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Geofi zikai módszerek a régészetben

Visszatekintés
A régészeti lelőhelyek felderítésében nem új gondolat geofi -
zikai módszerek használata. Éppúgy, mint a nyersanyagku-
tatásban, a környezetétől (a beágyazó kőzettől) eltérő fi zikai 
tulajdonságú objektumokat keresünk. A feladat különleges-
ségét több tényező adja. Egyrészt a történelmi idők régésze-
ti kultúrái a felszíntől kis mélységben (1-2 m mélyen) hagy-
tak nyomot, tehát kis behatolási mélységű módszereket le-
het alkalmazni. Másrészt általában kis amplitúdójú anomá-
liákat kell keresnünk, hiszen az ember nem tudta nagyon 
megváltoztatni természeti környezetét. Harmadrészt az ano-
máliák térbeli kiterjedése is kicsinek várható, ezért sűrű há-
lózatú mérésekre van szükség, amelyek csak nagy termelé-
kenységű műszerezettséggel lehet gazdaságos.

Saját tapasztalatainkra visszaemlékezve, akkor látszott 
sikeresnek egy-egy módszer kipróbálása a régészeti kutatás-
ban, amikor hozzájutottunk egy módszer nagy felvételezési 
sebességű műszeréhez. Például (tudomásunk szerint) az 
első sikeres mágneses térképezést 1980 nyarán tudtuk elvé-
gezni Fenékpusztán, Keszthely mellett, amikor kezünkbe 
került az első protonprecessziós magnetométer (egy lengyel 
gyártmányú PMP-2). Ki tudtuk mutatni egy római ház hosz-
szanti oldala mentén összehalmozott tetőcserepek néhány 
nanoteslányi hatását, így megtaláltuk az épület romjait. 
Ugyanígy, a ságvári római castrum falait avval a radarbe-
rendezéssel detektáltuk, amelyet a külszíni bauxitbányák 
feküjének kimutatására béreltünk Angliából. Nagyobb régé-
szeti területek ellenállásméréssel történő felmérésében pe-
dig az akkor vásárolt EM-31 szelvényező volt sikeres 
(Balácapuszta).

A jelen helyzetet az jellemzi, hogy hazánkban (akárcsak a 
világ számos országában) a geofi zikus szakmai körök tisztá-
ban vannak a régészeti mérések szükségességével, lehetősé-
geivel és korlátaival. Kutatóhelyeinken (Miskolc, ELTE, 
Sopron, MFGI) rendelkezésre áll a kellő tudás, tapasztalat 
és műszerezettség az ilyen típusú mérésekre. Emellett jó né-
hány olyan gazdasági társaságunk van, amely sikeresen és 
magas színvonalon alkalmazza ezeket a módszereket. Ré-
gész kollégáink jelentős része ismeri és elismeri az ilyen 
módszerek hatásosságát. A helyzet tehát első ránézésre ki-
elégítő. Első ránézésre. Aztán észrevesszük a hiányosságo-
kat. Szakmai hibákat az alkalmazásban, a normatívák hiá-
nyát, az összehangolt és nagyon szükséges technikai fejlesz-
tés nem létét, a hazai helyett külföldi szakértelem igénybe-
vételét, a korrupció határát súroló pénzügyi machinációkat, 
a gazdaságos alkalmazás esetlegességeit, időnként még a 
sarlatánság nyomait is. Szóval, e téren sem térünk el a ma-
gyar gazdaság átlagos színvonalától.

Új helyzet a régészeti munkák szabályozásában
Az elmúlt évtizedekben a nagyberuházásokhoz kapcsolódó 
régészeti feltárásokat a régészek sikertörténetnek könyvelik 
el – méltán. Soha még ilyen mennyiségű feltárásra nem ke-
rült sor (ebbe beleérthetjük a geofi zikai méréseket is). Hogy 
azonban a régészeti munkák ne (nagyon) lassítsák a beruhá-
zásokat, és azok megfelelő hatékonysággal történjenek, az 
eddigi előírások módosultak.

A 257/2012. (IX. 14) sz. kormányrendelet a nagyberuhá-
zásokkal kapcsolatos régészeti feltárások eljárását szabá-
lyozza. A 2.§ előírja, hogy a nagyberuházások területén elő-
zetes régészeti dokumentációt (ERD-t) kell készíteni a beru-
házó költségére. Ennek módszere „maradandó változással 
nem járó műszeres lelőhely-felderítés”. A rendelet ennek 
mikéntjére nem tér ki, de nyilvánvalóan ennek része a fel-
színi geofi zikai felmérés.

A 13.§ előírja, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumnak (a 
szakmai szervezetekkel egyeztetve) meg kell határoznia a 
lelőhely-felderítés (azaz ebben az értelemben a geofi zikai 
módszerek alkalmazásának) szabályait. Ezt a feladatot a 
Nemzeti Örökségvédelmi Központnak, a Magyar Nemzeti 
Múzeum szervezeti egységének kell végrehajtania: ki kell 
dolgoznia az ERD „protokollját”. Világos, hogy a geofi zikai 
mérések vonatkozásában a protokollnak olyan előírásokat 
kell tartalmaznia, amelyeket a geofi zikus szakmai köröknek 
illenék megfogalmazni, mert ezek a szakmai körök a kom-
petensek. E felismerés mentén indult el a Nemzeti Örökség-
védelmi Központ (NÖK) és a Magyar Geofi zikusok Egye-
sülete közötti együttműködés, amelynek lépéseiről az aláb-
biakban számolunk be.

A tavaly nyáron történt egyeztetések nyomán a NÖK el-
fogadta az MGE felajánlását, mely szerint az MGE részt 
vesz az ERD protokoll kidolgozásában, és elismeri az 
MGE-t a magyar geofi zikus szakmai körök képviselőjének. 
Mivel az MGE nem lévén piaci szereplő a régészeti geofi zi-
kai mérések területén, ugyanakkor olyan szervezet, amely 
mind egyéni, mind jogi tagjai útján pártatlanul egyesíteni 
tudja a hazai szakmai szereplők véleményét, e felajánlott 
feladatát várhatólag magas szakmai színvonalon szeretné 
teljesíteni. Röviden: meg kell határoznunk a régészeti geofi -
zikai mérések szakmai követelményeit és minőségbiztosítá-
si (QC) kritériumait. Hasonló feladat előtt az Egyesület tu-
domásom szerint eddig még nem állt.

Az ilyen tárgyú megbeszélésekről folyamatosan beszá-
moltunk az MGE elnökségének. A feladat súlyát érezve, az 
elnökség egy ad hoc bizottságot hívott életre („Régészeti 
Bizottság”), amelynek elnöke Késmárky István alelnök, tit-
kára e sorok írója lett.
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Konferencia a régészeti geofi zikai mérésekről
Régész kollégáinkkal együtt rájöttünk arra az alapigazságra, 
hogy szakmai előírásokat úgy helyes írni, ha tudjuk az ösz-
szes szereplő véleményét. Először kerekasztal-értekezlet-
ben gondolkodtunk, végül abban állapodtunk meg, hogy 
egy egész napos szakmai konferenciát szervezünk, amelyre 
mind az érdekelt régészeket, mind a geofi zikusokat meghív-
juk.

2013. november 5-én az MFGI Stefánia úti épületének 
majdnem teljesen megtelt dísztermében az üdvözlő szavak 
után az MNM NÖK főigazgató-helyettese vázolta a régé-
szeti kutatás előtt álló feladatokat, majd 3 ’state of art’ elő-
adás hangzott el azokról a geofi zikai módszerekről, amelye-
ket gazdaságosan és megbízhatóan lehet alkalmazni a lelő-

hely-diagnosztikában. Ezután jöttek a régészeti előadások, 
amelyekben beszámoltak az ilyen típusú felmérések tapasz-
talatairól, eredményeiről. A szünetben a résztvevők a kiállí-
tott poszterek előtt vitatták meg az elhangzottakat és a lehe-
tőségeket.

Az elhangzott előadások (egy kivételével) pdf formában 
megtalálhatók mindkét honlapunkon. Magyarázatképpen itt 
mondjuk el, hogy a www.mageof.hu honlap, amelyet majd 
10 évvel ezelőtt állítottunk össze és azóta is folyamatosan 
szerkesztünk, nagy változás előtt áll. Karácsony óta az is-
mert honlapról már át lehet ugrani az új honlapra, amelynek 
Zahuczki Péter értő munkája adott új megjelenést. Az „új” 
honlap a következő hónapokban kerül végleges helyére az 
MFGI egyik szerverén, míg a „régi” nyugalomba vonul.

Kakas Kristóf

Program

Megnyitó
Új feladatok az örökségvédelem előtt – Csornay Boldizsár, MNM NÖK
Földmágneses mérések: lehetőségek és jövőkép – Lenkey László, MGE
Geoelektromos és elektromágneses módszerek: lehetőségek és jövőkép – Kakas Kristóf, Prónay Zsolt,  Turai Endre, MGE
Földradar: lehetőségek és jövőkép – Törös Endre, MGE
Lelőhely-azonosítás a régészeti örökségvédelemben: követelmények, módszerek, korlátok – Stibrányi Máté, MNM NÖK
Másfél évtized geofi zikai kutatásai a Körös-vidék őskori lelőhelyein – Gyucha Attila, William A. Parkinson, Apostolos 

Sarris, Nikos Papadopoulos, MNM NÖK
Nagyfelületű magnetométeres felmérések tapasztalatai a Tolnai Sárköz neolitikus lelőhelyein (egy validált felmérés esettör-

ténete) – Serlegi Gábor, Martin Furholt, Marton Tibor, Carsten Mischka, Oross Krisztián, Osztás Anett, Knut Rassmann, 
Kay Winkelmann, Bánffy Eszter, MTA BTK RI

Magnetométeres mérések Hajdú-Bihar megyében (esettanulmányok) – Dani János, Márkus Gábor, Déri Múzeum, Debre-
cen

Történeti áttekintés a mágneses mérések alkalmazásáról – Puszta Sándor, Fractal; Czajlik Zoltán, ELTE
Anomáliák és objektumok: geofi zika régész szemmel – Bertók Gábor, Echtelion
Nagy kiterjedésű magnetométeres felmérések régészeti interpretációs kérdései – Márkus Gábor, Archeodata



Rendezvénynaptár

2014. február

2014. febr. 25–27. Európai nem hagyományos készletek – SPE/EAGE konferencia és kiállítás
(www.eage.org)

Bécs,
Ausztria

2014. március

2014. márc. 10–13. DGG – a Német Geofi zikai Társulat 74. évi közgyűlése Karlsruhe,
Németország

2014. márc. 29–30. Ifjú Szakemberek Ankétja (az MFT és az MGE rendezésében)
(www.isza.hu)

Balatonföldvár

2014. április

2014. ápr. 6–9. AAPG évi közgyűlés és kiállítás
(www.aapg.org/houston2014/)

Houston,
USA

2014. ápr. 7–10. Földtudományok: beruházás a jövőbe – Saint Petersburg, 2014
(www.eage.org)

Szentpétervár, 
Oroszország

2014. ápr. 21–25. Mérnökgeofi zika 2014 
(www.eage.org)

Gelendzsik, 
Oroszország

2014. ápr. 23–25. Fourth EAGE CO2 Geological Storage Workshop
(www.eage.org)

Stavanger,
Norvégia

2014. ápr. 27.
     – máj. 2.

Európai Geofi zikai Unió (EGU) közgyűlése
(www.egu2014.eu)

Bécs,
Ausztria

2014. május

2014. máj. 12–15. Geoinformatics 2014
(www.eage.org)

Kiev,
Ukrajna

2014. június

2014. jún. 16–19. 76th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2014 –
az EAGE éves kongresszusa és műszerkiállítása (www.eage.org)

Amszterdam,
Hollandia

2014. augusztus

2014. aug. 20–24. HUNGEO 2014 – A magyar földtudományi szakemberek XII. találkozója
(www.foldtan.hu)

Debreceni
Egyetem

2014. szeptember

2014. szept. 14–18. Near Surface Geoscience, 2014
(www.eage.org)

Athén
Görögország

2014. október

2014. okt. 26–31. SEG 84. évi közgyűlés és kiállítás
(www.seg.org/events/)

Denver
USA

További részletek, referenciák a honlapról (www.mageof.hu) érhetők el.
Kakas Kristóf
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