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Földrajzi áttekintés 

Általános földrajzi jellemzők 

Fülöpszállás Bács-Kiskun megye északi részén, a Solti-sík és a Kiskunsági-homokhát 
kistájakon fekszik.  

A Solti-sík nagyobb része az alacsony ármentes síkság és az enyhén ármentes síkság 
(Nyugaton), kisebbik része pedig az ártéri szintű síkság, ill. a rossz lefolyású alacsony síkság 
(Keleten) orográfiai domborzattípusba sorolható. Jelentősen átalakított mezőgazdasági táj, 
fragmentáltan elhelyezkedő 23%-nyi természetes és féltermészetes növényzettel. Potenciális 
növényzete a Duna mentén ártéri ligeterdő és mocsár, a mentett ártéren zárt keményfaliget és 
láperdő, mocsárrétek mozaikjával, Újsolt–Szabadszállás–Akasztó térségében szikes 
élőhelyekkel, a Turjánvidéken keményfaliget, láprétekkel és láperdőkkel. Nyugaton a 
tájszerkezet meghatározó eleme a Duna hullámterének több helyen megszakadó ártéri 
növényzete. A folyószabályozás és a belvízrendezés a vidék bizonyos részein csökkentette a 
felszíni vízborítás mértékét és idejét, a mocsarak visszaszorultak. A löszsztyeppréti növényzet 
töredékesen maradt fenn. 

A Kiskunsági-homokhát zöme vízbeszivárgási terület fragmentált természetes 
növényzettel, a mélyedésekben középszintű, a homokhátságot nyugatról határoló, a 
lecsapolások ellenére vízben gazdag Turjánvidéken regionális kiáramlási területekkel, a 
mélyedésekben kisebb, ősi szikesekkel. A táj a holocénben folyamatosan erdőssztyepp-jellegű 
volt. Az Alföld egyik legfajgazdagabb, jó regenerációs képességű területe. Flórája erősen 
kötődik a középhegységihez, endemizmusokban gazdag. A gyepek nagy része extenzíven 
használt. A mai erdők 95%-a ültetvény. 

 

Szakirodalom: 

Gyalog László: A földtani térképek jelkulcsa és rétegtani egységek rövid leírása (Bp, 1996) 
dr. Marosi S. Szerk.:, dr. Szilárd J., A dunai Alföld (Bp., 1967) 
Mendöl Tibor: Általános településföldrajz (Bp., 1963) 
 

Internetes források: 
Egyetemi jegyzet, Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Tájvédelmi és 
Környezetföldtani Tanszék,  
MTA-ATK Talajtani Kutató Intézet, http://mta-taki.hu/hu/osztalyok/gis-labor/agrotopo, 2015. 

március 12. 
Méta, Az Alföld kistájainak növényzete, http://www.novenyzetiterkep.hu/node/390#1.3.12., 

2015. március 10. 
Magyarország földtani térképe, http://map.mfgi.hu/fdt100/ 

http://mta-taki.hu/hu/osztalyok/gis-labor/agrotopo
http://www.novenyzetiterkep.hu/node/390#1.3.12
http://map.mfgi.hu/fdt100/
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Ábrák 

 
 

Fülöpszállás területének földtani térképe, MÁFI, 2005. 
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Fülöpszállás területének talajtani térképe, Agrotopo alapján 

(http://mta-taki.hu/hu/osztalyok/gis-labor/agrotopo) 
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Fülöpszállás területének talajérték térképe, Agrotopo alapján 

(http://mta-taki.hu/hu/osztalyok/gis-labor/agrotopo) 
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Fülöpszállás területének talajvastagság térképe, Agrotopo alapján 

(http://mta-taki.hu/hu/osztalyok/gis-labor/agrotopo) 
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Történeti leírás 

A település határain belül már a neolitikum idejétől számolhatunk a korabeli megtelepedés 
nyomaival. A Kígyós-ér közeléből a topográfiai munkálatok során a középső neolitikumra, 

nagyjából a Kr. e. 5-4. évezred fordulójára datálható leletanyag került elő, melyek az Alföldi 
Vonaldíszes kultúrához köthetőek. 

A rézkor időszakából nem ismerünk konkrét lelőhelyeket, de a környező településeken 
számos helyszínről kerültek elő nyomaik, így a település határában is számolhatunk 
jelenlétükkel. 

A korai bronzkorból egy lelőhelyet ismerünk, míg a középső bronzkori Vatya-kultúra 
idejében találkozunk az első sűrű településhálózattal. 

A késő bronzkori Halomsíros kultúra hagyatékához köthető impozáns bronz kard ismert a 
Kiskunsági Tsz területéről. 

A vaskor időszakából nem ismerünk lelőhelyet, de a régióban zajlott kutatások alapján a 
szkíták, majd pedig a kelták is uralták a területet. 

A szarmaták a Kr. u. 1-5. században uralták a Dunától K-re eső alföldi részeket. Számos 
település ismert a felszíni kutatásokból, és néhány temetőjük is előkerült szórványosan a 

település határában. 
Az avarok népe 568-ban egyesíti a Kárpát-medencét. Hatalmi központjuk a Duna-Tisza-

közén keresendő, jelentős fejedelem sírja Kunbábony határából ismert, de Kiskőrös 
környékén is komoly központtal számolhatunk. Fülöpszállás határából több temetőjük is 
ismert, melyek közül kiemelendő a Budai-tanya mellett előkerült, veretes övvel eltemetett 
késő avar, 8. században földbe került harcos sírja. 

A település határából jó néhány helyről kerültek elő Árpád-kori megtelepedésre utaló 
nyomok, melyek egy sűrű településhálózatra utalnak. A tatárjárás és a 13. századi gazdasági 
változások egy pusztásodási folyamatot indítottak el, melynek nyomán nagyobb, 
központosított települések jöttek létre a Duna-Tisza-közén. 

A középkori forrásokban Buzganszállás (Buzganzallas ~ Buzogány) és Kathlabugaszállása 

(Kathlabugazallasa v. Karlabugazallasa) alakokban említenek települést a Solti-síkon. 
Csupán a 16. század közepétől találkozunk a Philephaza, Phülepszalasa, Filepszallasa, Kunn 

Fülöpszállás, Fülöpszállása névalakokkal.   
1333. február 13-án a budai káptalan eljár Paraboh kun nemes fiának, István halálának 

ügyében. Okiratában említi Vancsuk (Wanchuk) fia Köncsögöt (Kunchegh), Arbuz fia 

Buzgánt (Buzkan) és Ögödej (Vgudey) fia Tatárt (Tatar) kun előkelőket. Buzgánszállás neve 
valószínűleg az előbb említett Buzkan személynévből jött létre. 

1423. szeptember 29-én Zsigmond király felszólítja a Körősön lakó nemeseket és 
Kecskemét királyi város hatóságát, hogy a kunok szállásait, Szabadszállást (Zombatzallas), 

Buzgánszállást (Buzganzallas), amelyek Mindszent (Mindzenth) és Máriamagdolna 
(Bodagazzoneghaza) közelében találhatók, ne háborgassák. 

1461. szeptember 27-én I. Mátyás oklevélben utasítja Fejér megye Solt székét, hogy járjon 
el Tetétleni Mihály és rokonai ügyében, akik károkat okoztak Bátmonostori Töttös Vecse 

falujának határában. A per tárgya egy szántóterület, mely Vecse területén található, a 
Karhlabugazallasa/Kathlabugazallasa „tatár szállás” felé tartó út mentén. Vecsét keletről 
határolta akkoriban Csergh, Fejéregyház és Csanád. Ezekkel pedig határos Bösztör, 
Kunszentmiklós, Szabadszállás és Fülöpszállás. Bösztör a 15. században ugyanezen a néven, 
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Szabadszállás pedig Szombatszállás néven ismert. Kunszentmiklós Tatárfalva, és Tatárszállás 
néven szerepel a forrásokban. Valószínű tehát, hogy Fülöpszállás, vagy annak É-i részén egy 
eddig nem ismert település lehet a kérdéses tatár (kun) szállás. A peres terület pedig Vecse 
DK-i szélén, Csanád középkori faluhoz közel, az egykori szabadszállás-fülöpszállási út 
mentén fekhetett.  

Valószínűleg 1529-ben, az alföldet feldúló török-rác hadjárat idején hagyják el lakosai. 
Néhány évtizedig bizonyosan lakatlan. 1546-ban, 1559-ben a török adójegyzékben 
Filipszállás néven lakatlan puszta, 1562-ben Alsófilipszállás néven ismét falu, és 1590-ig 

viszonylag állandó népességgel folyamatosan lakott. 

Ezzel párhuzamosan megjelenik Felsőfilipszállás a török jegyzékekben: 1562-ben, 1580-

ban és 1590-ben puszta, melyet Szabadszállás és Alsófilipszállás lakói használnak. Erős a 
gyanú, Felsőfilipszállás a homokhátsági Balázs-puszta D-i része, illetve annak tágabb 
környéke volt, mely jelenleg is Fülöpszálláshoz tartozik. A török defter szerint kijelölt határai 
vannak, azonban azt nem tudjuk hol húzódtak e határvonalak. Árulkodó azonban Balázs-

puszta D-i részén, Fülöpházától 3 km-re, DNy-ra a Strázsa-hegy elnevezés. Valószínű, hogy a 
török időkben itt legeltető pásztorok (szabadszállásiak és alsófülöpszállásiak) használták 
megfigyelésre, s nevezték el ezt a homokhalmot. Később nem találkozunk nevével az 
iratokban.  

Fülöpszállás a 15 éves háború idején elnéptelenedik. Thurzó Szaniszló nádor 1622-ben 

megerősíti kiváltságaikban a kiskunokat és visszatelepíti őket elhagyott falvaikba, 

Szentmiklósra, Szabadszállásra, Lacházára és Fülöpszállásra. 1647-ben ismét szerepel a 
dézsmajegyzékben.  

1666-ból, Nagykőrös levéltárából származik egy kihallgatási jegyzőkönyv, melyből 
kiderül, hogy a Duna-Tisza-köze több településének lakóit, köztük a fülöpszállásiakat is 
sarcolta Izsáki Gergely társaival. Izsákit utolérte a végzet, a sokáig rabolt izsáki lakosok 
összefogtak ellene, és megölték. A rabló halálának körülményeit vizsgáló jegyzőkönyvben 
említenek egy 46 éves, János nevű „Kunn Fülöpszállási” lakót. Elmondja, hogy „elmúlt 
esztendöben az én lovamat és Kis Ferenczét el vonvan Isáki Gergely, az vármegye utánok 
támadván elnyerte tölle, egyébaránt oda vesztötte volna…” 

1668-ban a vármegye kihallgatja a fülöpszállási Szabó Miklós és Simon Jánost a falu 
helyzetéről, a török sanyargatásairól. Elmondják, hogy a török háromszor szedi be a „császár 

adaját”, s kötelezi a lakosokat az érsekújvári várhoz való fuvarozásra. „…Az régi adóban 
ezen falubéliek megtartatnak, hanem az császár adaját háromszor is veszik meg rajtok. 
…Élést (élelmet) is többet vesznek most rajtok, mint annak előtte. …Az újvári szekerezést is 
continuálják. Veszett el öt ökrök s hat lovok.” 

1674-ben és 1678-ban puszta, később Buda visszafoglalásáig csekély lakossággal ismét 
lakott. 

1683-ban lakott, Caraffa osztrák császári tábornok heti 910 poltura élelmezési adót vet ki 
rá. 

1685. év elején pest vármegye főszalgabírája elrendelte, hogy Lacháza, Szabadszállás, 
Szentmiklós és Fülöpszállás minden lakott telek után adózzon 50(!) magyar arannyal, 

különben „mihelt az üdő kinyillik, katonákat küldenek…kelgtekre az urak.” 

IV. Mohamed császár 1686. október 16-án Belgrádban kelt levélből kiderül, hogy a Solt-
széki falvak közül Fülöpszállást is fogadott német katonák vigyázzák. „Jelen magas, 
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tiszteletparancsoló szultáni jel  s világhódító császári tagra (névjegy) alatt tudtól adatik, hogy 
Dömsöd, Tatár Sz. Miklós, Laczháza, Szabad szállás,  Fülöpszállás,  Vecse,  Szent Márton, 
Tas, Tab (Dab) nevű falvak s Kalocsa nevű városbeli ráják (lakosok) a császári táborba 
küldött folyamodásokban…a hódoltság s engedelmesség ösvényén állhatatosan megmaradtak, 
oly intézkedés életbeléptetését kérik, mely által az őket védő német jaszakdsik (katonák) 
védelmi működésűkben minden háborgatástól kimélve, — ök magok, gyermekeik s egész 
családjak a tatárság vagy a csetedsik és szerheddlik általi elfogatás ellen biztosítva, 
…zsarolástól és méltatlanságtól mentek legyenek…” 

1686-ban Buda ostromakor, a Kunszentmiklós, Fülöpszállás, Szabadszállás, 
Szalkszentmárton teljes lakossága a (ráckevei) szigeten húzódott meg a tatároktól való 
félelmükben. Lakói ismét visszatérnek, s lassan újjáépítik a romos falut. 

 1699-ben a Pentz feljegyzi a faluról, hogy „a régi templom kő romjai még láthatók, most 
fából építettek egy újat.” A régi templom minden bizonnyal a középkori kőtemplom. 

Néhány évvel később a kuruc háborúk idején, 1704-ben éri utol ismét a végzet. Bél Mátyás 
így írja le Fülöpszállás szenvedéseit: „A legutolsó, a Rákóczi felkelés idején azonban egyes 
szerencsétlenek, ahogy lenni szokott, először a helyükön maradtak, hogy veszteség nélkül 
otthonukban viselhessenek és tűrhessenek el minden nyomorúságot és bajt; de amíg eme 
elképzelés szerint jártak el, a kóbor és prédára éhes rácok mindjárt 1703-ban úgy 
meggyötörték őket, hogy nem tudtak otthon maradni, bármennyire is akartak. Először 
ugyanezen év decemberében támadták meg őket a rácok, és elhatározták, hogy megfosztják 
őket házi állataiktól és javaiktól. Midőn a mieink szembeszálltak velük, hogy vagy megvédjék, 
vagy visszaszerezzék holmijaikat a rablóktól, azok a falu alatti leshelyekről rájuk törve, 
akkora túlerővel vették körül őket, hogy többségük elesett, és futásnak eredve csak igen 
kevesen tudtak az éjszaka jótékony ködében eljutni a legközelebbi mocsarakhoz, és ott 
sértetlenül megmaradva végül övéikhez hazatérni. És midőn ekkor majd mindenükből 
kifosztva alig valamit tudtak megőrizni az életük fenntartására, a következő év márciusában 
ugyanazon nép fosztogatói váratlanul ismét bekerítették őket, és úgy megfosztották minden 
megmaradt holmijuktól, hogy nem csupán az őket ért kár, hanem a még ezután következőktől 
való félelem és rettegés is megtörte őket, kiváltképpen mivel hol ezek, hol meg azok naponta 
zaklatták, dúlták, mészárolták őket. így azután a falut nagy ínségükben magára hagyva, 
kénytelenek voltak máshova költözni, és a halálnál is nyomorúságosabb életüket részben 
napszámbérből, részben a legterhesebb munkával tengetni. E csapás miatt mintegy hat 
esztendőt szétszóródva, számkivetésben töltöttek…1713-ban visszatértek saját tűzhelyeikhez a 
hosszú számkivetésből, s a falut betelepítették földhöz ragadt, de számos házikójukkal, már 
ahogy telt szegénységükből. Középen van a templom, melyet saját költségükön emeltek, mivel 
az a földdel lett egyenlővé…” 

 

Szakirodalom: 

Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I., Budapest, 1987. 
Káldy-Nagy Gyula: A szegedi szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben 

(Dél-Alföldi Évszázadok 24. Szeged, 2008) 
Maksay Ferenc: A magyar falu középkori településrendje (Bp., 1971) 
Pánya István: Településföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyében, A Solti-sík történeti 
földrajza, (kézirat), Kecskemét, 2016. 
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Rácz Tibor Ákos: Árpád-kori települések szerkezetének sajátosságai Pest megyében, In: 
Benkő Elek – Kovács Gyöngyi (szerk.): A középkor és a kora újkor régészete 
Magyarországon. Budapest 2010, 69–79. 

Szabó István: A középkori magyar falu (Bp., 1969) 
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Régészeti lelőhelyek 

A településen összesen 47 db terepen azonosított és 8 db azonosítatlan lelőhely ismert. 
Előbbiből a Fülöpszállás – Vörös csillag Tsz ÉK lelőhely feldolgozása folyamatban van, ezért 
az alábbi táblázatban azonosító nélkül szerepel. 

Fülöpszállás teljes területén módszeres régészeti topográfiai kutatás nem történt 2016-ig. 

Tervszerű, kisebb területet érintő kutatást végzett Kustár Rozália a Kiskunsági Nemzeti Park 
területén, a Kelemen-szék körül. Az általa feltérképezett lelőhelyek a táblázatban „KNP” 
névvel szerepelnek. 

Tervszerű feltárás nem történt, csak helyszínelések és kisebb leletmentések érintették a 
települést ez idáig. A település szennyvízhálózatának kiépítéséhez párhuzamosan teljes körű 
régészeti megfigyelés történt a belterületen, ami az eddigi munkálatok közül a legkiterjedtebb 
volt. 
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Régészeti érdek  területek 

Azonosító Sorszám Lelőhelynév HRSZ 
EOV 

(X) 

EOV 

(Y) 
Szakanyag Jelenség Tevékenység 

28065 7 Biczó-tanya                         0335/3 159948 666370 

Négy évtized régészeti kutatásai Bács-

Kiskun megyében (1949-1989) [Cumania 

12 (1990) 81-233]; Régészeti kutatások 
Bács-Kiskun megyében (1960-1971) 

[Cumania 1 (1972), 233-261]; Zwei 

Bronzeschwerter im Museum von 

Kecskemét [Cumania 4 (1976), 15-20]; 

Jelentés helyszíni szemléről (Fülöpszállás-

Biczó-tanya) [KJM Rég. Ad. 68.182.]; 

Fülöpszállás-Biczó-tanya. [RégFüz Ser. I.  
22 (1969) 10.] 

Raktárlelet, bronzkor, forrás: 
Jelentés helyszíni szemléről 

(Fülöpszállás-Biczó-tanya); 

Telepnyom (felszíni), bronzkor, 
forrás: ua. 

Helyszíni szemle, 
Horváth Attila, 1968 

28066 2 
Vöröscsillag 

Tsz                      

0382/4, 

0382/12 
162402 663761 

Négy évtized régészeti kutatásai Bács-

Kiskun megyében (1949-1989) [Cumania 

12 (1990) 81-233]; Jelentés 
leletbejelentésről (Fülöpszállás-

Vöröscsillag Tsz) [KJM Rég. Ad. 81.452.] 

Temető, szarmata, forrás: Jelentés 
leletbejelentésről (Fülöpszállás-

Vöröscsillag Tsz) 

Adatgyűjtés, Horváth 
Attila, 1976 

28067 3 
Kiskunsági 

Mtsz                      
0328/4 160755 666818 

Négy évtized régészeti kutatásai Bács-

Kiskun megyében (1949-1989) [Cumania 

12 (1990) 81-233]; Régészeti kutatások 
Bács-Kiskun megyében (1960-1971) 

[Cumania 1 (1972), 233-261]; 

Fülöpszállás-Kiskunsági Mtsz. [RégFüz 
Ser. I. 22 (1969) 42.] 

Temető, késő avar kor; 
Telepnyom (felszíni), bronzkor 

Helyszíni szemle, H. 
Tóth Elvira, 1968 
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28069 4 
Általános 

iskola                  

594, 591, 

595, 

587/5, 

587/1, 

592, 597 

164002 664590 

Előzetes régészeti dokumentáció, 
Fülöpszállás vízellátó rendszer, 2015 
[650/77/2015]; Négy évtized régészeti 

kutatásai Bács-Kiskun megyében (1949-

1989) [Cumania 12 (1990) 81-233]; 

Régészeti kutatások Bács-Kiskun 

megyében (1960-1971) [Cumania 1 (1972), 

233-261]; Fülöpszállás-Általános iskola. 
[RégFüz Ser. I. No. 17 (1964) 45.] 

Telep általában, szarmata 

Adatgyűjtés, Cséki 
Andrea, 2015; 

Helyszíni szemle, H. 
Tóth Elvira, 1963 

28071 6 Ady Endre u.          

96, 95, 

97, 51, 

50, 52, 

54, 55, 87 

163589 664324 

Előzetes régészeti dokumentáció, 
Fülöpszállás vízellátó rendszer, 2015 

[650/77/2015] 

Szórványlelet, kora újkor 

Adatgyűjtés, 
Ismeretlen, 1980; 

Adatgyűjtés, Cséki 
Andrea, 2015 

77301 43 
Budai-tanyától 

ÉK-re 

075/41, 

086, 

087/11 

169095 670198 

Jelentés helyszíni szemléről, Fülöpszállás, 
Budai-tanyától ÉK-re, 2011. [KÖH 

600/1407/2011] 

Sír, avar kor, forrás: Jelentés 
helyszíni szemléről, Fülöpszállás, 

Budai-tanyától ÉK-re, 2011. 

Helyszíni szemle, 
Somogyvári Ágnes - 

Székely György, 
2011 
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82299 44 
Középkori 

településmag 

994, 661, 

657, 

658/2, 

658/1, 

680/1, 

677, 676, 

659, 660, 

645, 

1178/2, 

586, 672, 

671, 

1042, 

1022, 

1043, 

1017/1, 

668, 666, 

1008, 

1007, 

1014, 

1012, 

1013, 

1010, 

1009, 

1015, 

544, 548, 

557/2, 

555, 549, 

554, 552, 

553, 550, 

556, 

557/1, 

163911 664512 

Előzetes régészeti dokumentáció, 
Fülöpszállás vízellátó rendszer, 2015 

[650/77/2015]; Előzetes régészeti 
dokumentáció, Fülöpszállás önálló 

vízellátó rendszer, 2014 [600/909/2014]; 
Jelentések és lelőhelybejelentő adatlapok 

Bács-Kiskun megye területéről, 2012 [V-P-

100/00968/2012]; Jelentés régészeti 
megfigyelésről, Fülöpszállás, 2013 

[LLTK/1831/2013] 

Telepnyom (felszíni), középkor, 

forrás: Jelentések és 
lelőhelybejelentő adatlapok Bács-

Kiskun megye területéről, 2012; 
Telepnyom (felszíni), kora újkor, 
forrás: ua.; Telepnyom (felszíni), 
újkor, forrás: Jelentés régészeti 
megfigyelésről, Fülöpszállás, 

2013 

Régészeti felügyelet, 
Sz. Wilhelm Gábor, 
2013; Adatgyűjtés, 
Sz. Wilhelm Gábor, 
2014; Adatgyűjtés, 
Sz. Wilhelm Gábor, 
2012; Adatgyűjtés, 
Cséki Andrea, 2015 
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558, 559, 

562, 582, 

600, 602 

85357 45 Bartók B. u. 4. 
863, 862, 

861 
164958 664571 

Jelentés régészeti megfigyelésről, 
Fülöpszállás, 2013 [LLTK/1831/2013] 

Telepnyom (felszíni), bronzkor, 
forrás: Jelentés régészeti 

megfigyelésről, Fülöpszállás, 

Régészeti felügyelet, 
Sz. Wilhelm Gábor, 

2013 
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2013 

85359 46 
Teleki Pál u 

vége 

0419/7, 

0419/8, 

0419/6, 

0419/10, 

0418, 

0380, 

0419/13, 

0419/12, 

0419/9, 

0419/16, 

0419/15, 

1178/1 

162784 663815 
Jelentés régészeti megfigyelésről, 

Fülöpszállás, 2013 [LLTK/1831/2013] 

Telepnyom (felszíni), szarmata, 
forrás: Jelentés régészeti 

megfigyelésről, Fülöpszállás, 
2013; Telepnyom (felszíni), 

Árpád-kor, forrás: ua.; Telepnyom 
(felszíni), újkor, forrás: ua. 

Régészeti felügyelet, 
Sz. Wilhelm Gábor, 

2013 

85361 47 
Vörösmarthy 

u. 17. 
768 164379 664478 

Előzetes régészeti dokumentáció, 
Fülöpszállás vízellátó rendszer, 2015 

[650/77/2015]; Jelentés régészeti 
megfigyelésről, Fülöpszállás, 2013 

[LLTK/1831/2013] 

Telepnyom (felszíni), kora újkor, 
forrás: Jelentés régészeti 

megfigyelésről, Fülöpszállás, 
2013; Telepnyom (felszíni), újkor, 

forrás: ua. 

Régészeti felügyelet, 
Sz. Wilhelm Gábor, 
2013; Adatgyűjtés, 
Cséki Andrea, 2015 

86553 48 Kápolna halom 0314/18 161298 667184 
Jelentés terepbejárásról- Fülöpszállás, 2014 

[LLTK/1857/2014] 

Telepnyom (felszíni), középkor, 
forrás: Jelentés terepbejárásról- 

Fülöpszállás, 2014 

Terepbejárás, Rosta 
Szabolcs, 2014 

86555 49 Nagy-Csopány 

0297/2, 

0297/9, 

0297/8, 

0297/10 

162617 666953 
Jelentés terepbejárásról- Fülöpszállás, 2014 

[LLTK/1857/2014] 

Telepnyom (felszíni), őskor, 
forrás: Jelentés terepbejárásról- 

Fülöpszállás, 2014 

Terepbejárás, Rosta 
Szabolcs, 2014 
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28070 5 
Református 

temető                                                                                                                 

212/8, 

216, 219, 

218/1, 

0375/38, 

0375/37, 

0375/36, 

218/2, 

0375/8, 

0375/9, 

0375/39, 

0375/40, 

0375/35 

162797 664502 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), szarmata, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav; Telep 

általában, Árpád-kor 

Terepbejárás, Biczó 
Piroska, 1986; 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58722 8 KNP001                 0375/99 162848 664859 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), Árpád-kor, 

forrás: Terepbejárási 
dokumentáció, régészeti felmérés, 

történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58723 9 KNP003                 

0375/42, 

0375/101, 

0375/29, 

0375/24, 

0375/25, 

0375/26, 

0375/27, 

0375/28, 

0375/43, 

0375/44 

162572 664094 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), bronzkor-
kora bronzkor, forrás: 

Terepbejárási dokumentáció, 
régészeti felmérés, történeti 

tájhasználat a Felső-Kiskunsági 
szikes tav; Telepnyom (felszíni), 

szarmata, forrás: ua.; Terra 
sigillata, római kor, forrás: ua.; 

Telepnyom (felszíni), Árpád-kor, 

forrás: ua. 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58725 10 KNP006                 0404/19 158997 660720 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Szórványlelet, újkőkor, forrás: 
Terepbejárási dokumentáció, 
régészeti felmérés, történeti 

tájhasználat a Felső-Kiskunsági 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 
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szikes tav 

58726 11 KNP007                 

0414/4, 

0404/20, 

0405 

159170 660759 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), újkőkor, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58727 12 KNP008                 
0398/12, 

0413/1 
159012 660909 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Szórványlelet, középkor, forrás: 
Terepbejárási dokumentáció, 
régészeti felmérés, történeti 

tájhasználat a Felső-Kiskunsági 
szikes tav; Telepnyom (felszíni), 

újkőkor, forrás: ua. 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58743 13 KNP017                 

0422/9, 

0422/12, 

0422/11 

163930 662984 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), őskor, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58746 14 KNP018                 

0419/16, 

0419/19, 

0419/20, 

0419/18, 

0419/17, 

0419/15, 

0419/13 

162699 663723 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), szarmata, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58747 15 KNP019                 

0419/24, 

0419/4, 

0419/26 

162715 663404 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Temető általában, középkor, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 



20 

 

58749 16 KNP020                 
0440/9, 

0440/10 
161882 659039 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), őskor, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58750 17 KNP021                 

0445/11, 

0445/12, 

0445/13, 

0445/14, 

0445/15, 

0445/16, 

0445/17, 

0445/18, 

0445/19 

161710 658573 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), bronzkor, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav; Telepnyom 

(felszíni), szarmata, forrás: ua. 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58778 18 KNP032                 

0417/17, 

0417/15, 

0417/16 

161526 663275 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Szórványlelet, Árpád-kor, forrás: 
Terepbejárási dokumentáció, 
régészeti felmérés, történeti 

tájhasználat a Felső-Kiskunsági 
szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58779 19 KNP033                 0396/9 160742 662387 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), alföldi 
vonaldíszes kerámia, forrás: 
Terepbejárási dokumentáció, 
régészeti felmérés, történeti 

tájhasználat a Felső-Kiskunsági 
szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58780 20 KNP034                 

0414/17, 

0414/18, 

0396/6, 

0396/14, 

0399 

160211 661446 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), alföldi 
vonaldíszes kerámia, forrás: 
Terepbejárási dokumentáció, 
régészeti felmérés, történeti 

tájhasználat a Felső-Kiskunsági 
szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 
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58786 21 KNP040                 

0417/9, 

0417/10, 

0417/11, 

0417/6, 

0417/5, 

0417/8, 

0417/7, 

0417/18, 

0417/14, 

0417/13, 

0417/17, 

0417/16, 

0417/15, 

0417/19, 

0417/12, 

0417/33 

161344 663182 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), őskor, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58787 22 KNP041                 

0392/3, 

0392/2, 

0392/1 

160730 662667 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), ismeretlen 
kor, forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58788 23 KNP042                 0428/4 164362 662715 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), őskor, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58789 24 KNP043                 

0387/37, 

0387/38, 

0224/1, 

0387/34 

159469 662843 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), őskor, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 

történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 
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58809 27 KNP060                 
027/9, 

0409/7 
161136 659177 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), őskor, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58810 28 KNP061                 0409/7 160585 659466 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), őskor, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58811 29 
Nagy I. tanya 

közelében I.                                                                                                                     
0447/7, 

0404/13 
159004 659655 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), újkőkor, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav; 

Szórványlelet, Árpád-kor, forrás: 
ua. 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58812 30 
Nagy I. tanya 

közelében II.                                                                                                                0404/13 158864 659703 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), Árpád-kor, 

forrás: Terepbejárási 
dokumentáció, régészeti felmérés, 

történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav; Telepnyom 

(felszíni), újkőkor, forrás: ua. 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58813 31 KNP064                 

0414/4, 

0404/19, 

0404/17, 

0405 

159339 660494 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Bizonytalan jellegű lelőhely, 
ismeretlen kor, forrás: 

Terepbejárási dokumentáció, 
régészeti felmérés, történeti 

tájhasználat a Felső-Kiskunsági 
szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58814 32 KNP065                 
0404/3, 

0404/19 
159026 660580 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), szarmata, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 
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58815 33 KNP066                 
0404/19, 

0404/17 
158904 660352 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), őskor, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58816 34 KNP067                 
0404/17, 

0404/18 
158772 660281 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Szórványlelet, ismeretlen kor, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58817 35 KNP068                 

0404/15, 

0401/2, 

0400, 

0404/17 

<Null> <Null> 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), őskor, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58818 36 KNP069                 
0404/16, 

0413/1 
158753 660524 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), újkőkor, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58835 37 KNP086                 

0387/23, 

0387/22, 

0387/21, 

0387/25, 

0387/24 

159532 663126 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Bizonytalan jellegű lelőhely, 
szarmata, forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58846 38 KNP097 
0424/1, 

0426/9 
163585 662372 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Szórványlelet, újkor, forrás: 
Terepbejárási dokumentáció, 
régészeti felmérés, történeti 

tájhasználat a Felső-Kiskunsági 
szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 
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58847 39 KNP098                 

0426/33, 

0426/32, 

0426/31 

161939 662008 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Bizonytalan jellegű lelet, 
ismeretlen kor, forrás: 

Terepbejárási dokumentáció, 
régészeti felmérés, történeti 

tájhasználat a Felső-Kiskunsági 
szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58848 40 KNP099                 
0445/10, 

0445/11 
162055 658692 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Telepnyom (felszíni), szarmata, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav; Telepnyom 

(felszíni), újkőkor, forrás: ua. 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58849 41 KNP100                 

0445/7, 

0445/8, 

0445/9, 

0445/10 

162238 658765 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Bizonytalan jellegű lelőhely, 
ismeretlen kor, forrás: 

Terepbejárási dokumentáció, 
régészeti felmérés, történeti 

tájhasználat a Felső-Kiskunsági 
szikes tav 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

58853 42 KNP107                 

0419/17, 

0419/16, 

0419/15, 

0419/18 

162797 663613 

Terepbejárási dokumentáció, régészeti 
felmérés, történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav [KÖH 
600/3136/2007.] 

Bizonytalan jellegű lelet, újkőkor, 
forrás: Terepbejárási 

dokumentáció, régészeti felmérés, 
történeti tájhasználat a Felső-

Kiskunsági szikes tav; 

Bizonytalan jellegű lelet, 
szarmata, forrás: ua.; Bizonytalan 

jellegű lelet, újkor, forrás: ua. 

Terepbejárás, Kustár 
Rozália, 2006 

feldolgozás 
alatt 

- 
Vörös Csillag 

TSZ ÉK 
- 162 972 664 268 

Jelentés Fülöpszállás határában történt 
terepbejárásról 

telepnyom, szarmata, Árpád-kor, 

Késő-középkor 

Terepbejárás, 
Mészáros Mónika-

Bognár Margit, 2016. 
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Azonosítatlan régészeti lelőhelyek 

 

Régészeti érdek  területek 

Azonosító Lelőhelynév Szakanyag Jelenség Tevékenység 

28064 Balázsi puszta 

Jelentés leletbejelentésrol 
(Fülöpszállás-Balázsi puszta) 

[KJM Rég. Ad. 68.77.] 

Temető, ismeretlen kor, forrás: 
Jelentés leletbejelentésrol 

(Fülöpszállás-Balázsi puszta) 
Adatgyűjtés, Kőhegyi Mihály, 1959 

28077 Fülöpszállás környéke VII. 
Magyar régészeti krónika. 
[ArchKözl (1861) 297.] 

Éremlelet, késő Árpád-kor Adatgyűjtés, Ismeretlen, 1832 

28068 Fülöpszállás környéke II. 

Négy évtized régészeti 
kutatásai Bács-Kiskun 

megyében (1949-1989) 

[Cumania 12 (1990) 81-233]; 

Fülöpszállás-Fülöpszállás 
környéke II. [RégFüz Ser. I. 

No. 14. (1961) 43-44.] 

Temető, szarmata Helyszíni szemle, Horváth Attila, 1960 

28072 Fülöpszállás környéke III. 

25 Jahre 

Urgeschichtsforschung in 

Ungarn, 1912-1936 [BRGK 

24/25 (1934/35) (1936), 27-

127] 

Temető, bronzkor nincs adat 



27 

 

28073 Fülöpszállás környéke IV. 

A szarmatakor emlékei 
Magyarországon III. 

[ArchHung 30 (1950), 

Budapest]; A közgyűjtemény 
fejlődése az 1912. évben. 

[Kecskemét MúzKvÉrt 1913, 
143.]; A Nagy Magyar Alföld 
római kori leletei. [Dolgozatok 

VII (1931) 74-186.] 

Temető általában, szarmata Adatgyűjtés, Ismeretlen, 1832 

28074 Fülöpszállás környéke V. 

Magyar régészeti krónika. 
[ArchKözl (1861) 297.]; 

Jelentés a Magyar Nemzeti 
Múzeum 1903. évi állapotáról. 

[Budapest 1904.] 

Szórványlelet, szarmata nincs adat 

28075 Temetői út mellett 
Archäologische Denkmäler der 

Awarenzeit in Mitteleuropa. 

[Budapest 1956, 244 p.] 

Sír általában, avar kor Adatgyűjtés, Ismeretlen, 1891 

28076 Fülöpszállás környéke VI. 
Archäologische Denkmäler der 

Awarenzeit in Mitteleuropa. 

[Budapest 1956, 244 p.] 

Szórványlelet, kora avar kor Adatgyűjtés, Ismeretlen, 1916 



28 
 

Ábrák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 



30 
 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 



33 
 

Hatáselemzés 

Fülöpszállás jelenleg nem rendelkezik településszerkezeti tervvel, a változtatásokat a földhivatali 
nyilvántartáshoz és a tényleges használathoz (beépítéshez) viszonyítva kaptuk meg. 

 

Településhálózati és tájhasználati változás 

A településhálózat hosszú távon nem változik a tervek szerint, új utak létesítése sincs tervben.  

A tervezett Bp-Kelebia vasútvonal érinti a települést. A projekt nagyberuházásnak minősül, így a 
hatályos jogszabályok alapján Előzetes Régészeti Dokumentációt (ERD) kell készíttetni a 
Beruházónak a projekt tervezési fázisában. Az ERD elkészítésére a jelenleg hatályos jogszabályok 
alapján a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ jogosult. 

 

Űeépítésre szánt területek 

A beépítésre szánt terület méretében nem változik.  

A D-i rész Ny-i felében, az egykori Vásártér területén található még beépítetlen belterület. Itt a 
régészeti lelőhelyek közelsége miatt várható esetleges régészeti érintettség. 

A meglévő lakótömbökben található beépítésre váró telkek esetében, amennyiben regisztrált régészeti 
lelőhelyet érintenek, régészeti munkálatokkal kell számolni. Az építkezések nagyságrendjét ismerve a 
Hivatal elsősorban Régészeti megfigyelést fog előírni, melynek elvégzésére a területileg illetékes 
Kecskeméti Katona József Múzeum jogosult. 

 

Gazdasági területi fejlesztés 

A tervezett kereskedelmi szolgáltató területek közül a település D-i részén elhelyezkedő helyszínek 
érintenek régészeti lelőhelyet, itt próba- és megelőző feltárással is számolni kell beépítés esetén, 
melynek elvégzésére a területileg illetékes Kecskeméti Katona József Múzeum jogosult. 

Az ipari területeknél a tervezett juhvágóhíd telke régészeti lelőhely közelében található, itt régészeti 
megfigyeléssel kell számolni a munkálatokhoz kapcsolódóan. 

 

Mezőgazdasági üzemi területek 

Ezek közül a Kurjantó-tanya érint közvetlenül régészeti lelőhelyet. Az érintett területen a földmunka 
végzésekor régészeti munkálatokkal kell számolni. 
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Jogszabályi környezet 

1.1. A régészeti örökség védelmével kapcsolatos alapvető jogszabályok jegyzéke 

a) 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről; 
b) 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről; 
c) 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 
d) 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről; 
e) 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;  

g)   312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról; 
h) 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről; 
i) 19/2010. (IV.3.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről 
és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről; 
j) 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről; 
k) 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről; 
l) 1957. évi 14. törvényerejű rendelet a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való 

védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, 
valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott 
területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről; 
j) 2001. évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról; 
m) 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról; 
n) 47/2001. (III. 27) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról; 
o) 149/2000. (VIII. 31) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa 

Tanács tagállamai között 1992. január 16-án kelt, Valettában aláírt, a régészeti örökség 

védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről; 
p) 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályairól; 
r) 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel 
kapcsolatos szakértői tevékenységről; 
s) 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának 
és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi 
elismerésének részletes szabályairól; 
sz) 14/2015. (III. 11.) MvM rendelet a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére 
jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek 

akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről; 
t) 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 
kapcsolatos szabályokról 

 

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 




