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Szebény község 
 

 
A település látképe délnyugati irányból. 

 

1. Örökségvédelmi hatástanulmány – régészeti munkarész 

A hatástanulmány Szebény község településtervéhez készült. A régészeti munkarész 

elkészítésének célja, hogy a régészeti lelőhelyek és a régészeti érdekű területek 

számbavételével feltérképezze a kulturális örökség elemeit, és a település fejlesztéséhez 

kapcsolódó, földmunkával járó beruházások tervezéséhez és kivitelezéséhez segítséget 

nyújtson. 

Jelen Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze tartalmazza: 

- a település közigazgatási területén belül ismert régészeti lelőhelyekre vonatkozó 

adatokat, valamint a történeti információk elemzéséből levonható következtetéseket, 

- a településhez kapcsolódó terepi ellenőrzés örökségvédelmi hatáselemzését 

A munka során fontos szempont volt, hogy a településfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve, a 

területek régészeti felmérése, lehetőség szerint régészeti terepbejárása megtörténjen. Ez a 
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módszer ugyanakkor csak a nyílt, mezőgazdasági művelés alatt álló területeken hozhat 

eredményt, amelyet a parcellák aktuális fedettsége és az időjárási körülmények is 

befolyásolnak. A módszertől a beépített vagy más módon fedett területeken nem várhatunk 

eredményt.  

 

2. Törvényi előírások 

A régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos törvényi szabályozás alapját a 2001. évi LXIV, a kulturális 

örökség védelméről szóló törvény adja. Ennek értelmében a köz- és magáncélú fejlesztéseket 

– így különösen a terület- és településfejlesztés, területrendezés és településtervezés, 

környezet-, természet- és tájvédelem és az ezzel kapcsolatos beruházások tervezését – e 

védelemmel összhangban kell végezni (3.§), illetve a nyilvántartott régészeti lelőhelyeken a 

földmunkával járó beruházásokat a jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell 

kerülni. Amennyiben azok mégis szükségesek, a régészeti feltárási munkák költségeit annak 

kell fedeznie, akinek a fejlesztés érdekében áll (19.§).  

Nagyberuházás esetén a feltárást megelőzően előzetes régészeti dokumentációt kell 

készíttetni (23.§), melynek feltárási projektterve tartalmazza a régészeti feladatellátásra 

vonatkozó információkat: a feltárás módját, várható idejét, költségeit, kockázatelemzését. 

Nagyberuházás esetén a Magyar Nemzeti Múzeumot kell értesíteni a beruházási szándékról, 

amely koordinálja a területileg illetékes múzeummal a szerződéskötést. Kacsóta község 

területén a Janus Pannonius Múzeum a területileg illetékes, megyei gyűjtőkörrel rendelkező 

múzeum (7621 Pécs, Káptalan u. 5., e-mail: jpm@jpm.hu, telefon: +36 72/514-040, 

www.jpm.hu; régészeti osztályvezető: Neményi Réka, e-mail: nemenyi.reka@jpm.hu, telefon: 

+36 30/2575170). Amennyiben régészeti leletek, emlékek kerülnek elő földmunka során, nem 

nyilvántartott lelőhelyen, úgy a területen a földmunkákat be kell szüntetni, és a feltárást 

mentő feltárás keretében a területileg illetékes múzeumnak el kell végeznie (24.§). Szebény 

község területén a földmunkával járó beruházások engedélyezési folyamata során a régészeti 

lelőhelyekkel kapcsolatos szakhatósági állásfoglalást a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi 

Járási Hivatalának Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya adja. 

 

3. Szebény község régészeti örökségének számbavétele 

Szebény Baranya megye keleti felén, a Geresdi-dombságban található. A gránit formációt 

jellemzően vastag löszréteg borítja, a dombság lankásabb-meredekebb oldalú, jellemzően 

észak-déli futásirányú völgyekkel tagolt. A térség vizekben gazdag. A falu határában ered 

jpm@jpm.hu
nemenyi.reka@jpm.hu
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többek között a Dunába torkolló Csele-patak is.1 A patakok vízjárása változó, alapvetően 

sekély vízűek, de heves esőzések után vízhozamuk megnő, és az alacsonyabb területeket 

elönthetik. A Csele-patakban egyesülő vizek a település közigazgatási határának déli részén 

kialakított halastavakban folytatják útjukat a Duna irányába. Szebény mély fekvése miatt több 

helyen fakadnak források, és a talajvízszint is magas. A térség talajtakarója mezőgazdasági 

művelésre alkalmas, de területenként eltérő minőségű. Ma jellemzően ez a táj meghatározó 

eleme, erdőséget alig találunk a település környezetében.  

Szebény közigazgatási területe a régészetileg jobban kutatott térségek közé sorolható Baranya 

megyében. Az ismert lelőhelyekben való gazdagsága is elsősorban az adatközlőknek, illetve a 

nyomukban járó régészek munkájának, sem pedig valamilyen különleges történeti helyzetnek 

köszönhető. A pécsi Janus Pannonius Múzeum adattára számos kartont őriz a 20. század első 

felének kutatástörténetéről. Ebből jól látható, hogy a lelőhelyek felderítésében nem csupán a 

mezőgazdasági munkákhoz kapcsolódó véletlen találások, de a magángyűjtők is szerepet 

játszottak, nem egyszer a lelőhelyek rongálásával. Ebben hozott változást Dombay János – 

későbbi múzeumigazgató – megjelenése az 1930-as években, aki elhivatottságával és szakmai 

segítséggel sokat tett azért, hogy a magángyűjteményekben levő leletek legalább részben 

múzeumba kerülhessenek. Az idővel kiépülő személyes kapcsolatainak köszönhetően ettől az 

időszaktól már sokkal szakszerűbben folyt a lelőhelyfelderítés, amelyhez több esetben kisebb-

nagyobb ásatás is társult. Az ismeretanyag a 20. század második felében is egyre gyarapodott 

a település régészeti múltjával kapcsolatban. 

A nyilvántartásba vett lelőhelyek számának növekedését és megismerésének újabb, 

ugrásszerű eredményét hozták a települést is érintő nagyberuházások a 21. század első 

évtizedében. Az M6-os autópálya – amely csomóponttal ugyan nem rendelkezik Szebényben, 

de áthalad a területén -, valamint a Horvát Tranzit / Déli Áramlat gázvezetékek 

tervezése/építése számos újdonságot hozott napvilágra. Habár ezek az adatok nem feltétlenül 

jelentenek új lelőhelyeket, de számos esetben sikerült nagyfelületű ásatással tanúbizonyságot 

szerezni a korábbi megfigyelések régészeti mélységéről, kronológiai és szerkezeti kérdésekről. 

Ezek a beruházások ráadásul Szebény lelőhelyekben gazdag, déli részeit érintették. 

Nyilvánvaló, hogy a tagolt, vizekben bővelkedő terület már az őskortól a megtelepedés 

lehetőségét adta az ember számára, az ismereteink alapján látható aránytalanság – miszerint 

a település közigazgatási területének középső és északi része lelőhelyekben szegényebb – nem 

feltétlenül tekinthető helytállónak. A természeti adottságok figyelembe vételével valóban 

kisebb az esély a széles, tagolatlan dombhátakon, vagy a meredek oldalú völgyeknél régészeti 

                                                      
1 Más forrás szerint a geresdlaki Füzes-dűlőből eredő vízfolyást tartja a Csele forrásának. Lásd. Pesti J.: Baranya 
megye földrajzi nevei II. Pécs 1982, 96/74; 98/127; 145/256. 
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lelőhelyekre bukkanni, de pont a nagyberuházások világítottak rá, hogy kisebb valószínűséggel 

ugyan, de ezek előkerülésére a kevésbé kedvező feltételek között is számítani lehet. 

A régészeti lelőhelyek felkutatásának lehetősége korlátozott, és erőforrásigényes feladat. A 

mezőgazdasági műveléssel érintett területeken van a legnagyobb esély a régészeti topográfia 

adatainak bővítésére, hiszen ezeken a részeken a művelés alapvetően roncsolja a 

jelenségeket, amelyekből – eredeti környezetükből, kontextusukból kiszakítva – 

beazonosítható leleteket hoz a felszínre. Az így lehatárolt területek mellett azonban 

számolnunk kell „rejtőzködő” lelőhelyekkel is, amelyeket vagy nem éri el/roncsolja a 

mezőgazdasági művelés, vagy a felszínborítás és területhasználat miatt (erdő, beépítettség, 

stb.) speciális felderítési módot (pl. légirégészeti kutatás, geofizikai kutatás, stb.) igényelnek. 

Szebény esetében is számítani kell újabb régészeti lelőhelyek előkerülésére, így a jelenlegi 

megfigyelések csupán a mostani ismeretanyagunkat tükrözi. Mindennemű beruházást, 

építkezést ennek figyelembe vételével kell végezni, hiszen múltunk emlékei egyszeri, 

megismételhetetlen és pótolhatatlan értéket jelentenek, felbukkanásuk esetén tudományos 

megfigyelésük és értékelésük elengedhetetlen! 

 

4. Azonosított régészeti lelőhelyek 
Szebény környezete számos ponton őrzi a múlt emlékét. Habár a település belterületén 

csupán egyetlen regisztrált lelőhelyet ismerünk (25138 – Csizmadia … vendéglője), nem 

zárható ki újabbak előkerülése, amelyet a település fekvése, illetve a hasonló környezetben, 

külterületen azonosított régészeti lelőhelyek léte megerősít.  

Jelenlegi ismereteink szerint 33 régészeti lelőhelyről őriz adatokat a nyilvántartás, bár ezek 

egy része (8 db) a korábbi, részben szórványnak tekinthető leletbejelentések, 

leletbeszolgáltatások alapján került a nyilvántartásba, és így a pontos helyre utaló adatokat 

nélkülözi, vagy nehezen visszaazonosíthatóvá teszi. Létük ugyanakkor ismételten arra hívja fel 

a figyelmet, hogy régészeti leletek és lelőhelyek a jövőben is előkerülhetnek a község bel- és 

külterületén egyaránt. 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek adatait a hatástanulmány táblázatos formában, illetve 

helyüket és kiterjedésüket térképi mellékletekkel tartalmazza. Egyedi azonosítójuk minden 

esetben a régészeti lelőhely-azonosító számuk. 

 

a) A régészeti lelőhelyek elterjedésének általános jellemzői 

Szebény közigazgatási területe az őskortól lakottnak tekinthető. Kedvező fekvése, vízben 

gazdag és mezőgazdasági művelésre alkalmas területei jó lehetőséget teremtettek az emberi 
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megtelepedéshez. A patakvölgyek természetes folyosókként jelölik ki az észak-délies 

főirányokat, amelyek közlekedési folyosóknak is tekinthetők. A régészeti lelőhelyeket is 

alapvetően ezek mentén kereshetjük, de a kutatások bizonyították, hogy a dombhátakon is 

előfordulhatnak nyomaik. 

A térség legkorábbi emlékét a település beleterületén feljegyzett őskőkori (őslénytani) lelet 

jelzi a Csizmadia … vendéglője (25131) lelőhelyen. Ezt követően az őskor számos időszakából 

különböző kultúrák nyomait találhatjuk meg. Az M6-os autópálya és a gázvezetékek fektetését 

megelőző régészeti kutatások nyomvonalába estek neolitikus (lengyeli kultúra) és rézkori 

(bádeni kultúra), illetve többkorszakú lelőhelyek is (pl.: 25145 – Cserháti dűlő; 68581 – Szűri-

oldal). Ezek részben már korábban is ismertek voltak, ahogy hasonló korú jelenségeket és 

leleteket már ismert a kutatás más részeken is (pl.: 25138 – Farkaslik-dűlő I.). E lelőhelyek 

jellemzően a patak menti hátakon, részben a völgyekbe lehúzódva fordulnak elő.  

Jelen ismereteink szerint hasonlóan a magasabb területeket részesítették előnyben a 

bronzkorból ismert lelőhelyek is. A településtől északra találjuk a Kétgáttető (25142) 

lelőhelyet, de a falu feletti Paperdőben (25148), valamint a Csele-patak völgye felett is 

ismertek ilyen korú maradványok (pl. 25138/25143 – Farkaslik-dűlő I-II.; 68581 – Szűri-oldal). 

A vaskort csupán néhány lelet, vagy szórványosan maradványok képviselik (pl. 25151 – Sajtos 

– Horpács dűlő).  

A római kor nagy gazdagságát találjuk Szebényben. Már a legkorábbi adatközlések is 

elsősorban római kori érmekről, más tárgyakról, vagy sírokról szólnak, amelyek a faluból/falu 

környékéről, illetve a távolabbi földekről ismertek. A biztosan azonosítható lelőhelyek 

sűrűsödését mutatja a Bozsér malom (25141) környéke. Itt, a patakok összefolyása egyrészt jó 

természeti feltételeket, másrészt a közlekedési folyosók találkozását biztosította a 

megtelepedők számára. A lelőhelyek egy részét már régóta ismerte a kutatás, de az itt haladó 

M6-os autópálya építését megelőző régészeti feltárások részletesebb adatot szolgáltathattak 

róluk. A feltárások alapján külön megemlítendő a patakvölgy nyugati oldalán fekvő Mogyorós 

(25139) lelőhely, ahol komolyabb épületmaradványok is előkerültek. Szerencsére nem csupán 

a megtelepedési helyek, de temetkezések is ismertek Szebény térségéből. A területhasználat 

miatt jobban kutatható domboldalakon a jövőben is nagy eséllyel számolhatunk a római kor 

emlékeinek a megjelenésére. 

A népvándorláskort elsősorban az avar kor temetői képviselik a település környezetében. Ezek 

a lelőhelyek már régóta ismertek, Szebénytől délre, a halastavak keleti és nyugati oldalán 

fekszenek (25133 – Szabadföldek; 25134 – Szabadföldek II; 25144 – Halastó). Részbeni 

feltárásuk mellett a művelés pusztító hatását is dokumentálta a kutatás. 

Honfoglaláskori emlék csupán lelőhely nélkül, helyadatok nélkül szerepel (37664). 
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A településszerkezet változását mutatja az Árpád-kor – középkor – török kor régészeti képe a 

térségben. Míg jelenleg egyetlen település, Szebény vigyázza a vidéket, korábban több 

település határai osztoztak a környéken. Ezek emlékeit részben feltárások alapján is ismeri a 

kutatás, így korábban elpusztult települések, a hozzájuk tartozó templomok, illetve 

temetkezések is ismertek. Nyomaikat a földrajzi nevek is őrzik. Fehéregyháza (25150), 

Szentlászló (30788) és Horpács (Émentető lelőhelyek térsége; 59386, 59389) nyomai tartoznak 

ezek közé. 

Szebény a török hódoltság idején is lakott település volt, később, a 18. század közepétől német 

betelepülők is megjelentek a faluban.  
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Az M6-os autópálya szebényi völgyhídja délnyugati irányból. A patakok összefolyásánál, ahol egykor a Bozsér 

malom is feküdt, számos régészeti lelőhelye található. 

 

 
Az Émentető térsége északnyugati irányból. 
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Szebény – Mogyorós, római kori lelőhely a völgyhíd képével északi irányból. 

 

 
A Csele-patak völgye az M6-os autópálya völgyhídjától délre. A patakvölgy mindkét oldalán különböző 

korszakba sorolható régészeti lelőhelyek találhatók. Háttérben a halastavak. 
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A Szebénytől délre, a Bozsér malomnál levő patakösszefolyás és az autópálya völgyhíd északról fényképezve. 

 

 
A Szebény nyugati oldalán fekvő Paperdő és Kispaperdő térsége. 
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A Szűri-oldal őskori lelőhely térsége a gázvezeték nyomával. 

 

 
A szűri határban található M6 12. lelőhely, egykori Szentlászló faluhely térsége. 
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b) A régészeti lelőhelyek listája 

A listában szereplő helyszínek részletes leírása és térképi ábrázolása a melléklet részét képezi. 

Lelőhely 
azonosító 

Név Korszak Helyadat 

25133 Szabadföldek késő avar kor igen 

25134 Szabadföldek II késő avar kor igen 

25135 Farkaslik-dűlő I. neolitikum, rézkor, bronzkor igen 

25136 Régi Kálvária u. 4. római kor nem 

25137 Horthy Miklós u. bizonytalan, újkor nem 

25138 Csizmadia … vendéglője őskőkor igen 

25139 Mogyorós római kor igen 

25140 Téglaégető római kor igen 

25141 Bozsér malom római kor igen 

25142 Kétgáttető bronzkor igen 

25143 Farkaslik-dűlő II. bronzkor igen 

25144 Halastó késő avar kor igen 

25145 Cserháti dűlő neolitikum igen 

25146 Sajtos római kor igen 

25147 I. sz. halastó római kor igen 

25148 Paperdő bronzkor igen 

25149 Kispaperdő rézkor, római kor igen 

25150 Fehéregyháza Árpád-kor, középkor, török kor igen 

25151 Sajtos – Horpács dűlő kelta, római kor, középkor igen 

25152 Községi föld római kor nem 

25153 ismeretlen kelta nem 

25154 Községi föld római kor nem 

25155 ismeretlen középkor, török kor nem 

28778 Szebény-Sík-dűlő ismeretlen, római kor ? igen 

30774 
M6-os út nyomvonala, 9. 

lelőhely 
késő középkor igen 

30775 
M6-os út nyomvonala, 8. 

lelőhely 
római kor, késő középkor igen 

30776 
M6-os út nyomvonala, 7. 

lelőhely 
késő középkor igen 

30788 
M6-os út nyomvonala, 12. 

lelőhely 
római kor, Árpád-kor, középkor, 

késő középkor 
igen 

30797 
M6-os út nyomvonala, 11. 

lelőhely 
őskor igen 

37664 ismeretlen honfoglalás kor nem 

37665 ismeretlen avar kor nem 

59386 Émentető-dűlő I. középkor igen 

59389 Émentető-dűlő II. neolitikum igen 

68581 Szűri-oldal neolitikum, bronzkor, késő avar kor igen 
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A Szebény község térségében nyilvántartott régészeti lelőhelyek térképe. 
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A régészeti lelőhelyek korszak szerinti megoszlását mutató térkép. 

Barna – neolitikum/rézkor; Zöld – bronzkor; Bordó – római kor; Kék – népvándorláskor; Sárga – Árpád-

kor/középkor/török kor 
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5. A tervezett változások régészeti érintettsége és örökségvédelmi 

javaslattétel 

A Szebény község településtervében tervezett változtatási szándékok az ismert régészeti 

lelőhelyeket nem érintik. A kutatások ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelen 

ismereteink szerint rendelkezésünkre álló adatok korlátozottnak tekinthetők, ennek 

figyelembe vételével pedig nem csupán a nyilvántartott lelőhelyek védelmére kell tekintettel 

lenni, hanem újak előkerülésére is számítani lehet. 

A településtervhez készülő örökségvédelmi hatástanulmány munkái során a területhasználat 

és a mezőgazdasági munkák miatt új lelőhelyek felderítésére terepi kutatási módszerekkel 

nem nyílt mód, de – kihasználva a kalászos növények fejlődési állapotát – légirégészeti 

felderítéssel sor került a térség ellenőrzésére. A május végi légi megfigyelés új lelőhely 

előkerülését nem mutatta, de az ismert helyszínek közül egy-egy esetben régészeti jelenségek 

is láthatóvá váltak a növényzet segítségével. Ezek a jelenleg rendelkezésünkre álló 

ismeretanyagra érdemben nem voltak befolyással. 

 

A régészeti lelőhelyek a kulturális örökségünk részét képezik. Megóvásuk, tudományos 

kutatásuk, és a belőlük kinyerhető, társadalmunk számára és jövőnk tervezéséhez segítségül 

hívható tudás-anyaga mindannyiunk öröksége, amelynek megőrzése törvényben foglalt cél, 

és közös felelősségünk is. 

Ezeknek a helyszíneknek, illetve a különböző nemű földmunkák kapcsán előkerülő régészeti 

örökségünk védelme érdekében a terület- és településfejlesztéssel és rendezéssel kapcsolatos 

beruházások tervezését ezzel összhangban kell végezni. A régészeti lelőhelyeket érintő 

intézkedéseknek ebből kifolyólag főként megelőző, szükség esetén mentő jellegűnek kell 

lenniük. 

A régészeti lelőhelyek a településfejlesztési terveken és a szabályozási tervlapokon 

feltűntetésre kerülnek. A helyi építési szabályzat hivatkozik a régészeti lelőhelyek által érintett 

telkek területén történő építésre vonatkozó jogszabályokra. A lelőhelyek főbb adatait (név, 

helyrajzi szám) be kell illeszteni a Helyi Építési Szabályzat régészeti örökség védelmével 

vonatkozó szakaszának megfelelő helyére, illetve fel kell tüntetni a szabályozási terv 

térképlapjain is. 

A régészeti lelőhelyek veszélyeztetettségét több kategóriába sorolhatjuk. A külterületi, 

mezőgazdasági és erdőgazdasági művelés alatt álló területek állapotára a gépekkel történő 

munkavégzés, illetve az illegális lelőhely-fosztogatás (fémkeresőzés) állandó veszélyforrást 

jelent. Ezzel szemben Szebény község belterületén az építkezésekhez kapcsolódó földmunkák 
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során lehet (közművek, alapozások, stb. építése) a lelőhelyek alkalomszerű, de nagyobb 

mértékű, részleges, vagy akár teljes pusztulást okozó veszélyeztetésével lehet számolnunk. 

A területhasználatnak, és a növényzeti borításnak köszönhetően számos terület (pl. belterület, 

erdő) korlátozottan alkalmas a régészeti terepi kutatásra, ezért a földmunkával járó 

beruházások, építkezések során figyelemmel kell lenni arra, hogy bárhol kerülhetnek elő eddig 

nem ismert régészeti lelőhelyek. A beruházóknak és a település vezetésének kiemelt 

figyelemmel és felelősen kell eljárnia az ilyen jellegű tevékenységek esetén, és az illetékes 

hatóságokkal szoros együttműködésben kell az örökségvédelem érdekeinek szem előtt 

tartásával tevékenykednie.  

A fenti munkarész a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok, valamint az elvégzett 

légirégészeti ellenőrzés adatainak kiértékelése alapján és a megismert fejlesztési tervek 

ismeretében készült. A település közigazgatási területén időközben előkerülő újabb régészeti 

lelőhelyekről a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi 

Nyilvántartási Osztálya mellett a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatalának 

Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, illetve a pécsi Janus Pannonius 

Múzeum vezet nyilvántartást, ezért minden tervezett beruházás és nagyobb földmunkával 

járó tevékenység előtt javasolt az érintett területen található vagy feltételezhető régészeti 

lelőhelyekről tájékozódni, amellyel elkerülhető a kulturális örökség elemeinek indokolatlan 

veszélyeztetése és pusztulása. 
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A 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről a feladatellátást segítő részei: 

 

I. Rész 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

3. § A kulturális örökség védelme érdekében a köz- és magáncélú fejlesztéseket - így különösen 

a terület- és településfejlesztés, terület- és településrendezés, környezet-, természet- és 

tájvédelem és az ezzel kapcsolatos beruházások tervezését - e védelemmel összhangban kell 

végezni. 

3. Előzetes régészeti dokumentáció: valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a 

régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, 

kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből 

következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak 

meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a lelőhely 

állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, 

terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum. 

4a. Földmunka: a földfelszíntől számított 30 centimétert meghaladó, kézi vagy gépi erővel 

végzett beavatkozás, beleértve a tereprendezést, depó, feltöltés, töltés kialakítását. 

13. Megelőző feltárás: írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel végzett régészeti 
feladatellátás (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás), amely a 
földmunkával járó beavatkozások, fejlesztések, beruházások által érintett, nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek feltárására irányul. 

14. Mentő feltárás: régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, váratlan előkerülése 
során alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű megmentésére irányuló azonnali 
beavatkozás. 

29. Régészeti érdekű terület: valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a 
vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy 
feltételezhető. 

35. Régészeti lelőhely: földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség 
elemei történeti összefüggéseikben találhatók. 

 

II. Rész 

A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELME 

1. Fejezet 
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A RÉGÉSZETI LELŐHELYEK VÉDELME 

13. § (1) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet 

folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti. 

 

RÉGÉSZETI FELTÁRÁS 

A régészeti feltárásra vonatkozó általános előírások 

19. § (1) A földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az 

ásványi vagyon kitermelését is (a továbbiakban együtt: beruházások), a nyilvántartott 

régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 

(3) A régészeti feltárások költségeit - a mentő feltárás, valamint a 23/F. § (7) bekezdésében 

foglalt eset kivételével - a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell fedeznie, akinek 

érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása 

szükségessé vált. 

 

Megelőző feltárás 

22. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával 

érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. 

(2) A földmunkával járó beruházások előkészítése során a földterület-kiválasztáshoz és 

nyomvonal-kijelöléshez a beruházó előzetes régészeti dokumentációt készíttethet. 

(2a) A földmunkával járó, nagyberuházásnak nem minősülő, új nyomvonalú, külterületi 

közútépítések előkészítése során - a kerékpárút kivételével - a beruházó köteles a régészeti 

érintettség felderítése érdekében előzetes régészeti dokumentációt készíttetni. 

(2b) A (2) és (2a) bekezdés szerinti előzetes régészeti dokumentáció készítésére a 23/C. és 
23/D. §-ban foglaltak alkalmazásával a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv jogosult. 

 

23. § (1) Megelőző feltárás esetén a teljes felületű feltárást legalább az engedélyezési vagy 
kiviteli terv szerinti földmunkával érintett mélységig kell elvégezni azzal, hogy a földmunkával 
érintett mélység szintjén lévő régészeti leletek és emlékek egészét fel kell tárni. 
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Előzetes régészeti dokumentáció 

23/C. § (1) Nagyberuházás esetén - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - előzetes régészeti 

dokumentációt kell készíteni. 

(2) Előzetes régészeti dokumentációnak minősül a hatástanulmány is, ha a tartalmát és az 

elkészítéséhez alkalmazott módszereket tekintve megfelel az előzetes régészeti 

dokumentáció fogalmi feltételeinek, és alkalmas az elvégzendő régészeti feladatellátás 

módjának, valamint idő- és költségvonzatának meghatározására. 

 

Nagyberuházás esetén végzett régészeti feladatellátás idő- és költséghatára 

23/F. § (8) Az előzetes régészeti dokumentáció készítésének költségei nem haladhatják meg 
a beruházás teljes bekerülési költségének 0,35 százalékát, kivéve, ha a beruházó ennél 
magasabb összeg megfizetését vállalja. 

(9) A teljes felületű feltárás költségei nem haladhatják meg a beruházás teljes bekerülési 
költségének 1 százalékát, kivéve, ha a beruházó ennél magasabb összeg megfizetését vállalja. 
Az összeg 

a) tartalmazza a teljes felületű feltárás terepi munkavégzésén túl - beleértve a feltárás 
munkafeltételei biztosítását is - a jogszabályban meghatározott tartalmú dokumentálás és az 
elsődleges leletfeldolgozás, valamint a végleges leletbefogadás költségeit, 

b) nem tartalmazza a jogszabályban meghatározottak szerint feltárásra alkalmas napon 

kívüli régészeti feltárás végzéséhez a beruházó által kötelezően biztosítandó szükséges 

technikai felszerelés biztosításának költségét. 

 

Mentő feltárás 

24. § (1) A régészeti emlékek és leletek előkerülése esetében is gondoskodni kell a régészeti 

örökség elemeinek helyszíni megőrzéséről. Ha a helyszíni megőrzésre nincs lehetőség, mentő 

feltárást kell végezni. Mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerinti intézmény 

jogosult. 
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Pécs, 2022. július  6. 

 

Dr. Szabó Máté PhD 

szakértői szám: 21-503 

  



21 
 

Azonosító: 25133 Szabadföldek 

(hrsz: 015/70) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Temető, késő avar kor (I. sz. avar temető) 

- Ásatás: Dombay János, Fettich Nándor, László Gyula 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: Ásatási dokumentáció a Szebény [JPM Rég. Ad. 1553-83.] 

JPM Rég. Ad. 1555-83. 

Ásatási dokumentáció a Szebény, Szabadföldek ásatásról 1935. 
[MNM Rég. Ad. 1. Sz. I.] 

Ásatási dokumentáció a Szebény, Szabadföldek ásatásról 1935. 
[MNM Rég. Ad. XVII. 323/1962.] 

Baranya megyei lelőhelyek revíziója. [KÖH 600/1346/2004.] 

Előzetes régészeti dokumentáció- Déli Áramlat gázvezeték, 2014 
[600/902/2014] 

Bándi G. (szerk.): Baranya megye története az őskortól a 
honfoglalásig. Pécs 1979, 375; 398. 
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Szabadföldek lelőhely (25133) és térsége. 
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Azonosító: 25134 Szabadföldek II. 

(hrsz: 015/70, 015/71, 015/72, 015/73, 015/74) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Temető, avar kor (II. sz. avar temető) 

- Ásatás: Dombay János 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1555-83. 

JPM Rég. Ad. 1558-83. 

Ásatási dokumentáció a Szebény [JPM Rég. Ad. 1554-83.] 

Bándi G. (szerk.): Baranya megye története az őskortól a 
honfoglalásig. Pécs 1979, 367; 398. 
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Szabadföldek II. lelőhely (25134) és térsége. 
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Azonosító: 25135 
Farkaslik-dűlő I. 

(hrsz: 015/60, 015/61, 015/62, 015/63, 015/64, 015/65, 015/66, 

015/67) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Telepnyom, lengyeli kultúra 

- Telepnyom, bádeni kultúra 

- Telepnyom, dunántúli mészbetétes  

- Temető, lengyeli kultúra 

- Temető, bronzkor - középső bronzkor 

- Ásatás, Ligner Jácint 2010 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1555-83. 

JPM Rég. Ad. 1558-83. 

JPM Rég. Ad. 1567-83. 

Ásatási dokumentáció a Szebény [JPM Rég. Ad. 1556-83.] 

Jelentés régészeti lelőhelyekről [MNM Rég. Ad. 99. A. I.] 

Jelentés régészeti lelőhelyről [MNM Rég. Ad. 206. M. IV.] 

Szakdolgozat 1950. [MNM Rég. Ad. 376. B. V.] 

Baranya megyei adatlapok a MNM Rég. Ad. [NyTI-2220/2003] 

Baranya megyei lelőhelyek revíziója. [KÖH 600/1346/2004.] 

Terepbejárási dokumentáció, DN 800 Gázvezeték, Horvát tranzit, 

2009. [KÖH 600/2871/2009] 

Jelentés megelőző feltárásról, Szebény, Farkasluk-dűlő I., HT-65, 

2010. [KÖH 600/2658/2010] 

Jelentés megelőző feltárásról, Szebény, Farkasluk-dűlő I. (HT-65), 

2010. [KÖH 600/0991/2011] 

Dokumentáció megelőző feltárásról, Szebény, Farkasluk- dűlő, HT 

65., 2010. [KÖH 600/0033/2012] 
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Előzetes régészeti dokumentáció- Déli Áramlat gázvezeték, 2014 
[600/902/2014] 

Bándi G. (szerk.): Baranya megye története az őskortól a 
honfoglalásig. Pécs 1979, 42, 56, 93. 
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Farkaslik-dűlő I. (25135) lelőhely és térsége. 
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Azonosító: 25136 Régi Kálvária u. 4. 

 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- éremlelet, római kor 

- ásatás, Dombay János 1935. 

Védettség: A pontos lelőhely ismeretének hiányában régészeti kezelésre 

vonatkozó javaslat nem adható. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg belterület. 

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1553-83. 

Baranya megyei lelőhelyek revíziója. [KÖH 600/1346/2004.] 
 

 

Azonosító: 25137 Horthy Miklós u. 

 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Bizonytalan jellegű lelet, újkor, 

- adatgyűjtés, Dombay János 1935. 

Védettség: A pontos lelőhely ismeretének hiányában régészeti kezelésre 

vonatkozó javaslat nem adható. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg belterület. 

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1553-83. 

Baranya megyei lelőhelyek revíziója. [KÖH 600/1346/2004.] 
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Azonosító: 25138 Csizmadia … vendéglője 

(hrsz: 361, 342/10, 365, 342/6, 362, 363, 364, 366) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Őslénytani lelet, őskőkor 

- Ásatás: Dombay János 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg belterület. 

Irodalom: Ásatási dokumentáció a Szebény [JPM Rég. Ad. 1553-83.] 

Pesti J. (szerk): Baranya megye földrajzi nevei II. Pécs 1982, 95-96. 
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Csizmadia … vendéglője (25138) lelőhely elhelyezkedése. 
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Azonosító: 25139 Mogyorós 

(hrsz: 041/8, 041/9, 041/16, 041/17, 041/18, 041/19) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Telepnyom (felszíni), római kor 

- Épület, római kor 

- Ásatás: Hanzel Balázs, Horváth Friderika 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. Részben a szebényi völgyhíd alatt fekszik.  

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1555-83. 

JPM Rég. Ad. 1558-83. 

Baranya megyei lelőhelyek revíziója. [KÖH 600/1346/2004.] 

Az M6-os autópálya megelőző régészeti kutatásaiak előkészítését 
záró jelentés. [KÖH 600/1933/2004] 

Jelentés az M6-os gyorsforgalmi út terepbejárásáról [4253-072-
325/2001. KÖI] 

Jelentés az M6-M56 gyorsforgalmi tervezett nyomvonalán végzett 
terepbejárásról [NyTI-1173/2002] 

Pesti J. (szerk): Baranya megye földrajzi nevei II. Pécs 1982, 105-
107. 

Bándi G. (szerk.): Baranya megye története az őskortól a 
honfoglalásig. Pécs 1979, 267, 314. 

 



32 
 

 

Szabény – Mogyorós (25139) lelőhelye elhelyezkedése. 
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Azonosító: 25140 Téglaégető 

(hrsz: 026/6, 017/4, 018, 026/7, 026/3, 017/3, 026/5, 024/2, 

016/2) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Temető, római kor 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. Részben a szebényi völgyhíd alatt fekszik. 

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1555-83. 

JPM Rég. Ad. 1558-83. 

Pesti J. (szerk): Baranya megye földrajzi nevei II. Pécs 1982, 105. 

Bándi G. (szerk.): Baranya megye története az őskortól a 
honfoglalásig. Pécs 1979, 267. 
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Szebény – Téglaégető (25140) lelőhely és környezete. 
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Azonosító: 25141 Bozsér malom 

(hrsz: 045/11, 024/3, 024/2, 045/9, 045/14) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Temető, római kor 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. Részben a szebényi völgyhíd alatt fekszik. 

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1555-83. 

JPM Rég. Ad. 1558-83. 

JPM Rég. Ad. 1571-83. 

Baranya megyei adatlapok a MNM Rég. Ad. [NyTI-2220/2003] 

Jelentés régészeti lelőhelyről [MNM Rég. Ad. 206. M. IV.] 

Baranya megyei lelőhelyek revíziója. [KÖH 600/1346/2004.] 

Bándi G. (szerk.): Baranya megye története az őskortól a 
honfoglalásig. Pécs 1979, 267, 314. 
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Szebény – Bozsér malom (25141) lelőhely és környezete. 
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Azonosító: 25142 Kétgáttető 

(hrsz: 084/9, 077, 079/5, 079/4, 079/20, 079/18, 084/8, 079/9, 

079/16, 079/19, 084/7, 072/29, 079/15, 079/17, 079/10, 079/2, 

079/7, 079/8, 079/22, 079/21, 079/23, 076/9, 076/10, 076/2, 

079/11, 076/4, 072/30) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Temető, bronzkor 

- Ásatás, Dombay János 1938 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület.  

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1555-83. 

JPM Rég. Ad. 1568-83. 

Jelentés régészeti lelőhelyről [MNM Rég. Ad. 206. M. IV.] 

Baranya megyei lelőhelyek revíziója. [KÖH 600/1346/2004.] 

Baranya megyei adatlapok a MNM Rég. Ad. [NyTI-2220/2003] 

Pesti J. (szerk.): Baranya megye földrajzi nevei II. Pécs 1982, 99. 

Bándi G. (szerk.): Baranya megye története az őskortól a 
honfoglalásig. Pécs 1979, 93. 
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Szebény – Kétgáttető (25142) lelőhely fekvése. 
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Azonosító: 25143 Farkaslik-dűlő II. 

(hrsz: 015/60, 015/61, 015/62, 015/59) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Temető, dunántúli mészbetétes kerámia 

- Ásatás, Dombay János 1940 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1555-83. 

JPM Rég. Ad. 1568-83. 

Jelentés régészeti lelőhelyről [MNM Rég. Ad. 206. M. IV.] 

Baranya megyei lelőhelyek revíziója. [KÖH 600/1346/2004.] 

Baranya megyei adatlapok a MNM Rég. Ad. [NyTI-2220/2003] 

Bándi G. (szerk.): Baranya megye története az őskortól a 
honfoglalásig. Pécs 1979, 93. 
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Szebény – Farkaslik-dűlő II. (25143) lelőhely és térsége. 
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Azonosító: 25144 Halastó 

(hrsz: 035, 039/16, 039/41, 039/42, 039/43) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Temető általában, késő avar kor (III. számú avar temető) 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1558-83. 

JPM Rég. Ad. 1573-83. 

Jelentés a Szebény, Halastó helyszíni szemléről 1961. [MNM Rég. 
Ad. 1. 15/1962.] 

Bándi G. (szerk.): Baranya megye története az őskortól a 
honfoglalásig. Pécs 1979, 398. 
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Szebény – Halastó (25144) lelőhely és környezete. 
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Azonosító: 25145 Cserháti dűlő 

(hrsz: 039/33, 039/43) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Telepnyom (felszíni), lengyeli kultúra 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1558-83. 

Előzetes régészeti dokumentáció- Déli Áramlat gázvezeték, 2014 
[600/902/2014] 

 
 



44 
 

 

Szebény – Cserháti dűlő (25145) lelőhely és környezete. 
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Azonosító: 25146 Sajtos 

(hrsz: 015/23, 015/25, 015/24, 015/48) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Telepnyom, római kor 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1558-83. 

JPM Rég. Ad. 1565-83. 

Bándi G. (szerk.): Baranya megye története az őskortól a 
honfoglalásig. Pécs 1979, 267, 314. 

Pesti J. (szerk): Baranya megye földrajzi nevei II. Pécs 1982, 105-
106. 
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Szebény – Sajtos (25146) lelőhely fekvése. 
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Azonosító: 25147 I. sz. halastó 

(hrsz: 015/23, 015/25, 015/24, 015/48) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Telepnyom, római kor 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1558-83. 
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Szebény – I. sz. halastó (25147) lelőhely és környezete. 
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Azonosító: 25148 Paperdő 

(hrsz: 1068, 1754, 1054, 1088, 1092, 1101, 1100, 1052, 1051, 

1096/2, 1091, 1753, 1093, 1102, 1053, 1070, 1082, 1755, 1090, 

1089, 2362, 1064, 1065, 1066, 1071/1, 1087) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Telepnyom, dunántúli mészbetétes kerámia 

- Ásatás, Bándi Gábor, 1963-1964  

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: Ásatási dokumentáció a Szebény, Paperdő, 1963. [JPM Rég. Ad. 
1559-83.] 

Ásatási dokumentáció a Szebény, Paperdő,1964. [JPM Rég. Ad. 
1560-83.] 

Ásatási dokumentáció a Szebény, Paperdő ásatásról 1963. [MNM 
Rég. Ad. VII. 92/1964.] 

Ásatási dokumentáció a Szebény, Paperdő ásatásról 1964. [MNM 
Rég. Ad. II. 17/1965.] 

Baranya megyei adatlapok a MNM Rég. Ad. [NyTI-2220/2003] 

Baranya megyei lelőhelyek revíziója. [KÖH 600/1346/2004.] 

Pesti J. (szerk): Baranya megye földrajzi nevei II. Pécs 1982, 103. 

Bándi G. (szerk.): Baranya megye története az őskortól a 
honfoglalásig. Pécs 1979, 93. 
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Szebény – Paperdő (25148) lelőhely és térsége. 
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Azonosító: 25149 Kispaperdő 

(hrsz: 1068, 1754, 1054, 1088, 1092, 1101, 1100, 1052, 1051, 

1096/2, 1091, 1753, 1093, 1102, 1053, 1070, 1082, 1755, 1090, 

1089, 2362, 1064, 1065, 1066, 1071/1, 1087) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Szobor, római kor 

- Telepnyom, badeni kultúra 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1563-83. 

JPM Rég. Ad. 1564-83. 

Baranya megyei lelőhelyek revíziója. [KÖH 600/1346/2004.] 
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Szebény – Kispaperdő (25149) lelőhely és környezet. 
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Azonosító: 25150 Fehéregyháza 

(hrsz: 064/4, 064/5, 063/2, 063/4, 064/3, 064/2, 063/3, 065/3, 

063/7, 063/5, 1104, 065/13, 063/28, 063/8) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Éremlelet, Árpád-kor 

- Telepnyom, Árpád-kor 

- Település, török kor 

- Temető, késő középkor 

- Templom, középkor 

- Ásatás, Dombay János, Papp László, 1959 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1561-83. 

JPM Rég. Ad. 1562-83. 

JPM Rég. Ad. 1573-83. 

Ásatási dokumentáció a Szebény, Fehéregyháza leletmentésről 
1959. [JPM Rég. Ad. 1557-83.] 

Ásatási dokumentáció a Szebény, Fehéregyháza ásatásról és 
terepbejárásról 1959. [MNM Rég. Ad. I. 1960/43.] 

Jelentés a Szebény, Fehéregyháza helyszíni szemléről 1978. [MNM 
Rég. Ad. IV. 41/1980.] 

Jelentés a Szebény, Fehéregyháza helyszíni szemléről 1978. [MNM 
Rég. Ad. V. 51/1980.] 

Baranya megyei adatlapok a MNM Rég. Ad. [NyTI-2220/2003] 

Baranya megyei lelőhelyek revíziója. [KÖH 600/1346/2004.] 

Pesti J. (szerk): Baranya megye földrajzi nevei II. Pécs 1982, 102-
103. 
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Szebény – Fehéregyháza (25150) lelőhely. 
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Azonosító: 25151 Sajtos – Horpács dűlő 

 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Bizonytalan jellegű lelet, római kor 

- Bizonytalan jellegű lelet, kelta 

- Éremlelet, középkor 

Védettség: A pontos lelőhely ismeretének hiányában régészeti kezelésre 

vonatkozó javaslat nem adható. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. A helyszín a feljegyzések szerint a Bozsér malom 

térségére tehető, helyenként keverve Szebény – Mogyorós római 

lelőhellyel! 

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1570-83. 

Bándi G. (szerk.): Baranya megye története az őskortól a 
honfoglalásig. Pécs 1979, 267, 314. 

 

 

Azonosító: 25152, 25154 Községi föld 

 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Éremlelet, kora római 

Védettség: A pontos lelőhely ismeretének hiányában régészeti kezelésre 

vonatkozó javaslat nem adható. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1572-83. 
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Azonosító: 25153 ismeretlen 

 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Bizonytalan jellegű lelet, kelta 

Védettség: A pontos lelőhely ismeretének hiányában régészeti kezelésre 

vonatkozó javaslat nem adható. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

 

Irodalom: JPM Rég. Ad. 1569-83. 

 

 

Azonosító: 25155 ismeretlen 

 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- szórvány éremlelet 

Védettség: A pontos lelőhely ismeretének hiányában régészeti kezelésre 

vonatkozó javaslat nem adható. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

 

Irodalom: ArchÉrt 1892, 187. p. 
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Azonosító: 28778 
Szebény-Sík-dűlő 

(hrsz: 015/48, 010/1, 015/49, 015/42, 015/45, 015/44, 010/2, 

015/81, 015/82, 015/83, 017/5) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Telepnyom (felszíni), ismeretlen kor (Elhelyezkedése és a 
BMFN szerint leginkább a poligon nélküli 25151 – Sajtos-
Horpács lelőhellyel állhat kapcsolatban) 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: M6-os nyomvonal lelőhelybejelentőadatlapok 2001. [KÖH 
317/IV/2001.] 

Jelentés az M6-M56 gyorsforgalmi tervezett nyomvonalán végzett 
terepbejárásról [NyTI-1173/2002] 

Az M6-os autópálya megelőző régészeti kutatásainak előkészítését 
záró jelentés. [KÖH 600/1933/2004] 

Baranya megyei lelőhelyek revíziója. [KÖH 600/1346/2004.] 
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Szebény – Sík-dűlő (28788) lelőhely és környezete. 
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Azonosító: 30774 
M6-os út nyomvonala, 9. lelőhely 

(hrsz: 012/15, 010/2) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Szórványlelet, késő középkor 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: Jelentés az M6-os gyorsforgalmi út terepbejárásáról [4253-072-
325/2001. KÖI] 

Jelentés az M6-M56 gyorsforgalmi tervezett nyomvonalán végzett 
terepbejárásról [NyTI-1173/2002] 

M6-os gyorsforgalmi út terepbejárásról 2001. [MNM Rég. Ad. LXIV. 
516/2002.] 

Baranya megyei adatlapok a MNM Rég. Ad. [NyTI-2220/2003] 

Baranya megyei lelőhelyek revíziója. [KÖH 600/1346/2004.] 
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Szebény – M6-os út nyomvonala, 9. lelőhely (30774) és térsége. 
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Azonosító: 30775 
M6-os út nyomvonala, 8. lelőhely 

(hrsz: 010/2, 015/35, 015/38) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Szórványlelet, római kor 

- Szórványlelet, késő középkor 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: Jelentés az M6-os gyorsforgalmi út terepbejárásáról [4253-072-
325/2001. KÖI] 

Jelentés az M6-M56 gyorsforgalmi tervezett nyomvonalán végzett 
terepbejárásról [NyTI-1173/2002] 

Baranya megyei lelőhelyek revíziója. [KÖH 600/1346/2004.] 
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Szebény – M6-os út nyomvonala, 8. lelőhely (30775) és térsége. 
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Azonosító: 30776 
M6-os út nyomvonala, 7. lelőhely 

(hrsz: 012/15, 010/2, 012/20, 012/18) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Telepnyom, késő középkor 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: Jelentés az M6-os gyorsforgalmi út terepbejárásáról [4253-072-
325/2001. KÖI] 

Jelentés az M6-M56 gyorsforgalmi tervezett nyomvonalán végzett 
terepbejárásról [NyTI-1173/2002] 

Baranya megyei lelőhelyek revíziója. [KÖH 600/1346/2004.] 

Az M6-os autópálya megelőző régészeti kutatásainak előkészítését 
záró jelentés. [KÖH 600/1933/2004] 
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Szebény – M6-os út nyomvonala, 7. lelőhely (30776) és térsége. 
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Azonosító: 30788 
M6-os út nyomvonala, 12. lelőhely 

(hrsz: 039/18, 039/19, 039/20, 039/21, 039/7) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Temető, római kor 

- Templom, középkor 

- Telepnyom, Árpád-kor 

- Telepnyom, késő középkor 

- Ásatás, Dombay János 1961, Kárpáti Gábor 1978/2005 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: Ásatási dokumentáció a Szűr, Szentlászló [JPM Rég. Ad. 1632-83.] 

Ásatási dokumentáció a Szűr, Kőkereszt Szebény felé 
leletmentésről 1961. [MNM Rég. Ad. IV. 87/1965.] 

Jelentés az M6-os gyorsforgalmi út terepbejárásáról [4253-072-
325/2001. KÖI] 

Jelentés az M6-M56 gyorsforgalmi tervezett nyomvonalán végzett 
terepbejárásról [NyTI-1173/2002] 

Baranya megyei adatlapok a MNM Rég. Ad. [NyTI-2220/2003] 

Az M6-os autópálya megelőző régészeti kutatásainak előkészítését 
záró jelentés. [KÖH 600/1933/2004] 

Örökségvédelmi hatástanulmány Szűr, 2005. [KÖH 600/803/2006] 

Lelőhelybejelentő adatlap, Szebény- Szentlászló, 2012 [KÖH 
600/2001/2012] 

Előzetes régészeti dokumentáció- Déli Áramlat gázvezeték, 2014 
[600/902/2014] 
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Szebény – M6-os út nyomvonala, 12. lelőhely (30788) és térsége. 
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Azonosító: 30797 
M6-os út nyomvonala, 11. lelőhely 

(hrsz: 039/7) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Szórványlelet, őskor 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: Jelentés az M6-os gyorsforgalmi út terepbejárásáról [4253-072-
325/2001. KÖI] 

Jelentés az M6-M56 gyorsforgalmi tervezett nyomvonalán végzett 
terepbejárásról [NyTI-1173/2002] 

Az M6-os autópálya megelőző régészeti kutatásainak előkészítését 
záró jelentés. [KÖH 600/1933/2004] 

Örökségvédelmi hatástanulmány Szűr, 2005. [KÖH 600/803/2006] 
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Szebény – M6-os út nyomvonala, 11. lelőhely (30797) és térsége. 
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Azonosító: 37664 ismeretlen 

 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Temető általában, honfoglalás kor 

Védettség: A pontos lelőhely ismeretének hiányában régészeti kezelésre 

vonatkozó javaslat nem adható. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

 

Irodalom: Baranya megyei adatlapok a MNM Rég. Ad. [NyTI-2220/2003] 

MNM Rég. Ad. I. 23/1964. 
 

 

Azonosító: 37665 ismeretlen 

 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Temető általában, avar kor 

Védettség: A pontos lelőhely ismeretének hiányában régészeti kezelésre 

vonatkozó javaslat nem adható. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

 

Irodalom: Baranya megyei adatlapok a MNM Rég. Ad. [NyTI-2220/2003] 

Ásatási dokumentáció a Szebény, 011lh. ásatásról évnélküli [MNM 
Rég. Ad. 163. Sz. III.] 

Baranya megyei lelőhelyek revíziója. [KÖH 600/1346/2004.] 
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Azonosító: 59386 
Émentető-dűlő I. 

(hrsz: 015/44, 010/2) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Temető, középkor 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: Ásatási jelentés Szebény határában talált sírok feltárásáról, 2008. 
[KÖH 600/2072/2008.] 
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Szebény – Émentető-dűlő I. (59386) lelőhely és környezete. 
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Azonosító: 59389 
Émentető-dűlő II. 

(hrsz: 015/49, 015/42, 015/44, 010/2) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Telepnyom, lengyeli kultúra 

- Ásatás, Voicsek Vanda, 2008 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: Lelőhelybejelentő adatlap Szebény, Émentető-dűlő II. 
szakfelügyelete, 2008. [KÖH 600/2076/2008.] 

Dokumentáció megelőző feltárásról, Szebény, Émentető-dűlő, B 
112. lelőhely, M6, 2008. [KÖH 600/2560/2010] 

Ásatási jelentés, Szebény, Émentető-dűlő, 2008. [KÖH 
600/0628/2010] 
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Szebény – Émentető-dűlő II. (59389) lelőhely és környezete. 
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Azonosító: 68581 
Szűri-oldal 

(hrsz: 039/43) 

Elemzés: Megnevezés, kor 

(régészeti örökség) 

- Telepnyom, lengyeli kultúra 

- Telepnyom, dunántúli mészbetétes  

- Sír, dunántúli mészbetétes 

- Temető, késő avar kor 

- Ásatás, Ligner Jácint 2009-2010 

Védettség: A nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védettség alatt 

állnak. 

A lelőhely állapota, 

változtatási szándék 

ismertetése, hatáselemzés: 

Jelenleg külterület. 

Irodalom: Terepbejárási dokumentáció, DN 800 Gázvezeték, Horvát tranzit, 
2009. [KÖH 600/2871/2009] 

Jelentés megelőző feltárásról- Szebény, Szűri oldal, HT 67, 2009 
[KÖH 600/1561/2010] 

Feltárási dokumentáció - Szebény, Szűri-oldal (HT-67 lh. 2010) 
[KÖH 600/97/2012] 

Előzetes régészeti dokumentáció- Déli Áramlat gázvezeték, 2014 
[600/902/2014] 
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Szebény – Szűri-oldal (68581) lelőhely és környezete. 

 

 


