
 

 

 

  

Lelőhely név Kutyahegy 

Nyilvántartási szám 27482 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

1 

Lelőhely névváltozata Vadgalamb utca, Iván Kálmán házikertje, Kápolna u. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületének ÉK-i részén egy löszháton, a Kápolna-Vadgalamb-
Görgey és Áldás utcák által határolt területen helyezkedik el a lelőhely. 

EOV koordináták X 107107; Y 671454 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

4401, 3970, 3969, 3966, 3965, 3973, 4003/1, 4340, 4341, 4344, 4345, 4353, 4356, 
4403/2, 4415, 4376, 4377/1, 4398, 3971, 3968, 3962, 3976/2, 3976/1, 3972, 4354, 
3967, 3964, 3963, 4373, 4372, 4355, 4400, 4399, 4403/1 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) és ismeretlen korú településnyomok valamint szórvány 
népvándorlás kori (avar) leletek 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

ásatás (1957); helyszíni szemle (1961) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai, az előkerült lelőhely jellege és leletanyag 
miatt a 36255, 36257, 36258 és a 8863 nyilvántartási számú lelőhelyekkel minden 
bizonnyal összetartozhatnak. 

Lelőhely név Hergyevicza 

Nyilvántartási szám 27484 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Ádám János tanyája; Külterület 1. lh.; Jánoshalma 35. lh.  

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől DNy-ra a Mátételkei-Kígyósi-csatornától K-re húzódó magaslaton a 
Hergyevicza határrészben egy markáns földháton helyezkedik el a lelőhely. 

EOV koordináták X 101333; Y 666757 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0211/2, 0210/3, 0211/16, 0211/17, 0211/3, 0210/4 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) és Árpád-kori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

ásatás (1961) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai alapján a lelőhely kiterjedése bővülhet. Terepi 
vizsgálatokon alapuló felmérését ajánlott elvégezni. 



 

 

 

  

Lelőhely név Epreskert 

Nyilvántartási szám 27485 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Belterület 2. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületének ÉNy-i részén, az Epreskert városrészben helyezkedik el 
a nagy kiterjedésű lelőhely. 

EOV koordináták X 107445; Y 670698 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

663, 628, 607, 606, 604, 605, 627, 664, 665, 703, 590, 712, 702, 668, 667, 666, 
629/2, 631, 626, 603, 591, 559 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) temető 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

ásatás (1956) 

Megjegyzés A 27485, 36260, 36262, 36263, 50565, 50868 és az 50588 nyilvántartású 
lelőhelyek elhelyezkedésük, a terület geomorfológiai adottságai, az előkerülő 
leletanyag alapján valószínűleg egy nagy kiterjedésű lelőhelyhez tartozhatnak. 

Lelőhely név Hergyeviczai iskola 

Nyilvántartási szám 27486 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

33 

Lelőhely névváltozata Kovács (Fajszi) Gyula tanyája; Hergyevicza iskola mellett; Jánoshalma 31. lh.;  
Külterület 2. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől DNy-ra, a Tataházi út Ny-i oldalára van rögzítve az elhelyezkedése. 

EOV koordináták X 96145; Y 668009 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0228/3, 0229 

Lelőhely jellege Árpád-kori temető 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

helyszíni szemle (1961) 

Megjegyzés A hergyevicai iskola környékén, Kovács (Fajszi) Gyula tanyája mellett silógödör 
ásásakor kora Árpád-kori temetőt bolygattak meg és kb. 15 sírt tettek tönkre. A 
lelőhely pontos helye ismeretlen, a nyilvántartásba pontatlanul került rögzítésre. A 
korábbi kutatások bizonytalanul ugyan, de a középkori Szente - Hergyevica 
településsel azonosította a lelőhelyet. Az előkerült temető lehetséges, hogy 
törökkori rác temető lehetett. Szakirodalmi utalás: Wicker 2004. 



 

 

 

 

  

Lelőhely név Vadgalamb u. 13. 

Nyilvántartási szám 36257 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Vadgalamb utca, Jánoshalma 9. lh., Belterület 3. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületének ÉK-i részén egy löszháton, a Kápolna-Vadgalamb-
Görgey és Áldás utcák által határolt területen helyezkedik el a lelőhely. 

EOV koordináták X 107194; Y 671377 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

4422, 4415, 4377/1, 4377/2, 4386, 4398, 4416 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) temető 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

ásatás (1956) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai, az előkerült lelőhely jellege és leletanyag 
miatt a 27482, 36255, 36258 és a 8863 nyilvántartási számú lelőhelyekkel minden 
bizonnyal összetartozhatnak. Ezek mellett a temetőhöz kapcsolódó szarmata 
település előkerülésével is számolni kell. 

Lelőhely név Kápolna u. 20.  

Nyilvántartási szám 36258 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Belterület 4. lh.; Jánoshalma 5. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületének ÉK-i részén egy löszháton, a Kápolna-Vadgalamb-
Görgey és Áldás utcák által határolt területen helyezkedik el a lelőhely. 

EOV koordináták X 106840; Y 671594 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

3998/1, 3997, 3994, 4003/1 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok, éremlelet valamint őskori, késő bronzkori 
szórványlelet  

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

ásatás (1956) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai, az előkerült lelőhely jellege és leletanyag 
miatt a 36255, 36257, 36258 és a 8863 nyilvántartási számú lelőhelyekkel minden 
bizonnyal összetartozhatnak. 



 

 

 

  

Lelőhely név Vasvári Pál u. 

Nyilvántartási szám 36260 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Beterület 7. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületének ÉNy-i részén, az Epreskert városrészben helyezkedik el 
a nagy kiterjedésű lelőhely. 

EOV koordináták X 107624; Y 670719 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

635, 638, 650/7, 661, 650/12, 650/1, 659, 656, 657, 658, 655, 650/2, 639, 641, 
642, 643, 650/11, 660, 630, 631, 629/2, 636, 632, 633, 634, 637, 640 

Lelőhely jellege középkori és törökkori temető 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

ásatás (1956) 

Megjegyzés A 27485, 36260, 36262, 36263, 50565, 50868 és az 50588 nyilvántartású 
lelőhelyek elhelyezkedésük, a terület geomorfológiai adottságai, az előkerülő 
leletanyag alapján valószínűleg egy nagy kiterjedésű lelőhelyhez tartozhatnak. A 
kutatás jelenleg a középkori Csőszapa, majd a törökkori Jankó/Jankószállás 
településsel azonosítja. Szakirodalmi utalás: Wicker 2004. 

Lelőhely név Csorba telep 

Nyilvántartási szám 36261 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata 10 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település ÉNy-i részén, a Csorba és a Vágóhíd utcák kereszteződésének 
környékén helyezkedik el egy kb. 80x50 méter nagyságú területen a temető. 

EOV koordináták X 106946; Y 670928 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

275, 517, 518, 519, 516, 281, 494, 493, 276, 488, 489, 487, 486, 495, 513, 512, 
485, 483, 490, 492, 299, 509, 514, 515, 277, 280, 282 

Lelőhely jellege középkori temető 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

ásatás (1956) 

Megjegyzés A temetkezésekhez kapcsolódó településnyomok előkerülésével is számolni kell a 
közelben. Feltételezhetően a középkori Jankó / Jankószállás település temetője 
lehetett. Szakirodalmi utalás: Wicker 2004. 



 

 

 

  

Lelőhely név Bíró Béla út 

Nyilvántartási szám 36262 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Bíró Béla u. (Orczy u.); Belterület 10. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületének ÉNy-i részén, az Epreskert városrészben helyezkedik el 
a nagy kiterjedésű lelőhely. 

EOV koordináták X 107703; Y 670837 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

650/7, 650/11, 650/10, 650/6, 650/4, 650/5, 649, 4542, 4540, 4541/1, 650/9, 
650/8, 4541/2, 4539, 4543 

Lelőhely jellege törökkori temető 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

ásatás (1956) 

Megjegyzés A 27485, 36260, 36262, 36263, 50565, 50868 és az 50588 nyilvántartású 
lelőhelyek elhelyezkedésük, a terület geomorfológiai adottságai, az előkerülő 
leletanyag alapján valószínűleg egy nagy kiterjedésű lelőhelyhez tartozhatnak. A 
temetkezésekhez kapcsolódó településnyomok előkerülésével is számolni kell a 
közelben. Szakirodalmi utalás: Wicker 2004. 

Lelőhely név Bíró Béla út II. 

Nyilvántartási szám 36263 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Bíró Béla (Orczy) u. 70., 72, 76., 112.; (Orcy u. 64.); Miskei telep (Juhász János 
kertje); Jánoshalma 2. lh.; Belterület 9. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületének ÉNy-i részén, az Epreskert városrészben helyezkedik el 
a nagy kiterjedésű lelőhely. 

EOV koordináták X 107174; Y 671089 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

253, 252, 259, 258, 257, 254, 256, 255, 250, 251, 538, 4543 

Lelőhely jellege középkori és törökkori településnyomok, valamint középkori temető 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

ásatás (1956) 

Megjegyzés A 27485, 36260, 36262, 36263, 50565, 50868 és az 50588 nyilvántartású 
lelőhelyek elhelyezkedésük, a terület geomorfológiai adottságai, az előkerülő 
leletanyag alapján valószínűleg egy nagy kiterjedésű lelőhelyhez tartozhatnak. 



 

 

 

  

Lelőhely név Sertéshizlalda, tataházi úti elágazás   

Nyilvántartási szám 36265 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Külterület 3. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A lelőhely pontos elhelyezkedése nem ismert, jelenleg a településtől DNy-ra a 
tataházi-csávolyi útelágazás D-i részéhez van rögzítve a közhiteles lelőhely 
nyilvántartásba. 

EOV koordináták X 103705; Y 668964 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0201/3, 0201/2, 0201/10, 0201/9, 0201/8, 0201/7, 0201/6, 0201/5, 0201/4, 
0201/1, 0202/7, 0242 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) település és temetkezések 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

ásatás (1956) 

Megjegyzés A lelőhely elhelyezkedése, kiterjedése bizonytalan, terepi vizsgálatokon alapuló 
revíziója mindenképpen ajánlott. 

Lelőhely név Erdőszél, Agócs-tanya 

Nyilvántartási szám 36457 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Kunfehértó, Erdőszél Agócs tanya; (Kiserdő); Külterület 5. lh.; 4. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől K-re, Jánoshalma külterületén, de a Kunfehértói határ közvetlen 
közelében, az ún. Erdőszélen, egy út menti kereszt mellett található a lelőhely a 
környezetéből kiemelkedő löszdombok közelében. 

EOV koordináták X 107074; Y 677928 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0413/3, 0413/13, 0410/18, 0412, 0410/89 

Lelőhely jellege ismeretlen korú temető 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

ásatás (1956) 

Megjegyzés A temetkezésekhez kapcsolódó településnyomok előkerülésével is számolni kell a 
közelben. 



 

 

 

  

Lelőhely név Petőfi TSz út 

Nyilvántartási szám 45178 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata - 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől Ny-ra a Petőfi Tsz közelében található a lelőhely. 

EOV koordináták X 106027; Y 669403 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0179/5, 0181, 0182/1, 0180 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

ásatás (2004) 

Megjegyzés A lelőhely pontos kiterjedése nem ismert, terepi vizsgálatokon alapuló felmérése 
revíziója mindenképpen ajánlott. 

Lelőhely név Sertéshizlalda (Bajai út vége)  

Nyilvántartási szám 50543 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Jánoshalma 1. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől DNy-ra a Csávolyra vezető műút D-i oldalán található a kisméretű 
lelőhely. 

EOV koordináták X 103372; Y 668459 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0202/41, 0201/14 

Lelőhely jellege népvándorlás kori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai és a lelőhely mérete miatt ajánlott a terepi 
vizsgálatokon alapuló revíziója. 



 

 

 

  

Lelőhely név Széchenyi utca (Csabi János kertje) 

Nyilvántartási szám 50547 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Jánoshalma 3. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település Ny-i részén a belterületen található a lelőhely.  

EOV koordináták X 105983; Y 670621 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

1355, 1354, 1352, 1351, 1353, 1297/1, 1297/2, 1378, 1350, 1349, 1346, 1347, 
1345, 1026, 1025, 1023, 1020, 1022, 1019, 1018, 1017, 1171/2 

Lelőhely jellege őskori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A lelőhely elhelyezkedése, a terület geomorfológiai adottságai és az előkerült 
leletanyag miatt a lelőhely összetartozhat az 50561 nyilvántartási számú 
lelőhellyel. 

Lelőhely név Gyékényes-dűlő, Tangazdaság 

Nyilvántartási szám 50551 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Ignácz-tanya; Jánoshalma 4. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől D-re a Halomi-Tábla-dűlő és Gyékényes-dűlő között, a 
környezetéből markánsan kiemelkedő magaslaton található a lelőhely. 

EOV koordináták X 103799; Y 674109 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0352/69 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés - 



 

 

 

  

Lelőhely név Dózsa György u. 87.  

Nyilvántartási szám 50555 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Jánoshalma 7. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületén, a Dózsa György úton található a lelőhely. 

EOV koordináták X 105870; Y 671232 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

37, 36, 35/1, 730/1 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) temető 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A lelőhelyről származó leletek ajándékként kerültek a múzeum gyűjteményébe. A 
kiterjedése nagyobb lehet, összetartozhat az 50568, 88747 és az 50574 
lelőhelyekkel. A lelőhely jellegéből adódóan számolni kell további temetkezések 
előfordulásával, valamint település jelenlétével egyaránt. 

Lelőhely név Vlosics-tanya 

Nyilvántartási szám 50556 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

20 

Lelőhely névváltozata Vlasics-tanya; Vlasics László szőlője; Kisszállási út; Jánoshalma 8. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől K-re, a Kisszállásra vezető úttól D-re, a Halomi-Tábla-dűlő É-i 
oldalában található a lelőhely. 

EOV koordináták X 105925; Y 675852 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0371/22 

Lelőhely jellege őskori (bronzkori) temető 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A lelőhely mezőgazdasági munkálatok során került elő az 1950-es években. A 
lelőhely poligon jelenlegi formája alapján, az adattári anyagok pontos azonosítása 
érdekében indokolt a terepi vizsgálatokon alapuló revíziója. A temető közelében 
várható a hozzá kapcsolódó település előkerülése. 



 

 

 

  

Lelőhely név Gyékényes-dűlő, Mélykúti út 

Nyilvántartási szám 50559 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata 10. lelőhely 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől D-re, a Jánoshalma-Mélykút közti úttól K-re, a Gyékényes-dűlő D-i 
részén található a lelőhely. 

EOV koordináták X 101877; Y 673813 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0344/46 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) és Árpád-kori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai és az előkerült lelőhely jellege miatt 
elképzelhető, hogy összetartozik a 69439 nyilvántartási számú lelőhellyel. Terepi 
vizsgálaton alapuló revíziójának elvégzése ajánlott. 

Lelőhely név Dézsmakert 

Nyilvántartási szám 50560 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

22 

Lelőhely névváltozata Jánoshalma 12. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől Ny-ra, a Semlyék nevű határrészben található a lelőhely. 

EOV koordináták X 105266; Y 669097 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0188/45, 0188/46, 0188/48, 0188/47, 0188/49 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok és temetkezések 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás 2004 

Megjegyzés A lelőhely jellege miatt terepi vizsgálatokon alapuló revíziójának elvégzése 
ajánlott, kiterjedése jelentős mértékben bővülhet. 



 

 

 

 

  

Lelőhely név Széchenyi u. 33. 

Nyilvántartási szám 50561 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

23 

Lelőhely névváltozata Jánoshalma 13. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település Ny-i részén, a belterületen található a lelőhely. 

EOV koordináták X 106062; Y 670720 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

1381, 1380, 1386, 1382, 1385, 1387, 1379, 1388 

Lelőhely jellege őskori és népvándorlás kori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (1961, 2004) 

Megjegyzés A lelőhely elhelyezkedése, a terület geomorfológiai adottságai és az előkerült 
leletanyag miatt a lelőhely összetartozhat az 50547 nyilvántartási számú 
lelőhellyel. 

Lelőhely név Borota határkő 

Nyilvántartási szám 50562 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

24 

Lelőhely névváltozata Jánoshalma 14. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől Ny-ra, a Kőhegy-dűlő É-i részén, egy ÉNy-DK irányú löszháton, a 
Jánoshalma-Csávoly közötti úttól D-re található a lelőhely. 

EOV koordináták X 102647; Y 667993 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0202/34, 0206/88, 0203, 0463/3 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) és Árpád-kori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (1961, 2004) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai és a lelőhely jellege alapján a terepi 
vizsgálatokon alapuló revíziójának elvégzése ajánlott. Mérete jelentős mértékben 
növekedhet. 



 

 

 

 

  

Lelőhely név Epres 

Nyilvántartási szám 50565 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

25 

Lelőhely névváltozata Jánoshalma 17. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település ÉNy-i részén a belterületen helyezkedik el a lelőhely. 

EOV koordináták X 107218; Y 670860 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

705, 704, 539, 540, 553, 552, 710, 707, 706, 708, 711, 709, 550, 549, 551, 541, 
545, 544, 543, 547, 546, 548, 542, 713, 712, 703, 554, 556, 555, 559 

Lelőhely jellege feltételezhetően őskori, római kori (szarmata) és Árpád-kori településnyomok, 
török kori földvár 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A 27485, 36260, 36262, 36263, 50565, 50868 és az 50588 nyilvántartású 
lelőhelyek elhelyezkedésük, a terület geomorfológiai adottságai, az előkerülő 
leletanyag alapján valószínűleg egy nagy kiterjedésű lelőhelyhez tartozhatnak. A 
területen helyezkedik el a 17. században épített palánkvár. Nyomai a 18. századi 
katonai felmérésen már nem láthatóak. 

Lelőhely név Fiúiskola (Hétközi udvar) 

Nyilvántartási szám 50568 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

26 

Lelőhely névváltozata Jánoshalma 21. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületén helyezkedik el a lelőhely, a templom mellett és annak 
környékén. 

EOV koordináták X 105921; Y 671369 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

29, 24, 30 

Lelőhely jellege ismeretlen korú temető 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A lelőhelyről származó leletek ajándékként kerültek a múzeum gyűjteményébe. A 
kiterjedése nagyobb lehet, összetartozhat az 50555, 88747 és az 50574 lelőhellyel. 
A lelőhely jellegéből adódóan számolni kell további temetkezések előfordulásával, 
valamint település jelenlétével egyaránt. 



 

 

 

  

Lelőhely név Templom és környéke 

Nyilvántartási szám 50574 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

27 

Lelőhely névváltozata Templom déli oldala; Béke tér; Jánoshalma 22. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületén helyezkedik el a lelőhely, a templom mellett és annak 
környékén. 

EOV koordináták X 106013; Y 671342 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

25, 24, 40 

Lelőhely jellege újkori településnyom, valamint középkori és újkori temetkezések 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A lelőhelyről származó leletek ajándékként kerültek a múzeum gyűjteményébe. A 
kiterjedése nagyobb lehet, összetartozhat az 50568, 88747 és az 50555 
lelőhelyekkel. A lelőhely jellegéből adódóan számolni kell további temetkezések 
előfordulásával, valamint település jelenlétével egyaránt. Korábbi kutatások 
alapján feltételezhető, hogy a lelőhely és környéke a középkori Csőszapa, illetve a 
törökkori rác településsel, Jankó/Jankószállással azonosítható. Szakirodalmi 
utalások: Wicker 2004. 

Lelőhely név Móricz Zsigmond utca  

Nyilvántartási szám 50576 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

28 

Lelőhely névváltozata Jánoshalma 23. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település DNy-i végén, belterületen helyezkedik el a lelőhely. 

EOV koordináták X 104977; Y 670379 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

1842, 1828, 1829, 1831, 1832, 1833, 1834, 1839, 1840, 1841, 1843, 1844, 1845, 
1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 2475 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok és temetkezések 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés Kiterjedése pontosan nem ismert, feltételezhetően jóval nagyobb. Az 50862 
nyilvántartási számú lelőhellyel összetartozhat. 



 

 

 

 

  

Lelőhely név Gyékényes-dűlő 

Nyilvántartási szám 50578 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

29 

Lelőhely névváltozata Jánoshalma 24. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől D-re, a Gyékényes-dűlő K-i részében helyezkedik el a lelőhely. 

EOV koordináták X 102869; Y 674417 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0344/48 

Lelőhely jellege népvándorlás kori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés Terepi vizsgálaton alapuló revíziójának elvégzése ajánlott. 

Lelőhely név Sertéshizlalda (Bajai út)   

Nyilvántartási szám 50581 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

30 

Lelőhely névváltozata Jánoshalma 26. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől DNy-ra a Kőhegy-dűlő É-i részén, Jánoshalma-Csávoly közötti 
műúttól D-re található a lelőhely. 

EOV koordináták X 103058; Y 668123 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0202/36, 0202/35, 0202/37, 0202/39 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) és népvándorlás kori szórványleletek 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés Terepi vizsgálatokon alapuló revíziójának elvégzése erősen ajánlott, mérete 
jelentősen változhat. 



 

 

 

  

Lelőhely név Terézhalmi major 

Nyilvántartási szám 50584 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

32 

Lelőhely névváltozata Szentdemeter; Jánoshalma 29. lh.  

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől ÉK-re a Jánoshalma-Kunfehértó közötti vasút É-i oldalán található a 
lelőhely. 

EOV koordináták X 107360; Y 673766 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0465/5, 0465/6 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok és Árpád-kori valamint középkori temetők 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (1959, 2004) 

Megjegyzés Az elhelyezkedése és az előkerült leletanyag alapján összetartozik az 53054 
nyilvántartási számú lelőhellyel. Mérete valószínűleg nagyobb, erősen indokolt a 
terepi kutatásokon alapuló revíziójának elvégzése. 

Lelőhely név Jankovobesa-palánk 

Nyilvántartási szám 50588 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

34 

Lelőhely névváltozata Jánoshalma 32. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületének ÉNy-i részén található a lelőhely. 

EOV koordináták X 107312; Y 671004 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

567, 565, 566, 561, 568, 564, 562/1, 569, 562/2, 572, 573, 563, 575, 574, 571, 577, 
576, 579, 578, 582, 559, 560, 570, 583, 4543 

Lelőhely jellege római kori (szarmata), Árpád-kori, késő középkori és kora újkori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

helyszíni szemle (1957, 1958, 1961) 

Megjegyzés A 27485, 36260, 36262, 36263, 50565, 50868 és az 50588 nyilvántartású 
lelőhelyek elhelyezkedésük, a terület geomorfológiai adottságai, az előkerülő 
leletanyag alapján valószínűleg egy nagy kiterjedésű lelőhelyhez tartozhatnak. 
Feltételezhetően itt helyezkedett el a törökkori palánkvár. 



 

 

 

  

Lelőhely név Keserű 

Nyilvántartási szám 50862 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

35 

Lelőhely névváltozata (Gyékényes északi peremén) Halász u. folytatása; Jánoshalma 33. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületének Ny-i részén, a keserűi határrészben, a Gyékényes É-i 
peremén, a Halász u. folytatásában található löszdombon található a lelőhely. 

EOV koordináták X 105053; Y 670500 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 
1877, 1878, 1868 

Lelőhely jellege népvándorláskori (avar) és késő középkori településnyomok valamint késő 
középkori temető 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

helyszíni szemle (1959, 1961) 

Megjegyzés Kiterjedése pontosan nem ismert, feltételezhetően jóval nagyobb. Az 50576 
nyilvántartási számú lelőhellyel összetartozhat. A korábbi kutatások ugyan 
bizonytalanul, de a középkori Árokháza - Árokháza településsel hozták 
kapcsolatba. Lehetséges, hogy az előkerült temetőrészlet egy törökkori rác temető 
lehetett. Szakirodalmi utalás: Wicker 2004. 

Lelőhely név Holács-ház 

Nyilvántartási szám 50868 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

36 

Lelőhely névváltozata Bíró Béla u. (Orczy u.) 113.; Jánoshalma 34. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületének ÉNy-i részén található a lelőhely. 

EOV koordináták X 107319; Y 671065 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

4510, 4497, 570, 4543, 571, 572, 4516/2, 4509 

Lelőhely jellege római kori (szarmata); középkori és késő középkori településnyomok valamint 
római kori (szarmata), középkori és késő középkori, törökkori temetők 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

helyszíni szemle (1961) 

Megjegyzés A 27485, 36260, 36262, 36263, 50565, 50868 és az 50588 nyilvántartású 
lelőhelyek elhelyezkedésük, a terület geomorfológiai adottságai, az előkerülő 
leletanyag alapján valószínűleg egy nagy kiterjedésű lelőhelyhez tartozhatnak. 
Szakirodalmi utalás: Wicker 2004. 



 

 

 

 

  

Lelőhely név Hergyevicza - Kecskés Ferenc tanyája  

Nyilvántartási szám 50869 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

37 

Lelőhely névváltozata Jánoshalma 36. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől D-re a Hergyevicza határrészben helyezkedik el a lelőhely. 

EOV koordináták X 95516; Y 667788 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0236/31, 0236/19 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

helyszíni szemle (1961, 1965) 

Megjegyzés A terepi vizsgálatokon alapuló revíziójának elvégzése ajánlott. 

Lelőhely név Kiserdő - Haladás Tsz. 

Nyilvántartási szám 50872 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

38 

Lelőhely névváltozata Jánoshalma 37. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől K-re a Kisszállásra és Kunfehértóra vezető utak közötti területen 
helyezkedik el a lelőhely. 

EOV koordináták X 106524; Y 676272 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0397/24 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) és középkori településnyomok, valamint szarmata és 
középkori temetkezések 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

helyszíni szemle (1961, 1967, 1970) 

Megjegyzés - 



 

 

 

  

Lelőhely név Gyékényes-dűlő II. 

Nyilvántartási szám 50874 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

39 

Lelőhely névváltozata Jánoshalma 38. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől D-re a Gyékényes-dűlő ÉK-i részén a környezetéből erősen 
kiemelkedő ÉNy-DK irányú löszháton található a lelőhely. 

EOV koordináták X 102953; Y 674640 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0344/48 

Lelőhely jellege népvándorlás kori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai és a lelőhely jellege alapján elképzelhető, hogy 
az 50904 és a 72679 nyilvántartási számú lelőhellyel összetartozik. Terepi 
vizsgálatokon alapuló revíziójának elvégzése ajánlott. 

Lelőhely név Ádám Antal ajándéka 

Nyilvántartási szám 50878 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

40 

Lelőhely névváltozata Kiss Ernő u. 65.; Jánoshalma 40. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületéről származhatnak a leletek. 

EOV koordináták X 106157; Y 672331 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

3716, 3719/1, 3720, 3719/2, 3723, 3671, 3670, 3674, 3675, 3635 

Lelőhely jellege késő középkori és kora újkori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A leletek ajándékként kerültek a múzeum gyűjteményébe. Előkerülési helyük 
pontosan nem ismert, de minden bizonnyal a település belterületéről származnak. 



 

 

 

  

Lelőhely név Kiserdő - Iskola-dűlő  

Nyilvántartási szám 50880 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

41 

Lelőhely névváltozata Jánoshalma 41. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől K-re, a Kunfehértóra vezető úttól D-re helyezkedik el a lelőhely. 

EOV koordináták X 106787; Y 676339 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0397/24, 0399, 0402/21, 0402/3, 0402/46, 0397/26, 0397/27,  

Lelőhely jellege feltételezhetően késő középkori településnyom 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A lelőhely bizonytalan jellege miatt terepi vizsgálatokon alapuló revíziójának 
elvégzése ajánlott. 

Lelőhely név Halmi-tábla K-i rész  

Nyilvántartási szám 50890 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

42 

Lelőhely névváltozata Kiserdő, Iskola-dűlő; Jánoshalma 45. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől K-re, a Kunfehértóra vezető úttól D-re, egy ÉNy-DK irányú löszháton 
található a lelőhely. 

EOV koordináták X 105956; Y 674918 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0363/12, 0363/13, 0363/14 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai és az előkerült lelőhely jellege alapján 
elképzelhető, hogy összetartozik az 50891 és az 50896 nyilvántartási számú 
lelőhellyel. A terepi vizsgálatokon alapuló revíziójának elvégzése ajánlott, mérete 
bővülhet. 



 

 

 

  

Lelőhely név Halmi-tábla 

Nyilvántartási szám 50891 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

43 

Lelőhely névváltozata Jánoshalma 46. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől K-re, a Kunfehértóra vezető úttól D-re, egy ÉNy-DK irányú löszháton 
található a lelőhely. 

EOV koordináták X 105791; Y 675047 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0363/15, 0363/16 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai és az előkerült lelőhely jellege alapján 
elképzelhető, hogy összetartozik az 50890 és az 50896 nyilvántartási számú 
lelőhellyel. A terepi vizsgálatokon alapuló revíziójának elvégzése ajánlott, mérete 
bővülhet. 

Lelőhely név Halmi-tábla, Brecska-tanya  

Nyilvántartási szám 50896 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Jánoshalma 47. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől K-re, a Kunfehértóra vezető úttól D-re, egy ÉNy-DK irányú löszháton 
található a lelőhely. 

EOV koordináták X 105616; Y 675129 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0363/17, 0363/19, 0363/18 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai és az előkerült lelőhely jellege alapján 
elképzelhető, hogy összetartozik az 50890 és az 50891 nyilvántartási számú 
lelőhellyel. A terepi vizsgálatokon alapuló revíziójának elvégzése ajánlott, mérete 
bővülhet. 



 

 

 

  

Lelőhely név Halmi-tábla, Brecska-tanya II.   

Nyilvántartási szám 50897 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Jánoshalma 48. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől K-re a Halomi-tábla-dűlőben helyezkedik el a lelőhely egy ÉNy-DK 
irányú löszháton. 

EOV koordináták X 105425; Y 674722 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0363/17, 0363/18 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai és a lelőhely jellege alapján területe nagyobb 
lehet, helyszíni vizsgálaton alapuló revíziójának elvégzése ajánlott. 

Lelőhely név Halomi-tábla-dűlő, Tangazdaság 

Nyilvántartási szám 50898 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

46 

Lelőhely névváltozata Halomi-tábla-dűlő K-i rész; Jánoshalma 49. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől D-re, a Halomi-tábla-dűlő D-i részén egy kisebb ÉNy-DK irányú 
löszháton fekszik a lelőhely. 

EOV koordináták X 104660; Y 674491 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0357/94, 0357/93, 0357/89, 0357/92, 0357/91, 0357/90, 0357/95, 0357/54, 
0357/55 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai és a lelőhely jellege alapján területe nagyobb 
lehet, helyszíni vizsgálaton alapuló revíziójának elvégzése ajánlott. Elképzelhető, 
hogy az 50900 nyilvántartási számú lelőhellyel egybetartozik. 



 

 

 

  

Lelőhely név Halomi-tábla-dűlő 

Nyilvántartási szám 50899 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Jánoshalma 50. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől D-re, a Halomi-tábla-dűlő középső részén egy ÉNy-DK irányú 
löszháton fekszik a lelőhely. 

EOV koordináták X 104823; Y 674840 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0357/113, 0363/30, 0363/74, 0363/75, 0363/76, 0357/94, 0357/93, 0357/92, 
0357/91, 0357/90, 0357/89, 0357/95 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai és a lelőhely jellege alapján területe nagyobb 
lehet, helyszíni vizsgálaton alapuló revíziójának elvégzése ajánlott. Elképzelhető, 
hogy az 50899, 50901, 50902, 50903 nyilvántartási számú lelőhelyek egybe 
tartoznak. 

Lelőhely név Halomi-tábla-dűlő, Tangazdaság II. 

Nyilvántartási szám 50900 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Jánoshalma 51. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől D-re, a Halomi-tábla-dűlő D-i részén egy kisebb ÉNy-DK irányú 
löszháton fekszik a lelőhely. 

EOV koordináták X 104490; Y 674383 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0357/53 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai és a lelőhely jellege alapján területe nagyobb 
lehet, helyszíni vizsgálaton alapuló revíziójának elvégzése ajánlott. Elképzelhető, 
hogy az 50898 nyilvántartási számú lelőhellyel egybetartozik.  



 

 

 

  

Lelőhely név Halomi-tábla-dűlő II. 

Nyilvántartási szám 50901 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Jánoshalma 52. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől D-re, a Halomi-tábla-dűlő középső részén egy ÉNy-DK irányú 
löszháton fekszik a lelőhely. 

EOV koordináták X 105228; Y 674975 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0363/25, 0363/26, 0363/27 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai és a lelőhely jellege alapján területe nagyobb 
lehet, helyszíni vizsgálaton alapuló revíziójának elvégzése ajánlott. Elképzelhető, 
hogy az 50899, 50901, 50902, 50903 nyilvántartási számú lelőhelyek egybe 
tartoznak. 

Lelőhely név Halomi-tábla-dűlő III. 

Nyilvántartási szám 50902 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Jánoshalom 53. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől D-re, a Halomi-tábla-dűlő középső részén egy ÉNy-DK irányú 
löszháton fekszik a lelőhely. 

EOV koordináták X 105076; Y 674791 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0363/25, 0363/26, 0363/28, 0363/27, 0363/29 

Lelőhely jellege római kori (szarmata), késő középkori és kora újkori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai és a lelőhely jellege alapján területe nagyobb 
lehet, helyszíni vizsgálaton alapuló revíziójának elvégzése ajánlott. Elképzelhető, 
hogy az 50899, 50901, 50902, 50903 nyilvántartási számú lelőhelyek egybe 
tartoznak. 



 

 

 

  

Lelőhely név Halomi-tábla-dűlő IV.  

Nyilvántartási szám 50903 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Jánoshalma 54. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől D-re, a Halomi-tábla-dűlő középső részén egy ÉNy-DK irányú 
löszháton fekszik a lelőhely. 

EOV koordináták X 105029; Y 674980 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0363/29, 0363/30 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai és a lelőhely jellege alapján területe nagyobb 
lehet, helyszíni vizsgálaton alapuló revíziójának elvégzése ajánlott. Elképzelhető, 
hogy az 50899, 50901, 50902, 50903 nyilvántartási számú lelőhelyek egybe 
tartoznak. 

Lelőhely név Gyékényes-dűlő   

Nyilvántartási szám 50904 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Jánoshalma 55. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől D-re a Gyékényes-dűlő ÉK-i részén a környezetéből erősen 
kiemelkedő ÉNy-DK irányú löszháton található a lelőhely. 

EOV koordináták X 102839; Y 674939 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0359/30, 0344/48 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai és a lelőhely jellege alapján elképzelhető, hogy 
az 50874 és a 72679 nyilvántartási számú lelőhellyel összetartozik. Terepi 
vizsgálatokon alapuló revíziójának elvégzése ajánlott. 



 

 

 

  

Lelőhely név Kisszállási út, Kusztor Mihály tanyája 

Nyilvántartási szám 53026 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

53 

Lelőhely névváltozata - 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől K-re, a Kisszállásra vezető úttól D-re, a Kovács-dűlő Ny-i részén 
található a lelőhely. 

EOV koordináták X 106002; Y 677049 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0391, 0387/11 

Lelőhely jellege pontosabban nem meghatározható korú településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A lelőhely bizonytalan kormeghatározása, kicsi mérete miatt a terepi vizsgálatokon 
alapuló revíziójának elvégzése ajánlott. 

Lelőhely név 52. km-szelvény 

Nyilvántartási szám 53035 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata 26. lelőhely 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől ÉK-re, a Terézhalmi-majortól ÉNy-i irányban egy ÉNy-DK irányú 
természetes löszháton található a lelőhely. 

EOV koordináták X 107852; Y 673257 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0466/10 

Lelőhely jellege Árpád-kori és kora újkori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai, a lelőhely jellege és a közelben lévő jelentős 
növényzet miatt a lelőhely mérete bővülhet, lehet, hogy az 53036 nyilvántartási 
számú lelőhellyel összetartozik. A terepi vizsgálaton alapuló revíziójának elvégzése 
ajánlott. 



 

 

 

  

Lelőhely név Terézhalmi-majortól ÉNy-ra 

Nyilvántartási szám 53036 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata 27. lelőhely 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől ÉK-re, a Terézhalmi-majortól ÉNy-i irányban egy ÉNy-DK irányú 
természetes löszháton található a lelőhely. 

EOV koordináták X 107780; Y 673557 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0468/15, 0468/5, 0465/6 

Lelőhely jellege Árpád-kori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai, a lelőhely jellege és a közelben lévő jelentős 
növényzet miatt a lelőhely mérete bővülhet, lehet, hogy az 53035 nyilvántartási 
számú lelőhellyel összetartozik. A terepi vizsgálaton alapuló revíziójának elvégzése 
ajánlott. 

Lelőhely név 55 km szelvénytől Ny-ra, Faddi-tanyától ÉK-re 

Nyilvántartási szám 53048 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

56 

Lelőhely névváltozata 35. lelőhely 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől K-re, a Kiskunhalasra és Kisszállásra vezető út között helyezkedik el a 
lelőhely. 

EOV koordináták X 106238; Y 675449 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0396, 0397/16, 0397/14, 0395/3, 0395/5 

Lelőhely jellege népvándorlás kori (avar) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A lelőhely jellege és a terület geomorfológiai felépítése alapján valószínűleg 
nagyobb kiterjedésű a lelőhely. A terepi vizsgálaton alapuló revíziójának elvégzése 
ajánlott. 



 

 

 

 

 

  

Lelőhely név 55 km szelvénynél  

Nyilvántartási szám 53049 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata - 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől K-re, a Kiskunhalasra és Kisszállásra vezető út között helyezkedik el a 
lelőhely. 

EOV koordináták X 106293; Y 675824 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0397/17, 0398/2 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) és Árpád-kori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés A lelőhely jellege és a terület geomorfológiai felépítése alapján valószínűleg 
nagyobb kiterjedésű a lelőhely. A terepi vizsgálaton alapuló revíziójának elvégzése 
ajánlott. 

Lelőhely név Terézhalom, Kelet 

Nyilvántartási szám 53054 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata 11. lelőhely 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

Árpád-kori és késő középkori településnyomok 

EOV koordináták X 107422; Y 673829 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0465/6, 0465/5, 0465/4, 0465/3 

Lelőhely jellege Árpád-kori és késő középkori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés Elhelyezkedése és az előkerült leletanyag alapján összetartozik az 50584 
nyilvántartási számú lelőhellyel. Mérete valószínűleg nagyobb, erősen indokolt a 
terepi kutatásokon alapuló revíziójának elvégzése. A korábbi kutatások alapján a 
lelőhelyen és környékén lehetett a középkori Szentdemeter település, mely a 
törökkorban pusztult el. Szakirodalmi utalás: Wicker 2004. 



 

 

  

Lelőhely név Kisszállási út É, Barna-tanya 

Nyilvántartási szám 53055 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata 12. lelőhely 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől K-re, a Kisszállásra vezető úttól É-ra, egy szabálytalan alakú 
löszháton található a lelőhely. 

EOV koordináták X 106043; Y 678249 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0410/83 

Lelőhely jellege kora újkori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2004) 

Megjegyzés Terepi vizsgálatokon alapuló revíziójának elvégzése ajánlott. 

Lelőhely név Elkerülő út 1. lh. - Semlyék   

Nyilvántartási szám 54074 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 

60 

Lelőhely névváltozata - 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől Ny-ra, a Semlyék nevű határrészben található a lelőhely. 

EOV koordináták X 105196; Y 669356 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0188/54, 0188/51, 0188/52, 0188/53 

Lelőhely jellege őskori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

helyszíni szemle (2005) 

Megjegyzés - 

Lelőhely név Elkerülő út 2. lh. - Gyékényes 

Nyilvántartási szám 54075 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata - 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől DNy-ra a Gyékényes határrész É-i részén, egy löszháton helyezkedik 
el a lelőhely. 

EOV koordináták X 103756; Y 669908 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0270/9, 0270/8, 0270/7 

Lelőhely jellege késő középkori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

helyszíni szemle (2005) 

Megjegyzés - 



 

 

  

Lelőhely név Faddi-dűlő, Kabai-tanya 

Nyilvántartási szám 69433 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Kabai-tanya; HT 33. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől DK-re, a Faddi-dűlő területén, egy ÉNy-DK-i irányú hosszú löszhát 
déli lejtőjén, a Kabai-tanyától DK-re található a lelőhely. 

EOV koordináták X 104476; Y 676125 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0373/19, 0373/20, 0373/18 

Lelőhely jellege őskori (újkőkor) és római kori (szarmata) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2008); ásatás (2009) 

Megjegyzés - 

Lelőhely név Faddi-dűlő   

Nyilvántartási szám 69435 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata HT 34. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől DK-re, a Faddi-dűlő területén, egy ÉNy-DK-i irányú hosszú löszhát 
déli lejtőjén, a Kabai-tanyától DK-re található a lelőhely. 

EOV koordináták X 104226; Y 675948 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0363/52, 0363/51, 0363/53, 0373/17, 0366, 0363/48, 0363/50, 0363/49 

Lelőhely jellege őskori és római kori (szarmata) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2008); ásatás (2009) 

Megjegyzés A gázvezeték fektetéssel érintett területen a lelőhely feltárva. 

Lelőhely név Faddi-dűlő II.  

Nyilvántartási szám 69437 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata HT 35. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől DK-re, a Faddi-dűlő területén, a mélykúti határ közelében, egy a 
környezetéből szigetszerűen kiemelkedő löszhát tetején található a lelőhely. 

EOV koordináták X 103648; Y 675462 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0360/11, 0363/64, 0360/9, 0363/63, 0360/7, 0363/62, 0360/5 

Lelőhely jellege kora újkor, újkor 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2008); ásatás (2009) 

Megjegyzés A gázvezeték fektetéssel érintett területen a lelőhely feltárva. 



 

 

 

  

Lelőhely név Gyékényes-dűlő, Gázelosztó állomás 

Nyilvántartási szám 69439 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata HT 36. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől DK-re, a mélykúti határ közvetlen közelében, a Mélykút-Jánoshalma 
közt futó műút K-i oldalán lévő gázelosztó állomás mellett, attól ÉK-re található a 
lelőhely. 

EOV koordináták X 101748; Y 674029 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0344/46, 0345 

Lelőhely jellege őskori és Árpád-kori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2008); ásatás (2009) 

Megjegyzés A gázvezeték fektetéssel érintett területen a lelőhely feltárva. 

Lelőhely név Hergyevicza, Madarász-tanyától ÉK-re 

Nyilvántartási szám 69443 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata HT 38. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől DNy-ra, a nagy kiterjedésű Hergyevicza-dűlő É-i felében található a 
lelőhely. 

EOV koordináták X 99655; Y 669763 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0248/11, 0248/12, 0248/14, 0248/13, 0248/15, 0248/16, 0248/17, 0250, 0252/21, 
0252/24, 0252/23, 0252/25, 0252/22 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) és Árpád-kori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2008); ásatás (2009, 2010) 

Megjegyzés A gázvezeték fektetéssel érintett területen a lelőhely feltárva. 



 

 

 

  

Lelőhely név Hergyevicza, Madarász-tanyától ÉNy-ra 

Nyilvántartási szám 69451 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Tataházi út; HT 39. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől DNy-ra, a nagy kiterjedésű Hergyevicza-dűlő É-i felében egy ÉNy-DK-
i irányú löszhát É-i lejtőjén található a lelőhely. 

EOV koordináták X 99299; Y 668885 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0248/34, 0248/10, 0248/11, 0248/12, 0248/14, 0248/13, 0248/15, 0248/16, 
0248/32, 0248/17, 0248/18, 0248/35, 0248/33, 0248/36, 0248/37, 0248/19, 
0248/20, 0248/31 

Lelőhely jellege őskori (bronzkor) és Árpád-kori településnyomok valamint Árpád-kori temető 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (1988, 2008); ásatás (2010); adatgyűjtés (2012) 

Megjegyzés A gázvezeték fektetéssel érintett területen a lelőhely feltárva. 

Lelőhely név Hergyevicza, Mátételkei-Kígyós-csatornától K-re 

Nyilvántartási szám 69455 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata HT 40. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől DNy-ra, a nagy kiterjedésű Hergyevicza-dűlő É-i felében, a 
Mátételkei-Kígyós-csatorna K-i partján található a lelőhely. 

EOV koordináták X 98965; Y 668017 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0248/45, 0248/22, 0248/46, 0248/23, 0248/39, 0248/24, 0248/37 

Lelőhely jellege őskori (újkőkor), római kori (szarmata), népvándorlás kori (késő avar) és újkori 
településnyomok valamint szarmata temető 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2008); ásatás (2009, 2010) 

Megjegyzés A gázvezeték fektetéssel érintett területen a lelőhely feltárva. 



 

 

 

 

  

Lelőhely név Hergyevicza, Mátételkei-Kígyós-csatornától Ny-ra 

Nyilvántartási szám 69461 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata HT 41. lh. 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől DNy-ra, a Hergyevicza-dűlő É-i részén, a Mátételkei-Kígyós-csatorna 
Ny-i partján, egy ÉNy-DK irányú természetes löszhát K-i részén található a lelőhely. 

EOV koordináták X 98818; Y 667675 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0218/41, 0218/38 

Lelőhely jellege őskori, római kori (szarmata) és Árpád-kori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2008); ásatás (2009) 

Megjegyzés A gázvezeték fektetéssel érintett területen a lelőhely feltárva. 

Lelőhely név Horvát Tranzit 115. 

Nyilvántartási szám 72679 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Gyékényes-dűlő 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől D-re a Gyékényes-dűlő ÉK-i részén a környezetéből erősen 
kiemelkedő ÉNy-DK irányú löszháton található a lelőhely. 

EOV koordináták X 102851; Y 674814 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0344/48 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) és népvándorlás kori (avar) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

régészeti megfigyelés (2009); ásatás (2010) 

Megjegyzés A lelőhely a horvát-magyar gázszállító vezeték nyomvonalán végzett régészeti 
megfigyelés során került elő. A terület geomorfológiai adottságai és a lelőhely 
jellege alapján elképzelhető, hogy az 50874 és az 50904 nyilvántartási számú 
lelőhellyel összetartozik. Terepi vizsgálatokon alapuló revíziójának elvégzése 
ajánlott. A gázvezeték fektetéssel érintett területen a lelőhely feltárva. 



 

 

 

  

Lelőhely név HT 126, Tábla-dűlő, Zámbó-tanya 

Nyilvántartási szám 73217 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata - 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől K-re, a Jánoshalma-Kiskunhalas közti úttól DK-re, a Zámbó-tanyától 
ÉNy-ra, egy ÉNy-DK-i irányba húzódó tagolt löszháton található. 

EOV koordináták X 105675; Y 677029 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0383/3, 0384, 0385/20, 0381, 0376/21 

Lelőhely jellege népvándorlás kori (avar) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

régészeti megfigyelés (2009); ásatás (2010) 

Megjegyzés A lelőhely a horvát-magyar gázszállító vezeték nyomvonalán végzett régészeti 
megfigyelés során került elő. A gázvezeték fektetéssel érintett területen a lelőhely 
feltárva. További terepi vizsgálatának elvégzése ajánlott, mérete É-ra és D-re is 
növekedhet a geomorfológiai adottságok és a lelőhely jellege miatt. 

Lelőhely név HT 127, Tábla-dűlő 

Nyilvántartási szám 73219 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata - 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől DK-re a Halomi-tábla-dűlő középső részén található, ÉNy-DK irányú, 
kissé szabálytalanul tagolt, egyenetlen felszínű löszháton található a lelőhely.  

EOV koordináták X 105089; Y 676613 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0376/20 

Lelőhely jellege népvándorlás kori (avar) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

régészeti megfigyelés (2009), ásatás (2010) 

Megjegyzés A lelőhely a horvát-magyar gázszállító vezeték nyomvonalán végzett régészeti 
megfigyelés során került elő. A gázvezeték fektetéssel érintett területen a lelőhely 
feltárva. További terepi vizsgálatának elvégzése ajánlott, mérete É-ra és D-re is 
növekedhet a geomorfológiai adottságok és a lelőhely jellege miatt. 



 

 

 

  

Lelőhely név HT 128, Faddi-dűlő, Kabai-tanya II. 

Nyilvántartási szám 73221 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata - 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől K-re, a Halomi-tábla-dűlő D-i részén egy markánsan kiemelkedő, 
ÉNy-DK irányú löszháton található a lelőhely. 

EOV koordináták X 104654; Y 676283 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0373/24 

Lelőhely jellege közelebbről pontosan nem meghatározható, valamint római kori (szarmata) 
településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

régészeti megfigyelés (2009); ásatás (2010) 

Megjegyzés A lelőhely a horvát-magyar gázszállító vezeték nyomvonalán végzett régészeti 
megfigyelés során került elő. A gázvezeték fektetéssel érintett területen a lelőhely 
feltárva. További terepi vizsgálatának elvégzése ajánlott, mérete É-ra és D-re is 
növekedhet a geomorfológiai adottságok és a lelőhely jellege miatt. 

Lelőhely név HT 130, Farkas-tanya 

Nyilvántartási szám 73223 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata - 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől D-re, a Kőhegy-dűlő D-i végén, a Kígyós-főcsatornától Ny-ra egy 
ÉNy-DK irányú löszháton található a lelőhely. 

EOV koordináták X 100048; Y 670906 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0255/94, 0255/8, 0259/12, 0258 

Lelőhely jellege népvándorlás kori (avar) és Árpád-kori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

régészeti megfigyelés (2009); ásatás (2010) 

Megjegyzés A lelőhely a horvát-magyar gázszállító vezeték nyomvonalán végzett régészeti 
megfigyelés során került elő. A gázvezeték fektetéssel érintett területen a lelőhely 
feltárva. További terepi vizsgálatának elvégzése ajánlott, mérete É-ra és D-re is 
növekedhet a geomorfológiai adottságok és a lelőhely jellege miatt. 



 

 

 

 

  

Lelőhely név HT 131, Farkas-tanya II. 

Nyilvántartási szám 73225 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Gyékényes-dűlő 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől D-re, a Kőhegy-dűlő D-i végén, egy ÉNy-DK irányú löszháton 
található a lelőhely. 

EOV koordináták X 99887; Y 670453 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0255/94 

Lelőhely jellege közelebbről nem meghatározható korú és Árpád-kori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

régészeti megfigyelés (2009); ásatás (2010) 

Megjegyzés A lelőhely a horvát-magyar gázszállító vezeték nyomvonalán végzett régészeti 
megfigyelés során került elő. A gázvezeték fektetéssel érintett területen a lelőhely 
feltárva. További terepi vizsgálatának elvégzése ajánlott, mérete É-ra és D-re is 
növekedhet a geomorfológiai adottságok és a lelőhely jellege miatt. 

Lelőhely név HT 132, Hergyevicza, Szulcsán-tanyától Ny-ra 

Nyilvántartási szám 73227 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata - 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől DNy-ra a Hergyevicza határrész Ny-i végén egy ÉNy-DK irányú 
löszháton található a lelőhely. 

EOV koordináták X 98420; Y 666625 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0232/10 

Lelőhely jellege Árpád-kori település és erődítés nyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

régészeti megfigyelés (2009); ásatás (2010) 

Megjegyzés A lelőhely a horvát-magyar gázszállító vezeték nyomvonalán végzett régészeti 
megfigyelés során került elő. A gázvezeték fektetéssel érintett területen a lelőhely 
feltárva. További terepi vizsgálatának elvégzése ajánlott, mérete É-ra és D-re is 
növekedhet a geomorfológiai adottságok és a lelőhely jellege miatt. 



 

 

 

  

Lelőhely név HT 133, Hergyevicza, Ignácz-tanya 

Nyilvántartási szám 73229 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata - 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől DNy-ra a Hergyevicza határrész Ny-i végén egy ÉNy-DK irányú 
löszháton található a lelőhely. 

EOV koordináták X 98228; Y 666162 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0240, 0124/28, 0232/10 

Lelőhely jellege Árpád-kori, újkori és közelebbről nem meghatározható korú településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

régészeti megfigyelés (2009); ásatás (2010) 

Megjegyzés A lelőhely a horvát-magyar gázszállító vezeték nyomvonalán végzett régészeti 
megfigyelés során került elő. A gázvezeték fektetéssel érintett területen a lelőhely 
feltárva. További terepi vizsgálatának elvégzése ajánlott, mérete É-ra és D-re is 
növekedhet a geomorfológiai adottságok és a lelőhely jellege miatt. 

Lelőhely név Lőtér 

Nyilvántartási szám 36266 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata - 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől Ny-ra, a volt katonai lőtér területén a Vadas határrészben 
bizonytalan jellegű középkori lelőhely található. 

EOV koordináták X 107374; Y 669675 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0128, 0126/1, 0126/4, 0126/3 

Lelőhely jellege feltételezhetően középkori leletek 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

adatgyűjtés (2012) 

Megjegyzés A lelőhely bizonytalan eredetű, adattári anyagokból lehetett helyszínét 
azonosítani. A terepi vizsgálatokon alapuló beazonosítása erősen ajánlott. 



 

 

 

  

Lelőhely név Szennyvíztisztító telep 

Nyilvántartási szám 86067 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata - 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől közvetlenül D-re, a szennyvíztisztító telep és a vasúti sínek 
környékén található a lelőhely. 

EOV koordináták X 104683; Y 671158 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

0321/3, 2482/1, 2492/2, 2492/3, 2483/8, 2482/2, 0304/13, 0304/6, 0304/5, 0307, 
0304/20, 0304/17, 0304/11, 0304/24, 0304/25, 0305, 0306/7, 0306/8, 0306/9, 
0306/10, 0306/11, 0306/12, 2491, 0304/22, 0304/11, 0306/2, 0306/3, 0306/4, 
0306/14, 0306/13, 0304/14, 2483/5, 0303, 0304/21, 2490/2, 2483/4, 2483/6, 
2483/7, 0302/21, 0325/7, 0325/6, 0325/4, 0325/5, 0325/8, 0302/22, 0302/23, 
0302/24, 0302/25, 0302/26, 0302/27, 0302/28, 0304/16, 0304/12, 0302/8, 
0302/29 

Lelőhely jellege római kori (szarmata), Árpád-kori településnyomok és ismeretlen korú temető 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (2013); régészeti megfigyelés (2014) 

Megjegyzés - 

Lelőhely név Fecske u 6-8 

Nyilvántartási szám 87259 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata - 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületének ÉNy-i részén, a Fecske utcában és környékén található a 
lelőhely. 

EOV koordináták X 106698; Y 671182 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

223, 219, 211, 299, 228, 208, 207, 209, 212, 227, 204, 224, 213, 205/2, 205/1, 206, 
306, 218, 333 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) és Árpád-kori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

régészeti megfigyelés (2014) 

Megjegyzés Kiterjedésének pontos meghatározása nem lehetséges, mert környezete beépített. 



 

 

 

  

Lelőhely név Orczy u 16-18 

Nyilvántartási szám 87261 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata - 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületén a központban található a lelőhely. 

EOV koordináták X 106499; Y 671401 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

4543 

Lelőhely jellege kora újkori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

régészeti megfigyelés (2014) 

Megjegyzés Kiterjedésének pontos meghatározása nem lehetséges, mert környezete beépített. 

Lelőhely név Bálvány u. 24. 

Nyilvántartási szám 88663 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata - 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületének ÉNy-i részén található a kis kiterjedésű lelőhely. 

EOV koordináták X 107235; Y 671564 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

4356, 4366, 4368, 4367, 3959/4, 3959/5 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyom 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

régészeti megfigyelés (2014) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai, az előkerült lelőhely jellege és leletanyag 
miatt a 27482, 36257, 36259 és a 36258 nyilvántartási számú lelőhelyekkel minden 
bizonnyal összetartozhatnak. 



 

 

 

 

Lelőhely név Dózsa Gy. u. 102-106 

Nyilvántartási szám 88747 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata - 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A település belterületén, a központban, a Dózsa György úton és annak környékén 
található a lelőhely. 

EOV koordináták X 105674; Y 671322 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

2191, 2183, 2182, 2208, 2178, 2179, 2186, 2231, 2220, 2187, 2223, 2227/2, 2232, 
2228, 2224, 2227/1, 2190, 2201 

Lelőhely jellege késő középkori és kora újkori településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

régészeti megfigyelés (2014) 

Megjegyzés  A kiterjedése nagyobb lehet, összetartozhat az 50568, 50555 és az 50574 
lelőhelyekkel. Kiterjedésének pontos meghatározása nem lehetséges a környezete 
beépítettsége okán. 

Lelőhely név Bordó- tanya 

Nyilvántartási szám 92201 Lelőhely közhiteles 
nyilvántartásban 
szereplő sorszáma 
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Lelőhely névváltozata Jánoshalma 11. lelőhely 

Lelőhely 
elhelyezkedése 

A településtől DNy-ra, a Csávolyra vezető műúttól É-ra, a Semlyék határrész ÉK-i 
oldalán található a lelőhely. 

EOV koordináták X 105360; Y 669994 

A lelőhellyel érintett 
helyrajzi számok 

1695/2, 1695/1, 1694, 1696/1, 1696/2, 0186/2, 0186/5, 0186/3, 0186/12 

Lelőhely jellege római kori (szarmata) településnyomok 

A lelőhelyen végzett 
tevékenység és ideje 

terepbejárás (1961, 2004); adatgyűjtés (2016) 

Megjegyzés A terület geomorfológiai adottságai és a lelőhely jellege alapján kiterjedése 
nagyobb lehet, terepi vizsgálatokon alapuló revíziójának elvégzése ajánlott. 


