/18. 

lh., MFM Rég. Ad. 2653-99. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

17 45725 
M5 autópálya 

17/19. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település 
római kor 

(szarmata)  

1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások (M5) az 

1992. évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 

2280-98. 

település késő középkor 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

18 45726 
M5 autópálya 

17/20. lh.                                                                                                                                                                                                                                    
település késő középkor 1991 terepbejárás Béres Mária 

Lőrinczy Gábor, Lelőhelyleírások az 1992. 

évi első jelentéshez., MFM Rég. Ad. 2281-

98. 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

19 45729 
M5 autópálya 

17/21. lh.                                                                                                                                                                                                                                    
település őskor 1991 terepbejárás Béres Mária 

Lőrinczy Gábor, Lelőhelyleírások az 1992. 

évi első jelentéshez., MFM Rég. Ad. 2281-

98. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

település késő középkor 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

20 45730 
M5 autópálya 

17/22. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település 
őskor (késő 

bronzkor) 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Lőrinczy Gábor, Lelőhelyleírások az 1992. 

évi első jelentéshez., MFM Rég. Ad. 2281-

98. 

település őskor (vaskor) 
Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

település 
római kor 

(szarmata) 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

21 45731 
M5 autópálya 

17/23. lh.                                                                                                                                                                                                                                    
település őskor (vaskor) 1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások (M5) az 

1992. évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 

2280-98. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

település késő középkor 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

22 45732 
M5 autópálya 

17/24. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település 
őskor (késő 

bronzkor) 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások (M5) az 

1992. évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 

2280-98. 

település késő középkor 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

23 45734 
M5 autópálya 

17/25. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település őskor 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

Vályi Katalin, Lelőhelyleírások az 1992. évi 

első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2282-98. 

település újkor 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

24 45740 
M5 autópálya 

17/26. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település őskor (bronzkor) 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

Vályi Katalin, Lelőhelyleírások az 1992. évi 

első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2282-98. 

település késő középkor 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

25 45741 
M5 autópálya 

17/27. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település 
római kor 

(szarmata) 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

Béres Mária, Lelőhelyleírások (M5) az 1992. 

évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2283-

98. 

település késő középkor 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

26 45742 
M5 autópálya 

17/28. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település kora újkor 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Lőrinczy Gábor, Lelőhelyleírások az 1992. 

évi első jelentéshez., MFM Rég. Ad. 2281-

98. 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

település ismeretlen kor 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

27 45744 
M5 autópálya 

17/29. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település őskor 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

település 
római kor 

(szarmata) 

Béres Mária, Lelőhelyleírások (M5) az 1992. 

évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2283-

98. 

település késő középkor 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

28 45746 
M5 autópálya 

17/30. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település 
őskor (kora 

bronzkor) 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

település 
római kor 

(szarmata) 

Béres Mária, Lelőhelyleírások (M5) az 1992. 

évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2283-

98. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

település kora újkor 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

29 45752 
M5 autópálya 

17/31. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település őskor 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

település 
népvándorlás kor 

(avar) 

Béres Mária, Lelőhelyleírások (M5) az 1992. 

évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2283-

98. 

település késő középkor 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

30 45754 
M5 autópálya 

17/32. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település őskor (bronzkor) 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

Béres Mária, Lelőhelyleírások (M5) az 1992. 

évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2283-

98. 

település késő középkor 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

31 45755 
M5 autópálya 

17/33. lh.                                                                                                                                                                                                                                    
település kora újkor 1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

Béres Mária, Lelőhelyleírások (M5) az 1992. 

évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2283-

98. 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

32 45757 
M5 autópálya 

17/34. lh.                                                                                                                                                                                                                                    
település kora újkor 1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

Béres Mária, Lelőhelyleírások (M5) az 1992. 

évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2283-

98. 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

33 45759 
M5 autópálya 

17/35. lh.                                                                                                                                                                                                                                    
település kora újkor 1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

Béres Mária, Lelőhelyleírások (M5) az 1992. 

évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2283-

98. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

település újkor 1994 ásatás 
Ormándy 

János 

Ormándy János, Jelentés az M5-ös autópálya 

szakaszán végzett 1994. évi feltárásokról. 

Domaszék., MFM Rég. Ad. 2026-98. 

Ormándy János, Domaszék ásatási napló 

1993-1994., MFM Rég. Ad. 2025-98. 

Ormándy János, Domaszék ásatási napló 

1993-1994., MFM Rég. Ad. 2019-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

34 45761 
M5 autópálya 

17/36. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település 

(szórványlelet) 
őskor 1991 terepbejárás Béres Mária 

Lőrinczy Gábor, Lelőhelyleírások az 1992. 

évi első jelentéshez., MFM Rég. Ad. 2281-

98. 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

35 45762 
M5 autópálya 

17/37. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település 
római kor 

(szarmata) 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Lőrinczy Gábor, Lelőhelyleírások az 1992. 

évi első jelentéshez., MFM Rég. Ad. 2281-

98. 

település késő középkor 
Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

település kora újkor 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

település újkor 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

36 45764 
M5 autópálya 

17/38. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település 
római kor 

(szarmata) 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Lőrinczy Gábor, Lelőhelyleírások az 1992. 

évi első jelentéshez., MFM Rég. Ad. 2281-

98. 

település újkor 
Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

település ismeretlen kor 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

37 45768 
M5 autópálya 

17/39. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település 
római kor 

(szarmata) 
1991 terepbejárás Béres Mária 

Lőrinczy Gábor, Lelőhelyleírások az 1992. 

évi első jelentéshez., MFM Rég. Ad. 2281-

98. 

település újkor 1998 terepbejárás 
Szalontai 

Csaba 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

1999 terepbejárás 
Szalontai 

Csaba 

Szalontai Csaba, A tervezett M5 autópálya 

kijelölt földnyerőhelyei és azok régészeti 

vonatkozásai, MFM Rég. Ad. 3002-2000. 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

38 45783 
M5 autópálya 

17/40. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település 
római kor 

(szarmata) 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Lőrinczy Gábor, Lelőhelyleírások az 1992. 

évi első jelentéshez., MFM Rég. Ad. 2281-

98. 

település kora újkor 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

1993 ásatás 
Ormándy 

János 

Ormándy János, Jelentés az M5-ös autópálya 

szakaszán végzett 1994. évi feltárásokról. 

Domaszék., MFM Rég. Ad. 2026-98. 

1994 ásatás 
Ormándy 

János 

Ormándy János, Domaszék ásatási napló 

1993-1994., MFM Rég. Ad. 2025-98. 

Ormándy János, Domaszék ásatási napló 

1993-1994., MFM Rég. Ad. 2019-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

39 45793 
M5 autópálya 

17/41. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település 
római kor 

(szarmata) 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

település 

(szórványlelet) 
késő középkor 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások (M5) az 

1992. évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 

2280-98. 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

40 45796 
M5 autópálya 

17/42. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település 
római kor 

(szarmata) 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

település késő Árpád-kor 
Vályi Katalin, Lelőhelyleírások az 1992. évi 

első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2282-98. 

település késő középkor 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

41 45799 
M5 autópálya 

17/43. lh.                                                                                                                                                                                                                                    
település 

római kor 

(szarmata) 
1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

település késő középkor 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások (M5) az 

1992. évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 

2280-98. 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

42 45801 
M5 autópálya 

17/44. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település 
római kor 

(szarmata) 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

település újkor 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások (M5) az 

1992. évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 

2280-98. 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

43 45803 
M5 autópálya 

17/45. lh.                                                                                                                                                                                                                                    
település 

népvándorlás kor 

(avar) 
1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

település kora újkor 

Vályi Katalin, Lelőhelyleírások az 1992. évi 

első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2282-98. 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

44 45807 
M5 autópáya 

17/46. lh.                                                                                                                                                                                                                                     
település 

népvándorlás kor 

(avar) 
1991 terepbejárás Béres Mária 

Lőrinczy Gábor, Lelőhelyleírások az 1992. 

évi első jelentéshez., MFM Rég. Ad. 2281-

98. 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

45 45808 
M5 autópálya 

17/47. lh.                                                                                                                                                                                                                                    

település 
őskor (vaskor, 

kelta) 

1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

település 
római kor 

(szarmata) 

Béres Mária, Lelőhelyleírások (M5) az 1992. 

évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2283-

98. 

település kora újkor 

Szalontai Csaba, A tervezett M5 autópálya 

kijelölt földnyerőhelyei és azok régészeti 

vonatkozásai, MFM Rég. Ad. 3002-2000. 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

46 45809 
M5 autópálya 

17/48. lh.                                                                                                                                                                                                                                    
település ismeretlen kor 1991 terepbejárás Béres Mária 

Horváth Ferenc, Lelőhelyleírások, MFM 

Rég. Ad. 1953-97/II-III. 

Béres Mária, Lelőhelyleírások (M5) az 1992. 

évi első jelentéshez, MFM Rég. Ad. 2283-

98. 

Ismeretlen szerző, Domaszék határának 

régészeti lelőhelyei a leendő M5 vonalában., 

MFM Rég. Ad. 2277-98. 

Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

47 40828 

Domahalom Kft. 

tervezett 

homokbánya, 1. 

lelőhely                                                                                                                                                                                                           

település 
római kor 

(szarmata) 2003 terepbejárás 
Szalontai 

Csaba 

Szalontai Csaba, Jelentés a Domaszék 

község külterülete régészeti 

hatástanulmányról, NyTI-6783/2003. 
település újkor 

48 40830 

Domahalom Kft. 

tervezett 

homokbánya, 2. 

lelőhely                                                                                                                                                                                                           

település őskor 
2003 terepbejárás 

Szalontai 

Csaba 

Szalontai Csaba, Jelentés a Domaszék 

község külterülete régészeti 

hatástanulmányról, NyTI-6783/2003. település késő középkor 

49 40842 

Domahalom Kft. 

tervezett 

homokbánya, 3. 

lelőhely 

település 
római kor 

(szarmata) 
2003 terepbejárás 

Szalontai 

Csaba 

Szalontai Csaba, Jelentés a Domaszék 

község külterülete régészeti 

hatástanulmányról, NyTI-6783/2003. település újkor 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

50 40850 

Domahalom Kft. 

tervezett 

homokbánya, 4. 

lelőhely                                                                                                                                                                                                           

település Árpád-kor 2003 terepbejárás 
Szalontai 

Csaba 

Szalontai Csaba, Jelentés a Domaszék 

község külterülete régészeti 

hatástanulmányról, NyTI-6783/2003. 

51 40851 

Domahalom Kft. 

tervezett 

homokbánya, 5. 

lelőhely                                                                                                                                                                                                           

település őskor 

2003 terepbejárás 
Szalontai 

Csaba 

Szalontai Csaba, Jelentés a Domaszék 

község külterülete régészeti 

hatástanulmányról, NyTI-6783/2003. 
település késő középkor 

település újkor 

52 40852 

Domahalom Kft. 

tervezett 

homokbánya, 6. 

lelőhely                                                                                                                                                                                                           

település késő középkor 2003 terepbejárás 
Szalontai 

Csaba 

Szalontai Csaba, Jelentés a Domaszék 

község külterülete régészeti 

hatástanulmányról, NyTI-6783/2003. 

53 40854 

Domahalom Kft. 

tervezett 

homokbánya, 7. 

lelőhely                                                                                                                                                                                                           

település Árpád-kor 

2003 terepbejárás 
Szalontai 

Csaba 

Szalontai Csaba, Jelentés a Domaszék 

község külterülete régészeti 

hatástanulmányról, NyTI-6783/2003. település középkor 

54 51866 

Domaszék 17/54 

M5 Nr. 81. 

lelőhely                                                                                                                                                                                                                         

temető 
őskor (kora 

bronzkor) 

2005 ásatás Paluch Tibor 

Paluch Tibor, Lelőhelybejelentő adatlap - 

Domaszék, Börcsök tanya lelőhelyről., KÖH 

600/39/2006. 

település 
őskor (késő 

bronzkor) 

Paluch Tibor, Ásatási dokumentáció 

Domaszék, Börcsök-tanya, 17654. lh. 2005., 

KÖH 600/2811/2006 

település 
népvándorláskor 

(késő avar) Paluch Tibor, Ásatási jelentés a Domaszék-

Börcsök tanya (M5 Nr. 81. lh., 17/54. sz.) 

lelőhelyen végzett leletmentő, KÖH 

600/2213/2005. település újkor 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

56 53034 
Domaszék 17/40 

(M5 Nr. 76)                                                                                                                                                                                                                                 

település 
római kor 

(szarmata) 

2005 ásatás 

Mészáros 

Patrícia - 

Sóskuti 

Kornél 

Mészáros Patrícia - Sóskuti Kornél, 

Lelőhelybejelentő adatlap - Domaszék 17/40 

(M5 Nr. 76), Szeged - Kiskundorozsma 

Daruhalom III. Tóth, KÖH 600/39/2006. 

temető 
római kor 

(szarmata) 

Mészáros Patrícia - Sóskuti Kornél, Ásatási 

dokumentáció Domaszék, 17/40. lh., M5 Nr. 

76. lh. 2005., KÖH 600/2813/2006 

Mészáros Patrícia - Sóskuti Kornél, Ásatási 

jelentés a Domaszék 17/40 (M5 Nr. 76) 

lelőhelyen végzett leletmentő ásatásról., 

KÖH 600/2212/2005. 

57 72979 Szegedi határszél 

település őskor (bronzkor) 

2009 terepbejárás 
Bácsmegi 

Gábor 

Bácsmegi Gábor, Terepbejárási 

dokumentáció, 55. sz. főút Szeged és 

Mórahalom közti szakasza, 2009., KÖH 

600/0929/2010, 2009 

2013 terepbejárás 
Parditka 

Györgyi 

Parditka Györgyi, Előzetes régészeti 

dokumentáció, 55. sz. főút Mórahalom 

elkerülő, 2014, LLTK/2287/2014 

temető 
római kor 

(szarmata) 

2014 próbafeltárás Paluch Tibor 

Paluch Tibor, Ásatási dokumentáció- 

Domaszék, Szegedi Határszél, 2014, 

600/1305/2015 

2014 ásatás Varga Sándor 

Paluch Tibor, Jelentés megelőző régészeti 

feltárásról- Domaszék, Szegei határszél, 

2014, 600/974/2015, 2014 

település 
római kor 

(szarmata) 
2015 ásatás Varga Sándor 

Pópity Dániel, Ásatási dokumentáció - 

Domaszék, Szegedi határszél, 2014, 

600/3577/2016, 2014 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

Varga Sándor (régész), Zárójelentés 

régészeti megfigyelésről- Domaszék, 

Szegedi határszél, 2015, 600/2182/2015 

58 72981 Csatorna-part I. 

település 
római kor 

(szarmata) 
2009 terepbejárás 

Bácsmegi 

Gábor 

Bácsmegi Gábor, Terepbejárási 

dokumentáció, 55. sz. főút Szeged és 

Mórahalom közti szakasza, 2009., KÖH 

600/0929/2010, 2009 

település 
népvándorlás kor 

(avar) 
2013 terepbejárás 

Parditka 

györgyi 

Parditka Györgyi, Előzetes régészeti 

dokumentáció, 55. sz. főút Mórahalom 

elkerülő, 2014, LLTK/2287/2014, 2014 

település újkor 
2014 próbafeltárás Paluch Tibor Paluch Tibor, Ásatási dokumentáció- 

Domaszék, Csatorna-part I., 2014, 

600/1308/2015, 2014 2014 ásatás Varga Sándor 

59 72983 Városszél I. 

település őskor (bronzkor) 2009 terepbejárás 
Bácsmegi 

Gábor 

Bácsmegi Gábor, Terepbejárási 

dokumentáció, 55. sz. főút Szeged és 

Mórahalom közti szakasza, 2009., KÖH 

600/0929/2010, 2009 

település 
római kor 

(szarmata) 
2012 

régészeti 

megfigyelés 
Bede Ádám 

Bede Ádám, Jelentés régészeti 

megfigyelésről, Domaszék 59. Városszél I., 

villamosenergia-ellátás, 2012, 600/575/2015, 

2012 

település 
népvándorlás kor 

(avar) 
2013 terepbejárás 

Parditka 

györgyi 

Parditka Györgyi, Előzetes régészeti 

dokumentáció, 55. sz. főút Mórahalom 

elkerülő, 2014, LLTK/2287/2014, 2014 

település Árpád-kor 

2014 próbafeltárás Paluch Tibor 

Pópity Dániel, Ásatási dokumentáció- 

Domaszék, Városszél I., 2014, 

600/1306/2015, 2014 

2014 ásatás Varga Sándor 

Varga Sándor (régész), Jelentés megelőző 

feltárásról- Domaszék, Városszél I., 2014, 

600/1033/2014, 2014 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

60 72985 Szekeres-tanya 

település őskor (bronzkor) 2009 terepbejárás 
Bácsmegi 

Gábor 

Bácsmegi Gábor, Terepbejárási 

dokumentáció, 55. sz. főút Szeged és 

Mórahalom közti szakasza, 2009., KÖH 

600/0929/2010, 2009 

település 
római kor 

(szarmata) 
2013 terepbejárás 

Parditka 

györgyi 

Parditka Györgyi, Előzetes régészeti 

dokumentáció, 55. sz. főút Mórahalom 

elkerülő, 2014, LLTK/2287/2014, 2014 

település 
népvándorlás kor 

(avar) 
2014 próbafeltárás Varga Sándor 

Varga Sándor (régész), Ásatási 

dokumentáció- Domaszék, Szekeres-tanya, 

2014, 600/1307/2015, 2014 

település Árpád-kor 

2014 ásatás Varga Sándor 

Varga Sándor (régész), Ásatási 

dokumentáció - Domaszék, Szekeres-tanya, 

2014, 600/3587/2016, 2014 

település késő középkor 
Varga Sándor (régész), Jelentés megelőző 

feltárásról- Domaszék, Szekeres- tanya, 

2014, 600/1034/2014, 2014 település kora újkor 

61 72987 Masa-tanya 

település őskor (bronzkor) 2009 terepbejárás 
Bácsmegi 

Gábor 

Bácsmegi Gábor, Terepbejárási 

dokumentáció, 55. sz. főút Szeged és 

Mórahalom közti szakasza, 2009., KÖH 

600/0929/2010, 2009 

település 
római kor 

(szarmata) 
2011 

régészeti 

megfigyelés 
Bede Ádám 

Bede Ádám, Jelentés régészeti 

megfigyelésről, Domaszék 0295/12 hrsz., 

vezetékoszlop-állítás, 2011, 600/542/2015, 

2011 

település Árpád-kor 2013 terepbejárás 
Parditka 

györgyi 

Parditka Györgyi, Előzetes régészeti 

dokumentáció, 55. sz. főút Mórahalom 

elkerülő, 2014, LLTK/2287/2014, 2014 



Sor-

szám 

Lelőhely 

nyilvántartási 

száma 

Lelőhely neve 
Lelőhely 

jellege 
Lelőhely kora 

A lh.-en végzett tevékenység  

Adattári és szakirodalmi adatok 

időpontja típusa 
szakmai 

felelőse 

2014 próbafeltárás Varga Sándor 

Varga Sándor (régész), Ásatási 

dokumentáció- Domaszék, Masa tanya, 

2014, 600/1311/2015, 2014 

2014 ásatás Varga Sándor 

Varga Sándor (régész), Jelentés megelőző 

feltárásról- Domaszék, Masa- tanya, 2014, 

600/1035/2014, 2014 

Varga Sándor (régész), Zárójelentés 

régészeti felügyeletről és feltárásról- 

Domaszék, Masa-tanya, 2015, 

600/2884/2015, 2015 

Varga Sándor, Ásatási dokumentáció - 

Domaszék, Masa-tanya, 2014-2015, 

600/3591/2016, 2015 

62 72989 Kiss-tanya 

település őskor (bronzkor) 2009 terepbejárás 
Bácsmegi 

Gábor 

Bácsmegi Gábor, Terepbejárási 

dokumentáció, 55. sz. főút Szeged és 

Mórahalom közti szakasza, 2009., KÖH 

600/0929/2010, 2009 

település 
római kor 

(szarmata) 

2014 próbafeltárás Paluch Tibor 

Parditka Györgyi, Előzetes régészeti 

dokumentáció, 55. sz. főút Mórahalom 

elkerülő, 2014, LLTK/2287/2014, 2014 

település középkor 

Paluch Tibor, Ásatási dokumentáció- 

Domaszék, Kiss- tanya, 2014, 

600/1315/2015, 2014 

63 77341 Deák-tanya település kora újkor 2011 terepbejárás 
Balogh Csilla 

- Türk Attila 

Balogh Csilla - Türk Attila, 

Lelőhelybejelentő adatlap, Domaszék, Deák-

tanya, 2011., KÖH 600/1368/2011, 2011 
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2013 
régészeti 

megfigyelés 
Bede Ádám 

Bede Ádám, Jelentés régészeti 

megfigyelésről, Domaszék, Deák-tanya, 63. 

lelőhely, 2013, LLTK/1836/2014, 2014 

64 77343 

Szőlőfürt Tsz. II. 

sz. telepének 

gyümölcsöse 

település Árpád-kor 

2011 terepbejárás 
Balogh Csilla 

- Türk Attila 

Balogh Csilla - Türk Attila, 

Lelőhelybejelentő adatlap, Domaszék, 

Szőlőfürt Tsz. II. sz. telepének gyümölcsöse, 

2011. [KÖH 600/1369/2011];  

2013 
régészeti 

megfigyelés 
Bede Ádám 

Bede Ádám, Jelentés régészeti 

megfigyelésről, Domaszék, Szőlőfürt Tsz. 

II.telepének gyümölcsöse, 2013 

[LLTK/1845/2014] 

65 84071 Pintér- tanya település Árpád-kor 2012 
helyszíni 

szemle 

Mészáros 

Patrícia 

Jelentés helyszíni szemléről- Domaszék, 

Pintér- tanya, 2012 [BPD/100/01408/2013] 

 nyilvántartásba 

vétele 

folyamatban 

Ördög-tanya település 
római kor 

(szarmata) 
2017 terepbejárás 

Benedek-

Bene 

Zsuzsanna 

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Nonprofit Kft. 

 nyilvántartásba 

vétele 

folyamatban 

Gyömbér-tanya település 
római kor 

(szarmata) 
2017 terepbejárás 

Benedek-

Bene 

Zsuzsanna 

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Nonprofit Kft. 

 nyilvántartásba 

vétele 

folyamatban 

Móra-szék I. település 
római kor 

(szarmata) 
2017 terepbejárás 

Benedek-

Bene 

Zsuzsanna 

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Nonprofit Kft. 

 nyilvántartásba 

vétele 

folyamatban 

Móra-szék II. település 
római kor 

(szarmata) 
2017 terepbejárás 

Benedek-

Bene 

Zsuzsanna 

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Nonprofit Kft. 
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 nyilvántartásba 

vétele 

folyamatban 

Móra-szék III. település 
római kor 

(szarmata) 
2017 terepbejárás 

Benedek-

Bene 

Zsuzsanna 

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető 

Nonprofit Kft. 

 

45810 

(archivált) 
Bojárhalom II.                                                                                                                                                                                                                                             temető honfoglalás kor 1991 terepbejárás Béres Mária 

Kürti Béla, Régészeti adatok a Maros-torok 

vidékének 10-11. századi történetéhez., In: 

A kőkortól a középkorig. Szerk. Lőrinczy G. 

Szeged 1994, 369-386. 

 Szegfű László - Kürti Béla, Honfoglalás, 

megtelepedés, államalapítás., In: Szeged 

tört. I. Szeged 1983, 221-277. 

 M. Egry Ildikó, Domaszék régészeti 

topográfiája és településtörténete., MFM 

Rég. Ad. 1089-86. 

 
László Gyula, A honfoglaló magyar nép 

élete., Bp 1997. 

 

Dienes István, A honfoglalás kora., Bp 1970. 

 Kürti Béla, Die Nekropole von Szeged- 

Bojárhalom., in: Europas Mitte um 1000. 

Katalog. Hrsg.: Wieczorek A. - Hinz, 

H.M.Stuttgart 2000 (2001) 319-325. 

 Fári Irén - Kőhegyi Mihály - Szalontai 

Csaba, Reizner János és Hampel József 

levelezése., MFMÉ-StudArch 7 (2001) 393-

440. 
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 Fári Irén, Régészeti leletek és ásatások hírei 

szegedi napilapokban., MFMÉ 1989/90-1 

(1992) 203-228. 

 
Reizner János, Magyar pogánykori 

sírleletek, ArchÉrt XI. (1891) 97-114. 

 
Bálint Csanád, Südungarn im 10. 

Jahrhundert., StudArch XI. (1991)., 1991 

 Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004, 2004 

 

45812 

(archivált) 
Kunhalom                                                                                                                                                                                                                                                   

település 

(szórványlelet) 
gepida 

1991 terepbejárás Béres Mária 

M. Egry Ildikó, Domaszék régészeti 

topográfiája és településtörténete., MFM 

Rég. Ad. 1089-86.,  

 

település 

(szórványlelet) 
kora újkor 

Nagy Margit, A gepidák kora, in: Szeged 

története, Szeged, 1983, 1983 

 Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004, 2004 

 

45813 

(archivált) 
Domaszék határa I.                                                                                                                                                                                                                                         

település 

(szórványlelet) 

római kor 

(szarmata) 
1991 terepbejárás Béres Mária 

M. Egry Ildikó, Domaszék régészeti 

topográfiája és településtörténete .MFM 

Rég. Ad. 1089-86.  

 Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai. 

KÖH 600/969/2004, 2004. 
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45819 

(archivált) 

Domaszék határa 

II.                                                                                                                                                                                                                                        

település 

(szórványlelet) 
középkor 1991 terepbejárás Béres Mária 

M. Egry Ildikó, Domaszék régészeti 

topográfiája és településtörténete., MFM 

Rég. Ad. 1089-86. 

 Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

 

45820 

(archivált) 

Domaszék határa 

III.                                                                                                                                                                                                                                       

település 

(szórványlelet) 
középkor 1991 terepbejárás Béres Mária 

M. Egry Ildikó, Domaszék régészeti 

topográfiája és településtörténete., MFM 

Rég. Ad. 1089-86. 

 Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

 

45822 

(archivált) 
4.sz. olajkút                                                                                                                                                                                                                                              temető középkor 1991 terepbejárás Béres Mária 

Nagy Erzsébet (régész), Kiskundorozsma 

régészeti topográfiája és településtörténete. 

Szakdolgozat, MFM Rég. Ad. 1109-86. 

 Bálint Csanád, Szeged-Kiskundorozsma 4. 

sz. olajkútnál végzett helyszíni szemléről 

jelentés, MFM Rég. Ad. 108-76. 

 Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

 

45823 

(archivált) 
Kunhalmi-dűlő 60.                                                                                                                                                                                                                                          

település 

(szórványlelet) 
szarmata 1991 terepbejárás Béres Mária 

Móra Ferenc Múzeum Gyarapodási Naplója, 

MFM Gy.N. 

 Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 
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45826 

(archivált) 
234. sz. tanya                                                                                                                                                                                                                                             éremlelet újkor 1991 terepbejárás Béres Mária 

Fári Irén, Régészeti leletek és ásatások hírei 

szegedi napilapokban. MFMÉ 1989/90-1 

(1992) 203-228.  

 Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

 

45828 

(archivált) 

Makra István 

tanyája                                                                                                                                                                                                                                       
temető ismeretlen kor 1991 terepbejárás Béres Mária 

Fári Irén, Régészeti leletek és ásatások hírei 

szegedi napilapokban. MFMÉ 1989/90-1 

(1992) 203-228.  

 Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

 

45829 

(archivált) 

Domaszék határa 

IV.                                                                                                                                                                                                                                        

település 

(szórványlelet) 
őskor (bronzkor) 1991 terepbejárás Béres Mária 

MFM Régészeti leltárkönyv. Őskor, MFM 

Régészeti leltárkönyv. 

 Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

 

45832 

(archivált) 

Domaszék határa 

V.                                                                                                                                                                                                                                         

település 

(szórványlelet) 
őskor (bronzkor) - - - 

MFM Régészeti leltárkönyv. Őskor, MFM 

Régészeti leltárkönyv. 

 Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

 
45834 

(archivált) 
Kazi                                                                                                                                                                                                                                                       

település 

(szórványlelet) 

népvándorlás kor 

(avar) 
- - - 

MFM Régészeti leltárkönyv 

(népvándorláskor-középkor). 
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 Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

 

45836 

(archivált) 

Domaszék határa 

VI.                                                                                                                                                                                                                                        

település 

(szórványlelet) 

római kor 

(szarmata) 
- - - 

Párducz Mihály, A szarmatakor emlékei 

Magyarországon III., ArchHung 30 (1950), 

Budapest. 

 
Ismeretlen szerző, MFM Régészeti 

leltárkönyv (népvándorláskor-középkor). 

 Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

 

45839 

(archivált) 
Bodó-Tanya                                                                                                                                                                                                                                                 temető 

népvándorlás kor 

(késő avar) 
- - - 

Szentpéteri József, Archäologische 

Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa 

I., VariaArchHung 13/1-2. Budapest, 2002. 

 Németh Patrícia, Domaszék, Kövegy, 

Nagylak, Szeged-Tápé lelőhelyek adatlapjai, 

KÖH 600/969/2004. 

 

1. táblázat: A domaszéki régészeti lelőhelyek főbb adatai 



3. melléklet 

       

1. kép: 72989 lelőhely és tágabb környezete kelet felől     2. kép: 72987. lelőhely és tágabb környezete kelet felől 

       

3. kép: 84071 lelőhely és tágabb környezete északnyugat felől    4. kép:45796. lelőhely és tágabb környezete észak felől 



       

5. kép: 45754 lelőhely és tágabb környezete nyugat felől     6. kép: 47513 lelőhely és környezete keleti irányból 

       

7. kép:47513 lelőhely és környezete nyugati irányból     8. kép:47513 lelőhely és környezete déli irányból 



    

9. kép: Árpád-kori embercsontok a villanyoszlop tövében a 47513 lelőhelyen 10. kép: Árpád-kori embercsontok a villanyoszlop tövében a 

47513 lelőhelyen 


