
Szakmai beszámoló az NKA 207134/00329 számú Római kőépületek 

kutatása című pályázatához 

Elvégzett munka leírása 
A pályázat végrehajtása keretében két lelőhelyen (Bakonyszűcs-Faluhely és Csót-Újmajor kelet) 

végeztünk műszeres lelőhelyfelmérést (magnetométer, talajradar), szondázó ásatást és kiegészítő 

terepbejárást, fémkeresős leletfelderítést.  

Bakonyszűcsön az ásatás komplex kutatással is kiegészült, a lelőhely területén 800 m2 talajradaros 

felmérésére, valamint 5 ha szisztematikus terepbejárására és fémdetektoros kutatására is sor került. 

Mindkettőt megnehezítette az erdei aljnövényzet és a fák jelenléte. 

A feltárást a korábbi kincslelet körül 3 x 3 méteres szelvényben, illetve egy 0,6 x 6 m kutatóárokban, 

melynek közepét 2 x 2 m-en kiterjesztettük, összesen 16,6 négyzetméteren végeztük. A feltárás során 

először a humuszréteget (SE 1 az 1. szelvényben illetve SE2 a 2. szelvényben) távolítottuk el kézi erővel. 

A munka során rendszeresen vizsgáltuk a szelvényt és a meddőket is fémkeresővel.  

Az 1. szelvényben a humuszréteg eltávolítása után, a szelvény nyugati oldalán faszenes, barna agyagos 

homok réteg jelentkezett, észak-dél irányban. Ez nyugat, illetve észak és déli irányban túlnyúlt a 

szelvény kiterjedésén, a további bővítést a fák elhelyezkedése akadályozta. Ennek a szelvényben lévő 

részét kibontottuk, metszeteit (SE2, SE5) és felszínét dokumentáltuk. A rétegek íves falú, négyszögletes 

beásásban helyezkedtek el. SE5 alja szürke házi kerámia töredékeket tartalmazott, de nem nagy 

mennyiségben. A nyugati metszetfalnál a beásás alján egy teljes szürke tál helyezkedett el. 

Ugyanebben a rétegben (SE5) több állatcsont is előkerült, illetve egy terra sigillata tálka teljes profilú 

töredéke. 

A szelvény keleti felében tisztáztuk a korábbi kincslelet lelőhelyét. Itt a paticsos betöltésű, felszínen 

kerek alaprajzú, metszetben íves beásású betöltés (SE3) alatt egy nagyobb beásás rétege jelentkezett 

(SE11 világosbarna, szemcsés homok) mely nyugat illetve déli irányban folytatódott. Ez tartalmazta 

korábban mind az ezüst karpereceket mind nagyobb számú szürke edénytöredékeket. 

 A szelvényben még egy paticsos foltot dokumentáltunk, SE3-tól nem messze.  

A 2. szelvényt a felszínen látható tegulatörmelékek illetve nagyméretű kőlap által meghatározott 

területen nyitottuk. Itt a korábbi terepbejárások során falfestmény töredékeket is megfigyeltünk. A 

kijelölt terület közepén egy 1x1 m kiterjedésű, szabálytalan korábbi rablógödör/vaddisznótúrás 

nyomait lehetett megfigyelni. 

A rablógödröt is érintve nyitottunk egy 8 m hosszú, 0,6 m széles kutatóárkot. Ennek felső betöltése 

(SE4 agyagos sötét, mészhabarcs szemcsés) alatt egy c. 25 cm széles mészköves, habarcsos omladék 

(SE6) jelentkezett szinte az árok egész hosszában, észak-dél irányban. Ezzel egy vonalban tegula és 

imbrex töredékekből álló lineáris jelenség mutatkozott (SE7) SE6 nyugati oldalán. Ennek nyugati 

oldalán, a laza betöltés (feltehetően a korábbi rablógödör visszatöltése) eltávolítása után köves, 

tegulás omladékréteg sötétbarna agyagos homokban jelentkezett 30 cm mélységben (SE8). Ezen a 

területen egy 1x1m-es szondát jelöltünk ki, melyben megvizsgáltuk a rétegviszonyokat. SE8 alatt 

vöröses agyagban tegula és habarcs törmelék jelentkezett 23 cm mélységben (SE9). Ez a sárga homok 

altalajon helyezkedett el.  

Csóton az ásatás komplex kutatással is kiegészült, a lelőhely környékén 3,5 ha magnetométeres 

felmérésére, a villaépület talajradaros vizsgálatára, valamint 5 ha szisztematikus terepbejárására, 

valamint a terület bevetett volta miatt a szántó széleinek és a meddőnek fémkeresős kutatására is sor 

került.  

A feltárást 0,8 x 10 méteres kutatóárokban, melyet keleti irányba 1,5x5m illetve 1,5x2,5m, nyugati 

irányba pedig 2x2,5m-rel kibővítettünk, összesen 24,75 négyzetméteren végeztük. A feltárás során 

először a humuszréteget (SE 1) távolítottuk el kézi erővel. Az szelvényben a humusz (SE1) alatt az észak-



dél tengelytől kissé eltérő belső osztófal alapozása jelentkezett (SE4).  A munka során rendszeresen 

vizsgáltuk a szelvényt és a meddőket is fémkeresővel. A kutatóárok déli végében sötétbarna, köves, 

habarcsos omladék jelentkezett (SE2) mely később a délebbre fekvő  keleti bővítésben is megtalálható 

volt. Az SE4 mészköves, habarcsos falalapozásba egy ovális, északnyugat-délkelet irányultságú 

sötétbarna agyagos beásás jelentkezett (SE3), mely bontása során egy kisméretű kutya eltemetett 

maradványait tartalmazó gödörnek bizonyult. SE4 nyugati oldalán a belső helyiség világosbarna, 

agyagos, kevés követ tartalmazó betöltése (SE11) alatt jelentkezett a belső központi helyiségeket osztó 

egyik falkiszedés (SE12) maradványa. SE4 mellett, a kutatóárok déli felében, a keleti oldalon a 

feltöltéseket az altalajig kibontottuk. Itt SE2 alatt szürkésbarna homokos feltöltés jelentkezett (SE7), 

mely korábbi kerámiatöredékeket és egy bronz csat nyelvét tartalmazta. Ez alatt a sárga homok altalaj 

jelentkezett. SE4 falalapozást 60 cm mélyen lehetett követni, legalján sárga sóderrel kirakva.  

A szelvény északi végében egy sárga, agyagos feltöltés (SE5) eltávolítása után SE13, az épület külső, 

északi falának kiszedése jelentkezett. Ettől északra, az épületen kívül, a geofizikai felmérésen is 

megmutatkozó nagyobb kiterjedésű tegula omladékréteg (SE8), az egykori tető leszakadt és összetört 

maradványa, melyben még a habarcsos illesztések is megmaradtak helyenként. Még e fölött 

jelentkezett egy égett agyagos folt, SE6 mely feltételezhetően a kidőlt vályogfal egyben maradt 

maradványa. A tegulaomladékban a keleti oldalon egy szondát jelöltünk ki, ahol SE8 elbontásra került. 

Ez alatt egy vékony, 3-3 cm vastag agyagos sötét földréteg jelentkezett (SE9), mely római 

kerámiatöredéket tartalmazott. Ez alatt sárga, sóderes réteg (SE10) volt megfigyelhető, mely 

valószínűleg a római járószintet alkotta. 

A szelvényben viszonylag kevés lelet került elő, melyek közül csupán 2 darab volt fémlelet. Ezek a felső 

omladékrétegben illetve SE7-ben helyezkedtek el. A felső omladékrétegekben szórványos 

kerámiatöredékek kerültek elő. 

A leletek beleltározásra kerültek, feldolgozásuk még folyamatban van. 

Mindkét lelőhelyen az ásatás lezárulta után a szelvényeket geotextillel fedtük, majd gépi erővel 

visszatemettük. 

Tudományos eredmények összefoglalása 
A pályázat keretében két, korábban is ismert római kőépület komplex kutatására került sor. A geofizikai 

felméréssel, terepbejárással és fémkeresős kutatással kiegészített szondázó ásatások 

eredményeképpen:  

Csót-Újmajor keleten végzett terepbejárás esetében a törmelékek bemérése és a leletanyag szóródása 

alapján a lelőhely, bár központja a jelenlegi poligónban található, de nagyobb kiterjedésű, és hosszan 

elnyúlik keleti irányba, ahol mind a terepbejárás, mind a légifotó alapján egy további épület figyelhető 

meg. A lelőhely a tőle délre elterülő 7729 Csót - Kis-kúti-dűlő, északra elhelyezkedő 7727 Csót – 

Újmajor-Kavicsbánya illetve nyugatra fekvő 7728 Csót – Újmajor-Veteményeskert lelőhelyekkel együtt 

egy komplex, összefüggésben levő római kori tájhasználati egységet alkot. A vizsgált kőépülettől nem 

messze helyezkedik el 9476 Ugod-Dióspuszta korábban kutatott épülete. A csóti éremleletek előzetes 

meghatározása alapján mindkét épület használata a 2-3. századra tehető, tehát párhuzamosan 

léteztek. A két kőépület viszonylagos közelsége felveti a földhasználat, birtokosság kérdését. Ebben a 

mikrorégióban több, egymáshoz viszonylag közel álló, villaként meghatározható kisebb kőépület 

helyezkedik el. Harmadikként még 7541 Béb – Pásztorházi dűlő is ide sorolható. Az ismert 

birtokközpontok lehetőséget kínálnak egy komplex tájhasználat-történeti vizsgálatra, melyben 

meghatározható a birtoknagyság, a villák egymáshoz való viszonya. 

A geofizikai vizsgálatok megerősítették, hogy nem egy épület, hanem több kőépület és hozzájuk 

kapcsolódó régészeti jelenségek halmaza találhatón a területen, egy klasszikus villa gazdaság képét 

nyújtva. Az épület alaprajzát a felmérés és az ásatás pontosította a légifotóhoz képest. A központi 

kőépület észak-dél tájolástól tengelyében kissé eltér, három központi helyiségében a padlószint nem 

maradt meg. Oldalsó helyiségei kétosztatúak, a keleti oldal déli helyisége további kettéosztásával. Az 



északkeleti helyiség fele alatt egy két méteres mélységű pince helyezkedik el, törmelékkel töltve. Az 

ásatás eredményeképpen megállapítható, hogy bár alacsony intenzitású művelés alatt áll a terület, de 

csak az alapozás maradt meg a falakból. Az északi részen látható agyagmaradványok tanúsága szerint, 

valamint mivel a területen szóródásban viszonylag kis mennyiségű kőanyagot találtunk, ez betudható 

annak is, hogy a kőalapozás felett a villa felmenő falai vályogtéglákból készülhettek. Mind a felmérés, 

mind az ásatás kimutatta az épület északi és keleti oldalán elhelyezkedő tetőomladékot, melyben 

megfigyelhető, hogy a tegulákat habarccsal is összeillesztették.  

Az ásatáson és a terepbejáráson gyűjtött anyag teljes kiértékelése után lehetőség van még a használat 

idejének további pontosítására. Jelenleg mindenképpen két fázis figyelhető meg, mely szerint a villa 

építése előtt is római megtelepüléssel lehet számolni a területen az SE4 falalpozás által vágott korábbi 

SE7 feltöltésben talált korai római kerámia alapján. 

Bakonyszűcs–Faluhely lelőhelyen hitelesítettük, hogy a korábban előkerült kincslelet a 

villagazdasághoz köthető, annak ismeretlen funkciójú mellék struktúrájában került elő. A 

leletfelderítés során előkerült pénzek és az ásatás során előjött kerámia leletek előzetes kiértékelése 

alapján a használat ideje a 2-3. század fordulójára, 3. századra tehető. 

Az erdős növényzet miatt erről a területről jól értékelhető légifotó nem állt rendelkezésünkre. A 

geofizikai mérés, bár a fák ezt is erősen akadályozták, de kimutatta a falak elhelyezkedését. Ezek 

alapján legalább két épülettel számolhatunk. A szondázó ásatás alapján megállapítható, hogy a kő 

alapozás/korábbi kőfalak felett a felmenő falakat vályog alkotta, melyet vörös falfestéssel díszítettek. 

Feltárási naplók 
Ásatási napló 7281 Bakonyszűcs-Faluhely 

2018. október 30. kedd 

Napos, meleg idő. Jelen: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Török Berárd (GEKM), Herczeg Ferenc, Kiss 

László, Kiss László Marcell, Kiss Blanka, Mocsári Mária (PTE) 

A mai napon a korábbi mentőásatás helyszínét azonosítottuk vissza, a tavaly elhelyezett mérőpontokat 

kerestük meg. Ezek sajnos már csak nehezen szolgálhatnak mérési pontokként, mivel jórészt 

elmozdultak, a használt pontok későbbi bemérésére lesz szükség. A területet fémkeresővel 

átvizsgáltuk. Szelvény megnyitása az előzetesen kitűzött pontok alapján. Mai napon csak a barna, 

homokos humuszban haladtunk (SE1). A szelvényt a korábbi kincslelet mentőásatási szelvényére 

nyitottuk és déli irányban terjesztettük ki. A fák erősen behatárolják a kutatható területet. A 

meddőhányót folyamatosan vizsgáljuk fémkeresővel. 

2018. október 31. szerda 

Napos, meleg, száraz időjárás. Jelen: Péterváry-Szanyi Brigitta, Mocsári Mária (PTE), Herczeg Ferenc, 

Kiss László, Kiss László Marcell 

Az 1. szelvény további mélyítését folytattuk, egykori mentőásatás gödrének visszaazonosítása. 

Fémkeresős kutatás alapján 2. szelvény helyének kitűzése. Itt a felszínen megfigyelt tegulatörmelékek 

alapján, egy feltételezett rablógödröt is érintve 10 m hosszú kutatóárkot tűztünk ki. Egykori ásatás laza 

visszatöltésének eltávolítása. A felszín tisztítását megkezdtük, de a homokos, gyökeres talajban nehéz 

láthatóan megtisztítani a felszínt, a gyors száradás miatt is. 

2018. november 1. csütörtök 

Napos, meleg, száraz idő. Jelen: Péterváry-Szanyi Brigitta, Mocsári Mária (PTE), Herczeg Ferenc, Kiss 

László, Kolonics Zoltán 

A megnyitott 1. szelvény felszínét tisztítottuk. A szelvény közepén c. 30 cm átmérőjű, sűrűn paticsos 

kerek folt jelentkezett. Cölöplyuk? Betöltése vöröses, agyagos homok és gyakori paticsdarabok. A 



szelvény nyugati felében nagyobb sötétebb jelenség jelentkezik. Nagyobb gödör? A tervezett 2. 

szelvény helyén némileg eltakarítottuk az aljnövényzetet. Ez alatt sötét, agyagos, habarcstörmelékes 

talaj jelentkezik. A területen egy nagyméretű, 50x40x15cm-es konglomerátumból álló kőlap látható. 

2018. november 2. 

Napos, enyhe, száraz időjárás. Jelen: Péterváry-Szanyi Brigitta, Mocsári Mária (PTE), Herczeg Ferenc, 

Kiss László, Kolonics Zoltán, Zádor András, Krámli Máté, Krámli Zoltán, Sándor Lajos, Molnár Miklós, 

Roza János, Krausz István, Kövics Tibor, Tüske Zsolt, Tüske Mónika, Péterváry Csenge, Herczeg Ferenc, 

Megyeri István, Valaczkai János 

Mai napon kiterjedt fémkeresős kutatás zajlott. A területen főleg a lelőhely jelzett kiterjedésétől délre 

kerültek elő leletek. Ezek alapján a lelőhely kiterjedésének módosítása javasolt. Ólomdarabok, római 

pénzek, fibulák. A szelvényben kijelöltük a metszetet SE2-ben, ennek bontása zajlott. A hulló falevelek 

és a homokos betöltések miatt gyakori szelvénytisztítás. SE2-ből szürke kerámiatöredékek jönnek. 

Előkerült belőle egy vastöredék is. 

2018. november 3.  

Hűvös, száraz időjárás. Jelen: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Török Berárd (GEKM), Herczeg Ferenc, 

Kiss László, Kiss László Marcell, Mocsári Mária (PTE) 

Mai napon a meddő folyamatos fémkeresős vizsgálata mellett SE2 metszetének bontása folyt. A lehulló 

levelek és állatnyomok miatt újra végigtisztítottuk a teljes felületet. 

2018. november 5. 

Hűvös, felhős, száraz idő. Jelen: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Török Berárd (GEKM), Kolonics 

Zoltán, Mocsári Mária (PTE) 

Metszet folytatása (SE2) faszenes, barna, közepesen vegyes homok paticsdarabokkal, faszén, 

állatcsontok, szürke kerámia kerül elő belőle. TS tál a legalján, egy újabb réteg helyezkedik el alatta, 

melyben szürke fazék és táltöredékek kerülnek elő, valamint állatcsont. A metszet legalján, a 

szelvényfalnál egy teljes tál mutatkozik.  

(SE3) paticsos homok, faszén (éremkincs felett) réteg bontása metszetben. 

2018. november 6.  

Napos, meleg, száraz időjárás. Jelen: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Török Berárd (GEKM), Kolonics 

Zoltán, Herczeg Ferenc, Hauber János, Mocsári Mária (PTE) 

Metszet befejezése, dokumentálás, fotó. Metszetfal hagyva, másik oldalon bontást megkezdtük a 

szelvényfalig. SE5 szürke homok, SE2 alatt.   

2018. november 7.  

Napos, meleg, száraz időjárás. Jelen: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Török Berárd (GEKM), Kolonics 

Zoltán, Herczeg Ferenc, Hauber János, Mocsári Mária (PTE), Majer László 

SE2, SE5 bontásának folytatása, ennek beásása lejtős falú, egyenes aljú. A szürkés sárga altalajba ásták. 

Teljes kiterjedés nem figyelhető meg mivel a szelvényen kívül esik. 

Második szelvény kitűzése, és elkezdése. SE4 : humusz. Ez nem homokos, inkább agyagos sötétebb 

feltöltés. Ellentétben a SE1-el! Mészkőtörmelékben, tegula darabokban gazdag. Nagyméretű kő 

elmozdítása, nem találtunk rajta feliratot. Az ásatást meglátogatta Katzer Zoltán a szomszédos erdő 

tulaja. Elmesélte, hogy korábban ez a terület, a tőle keletre elterülő frissen ültetett erdőtaggal együtt, 

a falu disznólegelője volt. A megnyitott szelvényt is átvizsgáltuk fémkeresővel. 

2018. november 8. 



Napos, enyhe, száraz idő. Jelen: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Török Berárd (GEKM), Kolonics 

Zoltán, Herczeg Ferenc, Hauber János, Mocsári Mária (PTE) 

A 2. szelvény folytatása. SE4 eltávolítása. SE6 mészköves habarcsos omladék, a szelvény szinte teljes 

hosszában kiszélesítettük, hogy ennek vonalában jobban lássuk. Ez c. 25 cm széles, laza szerkezetű 

habarcsos, agyagos jelenség. Vályogfal leomlott burkolata? Mellette, nagyjából vele párhuzamosan 20-

30 cm szélességű, laza szerkezetű tegula és imbrex töredékek egy vonalban SE7 Vályogfal 

maradványai? Esetleg csatorna lehetett? Bolygatottnak tűnik. Nagyon magasan helyezkedik el mindkét 

jelenség. 

Sárga agyag ezek mentén. Szonda az É-i végében tegulás, törmelékes omladék SE8. Sötét barna 

homokos agyagban nagyon sűrű tegulatöredékek. 

A szelvényt teljes hosszában tisztítottuk. 

2018. november 10. 

Napos, enye, száraz. Jelen: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Török Berárd (GEKM), Kolonics Zoltán, 

Herczeg Ferenc, Mocsári Mária (PTE), Kiss László, Péterváry Levente 

SE8 köves, tegulás sötétbarna homokos agyagban ennek tisztítása. Ny-i oldalon egy vonalban bontása. 

Nagyméretű faragott mészkő kövek. Ez alatt SE9 vöröses agyagban tegula és habarcs, vörös 

falfestménymaradványok. Ezt ledokumentáltuk és a bontást itt befejeztük. Egy szondában kívánjuk 

megfelelő helyen vizsgálni a rétegek elhelyezkedését, függőleges kiterjedését. SE6, SE7 bontása, 

tisztítása. Dokumentáció. 

2018. november 12. 

Hűvös, felhős. Jelen: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Török Berárd (GEKM), Kolonics Zoltán 

Felületek tisztítása, dokumentáció frissítése. 

2018. november 13. 

Borult, enyhe, száraz idő. Jelen: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Török Berárd (GEKM), Kolonics 

Zoltán, Herczeg Ferenc, Mocsári Mária (PTE) 

Fotódokumentáció. Egy kis szondában SE9 bontása, az alatta levő szűz talajig, sárga homok. Ezt minden 

oldalról fotódokumentációval rögzítettük, a legnagyobb kiterjedésű metszetet lerajzoltuk. 1. szelvény 

szelvényfalainak dokumentációja. Egykori kincslelet elhelyezkedésénél teljes bontás, metszetfotók. 

SE3, SE11. Utóbbi úgy tűnik, túlnyúlik a szelvény kiterjedésén.SE3, 11, 12. SE11 alatt további 

edénytöredékek jelentkeztek a korábban természetesnek tartott szürke homokban. A 

kerámiatöredékeken kívül ebben semmilyen inklúzió nem figyelhető meg. Nehezen elválasztható a 

természetes homokos altalajtól. Ennek kiterjedését metszetben próbáltuk tisztázni. Nyugati irányban 

a kérdés megoldását egy fa gyökerei megakadályozták. 

2018. november 14. 

Napos, enyhe időjárás. Jelen: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Török Berárd (GEKM), Kolonics Zoltán 

Metszetek dokumentációja, felszínrajzok. Kincslelet helyénél (SE3, 11, 12) szonda befejezése, 

fotódokumentáció. 

2018. november 15. 

Hűvös, felhős. Jelen: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Török Berárd (GEKM), Kolonics Zoltán 

Rajzdokumentáció, ortofotók. Geodéta bemérte a pontokat. 

2018. november 16. 



Napos, enyhe. Jelen: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Török Berárd (GEKM), Kolonics Zoltán 

Szelvények visszatemetése gépi és kézi erővel, geotextil elhelyezése után. Szerszámok elszállítása, 

terület eredeti állapotának visszaállítása. 

Geofizikai kutatási jelentés 

 

Munkavégzés ideje: 2019.01.10. 

Résztvevők: Stibrányi Máté (régész), Klembala Zsombor (geofizikus) 

 

1. A kutatási terület elhelyezkedése, természetföldrajzi jellemzői, környezetének ismert 

régészeti öröksége (1. ábra) 

A tervezett beruházás helyszíne Bakonyszűcsön, Veszprém megyében a Plesz-föld határrészben 

található a településtől keleti irányban. A beruházás területét a Bakonyszűcs – Faluhely (Plesz-föld) 

lelőhely (azon.: 7281) lelőhely érinti, ahonnan őskori telep és római kori emlékanyag ismert. (1. ábra). 

 

2. A geofizikai felmérés módszere (2. ábra) 

A földradaros felmérés nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok terjedésén, törésén és 

visszaverődésén alapuló módszer, mely a vizsgált anyagok elektromos tulajdonságainak, leginkább 

eltérő dielektromos állandójuk és vezetőképességük függvénye. A módszer alkalmas betemetett falak, 

nagyobb objektumok kimutatására. A módszer eredményeit erősen befolyásolhatja a közeg 

víztelítettsége és anyaga, az antennák és a talaj csatolásának a minősége, illetve a felszín közeli 

inhomogenitások, (pl. kemény felszínek), melyek erős reflektorként korlátozhatják az alattuk húzódó 

régészeti objektumok észlelését.  

Az elektromágneses hullámok gerjesztését és detektálását a felszínen húzott MALA GX 450 

MHz-es antennával végeztük el. A mérés során párhuzamos, és szükség esetén merőleges 

kutatószelvényeket húztunk, amelyeket rácshálóba rendezve háromdimenziós térképen 

(mélységszelvényeken) ábrázoltuk a felszín alatti térrész változásait. 

A feldolgozás során alkalmaztunk mélységfüggő amplitúdó erősítést (AGC), frekvenciaszűrést, 

talajsebesség becslést valamint migrációszámítást. 

A felmérést JAVAD Triumph-1-es bázis-rover párban üzemelő RTK-val végeztük el ±10 cm-es 

vízszintes hibahatáron belül, melynek során összesen 822 m2 terület mértünk fel (2. ábra) 

 

3.  A geofizikai felmérés értelmezése (3-20. ábra) 

A kutatási terület erdősültsége csak egy irányban tette lehetővé a mérést, melynek 

következtében keresztszelvények nem állnak rendelkezésünkre.  

A keleti HF01-es mérési szelvény területén több, feltételezhetően régészeti jelenséghez köthető 

anomália is azonosíthatóvá vált. A nyugati oldalon egy épület és annak falrészletei azonosíthatóak 

60-90 cm-es mélységben. Az északi és a keleti fal jól követhető, valamint a keleti fal belső oldalán 

3 méterre egy további hosszabb falszakasz. Két bizonytalan azonosíthatóságú belső osztófalként 

értelmezhető jelenség lehatárolható 3-4 méter hosszúságban. A nyugati és déli fal a vizsgálat alapján 

nem azonosítható. Az épület ismert falszakaszai alapján egy legalább 14,5x11 méteres épület képe 

rajzolódott ki. Az épület déli és keleti oldalán két omladékszerű réteg határolható le, melyek mellett 

az épülettől ÉK-re egy ÉNy-DK-i irányú hasonló jelenség is megfogható. 



A HF02-es nyugati mérési területen 30-160 cm mélység között egy hozzávetőleg É-D-i irányú 

keskeny falszakasz azonosítható, amely kis mértékben ugyan, de szöget zár be a HF01-es területen 

azonosított épülettel. A szelvény nyugati oldalát 70 cm-es mélységtől a Bakony-ér medrének 

jellegzetes képe uralja. 

4. Összegzés 

Az elvégzett felmérés alapján egy legalább 14,5x11 méteres épület képe rajzolódott ki, melynek 

több külső és belső falszakasza azonosítható. Az épület déli és keleti oldalán két omladékszerű réteg 

határolható le, melyek mellett az épülettől ÉK-re egy ÉNy-DK-i irányú hasonló jelenség is 

megfogható. 

 

Budapest, 2019. január 15. 

Stibrányi Máté 

régész 

 

Ásatási napló 55707 Csót-Újmajor kelet 

2018.október 15. Hétfő 

Időjárás: napos, meleg, szeles, száraz. Jelen vannak: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Tóth Attila 

(GEKM), Török Berárd (GEKM), Tüske Mónika (PTE), Tüske Zsolt 

Geofizikai felmérés: Stribrányi Máté (Salisbury), Buránszki Nóra 

A Csót-Bakonyszűcs úttól délre eső  - 100 m-es sávot bejártuk,kerámiát, köveket, habarcsnyomokat 

bemértük. Főleg szürke házi kerámia és TS töredékek kerültek elő. 

Október 11-én a szelvény középvonala ki lett tűzve. A terület beszántott, vetett 

Délután a kitűzött szelvényt a középponttól É-ra megnyitottak 1 m szélességben. 

A humuszban S1 dolgoztunk, tégla töredékek, habarcstöredékek kerülnek elő. A középponttól 3,20 m-

re K-NY irányú fal jelentkezik 20 cm mélyen.   

Fotók 

A szántott terület szélén római kisbronzok kerültek elő. Ennek vizsgálata fémkeresővel. A meddőt és a 

szelvényt is folyamatosan ellenőrizzük. 

2018.október 16. Kedd 

Időjárás: napos, száraz, meleg. Jelen vannak: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Tüske Mónika (PTE), 

Tüske Zsolt, Török Berárd (GEKM), du. Radics Hajnalka 

A szelvényben haladtunk tovább, a humuszréteget távolítottuk el, szelvényfal kiegyenesítése. 

Fotódokumentáció 

A szelvény É-i végében tegula/égett agyag omladékréteg jelentkezik SE2. 

2018.október 17. Szerda 

Nem jutottunk ki a terepre. 

2018.október 18.Csütörtök 

Időjárás: napos,felhős, reggel elvileg esett, de nem maradt nyoma. Jelen: Péterváry-Szanyi Brigitta 

(GEKM), Török Berárd (GEKM), Zádor András, Roza János, Kolonics Zoltán 

A szelvényt tisztítottuk meg, a megmaradt humuszt távolítottuk el.  

Metszetrajz 



SE5: sárga agyag, kevert 

SE2: tegulákat, köveket és habarcsot tartalmazó kevert agyagos homok 

SE3:falalapozás maradványai 

SE4:falkiszedés 

SE6:égett agyagos felület 

A szelvényben a középső helyiségbe kevert visszatöltés figyelhető meg. Ezen az oldalon a fal mellett a 

metszetfalban a NY-i oldalon egy koponya és kéz (?) jelentkezett.  SE3 (Sír! Sírgödör?) 

A faltól É-ra egy DNY-ÉK irány falkiszedés jelentkező, majd egy újabb NY-K irányú sóderes falkiszedés. 

-DNY-ÉK-i fal vastagsága, mélysége 

-csontváz 

-szelvény É-i részében égett agyag egy kör alakú platni? 

-hol van a külső É-i fal? 

-geofizikai felmérésen mutatkozó masszív alapozás funkciója? 

2018.október 19. Péntek 

8.00-15.00 

Időjárás: felhős, napos, szélcsend, 22 fok Jelen vannak: Pichler Tamás, Szabó Máté (PTE), Szabó Luca, 

Szabó Dorka, Török Berárd (GEKM), Talabér Ildikó (PTE), Vadon László  

Sor került a szelvény bemérésére. Déli oldalon két irányban rábontás kitűzése és bontása. 

2018.október 20. Szombat 

Időjárás: reggel nagyon ködöd, hűvös. Kb. 10 órától  napos, kissé szeles. Meleg, száraz. Jelen vannak: 

Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Roza János, Roza Kristóf, Zádor András, Kolonics Zoltán, Péterváry 

Csenge, Péterváry Julianna, Péterváry Levente, Barcza Norbert, Barcza Abigél, Barcza Samu, Bakos 

László 

Látogatók: Margl Melinda, Horváth Ferenc, Karácsony Hanna, Karácsony Réka 

(skiccrajz) 

1. kiterjesztés Rábontásban horolóval meghúztuk, jelenség egyenlőre nem rajzolódott ki, nagyon 

száraz a föld. – erősebben meghúzni, lemenni K-i irányba a fal nem folytatódik itt. 

2.Rábontásban É-i részében falkiszedés/omladékréteg É felé haladva horolóval, bradessal tisztítottuk 

Látogatóinkat is beállítottuk a régészeti munkavégzésbe, bemutattuk az ásatást. 

2018.október 22. Hétfő 

Időjárás: napos, száraz idő. Jelen vannak: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Török Berárd (GEKM), 

Kolonics Zoltán, Péterváry Tamás (LDM), Péterváry Csenge, Péterváry Julianna, Péterváry Levente 

Megkezdtük az előkerült csontváz bontását. A fal kiszedése után, a falba belebontva temettek ide egy 

kisméretű kutyát. A szelvény D-i felében a falalapozás mellett a sarokban kibontottuk a rétegeket. Itt 

SE2 alatt még egy szürkésbarna homokos SE7 réteg jelentkezett, mely korábbi kerámiát és egy egy 

bronz övcsattöredéket tartalmazott. A falalapozást 60 cm mélyen lehetett követni , legalján sóderes 

alap jelentkezett. A sárga homok aljtalajba ásták. 

2018.október 23. Kedd 

Szünnap 

2018.október 24. Szerda 

Időjárás: napos, néha borongós idő. Jelen vannak: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Török Berárd 

(GEKM), Kolonics Zoltán, Hauber János (GEKM) 

Az előző napi eső után tisztítottuk a szelvényt. 



2018.október 25. Csütörtök 

Időjárás: borús, hideg, nagyon erős szél. Jelen vannak: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Török Berárd 

(GEKM), Kolonics Zoltán, Herczeg Ferenc, Pápakovácsi Általános Iskola 7-8. osztály 

SE3 bontását fejeztük be, majd ledokumentáltuk. Az ásatáson nyílt napon vett részt a pápakovácsi 

általános iskola 7-8 osztályának a tanulói. Az ásatási tevékenységbe is bekapcsolódtak. Tovább 

mélyítettük a szelvény bővítését a K-i és NY-i oldalakon, majd előkészítettük fotóra. 

2018.október 26. Péntek 

Időjárás: hűvös, de napos. Jelen vannak: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Török Berárd (GEKM), 

Kolonics Zoltán, Hauber János (GEKM), Kiss Zoltán 

Ma a szelvény É-i végében tisztították az előkerült omladékréteget, mely SE5 és SE 6 alatt került elő. 

SE8 Ez a leomlott tető maradványai, tegulákból és az ezeket összekötő (apróra törve) habarcsból áll. 

Egy kis területen ezt egy vékony szondával átvágtuk, hogy megvizsgáljuk az alatta elhelyezkedő 

rétegeket. Itt 1-2 cm vastag agyagos, sötétbarna földréteget SE9 találtunk, ez alatt sárga sóderes római 

kori ( kerámia ) járószintet SE10. 

2018.október 29. Hétfő 

Jelen vannak: Péterváry-Szanyi Brigitta (GEKM), Török Berárd (GEKM), Kolonics Zoltán, Herczeg Ferenc, 

Kiss László 

Az eső után tisztítottuk a felszíneket, majd a SE10, SE8 részleteket dokumentáltuk. Reggel nyílt napot 

tartottunk, amely során helyi érdeklődőknek tartottunk előadást az előkerült maradványokról. 

A szelvényt geotextillel fedtük, a bérlő Agroprodukt Zrt. a hét folyamán vagy következő héten a 

megrendelés szerint gondoskodik a gépi betemetésről. A telepen az agronómussal egyeztettünk a 

terület használatáról örökségvédelmi szempontból. 

Geofizikai feltárási dokumentáció 

Csót – Újmajor – kelet 

 (LNyA: 55707)  

2018. 10. 15. 

 

Résztvevők: Stibrányi Máté (régész), Buránszki Nóra (régész) 

 

A kutatási terület elhelyezkedése, természetföldrajzi jellemzői, környezetének ismert régészeti öröksége 

 

Csót - Újmajor – kelet (LNyA: 55707) régészeti lelőhely területén a pápai Gróf Esterházy 

Károly Múzeum megbízásából végeztünk régészeti geofizikai vizsgálatokat.  A lelőhelyen a 

korábbi kutatatás egy római kori villát lokalizált. 

A tervezett beruházás helyszíne 

A kutatási terület Veszprém megyében, Csót településtől keletre található, az Újmajorhoz vezető 

útnál. Természet földrajzilag a vizsgált terület a Pápa – Devecseri – sík kistáj északkeleti részén 

helyezkedik el. A kistáj egy enyhén tagolt, közepes helyzetű (150 m feletti) hordalékkúpsíkság. A relatív 

relief a táj keleti peremén 25-50 m/km2. A kistájat a Bakonyból a Marcalhoz siető patakok keletről 

nyugatra tartó párhuzamos völgyekkel szabdalják a felszínt.  

A kistáj területén sokféle talajtípusok találhatóak, ami a változatos talajképző kőzet eredménye. 

Jellemző talajtípusok a löszös talajok, illetve az erdősségekhez közelebb a barna erdőtalajok. 

 



A geofizikai felmérés módszere 

A geofizikai felmérésre 2018. október 15-én került sor, napos, szeles időben. 

 

Magnetométeres felmérés 

A felméréshez Sensys MXPDA típusú, Fluxgate szondákkal mérő műszert használtunk, amellyel a 

föld mágneses terének változásait felhasználva lehet kimutatni a felszín alatt levő természetes vagy 

mesterséges eredetű jelenségeket, bolygatásokat. A gradiens mérés során két egymás felett elhelyezkedő 

szondát használtunk egy időben, a szondák által mért térértékek különbségét alapul véve és elosztva a 

szondák távolságával, kapható meg pontonként a mágneses tér vertikális gradiensének nagysága. A 

földben lévő fémtárgyaknak van a legjobb mágnesezhetőségük, ezek jelentős mértékben zavarhatják a 

mérést. Kizárólag a mérés alapján az azonosított jel korát jellemzően nem lehet megállapítani, legfeljebb 

szerkezeti, formai jegyek alapján lehet egyes esetekben erre következtetni. A kutatási területen egyszerre 

öt szondapárral végeztünk mérést, melyek egymástól 50 cm-re kerültek elhelyezésre, a mérési pontok 

távolsága a szelvények mentén 10 cm volt. Optimális esetben a mérés során a műszer hozzávetőleg 0.75 

– 1 m mélységig vizsgálja át a talajt, ebből a maximális mélységből szolgáltat számunkra információkat 

a mérési területre jellemző talajtípus függvényében. 

 

Földradaros felmérés  

A földradaros felmérés nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok terjedésén, törésén és 

visszaverődésén alapuló módszer, mely a vizsgált anyagok elektromos tulajdonságainak, leginkább 

eltérő dielektromos állandójuk és vezetőképességük függvénye. A módszer alkalmas betemetett falak, 

nagyobb objektumok kimutatására. A módszer eredményeit erősen befolyásolhatja a közeg 

víztelítettsége és anyaga, az antennák és a talaj csatolásának a minősége, illetve a felszín közeli 

inhomogenitások, (pl. kemény felszínek), melyek erős reflektorként korlátozhatják az alattuk húzódó 

régészeti objektumok észlelését.  

Az elektromágneses hullámok gerjesztését és detektálását a felszínen húzott MALA GX 450 

MHz-es antennával végeztük el. A mérés során párhuzamos, és szükség esetén merőleges 

kutatószelvényeket húztunk, amelyeket rácshálóba rendezve háromdimenziós térképen 

(mélységszelvényeken) ábrázoltuk a felszín alatti térrész változásait. 

A feldolgozás során alkalmaztunk mélységfüggő amplitúdó erősítést (AGC), frekvenciaszűrést, 

talajsebesség becslést valamint migrációszámítást. 

A geofizikai felmérést JAVAD Triumph-1-es bázis – rover párban működő RTK segítségével 

végeztük, amely centiméteres vízszintes pontosságú térbeli adatot szolgáltatott. A terepi munka során a 

magnetométeres kutatás (HF01) során összesen 17 861 m2 terület felmérését végeztük el, míg a 

talajradaros felmérés (HF02) 1 198 m2 területet érintett (1-2. ábra). 

 

A magnetométeres felmérés értelmezése  

A geofizikai felmérés állományinak szűrését és értelmezését Pethe Mihály (geofizikus) végezte. Az 

értelmezés során használt azonosítószámok feloldása 

Csot_Ujmajor_kelet_Villa_2018_GF01_ERT_magn.shp attribútum táblájának TIPUS oszlopában): 

 

1 régészeti jelenségre utaló anomália 

2 feltételezhetően régészeti jelenségre utaló anomália 

3 ismeretlen korú árok 

4 vezeték 

5 földút 



6 recens fémszennyezettség 

7 épület 

8 művelési árok/parcellahatár 

9 geológiai jelenség 

10 szét nem választható régészeti jelenségek 

 

 

Csót – Újmajor – Kelet (LNyA: 55707)  

A magnetométeres kutatás (HF01) felmérési képén jól azonosítható a római kori villa épületének 

falai. A falak mellett közvetlenül több nagyobb kiterjedésű anomália látható, amelyek talán falkiszedésre 

utalhatnak, ezek biztosabb azonosítása azonban a magnetométeres felmérés alapján nem lehetséges. Az 

épülettől nyugati irányban szintén egy épületre (falra esetleg falkiszedésre) utaló anomália jelentkezik, 

a vizsgált terület délnyugati sarkában.  

Az épülettől északra, északkeletre több olyan anomáliát lehetett azonosítani, amelyek régészeti 

jelenségre utalnak, ezek sűrűsödése elsősorban a dombtetőn figyelhető meg, keleti irányban számuk 

fokozatosan csökken. 

A felmérési képen jól azonosíthatóak az észak-déli irányú vízfolyások nyomai, amelyek a kisebb 

dombokat határolják. A lelőhelytől keletre, a következő kiemelkedésen egy kisebb, kb. 2x2 m nagyságú 

anomália látható, amely esetleg épületet is jelölhet, azonban ennek biztosabb azonosítása a 

magnetométeres felmérés alapján nem lehetséges. Ennek környezetében néhány régészeti jelenség is 

azonosítható. (2-6. ábra) 

 

Földradaros felmérés értelmezése  

A római kori villa területén végzett földradaros felmérésen (HF02) jól azonosító egy 17 m hosszú 

13 m széles, kelet- nyugati tájolású többosztatú épület falai. A feltehetően az épülethez tartozó omladék 

30 cm mélységben jelentkezik, a falak (vagy falalapozások) 50 cm mélységtől 90 – 100 cm mélységig 

követhetőek. Az épület északnyugati sarkában egy megközelítőleg 7 m x 6 m nagyságú anomália látható, 

amely egészen 170 cm mélységig követhető a felmérési képeken. Ez vagy alápincézett részre utalhat (itt 

a felmérési képen egy vastagabb falapozás látható. Ebben feltételezhetően 130 cm mélységig az egykori 

falomladék is megfigyelhető (ez egy nagyobb kiterjedésű sötét anomáliaként jelentkezik, amely lefelé 

haladva fokozatosan eltűnik. 

Az épülettől nyugatra egy másik észak – déli tájolású, kétosztatú épület keleti széle látszik. A másik 

épületnél sekélyebb alapozású lehet csak 50-60 cm közötti mélységi szelvényen azonosítható 

egyértelműen. Az épület kiterjedését csak észak – déli irányban lehet egyértelműen meghatározni (15 

m), kelet – nyugati irányban 7 m szélességig látható, az épület nyugati záró fala a felmért területen kívül 

esik. (7-18. ábra) 

 

Összegzés 

Az elvégzett régészeti geofizikai kutatás eredményei megerősítették Csót – Újmajor - kelet 

(LNyA: 55707) lelőhely területére lokalizálható római kori villa jelenlétét. Mind a magnetométeres, 

mind pedig a földradaros felmérés mérési képein jól láthatóak az épület falai, illetve az épület 

környezetében végzett magnetométeres felmérésen további földbemélyített régészeti jelenségek 

azonosíthatóak.  A vizsgált terület keleti részén esetlegesen további épület előkerülése lehet számítani, 

ennek pontosításához, a magnetométeres kutatás adatainak hitelesítéséhez azonban további régészeti 

kutatások elvégzése javasolt. 



A földradaros felmérésen 50 – 60 cm mélységben két épület alaprajza is kivehető, ezek közül a 

nyugatabbi épületnek csak a keleti része ismert pontosabban, az épület feltételezett nyugati falának 

tisztázásához további régészeti kutatások javasoltak. 

A korábbi kutatások illetve a légi fotók eredményei alapján lokalizált villa épület alaprajza jól 

azonosítható a földradaros felmérési képen. 

 

Budapest, 2019. április 1. 

        Dr. Stibrányi Máté  

         régész  

 



Összesítő alaprajzok 

1Bakonyszűcs 2. szelvény 

3Bakonyszűcs 1. szelvény 

2Csót-Újmajor kelet 



Fotódokumentáció a feltárás előtti, közbeni, utáni állapotról 

  

Beszámoló az elsődleges leletfeldolgozásról 
Az ásatás és a vele párhuzamosan zajló terepbejárás és műszeres leletfelderítés során Csótról 392 

kerámia, 12 érme, 17 fémtárgy, Bakonyszücsről 513 kerámia, 7 érme, és 66 fémtárgy került elő. Ezek 

az elsődleges tisztításon, leltározáson és fotódokumentáción már átestek. Restaurálásuk és 

tudományos feldolgozásuk jelenleg folyamatban van. A tárgyak méretarányos, rajzolása is megtörtént 

a publikációra előkészítendő. A leletek a múzeum régészeti gyűjteményében az alábbi leltári számok 

alatt találhatók meg:  

Bakonyszücs: 2018. 16. 1. –től 2018. 16. 243.-ig az ásatási leletek, ill.: 2018. 17. 1. -től 2018. 17. 63.- ig 

a terepbejárásról származó leletek. 

Numizmatikai leltárkönyv: 2018.7.1.-től 2018.7.7. 

Csót: 2018. 14. 1-től 2018. 14. 102. az ásatási leletek, ill.: 2018. 15. 1-től 2018. 15. 135.-ig a 

terepbejárásról származó leletek. 

Numizmatikai leltárkönyv: 2018. 5. 1. től 2018. 5. 10. – ig az áasatási leletek, ill.: 2018. 6. 1. –től 2018. 

6. 2.-ig a terepbejárásról származó lelet. 

Kulturális örökségvédelmi hatóság igazolása a dokumentációs kötelezettség 

teljesítéséről 
 





 

Tényleges költségfelhasználás 

Megnevezés Egységár Darab Összesen nettó 
Összesen 

bruttó 



gépi földmunka (Csót) 19400  16400 19400 
gépi földmunka 
(Bakonyszűcs)   6000 8000 

geodézia   100000 127000 
felmérés magnetométer, 
talajradar   300000 300000 

ásók   8661 11000 

horolók   5000 6350 

memóriakártya 
fényképezőgépbe   3149 3999 

pendrive   3936 4999 

műanyag doboz   1798 2284 

krétatábla   598 760 

táblakréta   1464 1860 

leletzacskó   50076 63596 

nyomtatás   15661 19890 

restaurálás vegyszerek   10236 13000 

tisztítógép proxon   16440  
üvegedények restauráláshoz   19157 24329 

tájoló   1338 1700 

mappák, tűfilc, bugyi, 
ceruza, alkoholos filc   14417 18310 

méretarányok   21560 27381 

fehér lakkfilc   4134 5250 

   600025 659108 

Önerő     

útiköltség   39915 39915 

Török Berárd munkabér   215698 215698 

   255.613 255.613 

Karbantartási terv 
A feltárt, és megtisztított szelvényt temetés előtt geotextillel fedtük. Egyeztettünk a 

földtulajdonosokkal, miszerint a jövőben nem fognak mélyszántást végezni, illetve a lelőhelyeket 

folyamatos ellenőrzés alatt tartjuk. 

 



Rövid régészeti munkabeszámoló közzétételének igazolása 
A rövid szakmai beszámoló saját honlap hiánya miatt a Gróf Esterházy Károly Múzeum Facebook 

oldalán került feltöltésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




