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Előadás felépítése:  
 

• Bevezetés 

• Kutatástörténet, helyszínek 

• Mérések során használt módszerek és műszerek ismertetése 

• Munkák és eredmények bemutatása 

• Összegzés 
 

A kutatás „Az Információs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-1 

kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának szakmai támogatásával 

készült”.  

Bevezetés Műszerek Helyszínek Összegzés 
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Eredmények 



1. PASI 16G-N - látszólagos fajlagos ellenállásmérő tomográf 

2. Sensys MXPDA – fluxgate-magnetométer 

3. Topcon Hiper II. - GNSS RTK GPS 

1. 
fénykép: Virók András fénykép: Lukács Tamás  

2. 
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Terepi mérések során használt műszerek 
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• Látszólagos fajlagos 

ellenállásmérés 

• Tölthetőség mérése 

• Indukált polarizáció 

• Kábelenként 16 elektróda 

• 5 méteres maximális 

elektródatávolság 

• Egy csatorna 

PASI 16G-N - látszólagos fajlagos ellenállásmérő tomográf 



fénykép: sensysmagnetometer.com 

• A mágneses indukció vertikális 

komponensének mérése 

• Függőlegesen egymás fölött 

elhelyezkedő szondapárok 

• 5 csatorna 

• Abszolút pontossága 1 nT 

• RTK GPS kapcsolat 

• Interaktív kijelző 

2020 5/42 

Műszerek Bevezetés Helyszínek Eredmények Összegzés 
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Elek 
Palánkvár 

Mezőberény 
Bodzás-halom 

Kétegyháza 
Török-halom 

Helyszínek Bevezetés Műszerek Eredmények Összegzés 
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Mezőberény, Bodzás-halom 
Mérési helyszín 

forrás: https://mapire.eu/hu/map/secondsurvey-hungary 

forrás: Google Earth 

forrás: Google Earth 
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Kijelölt mérési szelvények 



Mezőberény, Bodzás-halom 
Terepi fényképek 
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Domborzati felületmodell 
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Mezőberény, Bodzás-halom 
Fajlagos elektromos ellenállás szelvény 
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Kétegyháza, Török-halom 
A Török-halmom mélyített zavartalan magfúrás makroszkópos leírása  
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Rétegek Talaj- és üledékleírás a fúrás alapján
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Kurgán földpiramisának áttalajosodás nélküli holocén talajanyaga, egy elkülöníthető 

felhordási szintje, finom meszes kiválásokkal, apró vasas kiválásokkal, vasas lepedékkel és 

amorf kovagél kiválásokkal, beszáradási szerkezetekkel, poliéderes kifejlődéssel, alapvetően 

csigahéjmentes, elszórtan viszont csigahéj pszeudomorfózákat tartalmaz. Valószínűleg 

hidromorf, csernozjom és szikes talaj anyagát egyaránt tartalmazza.

Recens csernozjom talaj A szintje szárazföldi csigákkal.

Kurgán földpiramisának áttalajosodás nélküli holocén talajanyaga, egy elkülöníthető, 

valószínűleg első felhordási szintje, finom meszes kiválásokkal, apró vasas kiválásokkal, 

vasas lepedékkel és amorf kovagél kiválásokkal, beszáradási szerkezetekkel, poliéderes 

kifejlődéssel, helyenként morzsalékos szerkezetű talajanyaggal, alapkőzet lencsékkel, 

sávokkal, szikes talaj foltokkal. A kurgán földpiramisának ez a szintje alapvetően 

csigahéjmentes, elszórtan viszont csigahéj pszeudomorfózákat tartalmaz. Valószínűleg 

hidromorf, csernozjom és szikes talaj anyagát egyaránt tartalmazza.

Őskori talaj szintje, apró paticsokkal és csontokkal. Vagy az őskori, kurgán sírkamráját 

kitöltő talajanyag, vagy az eredeti, felszínt borító őskori talajszint, amelyet már 

megbolygattak emberi betelepedések. A talaj, jelentős mennyiségű agyag- és finomkőzetliszt 

frakciót tartalmaz, kifejlődése alapján hidromorf talaj.

Barnássárga színű, jelentős mennyiségű karbonátot tartalmazó, kőzetlisztben gazdag, 

löszszerű jégkori ártéri üledék, vízi és vízparti csigák héjait tartalmazó alapkőzet

0

100

200

300

400

Forrás:Sümegi P. et al. 2017) 
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Terepi fényképek 
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felhordási szint. (3 Ωm - 15 Ωm)

0

100

200

300

400

A karbonátban és kőzetlisztben gazdag löszös ártéri üledék enyhén áttalajosodott része. Az 

alapkőzet mállott része. (25 Ωm - 80 Ωm)

Löszös alapkőzet (80 Ωm - 180 Ωm)

800

600

700

mélység     

[cm]
Rétegek Talaj- és üledékleírás a fúrás alapján

500

570

Kurgán földpiramisának áttalajosodás nélküli holocén talajanyaga, egy elkülöníthető 

felhordási szintje, finom meszes kiválásokkal, apró vasas kiválásokkal, vasas lepedékkel és 

amorf kovagél kiválásokkal, beszáradási szerkezetekkel, poliéderes kifejlődéssel, alapvetően 

csigahéjmentes, elszórtan viszont csigahéj pszeudomorfózákat tartalmaz. Valószínűleg 

hidromorf, csernozjom és szikes talaj anyagát egyaránt tartalmazza.

Recens csernozjom talaj A szintje szárazföldi csigákkal.

Kurgán földpiramisának áttalajosodás nélküli holocén talajanyaga, egy elkülöníthető, 

valószínűleg első felhordási szintje, finom meszes kiválásokkal, apró vasas kiválásokkal, 

vasas lepedékkel és amorf kovagél kiválásokkal, beszáradási szerkezetekkel, poliéderes 

kifejlődéssel, helyenként morzsalékos szerkezetű talajanyaggal, alapkőzet lencsékkel, 

sávokkal, szikes talaj foltokkal. A kurgán földpiramisának ez a szintje alapvetően 

csigahéjmentes, elszórtan viszont csigahéj pszeudomorfózákat tartalmaz. Valószínűleg 

hidromorf, csernozjom és szikes talaj anyagát egyaránt tartalmazza.

Őskori talaj szintje, apró paticsokkal és csontokkal. Vagy az őskori, kurgán sírkamráját 

kitöltő talajanyag, vagy az eredeti, felszínt borító őskori talajszint, amelyet már 

megbolygattak emberi betelepedések. A talaj, jelentős mennyiségű agyag- és finomkőzetliszt 

frakciót tartalmaz, kifejlődése alapján hidromorf talaj.

Barnássárga színű, jelentős mennyiségű karbonátot tartalmazó, kőzetlisztben gazdag, 

löszszerű jégkori ártéri üledék, vízi és vízparti csigák héjait tartalmazó alapkőzet

0

100

200

300

400

mélység     

[cm]
Rétegek Talaj- és üledékleírás a fúrás és az elektromos mérések alapján

500

Recens csernozjom talaj és a halom áttalajosodás nélküli holocén talajanyaga, egy 

elkülöníthető felhordási szint. Az ellenállás szelvényen viszonylag kaotikus anomáliaképet 

mutató réteg. (30 Ωm - 120 Ωm)

A karbonátban és kőzetlisztben gazdag, szikes talaj. Felteheteően az alapkőzet 

áttalajosodott és átkevert része. (15 Ωm - 25 Ωm)

A halom földpiramisának áttalajosodás nélküli holocén talajanyaga, valószínűleg az első 

felhordási szint. (3 Ωm - 15 Ωm)

0

100

200

300

400

A karbonátban és kőzetlisztben gazdag löszös ártéri üledék enyhén áttalajosodott része. Az 

alapkőzet mállott része. (25 Ωm - 80 Ωm)

Löszös alapkőzet (80 Ωm - 180 Ωm)

800

600

700

mélység     

[cm]
Rétegek Talaj- és üledékleírás a fúrás és az elektromos mérések alapján

500

Recens csernozjom talaj és a halom áttalajosodás nélküli holocén talajanyaga, egy 

elkülöníthető felhordási szint. Az ellenállás szelvényen viszonylag kaotikus anomáliaképet 

mutató réteg. (30 Ωm - 120 Ωm)

A karbonátban és kőzetlisztben gazdag, szikes talaj. Felteheteően az alapkőzet 

áttalajosodott és átkevert része. (15 Ωm - 25 Ωm)

A halom földpiramisának áttalajosodás nélküli holocén talajanyaga, valószínűleg az első 

felhordási szint. (3 Ωm - 15 Ωm)

0

100

200

300

400

A karbonátban és kőzetlisztben gazdag löszös ártéri üledék enyhén áttalajosodott része. Az 

alapkőzet mállott része. (25 Ωm - 80 Ωm)

Löszös alapkőzet (80 Ωm - 180 Ωm)

800

600

700

Eredmények Bevezetés Módszer Helyszínek Összegzés 

Kétegyháza, Török-halom 
Fúrásszelvény összevetése a fajlagos elektromos ellenállás értékekkel 

mélység     

[cm]
Rétegek Talaj- és üledékleírás a fúrás alapján

500

570

Kurgán földpiramisának áttalajosodás nélküli holocén talajanyaga, egy elkülöníthető 

felhordási szintje, finom meszes kiválásokkal, apró vasas kiválásokkal, vasas lepedékkel és 

amorf kovagél kiválásokkal, beszáradási szerkezetekkel, poliéderes kifejlődéssel, alapvetően 

csigahéjmentes, elszórtan viszont csigahéj pszeudomorfózákat tartalmaz. Valószínűleg 

hidromorf, csernozjom és szikes talaj anyagát egyaránt tartalmazza.

Recens csernozjom talaj A szintje szárazföldi csigákkal.

Kurgán földpiramisának áttalajosodás nélküli holocén talajanyaga, egy elkülöníthető, 

valószínűleg első felhordási szintje, finom meszes kiválásokkal, apró vasas kiválásokkal, 

vasas lepedékkel és amorf kovagél kiválásokkal, beszáradási szerkezetekkel, poliéderes 

kifejlődéssel, helyenként morzsalékos szerkezetű talajanyaggal, alapkőzet lencsékkel, 

sávokkal, szikes talaj foltokkal. A kurgán földpiramisának ez a szintje alapvetően 

csigahéjmentes, elszórtan viszont csigahéj pszeudomorfózákat tartalmaz. Valószínűleg 

hidromorf, csernozjom és szikes talaj anyagát egyaránt tartalmazza.

Őskori talaj szintje, apró paticsokkal és csontokkal. Vagy az őskori, kurgán sírkamráját 

kitöltő talajanyag, vagy az eredeti, felszínt borító őskori talajszint, amelyet már 
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fénykép: Virók András 
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Eredmények Bevezetés Módszer Helyszínek Összegzés 

A mért mágneses indukcióvektor vertikális komponensének gradiens értékeinek 

anomália térképe (nT/m egységben) 

Eleki palánkvár 
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Eleki palánkvár 
A mért mágneses indukcióvektor vertikális komponensének gradiens értékeinek 

anomália térképe  régészeti eredetű anomáliák megjelölésével (nT/m egységben) 
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forrás: Google Earth 
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Összegzés Bevezetés Módszer Helyszínek Eredmények 

Bodzás-halom 

 Földtani szerkezet 

 Friss bolygatások 

 Templom alapja 

 Központi sír / rablóbeásás 

Az eleki palánkvár 

 Külső és belső várárok 

 Palánkfal cölöpjeinek alapja 

 Leégett objektumok 

 Egyéb régészeti jellegű anomáliák 

Török-halom 

 Földtani szerkezet 

 Fúrással való egyeztetés 
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Köszönetnyilvánítás 

Lukács Tamás  (GeoGold Kárpátia Környezetvédelmi és Mérnöki Szakértő Kft.) 
 

Klembala Zsombor  (Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) 
 

Pethe Mihály  (Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) 
 

Stibrányi Máté  (Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) 
 

Bácsmegi Gábor  (Békéscsabai Munkácsy  Mihály Múzeum) 
 

Bede Ádám  (Szeged Móra Ferenc Múzeum) 
 

Szilágyi Krisztina  (BME Építőmérnöki Kar) 
 

Kedves Családom 
 

Barátaim 
 

Kollegáim 



Felhasznált irodalom 

• Sümegi Pál, Czukor Péter, Csathó András István, Törőcsik Tünde, Tapody Réka Orsolya, Sümegi 

Balázs Pál, Molnár Dávid, Bede Ádám (2017): A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság a 

2014–2020 programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

finanszírozásával a Körös-Maros Nemzeti Park Kígyósi-puszta területén található ún. Kétegyházi 

Kurgánmező rekonstrukciója c. projekt előkészítéséhez szükséges környezettörténeti kutatási 

feladat elvégzése. Kutatási jelentés. 97 p. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Kutatási 

Könyvtára (Szarvas) 1351. 

 

• https://sensysmagnetometer.com/products/systeme/land-systeme/mxpda/ 

 

• https://earth.google.com/web/ 

 

• https://www.google.hu/maps/ 

 

• https://mapire.eu/hu/map/secondsurvey-hungary  

Internetes források 
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