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Az fenékpusztai erőd a pannoniai un. belső erődök körébe tartozik, építését a kutatás a 4. század 

második harmadára keltezi (3a. melléklet). A több mint 150 éves ásató- és kutatómunka 

feldolgozása egy 2006-ban felállt német-magyar projekt (Kontinuität und Migration in und um 

Keszthely-Fenékpuszta ab der Spätantike. bis zum 9. Jahrhundert) keretében valósult meg, 

ennek eredményei a Castellum Pannonicum Pelsonense sorozatban jelennek meg1, és az 

ásatásokhoz biztosítanak fontos előismereteket. A terület keleti 2009 és 2017 között végeztünk 

ásatásokat az NKA tamogatásával, 2016-ban nagy területű Lidar méréseket (1b. kép), valamint 

2005 óta folyamatosan végzünk geofizikai felméréseket a lelőhelyen es környékén különböző 

roncsolásmentes kutatási módszerekkel.2  

A 2020-as évi német-magyar közreműködéssel végzett feltárás a fenékpusztai késő római 

erőd délnyugati felében olyen épületekre koncentrált, amiket eddig csak geofizikai felmérések 

alapján ismertünk. Ezen a területen – amit a Festetics majorsághoz vezető fasor, a 76-os út 

valamint az erőd déli és nyugati fala határól be – eddig csak a déli kaputól keletre eső, tehát az 

erőd délkeleti feléhez tartozó részen voltak felárások az 1970-es és 80-as években (17, 18, 20-

as épületek: 3a. melléklet), a kaputól nyugatra még nem. 2007-ben a fent említett német 

magyar projekt keretében ezen a területen elektromos ellenállás mérést végeztünk. Ennek 

során négy épület alaprajza rajzolodott ki (3b. melléklet).  

                                                
1 Eddig megjelent: 1–6 kötet, ebben az évben a 7-8-as kötete megjelenése várható.  
2 O. Heinrich-Tamáska, K. Cappenberg, M. Stibrányi, Á. Pető, K. Rassmann, Zs. Klembala, M. Pethe, New 

landscape archaeological investigations in Keszthely-Fenékpuszta: Evaluation of Lidar scanning, Geophysicals 

surveys and cores. CPP8.  



Az ásatás folyamán az említett geofizikai felmérésekből kiindulva hat szelvényt nyitottunk, ami 

két épület kutatására irányult (3b-c. melléklet)3. Az egyik (az eddigi számozás követve, 30-as 

számmal ellátva) a fasortól délre fekszik, U-alakú alaprajzot mutat, K-Ny-i rányban 42 m 

széles, É-D-i irányban pedig a két szárnya közel 30 m hosszú. Az északi központi traktusban 

három belső osztás vehető ki. A második (31-es épület) a déli erődfaltól északi irányba haladó, 

közel 54 m hosszú és 15 m széles épület. Egy gazdasági épületre emlékeztet, belső osztást a 

mérések nem mutattak ki. 

A számozási rendszer a 2009 folyó kutatások rendszerét követi: 2020/4A – 2020/4F. A 

szelvények felülete összesen 191 m2, méretük a következő (1b-c. kép): 

2020/4A: 5 x 5 m; 2020/4B: 5 x 5 m; 2020/4C: 5 x 10 m; 2020/4D: 6 x 6 m; 2020/4E: 5 x 5 m, 

2020/4F: 6 x 5 m. Ebből a 2020/4A-4C szelvények a 30-as, a 2020/4D-4E szelvények a 31-es 

számú épületek területét érintetették. A 2020/4F szelvény vagy egy további épület, vagy a 30-

as épület déli szárnyának egy részét tárta fel.  

 

2. kép: 4A szelvény, a 30-as épület É-K-i sarka. 

                                                
3 Ezzel 31-re nőtt a fenékpusztai castrum területéről ásatásokból ismert épületek száma. 



30-as épület: A geofizikai femérések egy U-alakú épület alaprajzát rajzolták ki, ami egy villa 

lakóépületre hasonlít leginkább. A 4A szelvényt az épület ÉK-i felében jelöltük ki, a 4B 

szelvény az épület középső szárnyának déli zárófalánál feküdt és a 4C szelvény a nyugati U-

szárnynak déli zárófalára irányult. A 4A és 4B szelvényben a masszív (közel 1 m széles) 

falalapozások nagyon magasan, alig 30–40 cm-rel a humusz réteg alatt jelentkeztek, nagyon jó 

megtartásúak, 80-100 cm szélesek és 80 cm mélyek (2. kép). Ettől függetlenül az épülethez 

tartozó padlószinteket már nem találtunk. A falak masszivitása és a padlószint hiánya miatt 

elképzelhetö, hogy mégsem lakó, hanem egy gazdasági épületröl, magazinról lehet szó.  

A 4A szelvényben egy K-Ny-i irányú és egy É-D-i irányú, 100 cm széles fal találkozását 

figyelhetjük meg, a kettő egymáshoz épült, de nem épült egybe. A K-Ny-i irányú a keleti 

végében egy észak fele kiugró pillérrel rendelkezik. Az objektumok alapján a geofizika által 

kiszerkesztett kép valamiképp módosul, mivel a K-Ny-i irányú fal nem fut tovább kelet felé, 

tehát itt feltételezhetjük az épület É-K-i sarkát. Így kérdéses marad, hogy miképpen 

kapcsolodott a keleti szárny az épülethez, aminek nyomát a geofizika jól mutatja. Nem 

kizárható, hogy egy oszlopsoros folyosóval kell itt számolnuk. A falalapozások egy kemény 

löszös talajba lettek beásva, leletek csak a felső 20-30 cm rétegekben voltak, de csak kis 

mennyiségben. 



 

3. kép: 4B szelvény/ 2. felület, a 30-as épület (drónfotó). 

A 4B szelvény az épület középső traktusának déli zarófalát és egy É-felé futó belső osztófal 

maradványait mutatta, teljesen egyezve a geofizikai mérések eredményével. Mindkettő 80 cm 

széles. A K-Ny-i irányú falon a nyugati oldalon három sorban téglasort falaztak (3. kép). Ez 

egy modern ráépítés, feltehetöen a 18./19. századból származik, ami azt bizonyítja, hogy a falak 

akkoriban még a földfelszínen láthatóak voltak. Az északi oldalon, az épület belsejébe eső 

területeken több réteg mutatkozott, ezekben van késő római anyag, de padlóréteg nem volt. A 

3. felületen már őskori objektumokat tártunk fel.  



 

4a. kép: 4C szelvény/ 1. felület, a 30-as épület keleti szárnyának déli (kiszedett) zárófala 

(drónfotó). 

 

 

4b. kép: 4C szelvény/ a 30-as épület keleti szárnyának déli (kiszedett) zárófalának nyugat pillére 

metszetben. 

  



A 4C szelvényben a keleti U-szárnynak a déli végét tudtuk dokumentálni. A fal vonalát egy 

közel 90 cm széles fehér habarcsos, köves laza betöltés jelzi, az alapozás köveit kitermelték 

(4a. kép), lehet hogy már a római korban. A fal K-i és Ny-i végén É felé forduló pillérek voltak 

(4b. kép). Ezek a felmérésekből ismert pillérsor déli kiinduló pontjai, amit a keleti szárnynál is 

feltételezzünk. Padlószint itt sem jelentkezett. A szelvény É-felében ezért már a géppel 

mélyebre mentünk, a stratigrafia tisztázása miatt. A felső kb. 30 cm-es rétegben sok a római 

leletanyag, alatta egy 50-60 cm vastag réteg látható, amiben még szintén vannak római leletek. 

A szelvény É-K-i sarkában őskori rétegek és objektumok voltak megfigyelhetők. 

 

5a. kép: 4F szelvény/ 2. felület, fűtőcsatorna és falalapozások (ásatási rajzdokumentáció). 

 

5b. kép: Egy kora avar kori álcsat préselőtöve (restaurált). 

  



A 4F szelvényt, a 4C-ben dokumentált falvonulattól kb. 15 m-re délkeletre nyitottuk meg. A 

geofizikai felméresek alapján nem kapcsolható egyértelműen a 30-as épülethez, de sajnos a 

méresek nem mutattak olyan anomaliákat, amik a feltárt objektumokhoz lennének kapcsolhatók 

és így egy külön álló épület alaprajzát lehetne rekonstruálni. Az ásatások során csak a legalsó 

alapozási szinteket tudtuk megfigyelni. A szelvényben két É-D-irányú falalapozás alsó rétegét 

tártuk fel. A kövek laza habarcsos kötésben vannak, kimozdíthatók, az alapozás szélessége kb. 

40 cm, a kettő fal közötti távolság kb. 2,5 m. Közöttük egy fűtőcsatorna maradványai maradtak 

meg (5a. kép). A helységet dél felé egy további falalapozás zárja a fűtőcsatorna végén egy 

praefurnium bolygatott nyomait sikerült dokumentálni. A szelvényben nagyon sok (római) lelet 

volt, pl. egy hagymafejes fibula. Ebből a szelvényből származik továbbá, egy kora avar kori 

álcsat préselőtöve, sajnos a meddőből, de magyarországi viszonylatban egyedi leletről van 

szóv(5b. kép).  

31-es épület: A nyugati erődfallal párhuzamosan több mint 50m hosszú épület, alaprajza 

alapján szintén gazdasági épületként értelmezhető. A 4D szelvény az épület É-Ny-i sarkát a 4E 

szelvény az épület keleti falát kutatta. Padlószintek is sem voltak. 

 

6. kép: 4D szelvény/ 2. felület, a 31-es épüelt É-Ny-i sarka pillérekkel (dronfotó). 

  



A 4D szelvényben a falalapozások megtartása jó, falazási technikája azonban más, mint a 30-

as épületnél. A nagy és kis terméskövekből álló kb. 80 cm széles falalapozást egy anyagos-

habarcsos kötésben figyelhettük meg, L-alakban az épület É-Nyi-i sarkát képezve. A kettő nem 

volt kötésben és csak 60-70 cm mélyek voltak. Az É-D-i rányú falszakaszhoz kettő, a K-Ny-i 

falszakazhoz egy pillér csatlakozik kifelé. Ezek falazási technikája egyezik a falakkal, 

nagyságuk kb. 80 cm x 100 cm, és 60 cm mélyek (6. kép). Az epületen belül és kívül több 

réteget sikerült megfigyelni, de padlószint nem volt. A leletek a római korra keltezhetők, a 

szelvény D-Ny-i felében őskori leletek is előkerültek. 

 

6. kép: 4E szelvény/ 3. felület, a 31-es épüelt K-falával és pillérrel (?) a nyugati metszetfalben 

(ásatási munkarajz). 

 

A 4E szelvényben a 0-as épüelt keleti zarófalának nyomát vártuk. Ez nem jelentkezett az első 

felületen, amit a géppel húztunk meg. A mai felszíntől számítva 90 cm mélységben sikerült a 

kiszedett fal nyomvonalát dokumentálni. A kb. 60 cm széles alapozási árokban laza habarcsos, 

törmelékes apró köves betöltés volt, a falból csak a legalsó rétegben maradtak meg nagyobb 

kövek laza kötésben. Padlószint nem jelentkezett, a szelvény nyugati metszetfalában egy 

tovabbi falalapozás látszik az előző objektummal egy szintű mélységben, ennek széléssége és 

hossza azonban nem rekonstruálható. Lehetséges, hogy egy belső pillérhez tartozott. A keleti 

zarófaltól keletre két vaskos 100 cm mélyen leásott facölöp nyoma (átmérő kb. 20 cm/gödör 50 



cm) látszott, ezek modern korúak lehetnek, mert a mai felszíntől indulnak. Szintén modern egy 

planírozási, kavicsos réteg a humusz alatt. A szelvény É-Ny-i felében két gödröt tártunk fele, 

ezek keltezése leletanyag hiányában kérdéses maradt. 

A szelvényekben 4.-5 századi leletek domináltak (elsősorban kerámia és bronz érmék), az 

épületek ebből kifolyólag feltehetően az erőd használatával egyidőben épültek. Erre utal az 

épületeknek az erőd alaprajzához igazodó fekvése is.  

A szelvényekben talált falmaradványokat az ásatás végeztével kézi erővel földdel óvatosan 

elfedtük, majd a szelvényeket munkagéppel visszatemettük. 
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KESZTHELY-FENÉKPUSZTA 

2020.08.06. – 2020.08.28. 

ÁSATÁSI NAPLÓ 

 

2020.08.06. csütörtök 

Munkaidő: 9-17:00 

Jelenlévők: HTO, HB, SZ, 9 német egyetemista 

Idő: borús, meleg idő, enyhe szél 

 

9 órakor megérkeztünk a területre, az egyetemisták egy rövid bevezetést kaptak a helyszínen a 

lelőhely történetéről és az eddigi kutatásokról.  

A szelvények sarokpontjai tegnap lettek kitűzve geodéták segítségével (Eke István, GM).  

Konténerünk a héten még nincs a majorsági felújítási munkák miatt jövő héttől két konténert, 

amiket aztán használhatunk. 

Délelőtt felállították a katonai sátrat, meghozták a mobil WC-ket és délbe a víztartály(?) is 

megérkezett és meg lett töltve. 

4B: Kb. fél 10-kor kezdhettük a humuszolást a 4B szelvényben. A füves réteg leszedése után 

alig 20-30 cm mélyen egy téglasor (6,5 db) jelentkezett falazott állapotban (5. obj.). ezért csak 

ezen a szinten huztúk meg a felületet. A téglasortól keletre habarcsos kis kövekkel kevert 

réteg van, ami kb. a szelvény közepén elfordul É felé (3.obj.) nagyjából a feltételezett belső 

fal vonalában, de nem biztos, hogy rögtön ezt fogtuk meg ilyen magasan. A téglasortól D-re is 

habarcsos töredékes, köves réteg észlelhető (6. obj) aminek a határai D-felé nem 

pontosíthatók. A 3-as objektumtól K-re egy löszös/agyagos sárga réteg van (1. obj.). 

A szelvény szélek egyenesítése + 1. felület tisztítása elkezdődött.  

4C: Másodikként e szelvény humuszolását végeztük el. Ennek a déli felében jelentkezik a 

geofizikából ismert falvonulat egy habarcsos betöltéssel. A két végén (K + Ny) egy 

pillérszerű kiugrás van, de É felé tovább futó falak nem mutatkoznak. 

A szelvény É-i felébe egy kb 9 m-es szélességben egy mélyebb kutatóárkot húztunk, mert a 

faltól É-ra semmi okbejtum nyoma nem volt látható. Ebben római téglák, tetőcserép, 

állatcsontok voltak, főleg a keleti felében. Ezért nem mentünk le a szűztalajig. A 4C 

szelvényben a szelvényben elkezdtük a szelvényfalak egyenesítését +  a kutatóárok tisztítását. 

4A: Ma még megkezdtük e szelvény humuszolását. 
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2020.08.07. péntek 

Munkaidő: 8-17:00 

Jelenlévők: HTO, 9 német egyetemista 

Idő: meleg napos idő, enyhe szél 

 

4A: Alig a fű alatt még a humuszos rétegben két masszív falalapozás jelentkezik. Ez a 

geofizikából épület ÉK-i sarka; nagyon jól kivehetően. A fal rendkívül jó megtartású, 

masszívan falazott. Mellette kifelé/befelé csak löszös, sárgás talaj látszik. Elkezdtük a 

szelvényszélek egyenesítését, és a felület tisztítását. 

4B: Éjszaka eső volt, ezért a szelvény első felületét újra tisztítjuk, ennek során kirajzolódik az 

É-D-i fal vonala (3.obj.). 

4C: Itt tovább egyenesítjük a szelvényfalakat. A kutatóárokba, hét lépcsőt tettünk be, ahol a 

gép mélyebbre ment (K-i oldal). Az É-i szelvényfalból egy római kancsó teljes pereme került 

elő, valamint egy töredék hullámos mintával. Mindkettő 4. századinak tűnik. 

4D: Következőként ezt a szelvényt humuszoltuk. Itt is jelentkezik a várt falvonulat az épület 

sarka ( É / D + K / Ny ) nagy kövekkel. 

4E: Utána e szelvény humuszolása következett. Itt közel 60 cm mélyre lementünk, a betöltés 

téglás, kavicsos föld, de objektumok nem jelentkeztek. 

4F: Végezetül e szelvény humuszolása folyt. Itt kb. 40-50 cm mélységben a szelvény ÉNY-i 

felében egy É-D-vonalú fal vonalú fal vonala látszik. A szelvény közepén pedig egy vékony 

téglaszínűre égett agyag csík. Ennek funkciója + összefüggései még nem világosak. 

 

2020.08.08. szombat 

Munkaidő: 8-15:00 

Jelenlévők: HTO, HB, 9 német egyetemista 

Idő: napos, meleg  

 

4A: Ezt a szelvényt ma kitisztítottuk fotóra. Az első felületen a két fal vonala nagyon jól 

kivehető. Az épület belső részébe eső terület agyagos kemény réteg (4.obj.) az épületen kívüli 

lazább humuszos réteget mutat. 

Az É-K-i fal (2.obj.) és a K-Ny-i fal (3.obj.) nem épült egyben a két fal közti sáv 

egyértelműen kivehető. A K-Ny-i falnak a K-i részén a 3-as fal vonalában egy pillér kiugrás 

csatlakozik. A falak szélesek (80 cm), masszívak, leginkább egy horreum-ra emlékeztetnek. 
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4B: A szelvényt reggel fotózzuk. 

4C: A szelvényt tisztítjuk, a kutatóárokba több „lépcsőt” alakítunk ki, hogy szintbe tudjuk 

hozni az egyes részeket. A K-i oldalon a metszetfalból egy római kancsó teljes pereme és egy 

hullámos mintájú oldaltöredék került elő. Mindkettő 4. századi. 

A déli kutatóárok NY-i felében egy sötétbarna-szürkés betöltés rajzolódik ki, feltételezhetően 

egy gödör. A K-i oldalon sok állatcsont került elő. 

4D: A falat a K-Ny-i vonalon elkezdtük tisztítani. A nagy lapos terméskövek alatt, valamint 

attól É-ra sárga termésköves rész látszik habarcsos kötésben. 

 

2020.08.10. hétfő 

Munkaidő: 8-17:00 

Jelenlévők: HTO, HB, 9 német és 7 magyar egyetemista 

Idő: napos, meleg  

 

4A: A szelvényt nem tudjuk drónnal fotózni, ezért itt kitűzzük mérőszalaggal a mérési 

pontokat és előkészítjük rajzolásra a szelvényt. Fotózni ma sem tudtunk, mert egyfolytában 

árnyékos a felület. 

4B: A szelvényt drónnal fotózzuk, ez lesz a átrajzoláshoz az alap. Itt is kitűztük a mérési 

pontokat. 

4C: A szelvény szelvényt tovább tisztítottuk. A K-Ny-i falból É-ra lévő réteg nem egységes, a 

K-i fele keményebb agyagos, NY felé haladva több lazább betöltésű felület jelentkezik. 

Feltehetően ez az agyarréteg alatti réteg, de csak nagyon nehezen kivehető a kettő közti 

különbség. Színben, a fotón egy rétegnek tűnik. 

A K-Ny-i fal sajnos nem esik teljesen a szelvényünkbe. A K-i oldalon a kiugó pillér rész a 

NY-i oldalon a K-Ny-i fal déli vége fut bele a D-i metszetfalba. 

A falból É-ra eső területen 2 érme is előkerült (F01/02), ezen kívül csontok és pár kerámia. 

A még nem teljesen fotózásra tisztított szelvényt drónozzuk, mert itt van Eke István, az 

objektumok ezen jól látszanak. A mélyebb kutatóárokban befejeztük a tisztítást, itt az 5-ös 

objektum túl még a K-i oldalon egy további sötétebb réteg / gödör látható (7. obj.). Itt kerültek 

elő a bontáskor a csontok + késő római kerámia. 

4D: A szelvény széleit egyenesítése + a felület tisztítását folytattuk. 

4E: Itt is a szelvény széleit egyenesítjük. 
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Általánosan: Eke István volt kint, leszúrt nekünk 4 fixpontot (FP01-04) a két bekötő úton + 

terület közepén és a D-i kapunál. Valamint drónnal lefotózta a 4B + 4C szelvényt. 

A fixpontok adatai: 

FP01 (a szelvények közötti részen): 512 176, 131 / 153375, 0555 / 111, 420 m 

FP02 (a gesztenyefasor É-i oldalán): 5112206, 142 / 153341,09 / 111, 564 m 

FP03 (a NY-i fal mentén futó útszél): 512112, 649 /153296, 546 / 110, 456 m 

FP04 (A D-i kapunál): 5122282, 416 / 153309, 989 / 112, 255 m 

 

2020.08.11. kedd 

Munkaidő: 8-17:00 (16:30) 

Jelenlévők: HTO, TP, 7 német és 7 magyar egyetemista,  

Idő: napos, meleg, enyhe szél (vihart/zivatart mondanak, ez 4 óra körül ért ide) 

 

4A: Újra tisztítottuk a szelvényt fotózásra, délutánra felhős időt mondanak és talán tudjuk 

fotózni a fal árnyéka nélkül. Addig az objektumleírást folytattuk. 3 óra felé le tudtuk fotózni a 

szelvényt É felé. 

4B: A szelvény első felületét rajzoljuk + kijelöljük a tanúfalak helyét. 

4C: Itt is ma befejeződött az első felület tisztítása. A szelvényt fotózzuk 2 irányból K-re és 

NY-ra. Elkezdtük a felület rajzolását. Bemértük a kutatóárok lépcsőnek a szögeit. (É + D-i 

oldalon). 

4D: Itt tovább folyt a felület tisztítása. A felsarok jól játszik, de semmi konkrétabb padlóréteg 

nem mutatkozik. 

4E: Itt is folytatódott a szelvényfalak egyenesítése és a felület egyenesítése. Az ÉK-i sarokban 

még van egy kőpakolás nagy terméskövekből, ennek a felső felét elkapta a gép tehát ez 

magasabban kezdődött. A szelvény ÉNY-i felébe a NY-i metszetfallal párhuzamosan egy 

szabályos kb. 80 cm széles szürkés betöltés látszik / talán egy falalapozás kiszedett nyoma? 

4F: Itt is a felület tisztítása folyik. A vörösre égett agyagos réteg valamivel (kb. 20 cm) 

magasabban van mint a D-k-i fal, de ezzel párhuzamos. Az agyagos réteg vége és a fal a D-i 

oldalon, mintha egy vonalban futna. 

A kettő között K-NY-i irányba lehet, hogy szintén fal van, de ott csak egy habarcsos, kavicsos 

laza betöltés mutatkozik. 

 

Általánosan: Kb 4 órakor nagyon viharra állt az idő, ezért valamivel korábban 

összepakoltunk. 
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A mérőállomással bemértük a szelvények köztes pontjait, amit előtte a mérőszalaggal a 

sarokpontoktól kiindulva letűztünk. 

Bemértük a lokalizálható érmeket is (F01-04). 

 

2020.08.12. szerda 

Munkaidő: 8-17:00 

Jelenlévők: HTO, HB, 9 német és 7 magyar egyetemista, TP 

Idő: napos, meleg (vihart/zivatart mondanak a délutánra, ez nem ért ide) 

 

4A: Befejezzük a rajzolást a szelvényben. A szintezést + az objektumleírást csináljuk.  

4B: Befejezzük a rajzolást, szintezzük + objektumleírást csináljuk. 

Délután elkezdjük a bontást az 5-ös objektumtól délre, a 7-es objektum területén és az 1-es 

réteget is mélyítjük. 

4C: A felület rajzolása + objektumleírás folyik. Délután be lett szintezve a szelvény. 

4D: Befejezzük a szelvény első felületének tisztítását. A fotózást csináljuk délután.  

4E: Befejezzük az első felület tisztítását. Fotózzuk délután a szelvényt. 

4F: Itt is befejeződött az első felület tisztítása. Utána a fotózás még megcsináljuk. 

 

Általánosan: Délelőtt jöttek kollégák a kecskeméti múzeumtól. Tóth Csaba az ottani 

fémkeresős csapat munkatársa. Ma pár órát a helyszínen és átnézte a meddőket + a 4A, 4B és 

4C szelvényt. Érmék és vastárgyak kerültek elő.  

 

2020.08.13. csütörtök 

Munkaidő: 8-17:00 

Jelenlévők: HTO, HB, 9 német és 7 magyar egyetemista, TP 

Idő: napos, meleg, délelőtt szeles 

 

4A: Elkezdtük a szelvényben a bontás/mélyülést a 3-as és a 2-es falak között a 4-es rétegben. 

A föld itt sárgás lösz valamilyen formában egy padlószintet keresünk. A 2-es faltól keletre is 

mélyítjük a felületet a 4A-5-10-es mérőpontok vonalában. Leletek nemigen jelentkeznek. 

Tóth Csaba fémkeresős pár ólomsúlyt (?) és érmét tudott a kidobott földből kiszedni. 

4B: Itt tovább bontottuk É-on és D-en a felületet. A DNY-i oldalon az 5-ös objektum alatt 

mutatkozott egy fal, ami már római lehet. A DK-i szelvényben a bontásnál szintén 

megtaláltuk ennek a falnak a folytatását K felé. Ez a geofizikából ismert D-i zárófal a 4A 
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szelvényben megfogott épületsarokhoz. A falak vastagsága is teljesen egyezik. Nagyon úgy 

tűnik, hogy 5-ös téglasort erre falazták fel valamikor a Festetics-korabeli időkben. A 6-os 

betöltésből is kerültek elő érmek és egyéb fémtárgyak. A szelvény É-i felében is bontottuk 

tovább a felületet. A 2-es gödör, ami vágja itt a falapozást még mélyebbre megy, az 1-es 

agyagos réteg alatt egy lazább törmelékes betöltés van.  

4C: Itt elbontottuk a szelvény É-i felében a 6-os objektum / réteg „lépcsőjét”, több érme került 

elő innen, ezeket bemértük. Utána elbontottuk a 7-es objektum lépcsőjét a K-i metszetfalból. 

Abban várhatóan több állatcsont volt. 

Végül a 2-es objektum K-i részét szeretnénk kibontani, ezért a szelvényfalat tovább nyitottuk 

K felé kb 1 méterre. A bontásnál is előkerült egy érme. 

4 E+D: Mindkét szelvénynél az első felület rajzolása folyik. 

4 F: Elkezdtük a szelvényben az É-i oldalon a mélyülést az első felületre, az első 2 m 

szélességében az 5-ös fal vonaláig. 

 

Általánosan: Tóth Csaba, a kecskeméti múzeum fémkeresőse ma is a helyszínen volt. Több 

érmét, két ólomsúlyt és egyéb fémtárgyakat is talált a 4A-B-C szelvényben. 

Délelőtt 11-kor Müller Róbert látogatta meg az ásatást. Szerinte a 4C szelvényról É-felé 

pillért várhatunk, azért nem folytatódik itt tovább a fal. Sajnos ezek egyike sem esik már a 

szelvényünkbe. Kérdéses, hogy lesz-e alkalmunk, ezt leellenőrizni. 

Délben interjút készítettek a Kossuth Rádió a „Hely” nevű műsorához Fenékpusztáról. 

 

2020.08.14. péntek 

Munkaidő: 8-17:00 

Jelenlévők: HTO, HB, 9 német és 7 magyar egyetemista, TP 

Idő: borult idő, délelőtt kis eső 

 

4A: A szelvény DNY-i sarkában a 2/3-os falalapok között mélyülünk tovább, hogy elérjük a 

szűztalajt. Sajnos semmi padlószintet nem találtunk, de a feletti rétegből került elő pár lelet. 

Elértük a 2-es falalapozás alját + a 3 falnál is. A 3-as fal alapozása valamivel fentebb van. 

Elkezdtük a 3-as faltól É-ra, a szelvény ÉNY-negyedében is mélyülni. 

Az épületen kívül a DK-i sarokban szintén mélyülünk, itt még humuszos barna réteg van, 

padló/járószint itt sem jön. 

4B: Egy tanúfalat hagyva K-Ny-i irányban, valamint egy ÉD-i tanúfalat hagyva, a szelvény 

D-i felében mélyülünk az egész szelvény hosszában. A K-Ny irányú fal (10. obj) az 5-ös 
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téglasor alatt szépen jelentkezik, (3 sorral) egyes részeken kb. 10-20 cm humusz van az első 

felület felett. 

A szelvény É-i falába az ÉD-i falat is megkaptuk (11. obj.) itt még továbbra is látszik a 

bolygatás a fal közepén (2. obj.). 

4C: A 3-as réteget bontjuk el a szelvény teljes hosszában 2 méterre, 0,5 m széles tanúfalat 

hagyva. A közepében állatcsontok és pár római érme van. 

4D: Az első felületet rajzoljuk, szintezzük. 

4E: Befejezzük ma az első felület dokumentációját. Az 5-ös objektum kiszedjük negatívban, 

ami azt mutatja, hogy alig 20-30 cm-re mélyül még a földbe. Modern árok lehet, ami a D-i 

metszetfalban ez jól látható. Müller Róbert szerint Radnóti féle kutatóárok is lehet, aminek a 

helyét azért nem dokumentálták, mert nem találtak ott semmit (így nem tudtunk eddig róla). A 

szelvényt 4 részre osztjuk, a metszetfalak kb 3 méternél keresztezik egymást. A DNY-i részt 

bontjuk. (Előtte kiszedtük a kutatóárkot.) 

4F: Folytattuk a bontást az É-i részen. A 4-es rétegből K-re egy laza betöltés jön, utána 

szintén egy téglavörösre égett lösz csík. Egy fűtőcsatornáról van itt szó. D-félé tovább haladva 

egy további zárófalat keressük. 

 

2020.08.15. szombat 

Munkaidő: 8-17:00 

Jelenlévők: HTO, PT, 9 német és 4 magyar egyetemista 

Idő: borult idő, délelőtt kis szél, délutánra kisütött a nap 

 

4A: A szelvény DNY-i sarkában elértük a szűztalajt a 2-es falalap alja lentebb van, mint a 3-

as falnál. A négy metszetfalat dokumentáltuk. 

 

Tovább folyik a bontás a 2-es faltól K-re, valamint a 3-as faltól É-ra. 

4B: A szelvényben a második felületet tisztítjuk dokumentációra. 
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4C: A Ny-i oldalon a bontásnál meglett a 2-es falalapozás illetve pillér alja, kb. 50-60 cm-re 

van az 1. felülettől befelé. A betöltés itt is laza törmelékes, szilárd köves alapot nem látunk a 

szelvényben. 

8-10 m közötti részen (K-Ny-ra) a mélyítést tovább nyitjuk É felé, hogy az 5-ös objektumot 

megvághassuk. A metszetfalban úgy tűnik, hogy csak pár cm-re mélyül le a gödör. 

4D: Itt ma nem folyt munka. 

4E: A szelvény ÉNY-i és ÉK-i negyedében mélyítjük a 2. felületet. A 8-as objektum 

vonalában úgy tűnik, hogy jelentkezik a várt K-i zárófal (31.épület) alapozásának az alja. 

Az 5/6-os objektumoknál szintén talán egy objektum mutatkozik / egy gödör (?). 

Elkezdtük a szelvény DK-i felében is a mélyülést, hogy a K-i fal vonalában tovább 

követhessük. A 3-as cölöplyuk vonalában vastagabban hagyjuk meg a tanúfalat. 

4F: A szelvény ÉK-i szélén a várható falalap vonalában előkerült egy hagymafejes fibula. A 

várt falap vonalában sok a kő, de a habarcsos kötés még nem egyértelműen látszik.  

2 méternél egy tanúfalat meghagyva (0,5 m) folytattuk a bontást az 5-ös faltól K-re. A 

betöltésben / rétegekben sok a csont,de pár kerámia is előjött. 

 

2020.08.17. hétfő 

Munkaidő: 8-17:00 

Jelenlévők: HTO, HB, TP, 9 német és 6 magyar egyetemista 

Idő: borult idő, délelőtt kis eső, zivatart mondanak 

 

Megjegyzés: HTO délelőtt Kaposvárra ment át a múzeumba. HB maradt kint az ásatáson. 

Délelőtt itt volt Eke István és drónnal lefotózta a 4D szelvény első felületét és a !B második 

felületét. HTO 14:30-ra ért vissza. 

 

4A: A szelvényben tovább folyt a bontás a 3-as faltól É-ra és a szelvény K-i felében. Mindkét 

részen megvan a két falapszis alja. A szelvényfelszínét tisztítjuk. 

4B: A szelvényt drónnal fotóztuk, arról vezetjük majd át a rajzra. Készült egy elsődleges rajz 

a szintezésre. A szintezést megcsináltuk. 

4C: A szelvénybe és a tanúfalat közt a 2-es objektumtól É-ra mélyülünk: 8-10m, 6-8m, 4-6m 

között. A 3-as felső rétegből és az alatt lévő sárgásbarna rétegből kerülnek elő leletek. 8-10 + 

6-8m-nél elértük a 2-es objektum / alapozás alját ez már a szűztalajba mélyül be. Az alapozás 

mélysége kb. 60-80 cm-re. 
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4D: A 2/3-os falak közti 7-es szintet 2 méternél megtartott tanúfalnál mélyítjük. Délutántól a 

keleti fél bontását is megkezdjük. Újabb rétegek / objektumok nem jelentkeznek egyelőre.  

4E: A szelvény mind a négy negyedben mélyültünk. A DK-i részben megvan a 8-as réteg alatt 

a 31-es épület K-i zárófalának a folytatása. A 3-as objektum inkább egy gödör lesz. A DK és 

ÉK-i részek közti tanúfalnál egy további gödör jelentkezik. Evvel egy vonalban É felé szintén 

egy gödör mutatkozik. Az ÉNY-i részen egy kör alakú objektum mélyül a rétegbe. 

A DNY-i részen is látszanak objektumok. A szelvény NY-i metszetfalából egy falalpozás 

bukkant ki kb. ugyanolyan mélyen, mint a K-i zárófal. Ezt a geofizikai felmérés nem mutatta 

ki. 

4F: Tovább folyt a bontás a szelvény É-i részén a 2-m vonal mentén mindkét félben. Az ÉK-i 

részen a kövek között nincs habarcsos kötés. Ettől D-re, a tanúfal másik oldalán, a falnak 

egyértelműen nincs nyoma – itt talán a 3-as objektum egy bolygatás, mert a löszös rétegbe 

(4.obj.) is belenyúl NY felé. 

A 7-es objektummal egy vonalban a szelvény K-i felében azonban jön egy falvonal / alapozás 

a K-i szelvényfaltól NY felé haldva. 

 

2020.08.18. kedd 

Munkaidő: 8-17:00 

Jelenlévők: HTO, PT 9 német és 5 magyar egyetemista, egy önkéntes fémkeresős 

Idő: Éjszaka nagy vihar volt, a 4D szelvény a fólia ellenére nagyon beázott. A többi szelvényt 

ez most kevésbé érinti. Reggel borult az idő, további zivatart jósolnak. Az eső miatt a reggeli-, 

és az ebédszünet valamivel hosszabb volt és csak bontani tudtunk, dokumentálni nem. 

 

4A: A szelvényben a bontást a 2. felületre befejeztük, a metszetfalak dokumentációját csak 

holnap tudjuk megkezdeni. 

4B: Elkezdtük a mélyülést a 11-es faltól K-re és NY-ra, valamint a D-i részen a 14-es 

rétegben. A 12/13-as rétegben egy-egy kerámia / csontok vannak, objektumok egyelőre nem. 

A 14-es rétegben a déli részen kb. 50 cm mélységben sok csont jött elő. Az objektumhatárok 

nem tiszták az eső / sár miatt, tovább itt ma nem folytatjuk a munkát. 

4C: A két méterenként kijelölt tanúfalak között mélyültünk. A felső 3-as rétegben sok a lelet / 

érmék, csontok = t.k. koponytöredékek, 6-8 cm között. 

Elkezdtük a bontást 0-2 m között is, itt a 7-es réteg lenne, ebben itt is sok a lelet, főleg 

csontok. 
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4D: Tovább bontjuk a 7-es réteget. A Ny-i félben a 2/3-as falak találkozásánál a falak mintha 

egy korábbi objektumba mélyítették volna be. Itt sok a tégla, habarcs, valamint égett patics. A 

K-i oldalon egyelőre nem jelentkezik semmi, de itt nem megyünk mélyebbre, mint a NY-i 

részen. 

Elkezdtük a bontást az 5-ös rétegben is, a szelvény ÉK-i negyedében a 2-es faltól É-ra. 

4E: Tegnap a 2. felület bontását befejeztük, ma az eső miatt nem tudtuk tisztítani a felületet 

fotózásra. 

4F: A 17-es fal vonalától D-re tovább mélyültünk a 2. felületre 1 méteres léptékekben. A 15-

ös fűtőcsatorna további vonala/betöltése egyelőre nem látható. 6 méterig mentünk D-re a 4F1-

es pontig. 

 

2020.08.19. szerda 

Munkaidő: 8-17:00 

Jelenlévők: HTO, HB, TP 9 német és 5 magyar egyetemista,  

Idő: meleg napos idő. A tegnap éjszakai vihar még jobban elmosta a felszínt a szelvényekben. 

Általában: Délben kint volt Farkas Zsuzsa ellenőrzésre,, délután Eke István drónozni. 

 

4A: Lefotóztuk a metszetfalakat és elkezdtük a rajzolást. 

4B: A 13-as rétegek kb. 60-80 cm mélységben mutatkozik egy objektum (gödör?) – 

feltehetőleg őskori – egy szővőszék(?)nehezék is kibukkant belőle. A 12-es rétegben egyelőre 

nincs objektum. 

A 14-es (NY-i rész)-ben a NY-i oldalon van egy gödör, de a felületet ma az eső miatt nem 

tudtuk tisztítani. A keleti oldalon is mélyültük a 14-es felületnél és elkezdtük a 12-es réteg 

bontását a 10-es faltól É-ra (NY-i fal). 

4C: A szelvény NY-i felében az eső után tisztítjuk a tanúfalat és a felszínét a drónozásra. A 

K-i része 2-4 méter közti padkát az É-i részen elbontjuk itt a 11-es objektumból jönn kerámia 

(La Téne), tőle NY-ra egy égett téglavörös jelenség látszik, ebből is jön kerámia. Ez a 

tanúfalon túl, 4-6 m közt is látszik az É-i részen.  

0-2 m közt is elbontottuk a rétegeket ebben a mélységben. Itt is sok a lelet meg nem értük el a 

szűztalajt. És még mindig a 7-es objektum lehet a metszetfalon nem látni elváltozást. Délután 

drónnal fotóztuk a 2. felületet. 

4D: A 3-as fal alapozás alsó része egyelőre nem világos. Kb. 30-40 cm után már nem 

követhető, talán beugrik Ny-felé? Az ÉK-i negyedben a 2-es fal alja még tovább követhető, itt 

tovább mélyülünk.  
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Elkezdtük bontani a 6-os réteget a 4-as faltól NY-ra, hogy megnézzük itt hol/meddig 

követhető a falalap. 

4E: Az esőtől nagyon sok részen erősen átázott a felület. Tisztítjuk a drónozásra, de a felvétel 

nem tökéletes a vizes felület miatt, az objektumok határai nem mindenhol világosak. 

4F: A 17-es faltól D-re egy kb 60 cm szélességben nincs egyértelműen objektum nyom. Utána 

a fűtőcsatorna vonalában van egy égett téglás réteg, de nem egyértelműek a határai. Több 

tanúfalat nem hagyunk, a szelvény többi részén is mélyülünk a 2. szintre a D-i szelvényfalig. 

 

2020.08.20-21-22-23. 

Hosszú hétvége volt, az ásatáson is 4 napos hosszú hétvégét tartottunk. 

 

2020.08.24. hétfő 

Munkaidő: 8-17:30 

Jelenlévők: HTO, HB, TP, 9 német és 6 magyar egyetemista 

Idő: Reggel borult szeles idő, pár esőcseppel, délelőtt kisütött a nap. 

Általánosan: Vasárnap nagy eső volt, a szelvények részben nagyon eláztak, a 4E és a 4F 

szelvényekre várni kellett, hogy kicsit száradjon mielőtt folytattuk a munkát. 

Látogatók: Klinger László, Németh Péter (KBM) 

 

4A: A 2. felületet beszinteztük, a metszetfalakat rajzoljuk, a metszetfalakat rajzoljuk. A 

metszetpontok bemérése marad holnapra, különben a szelvényben a munka készen van. 

4B: Mélyültünk a 11/10-es falak közti felületeken. Az ÉK-i negyedben a 11-es fal É-i része 

mellett egy (gödör?) négyzet szabályos objektum mutatkozik (16. obj.). Tőle délre egy 

további objektum van a fal mellett, innen sok csont, kerámia (egy római kancsó füle) került 

elő. 

4C: Tisztítjuk a metszetfalakat dokumentálásra + felületetet (2. szint) fotózásra. 

4D: A 7-es rétegnél a K-i részen megvan a 2-es falalap alja, szemben É-on szintén. Itt az 5-ös 

réteget tartva megyünk tovább NY felé a 4-es objektum vonaláiig, ott huzzuk meg a 

következő tanúfal határát. A 4-es objektum csak két sorosnak tűnik, a K-felé keresztező réteg 

kemény agyagos, sok kővel, téglával, de ezek nincsenek kötésben. 

A 6-os réteg D-i felét (D-i metszetfal mentén a 3-as falig) szintén bontjuk – itt két objektum 

jelentkezik. Erre a szintre hozzuk a 7-es rétegnél a tanúfaltól NY-ra eső részt is. Itt az É-i 

részen van egy már a múlt héten megfigyelt égett paticsos, köves, téglás réteg. A felületet 

tisztítjuk, hogy a határát tisztázhassuk. A 2-es falalap alja itt még nincs meg. 
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4E: A szelvényben késő délután újabb tisztítással próbálkozunk (az eső miatt a NY-i oldalon 

még nagy a sár). Du. 5-kor fotózzuk + újra drónozzuk a területet, mert jobban láthatók a NY-i 

oldalon az objektumok. 

4F: Itt is nagyon elmondta az eső az objektumhatárokat. A felületnek először a D-i oldalát 

tisztítjuk, majd déltől előkészítjük itt is a felületet fotózásra + drónozásra. 

 

2020.08.25. kedd 

Munkaidő: 8-17:00 

Jelenlévők: HTO, BB, PT, 7 német és 6 magyar egyetemista 

Idő: napos, meleg idő 

 

4A: A szelvényben befejeztük a munkát / feltárást. 

4B: Befejezzük a 3. felületet tisztítását. A felületet drónnal fotózzuk + fotózzuk. Az ÉNY-i 

negyedben is két réteg különül el. A déli része a 10-es falalapról D-re szintén vannak 

objektumok. Innen sok csont / kerámia került elő. 

4C: Befejezzük a felület tisztítását. A drónnal fotózzuk a 2. felületet + 3D-hez is csinálunk 

felvételeket, mert az előző felvételen 10-20b cm-es csúszás van a 2. objektum hosszában a 

kézzel bemért / rajzolt 1. felülethez képest. 

Elkezdtük a metszetfalak fotózását is: 1, 2, 8, 6, 4. 

4D: Mélyülünk a 2/3-as falaktól NY-ra és É-ra. A 3-as faltól NY-ra két pillér ugrik ki a faltól, 

ezeket tisztítjuk. Talán a 4-es objektum is egy pillér, ezt még bontjuk a 2-es faltól É-ra. 

A 7-es réteg NY-i felén és a 6-os réteg D-i részén vannak rétegek / objektumok leletekkel – itt 

magasabb szinten húzzuk meg a felületet. 

4E: A felületet fotózzuk, szintezzük. 

Elkezdtük a bontást a DNY-i negyedben, a 14-es objektumtól K-re. A 22-es + 14-es egy 

falalapnak tűnnek amik a 11-es falalappal párhuzamosan futnak, de csak kb. 40 cm esik a 

szelvényünkbe. A felületet bontjuk tovább D felé.  

Az ÉNY-i része a 17-es és 16-os objektumnak a K-i felét bontjuk. Sok csont, pár kerámia lelet 

kerül elő. Az ÉK-i negyedben a 11-es fal déli részét szedjük ki negatívban + a 12-es 

objektumot. 

4F: A felületet szintezzük, utána elkezdjük a 15-ös fűtőcsatorna betöltését kiszedni. 

Üvegpohár töredék, kerámia, érmek vannak benne. 

A szelvény D-i felében a 19-es objektumtól D-re mélyülünk, hogy annak az alapozását 

metszetben tisztázzhassuk. 



13 
 

Szintén bontjuk innen NY-ra a 18/20-as réteg mentén a szelvény NY-i felét. Itt is vannak 

érmék, csontok, kerámia. 

 

2020.08.26. szerda 

Munkaidő: 8-17:00 

Jelenlévők: HTO, HB, PT, BB 9 német és 6 magyar egyetemista 

Idő: Száraz, napos idő, gomolyfelhőkkel 

 

Általánosan: Ma 2-3-ig nyílt nap volt az ásatáson, Havasi Bálint vezette a látogatókat. 

Délelőtt kint volt Horváth Laci, hozott egy további plombát és átnézte a meddőket. 

 

4B: Beszinteztük a 3. felületet. A szelvény északi felében elkezdtük a bontást. A 19-es 

objektum alig 20-30 cm mély. Az objektum alatt annak a NY-i felében egy cölöplyuk 

mutatkozik. 

A 24-es + 16-os objektumot szedjük ki negatívban. 

4C: Befejezzük a NY-felé néző 3+5+7-es metszetfalakat. Kitűzzük a magassági pontokat a 

metszetfal rajzolására. Nem fogunk mindent rajzolni, mert a legtöbb fal azonos strategrafiát 

mutat: 3-as réteg -> 12-es réteg -> szűztalaj. 

A K-i részen a 7-es objektumnál mélyülünk az objektum aljáig. Alatta egy barnás humuszos 

betöltés van, közel 1,70-es mélységben van az alja. A 14-es objektumot is bontjuk ez ahhoz a 

réteghez tartozik, ami 1-2 m közt is megfigyelhető volt. 

4D: A falak menti bontás során több pillér kiugrást figyelhetünk meg. A 3-as falból NY-ra két 

pillér van a 2-es fal vonalában és attól D-re kb 50 cm-re egy további pillér bontunk ki, a 3-as 

fal vonalától északra a 4-es objektum is ennek a része. 

A 3-as falból NY-ra a D-i részén több objektum van, égett, téglás törmelékes részekkel (12-

14.obj). A 2-es felületet dokumentáljuk. 

4E: A 16-os objektumot vágva a szelvény ÉNY-i negyedében mélyülünk. Itt két gödör alját 

kb. 80 cm mélységben érjük el. A DNY-i negyedben, a 14-es objektumtól D-re további 

falapozásra utaló nyom látható -> tehát nem pillérről lehet szó. A K-i részesen a 11-es 

jelenség nyomvonalában mélyülünk. 

Legalján maradt csak meg a betöltés, ami laza, kis kövekböl és habarcsdarabokból áll, csak az 

É-i részen találtunk követ kötésben. Ezen a szinten húzzuk meg a 3. felületet. A felületet 

tisztítjuk, drónozzuk. 
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4F: Kiszedtük a fűtőcsatorna betöltését. Abba sok a lelet. A csatornától D-re megtaláltuk a 

bekötőcsatornát ami a 19-es objektumhoz vezet. Ez a fűtőárok feletti omladékréteghez vezet. 

A téglás falazás határa a NY-i oldalon követhető még. 

A 21-es falat átvágva vágjuk a 16-os réteget is. Itt egy erős bolygatás / planírozási réteg (?) 

van, a fal a metszetben is alig látszik. A réteg fekete/ humuszos föld, sok habarcsos / téglás / 

köves betöltéssel, nagyon laza. A 19-es objektumtól D-re, valamint az 5-ös és 21-es 

falvonulotoktól D-re bontjuk a felületet. A 18-as / 20-as réteg határa változatlanul nem 

világos. A falak alapszintje csak alig 30 cm mélységig látszik a metszetfalban. A nap végén a 

4D, 4E és 4F szelvényeket drónnal fotózzuk. 

 

2020.08.27. csütörtök 

Munkaidő: 8-17:00 

Jelenlévők: HTO, HB, BB, TP, 9 német és 6 magyar egyetemista 

Idő: száraz, napos, meleg idő 

Látogató: Müller Róbert 

 

4B: Az ÉK-i negyedben negatívban kiszedtük a 16-os + 24-es objektumot. A 16-os sekély, 

lelet alig volt benne már. A 24-es egy vaskori gödör lehet, szarvasagancs + agancsszerszám 

került elő belőle. 

ÉNY-i negyedben is mélyültünk a 11-es fal mentén. Itt egy árok nyoma látszik még É-D-i 

irányban a K-i részen, amiben római anyag van: tetőcseréptöredékek, habarcs, stb. 

A 10-es faltól D-re, a K-i részen lejebb mentünk, itt meg van a szűztalaj. A Ny-i részen csak a 

K-i félben értük el a szűztalajt. Időhiányban a NY-I részen nem ásunk le teljesen, itt még a 

17-es réteg látszik. 

Fotóztuk a tanúfalat D-felé + a negatívban kiszedett 24-es objektumot. 

4C: A metszetfalakat dokumentáljuk -> fotó, rajz.  

Az 1-es metszetfalnál a 9+10-es metszetek között kiszedjük a 2-es fal betöltését negatívban, 

hogy egy keresztmetszetet is kapjunk. 

4D: A felületet szintezzük, objektumleírás, stb. Elkezdtük az egyes metszetfalakat 

dokumentálni. 

A 21-es pillér és a 3-as fal között bontjuk a 12-14-es réteget. Egy nagyon laza, törmelékes 

betöltés – talán planírozás (?) – tele égetési törmelékkel. A fal alját elértük (3a), de a réteg 

jóval mélyebb. Sajnos olyan kiugrás mint a 19-es az ÉNY-i sarokban itt nem látszik. 



15 
 

4E: A 11-es fal 13-as objektum között a szelvény É-fala mentén mélyülünk, hogy megkapjuk 

a 11-es fal alját metszetben + a 13-as objektum alját. 

A 11-es fal vonalát, a tanúfaltól D-re átvágtuk a 4 / 19-es objektumokkal együtt. A 

szelvényfalak fotózása + rajzolása is folyik. 

4F: A szelvényben a metszetfalakat dokumentáljuk. 

 

2020.08.28. péntek 

Munkaidő: 8-17:00 

Jelenlévők: HTO, BB, 8 német és 5 magyar egyetemista, TP 

Idő: száraz, napos, meleg idő 

Látogató: Dr. Kostyál László (Göcseji Múzeum igazgatója) 

 

4B: A tanúfal D-felé néző oldalát dokumentáljuk + a 3A felület É-i részén a 26-os árok 

vonalát. Az É-i metszetfal mentén a 26-os árok mentén mélyebbre mentünk, így megkaptuk 

az alját. A metszetfalat dokumentáljuk.  

Egyidejűleg elkezdjük a tanúfal bontását. A D-i részen kezdjük 10-es faltól D-re – itt utána a 

10-es fal metszetét és a D-i szelvényfalat fotózzuk. A rajzolást holnapra hagytuk. A középső, 

a 11-es falat metsző tanúfal bontását is elkezdtük. 

4C: A tanúfalak rajzolása, fotózása folyik. 

4D: A 2-es faltól D-re a 3-as fal csatlakozásánál bontjuk mindkét oldalon a falalapozás alját. 

Mindkét oldalon egyforma mélyen jelentkezik, ezt dokumentáljuk. 

A 21-es pillér és 3a fal közti részen is mélyülünk. A 13-as réteg gyorsan eltűnik, a 12+14-es 

rétegek feltehetőleg összetartoznak, ami nagyon törmelékes. Ennek az alját csak az É-i részén 

bontjuk ki, a NY-i részn bontására már nincs idő. 

4E: A metszetfalak dokumentációja folyik. 

4F: A metszetfalakat dokumentáljuk. A szelvényfal É-i szélében egy kb. fél méteres sávban 

rávágtunk a 15-ös csatornára, hogy a két fal között, annak a metszetét megkapjuk. 

 

2020.08.29. szombat 

Munkaidő: 8-17:00 

Jelenlévők: HTO, HB, TP, 8 német és 2 magyar egyetemista 

Idő: száraz, meleg idő 

A mai a múlt heti (20-i) hosszúhétvége miatt munkanap! 
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4C: A metszetfalak dokumentációja lezárult a szelvényben, a befejeztük a munkát. 

4E: A 16-os objektumot negatívban (metszetfal) kibontjuk a leletek miatt. Utána itt is 

befejezzük a munkát. 

4F / 4D: Itt a metszetfalak dokumentációja folyt még délig. 

4A: A tanúfalak elbontása után a metszetfalat fotózzuk, majd drónozzuk a szelvényt (3D-

felvétel a falak miatt). Utána a metszetfalak rajzolása marad, du. kb. 2-re itt is végzünk. 

 

Általánosan: Bontjuk a sátrat, tisztítjuk és válogatjuk az ásatási felszerelést. Szállítjuk be a 

múzeumba Samu Zoli segítségével. 

Délután az objektumleírások készítése folyik a metszetrajzok alapján, valamint a leletek 

elcsomagolása. 

11.30-tól megérkezett a markológép és elkezdi a szelvények visszatemetését. Ez 17 óráig tart. 
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Szám Metszet/Felszín Leírás Dátum Megjegyzés

KF2020_001 4A_Felület_1 É felé (P; A; Aut.) 2020. 8. 11.

KF2020_002 4A_Metszet_1_Obj_2 ÉD-i metszet K felé 2020. 8. 15.

KF2020_003 4A_Metszet_2_Obj_3 KNy-i metszet É felé 2020. 8. 15.

KF2020_004 4A_Metszet_3_E ÉD-i metszet Ny-felé 2020. 8. 19. A táblán Metszet 4 Kelet (!) szerepel 

KF2020_005 4A_Metszet_3_D

Ny-i metszethatár (ÉD) - Déli oldal Ny 

felé 2020. 8. 15.

KF2020_006 4A_Metszet_4_N D-i metszethatár (KNy) - Ny-i oldal D felé 2020. 8. 15.

KF2020_007 4A_Metszet_5_K KNy-i metszet É felé 2020. 8. 19.

KF2020_008 4A_Metszet_5_N KNy-i metszet É felé 2020. 8. 19.

KF2020_009 4A_Metszet_6 KNy-i metszet D felé 2020. 8. 19.

KF2020_010 4A_Metszet_7 ÉD-i metszet K felé 2020. 8. 19.

KF2020_011 4A_Metszet_8 ÉD-i metszet Ny felé 2020. 8. 19.

KF2020_012 4B_Felület_1 Nach S (4 x P) 2020. 8. 8.

KF2020_013 4B_Felület_2 Ny felé 2020. 8. 17.

KF2020_014 4B_Felület_3_EK 3-as felszín - ÉK-i rész Ny felé 2020. 8. 25.

KF2020_015 4B_Felület_3_ENY 3-as felszín - Ény-i rész D felé 2020. 8. 25.



KF2020_016 4B_Felület_3 D felé 2020. 8. 25.

KF2020_017 4B_Felület_3a_EK részfelszín; a felszín ÉK-i negyede 2020. 8. 28. rossze felirat: 3A helyett PL2A szerepel

KF2020_018 4B_Felület_3a_ENY részfelszín; a felszín Ény-i negyede 2020. 8. 28. rossze felirat: 3A helyett PL2A szerepel

KF2020_019 4B_Metszet_1_K

metszetoszlop, keleti rész / Kny-i metszet 

D felé 2020. 8. 27.

KF2020_020 4B_Metszet_1_N

metszetfal, nyugati rész/ Kny-i metszet D 

felé 2020. 8. 27. Rossz felirat a táblán (Nyugat helyett Észak) 

KF2020_021 4B_Metszet_2_K

a metszet keleti része ( déli szelvényszél) 

/ Kny-i metszet D felé 2020. 8. 28.

KF2020_022 4B_Metszet_2_N

a metszet nyugati része (déli 

szelvényszél) / KNy-i metszet D felé 2020. 8. 28.

KF2020_023 4B_Metszet_3_E

a metszet északi fele (nyugati 

szelvényszél); ÉD-i mteszet Ny felé 2020. 8. 29. Rossz táblafelirat! A táblán 4F-fel fotózva.

KF2020_024 4B_Metszet_3_D

a metszet déli része (nyugati 

szelvényszél); ÉD-i metszet Ny felé 2020. 8. 29. Rossz táblafelirat! A táblán 4F-fel fotózva.

KF2020_025 4B_Metszet_4_K

a metszet keleti része ( északi 

szelvényszél); KNy-i metszet É felé 2020. 8. 28.

KF2020_026 4B_Metszet_4_N

a metszet nyugati része (északi 

szelvényszél); KNy-i metszet É felé 2020. 8. 28.

KF2020_027 4B_Metszet_4_E

a metszet északi  része (keleti 

szelvényszél)/ ÉD-i metszet K felé 2020. 8. 27.

A magyar felirat É helyett E-vel feliratozva 

(? Mégis helyes?)

KF2020_028 4B_Metszet_4_E

a metszet északi része (keleti 

szelvényszél) / KNy-i metszet K felé 2020. 8. 29. Rossz táblafelirat! 4F-fel fotózva

KF2020_029 4B_Metszet_4_D

a metszet déli része (keleti szelvényszél) 

/KNy-i metszet K felé 2020. 8. 29. Rossz táblafelirat! 4F-fel fotózva

KF2020_030 4B_Metszet_6 11-e objektum; ÉD-i metszet K felé 2020. 8. 29. Rossz táblafelirat! 4F-fel fotózva

KF2020_031 4B_Metszet_7_K

a metszet keleti része; 10-es objektum / 

KNy-i metszet É felé 2020. 8. 28.



KF2020_032 4B_Metszet_7_N

a metszet nyugati része; 10-es objektum 

/ KNy-i metszet É felé 2020. 8. 28.

KF2020_033 4B_Metszet_8 déli metszetfal / ÉD-i metszet K felé 2020. 8. 27.

KF2020_034 4B_Metszet_9_K

a metszet keleti fele; 10-es objektum / 

KNy-i metszet D felé 2020. 8. 29. Rossz táblafelirat! 4F-fel fotózva

KF2020_035 4B_Metszet_9_N rossz táblafelirat! A táblán 4F-fel fotózva. 2020. 8. 29. Rossz táblafelirat! 4F-fel fotózva

KF2020_036 4B_Metszet_10 11-es objektum; ÉD-i metszet Ny felé 2020. 8. 29. Rossz táblafelirat! 4F-fel fotózva

KF2020_037 4B_Obj_11 4B objektum 24; negatív objektum 2020. 8. 27.

KF2020_038 4C_Felület_1 K felé  (P; A; Aut.) 2020. 8. 11.

KF2020_039 4C_Felület_1 Ny felé  (P; A; Aut.) 2020. 8. 11.

KF2020_040 4C_Felület_1 kibővített DK-i sarok / Ny felé 2020. 8. 12.

KF2020_041 4C_Metszet_1_6-8m

KNy-i metszet D felé / 2-es objektum 6-8 

m 2020. 8. 25. Dátum nem olvasható.

KF2020_042 4C_Metszet_1_2-4m

KNy-i metszet D felé/ 2-es obejktum 2-4 

m 2020. 8. 25.

KF2020_043 4C_Metszet_1_1-2m

KNy-i metszet D felé /2-es objektum, 1-2 

m 2020. 8. 25.

KF2020_044 4C_Metszet_1_4-6m

KNy-i metszet D felé / 2-es objektum, 4-6 

m 2020. 8. 25.

KF2020_045 4C_Metszet_1_1-2m 1-es metszet  (1-2 m; új); 2-es obj. 2020. 8. 28.

Rossz felirat, 2-es obj. helyett 1-es obj. 

Szerepel

KF2020_046 4C_Metszet_2_8-10m

KNy-i metszet D felé / 2-es objektum, 8-

10 cm 2020. 8. 25.

KF2020_047 4C_Metszet_3 ÉD-i metszet Ny felé 2020. 8. 26.



KF2020_048 4C_Metszet_4 KNy-i metszet D felé 2020. 8. 25.

KF2020_049 4C_Metszet_5 ÉD-i metszet Ny felé NS nach W 2020. 8. 26.

KF2020_050 4C_Metszet_6 KNy-i metszet K felé 2020. 8. 25.

KF2020_051 4C_Metszet_7 ÉD-i metszet Ny felé 2020. 8. 26.

KF2020_052 4C_Metszet_8 KNY-i metszet K felé 2020. 8. 25.

KF2020_053 4C_Metszet_9_D a metszet déli része/ÉD-i metszet Ny felé 2020. 8. 28. 1 Foto

KF2020_054 4C_Metszet_10_E

a metszet északi része a 2-es 

objektummal/ÉD-i metszet K felé 2020. 8. 28.

KF2020_055 4C_Metszet_10_D

a metszet déli része a 2-es objektummal/ 

ÉD-i metszet K felé 2020. 8. 28.

KF2020_056 4D_Felület_1 D felé  (P; A; Aut.) 2020. 8. 12.

KF2020_057 4D_Metszet_1 KNy-i metszet D felé/2-es objektum 2020. 8. 27.

KF2020_058 4D_Metszet_2 ÉD-i metszet Ny felé/4-es objektum 2020. 8. 27.

KF2020_059 4D_Metszet_3_N

a metszet nyugati része, 2-es obj. / KNy-i 

metszet D felé 2020. 8. 27.

KF2020_060 4D_Metszet_3_N

a metszet nyugati része / KNy-i metszet É 

felé 2020. 8. 28.

KF2020_061 4D_Metszet_5 21-es obj./KNy-i metszet É felé 2020. 8. 28.

KF2020_062 4D_Metszet_6 3-as obj. (déli rész) / ÉD-i metszet Ke felé 2020. 8. 28.

KF2020_063 4D_Metszet_7 metszetfal/ÉD-i metszet K felé 2020. 8. 28.



KF2020_064 4D_Metszet_8_E

a metszet északi része (nyugati 

szelvényszél) / ÉD-i metszet W nyelé 2020. 8. 29. Rossz táblafelirat: 8 helyett 9-es 

KF2020_065 4D_Metszet_8_D

a metszet déli része (nyugati 

szelvényszél) /ÉD-i metszet Ny felé 2020. 8. 29. Rossz táblafelirat: 8 helyett 9-es 

KF2020_066 4D_Metszet_9_K

a metszet keleti része (északi 

szelvényszél) /KNy-i metszet É felé 2020. 8. 29.

KF2020_067 4D_Metszet_9_N

a metszet nyugati rézse (északi 

szelvényszél) / KNy-i metszet É felé 2020. 8. 29.

KF2020_068 4D_Metszet_10_E

a metszet északi része (keleti 

szelvényszél); ÉD-i metszet K felé 2020. 8. 29.

KF2020_069 4D_Metszet_10_D

a metszet déli része (keleti szelvényszél); 

ÉD-i metszet K felé 2020. 8. 29.

KF2020_070 4D_Metszet_11_K

a metszet keleti része (déli szelvényszél); 

KNy-i metszet D felé 2020. 8. 29.

KF2020_071 4D_Metszet_11_N

a metszet nyugati része (déli 

szelvényszél); KNy-i metszet D felé 2020. 8. 29. 1 Foto

KF2020_072 4D_Obj_3 a 3-as objektum északi része 2020. 8. 28.

KF2020_073 4E_Felület_1 Ny felé (P; A; Aut.) 2020. 8. 12.

KF2020_074 4E_Felület_2 É felé 2020. 8. 24.

KF2020_075 4E_Felület_2 K felé 2020. 8. 25. Rossz dátum: 08.25 helyett 08.24

KF2020_076 4E_Metszet_1 ÉD-i metszet Ny felé; 16-os obj. 2020. 8. 27.

KF2020_077 4E_Metszet_2 ÉD-i metszet K felé; 17-es obj. 2020. 8. 27.

KF2020_078 4E_Metszet_3_E

észai rész/ÉD-i metszet N yfelé (nyugati 

szelvényszél) 2020. 8. 27.

KF2020_079 4E_Metszet_3_D déli rész/ÉD-i metszet Ny felé 2020. 8. 27.



KF2020_080 4E_Metszet_4_K

a metszet keleti része (déli szelvényszél) 

/ KNy-i metszet D felé 2020. 8. 27.

KF2020_081 4E_Metszet_4_N

nyugati rész / KNy-i metszet É felé (északi 

szelvényszél) 2020. 8. 27.

KF2020_082 4E_Metszet_5_E

a metszet északi része (keleti 

szelvényszél) / ÉD-i metszet K felé 2020. 8. 27.

KF2020_083 4E_Metszet_6_K

a metszet keleti része / KNy-i metszet É 

felé 2020. 8. 27.

KF2020_084 4E_Metszet_6_D

a metszet déli része (keleti szelvényszél) 

/ ÉD-i metszet K felé 2020. 8. 27.

KF2020_085 4E_Metszet_6_D

nyugati rész / KNy-i metszet É felé (északi 

szelvényszél) 2020. 8. 27.

KF2020_086 4E_Metszet_7 11-es és 19-es objektumok 2020. 8. 27.

KF2020_087 4E_Metszet_8 ÉD-i metszet Ny felé 2020. 8. 27.

KF2020_088 4E_Obj3 KNy-i metszet É felé 2020. 8. 24.

KF2020_089 4F_Felület_1 É felé (P; A; Aut.) 2020.08.12

KF2020_090 4F_Felület_2 É felé 2020.08.24

KF2020_091 4F_Felület_2 É felé 2020.08.25 Rossz dátum: 08.25 helyett 08.24

KF2020_092 4F_Metszet_1_K

a metszet keleti oldala / KNy-i metszet 

Ny felé 2020.08.27

KF2020_093 4F_Metszet_1_N

a metszet nyugati oldala / KNy-i metszet 

Ny felé 2020.08.27

KF2020_094 4F_Metszet_2 KNy-i metszet Ny felé 2020.08.27

KF2020_095 4F_Metszet_4 KNy-i metszet Ny felé/5-ös objektum 2020.08.27



KF2020_096 4F_Metszet_5 ÉD-i metszet Ny felé 2020.08.27

KF2020_097 4F_Metszet_6 KNy-i metszet N felé/17-es objektum 2020.08.27

KF2020_098 4F_Metszet_7 15-ös obj. / KNy-i metszet É felé 2020.08.28

KF2020_099 4F_Metszet_8_K

a metszet keleti része (déli szelvényszél); 

KNy-i metszet D felé 2020.08.29

KF2020_100 4F_Metszet_8_N

a metszet nyugati része (déli 

szelvényszél); KNy-i metszet D felé 2020.08.29

KF2020_101 4F_Metszet_9_D

a metszet déli része (keleti szelvényszél); 

ÉD-i metszet K felé 2020.08.29

KF2020_102 4F_Obj_15_27_19 2020.08.27

KF2020_103 4F_Obj_15_E északi rész 2020.08.27

KF2020_104 4F_Obj_15_D  déli rész 2020.08.27

KF2020_105 4C_PL2 drón felvétel
2020.08.25

KF2020_106 4D_PL2 drón felvétel 2020.08.26

KF2020_107 4E_PL3 drón felvétel 2020.08.26

KF2020_108 4F_PL3 drón felvétel 2020.08.26



  

  

 

Fotódokumentáció a megvalósítás utáni állapotról 



Leletszám Előkerülés helye Lelettípus Koo. Dátum

2020/4A/01-01
meddő/ markoló; fémkereső 

8.8.2020
bronz fibula   2020.08.08

2020/4A/01-02
meddő/ markoló; fémkereső 

8.8.2021
ólomcső 2020.08.08

2020/4A/01-03
meddő/ markoló; fémkereső 

8.8.2022
ólomdarabok 2020.08.08

2020/4A/01-04
meddő/ markoló; fémkereső 

8.8.2023

Bronz éremlelet; 

4. sz.
2020.08.08

2020/4A/06-01
1-es felszín tisztítása/ 4A 

11.08.2020
kerámia 2020. 8. 13.

2020/4A/06-02
1-es felszín tisztítása/ 4A 

11.08.2020
vaséremlelet 4x 2020. 8. 13.

2020/4A/06-03
1-es felszín tisztítása/ 4A 

11.08.2020

Bronze 

éremlelet;4. sz.
2020. 8. 13.

2020/4A/06-04
1-es felszín tisztítása/ 4A 

11.08.2020

Bronz éremlelet; 

4. sz.
F03 2020. 8. 13.

2020/4A/07-01 meddő; fémkereső 12.8.2020
Bronz éremlelet; 

4. sz.
2020. 8. 13.

2020/4A/07-02 meddő; fémkereső 12.8.2021 bronz töredék 2020. 8. 13.



2020/4A/07-03 meddő; fémkereső 12.8.2022 ólomdarab 2020. 8. 13.

2020/4A/04-01 2-es felszín kialakítása kerámia 2020. 8. 15.

2020/4A/04-02 2-es felszín kialakítása csont 2020. 8. 15.

2020/4A/04-03 2-es felszín kialakítása üveg 2020. 8. 15.

2020/4A/04-04 2-es felszín kialakítása
Bronz éremlelet 

4.sz.
2020. 8. 15.

2020/4A/04-05 2-es felszín kialakítása
Bronz éremlelet 

4.sz.
F09 2020. 8. 15.

2020/4A/04-06 2-es felszín kialakítása Bronz éremlelet F11 2020. 8. 15.

2020/4A/05-01

2-es felszín kialakítása; 

02/03-as objektumtól keletre; 

7-as metszet kialakítása

kerámia 2020. 8. 19.

2020/4A/05-02

2-es felszín kialakítása; 

02/03-as objektumtól keletre; 

8-as metszet kialakítása

csont 2020. 8. 19.

2020/4A/05-03

2-es felszín kialakítása; 

02/03-as objektumtól keletre; 

9-es metszet kialakítása

üveg 2020. 8. 19.

2020/4A/05-04

2-es felszín kialakítása; 

02/03-as objektumtól keletre; 

10-es metszet kialakítása

vas 2020. 8. 19.



2020/4A/05-05

2-es felszín kialakítása; 

02/03-as objektumtól keletre; 

11-es metszet kialakítása

Bronz  éremlelet 

5x/ 4. sz.
2020. 8. 19.

2020/4A/05-06

2-es felszín kialakítása;  

02/03-as objektumtól keletre; 

12-es metszet kialakítása

ólomcsövecske F12 2020. 8. 19.

2020/4A/05-07

2-es felszín kialakítása - 2 és 

3-as objektumtól keletre/ a 7-

es metszet kibővítése É felé

kerámia 2020. 8. 19.

2020/4A/05-08

2-es felszín kialakítása - 2 és 

3-as objektumtól keletre/ a 7-

es metszet kibővítése É felé

csont 2020. 8. 19.

2020/4A/05-09

2-es felszín kialakítása - 2 és 

3-as objektumtól keletre/ a 7-

es metszet kibővítése É felé

vas 2020. 8. 19.

2020/4A/05-10
fémkeresős lelet 2020.08.12-

én

ólomnehezék 

homorú
2020. 8. 19.

2020/4A/07-04
fémkeresős lelet 2020.08.29-

én

Bronz éremlelet 4. 

sz.
2020. 8. 19.

2020/4B/08-01
meddő/markoló; fémkereső 

2020.08.08-án
Bleifunde 2x 2020. 8. 8.

2020/4B/09-01 1-es felszín kialakítása 1/48 kerámia 2020. 8. 13.

2020/4B/09-02 1-es felszín kialakítása 1/4B csont 2020. 8. 13.

2020/4B/09-03 1-es felszín kialakítása 1/4B vas 2020. 8. 13.



2020/4B/09-04 1-es felszín kialakítása 1/4B üveg 2020. 8. 13.

2020/4B/03-01
2/4B-es felszín kialakítása a 

03-as területen. 
kerámia 2020. 8. 15.

2020/4B/03-02
2/4B-es felszín kialakítása a 

03-as területen. 
csont 2020. 8. 15.

2020/4B/04-01
2/4B-es felszín kialakítása a 

04-as területen. 
kerámia 2020. 8. 15.

2020/4B/04-02
2/4B-es felszín kialakítása a 

04-as területen. 
csont 2020. 8. 15.

2020/4B/04-03
2/4B-es felszín kialakítása a 

04-as területen. 
üveg 2020. 8. 15.

2020/4B/04-04
2/4B-es felszín kialakítása a 

04-as területen. 
vasdarab 3x 2020. 8. 15.

2020/4B/04-05
2/4B-es felszín kialakítása a 

04-as területen. 

Bronze éremlelet 

3x (4. sz.
2020. 8. 15.

2020/4B/06-01
2/4B-es felszín kialakítása a 

06/07-es területen. 
kerámia 2020. 8. 15.

2020/4B/06-02
2/4B-es felszín kialakítása a 

06/07-es területen. 
csont 2020. 8. 15.

2020/4B/06-03
2/4B-es felszín kialakítása a 

06/07-es területen. 
üveg 2020. 8. 15.



2020/4B/06-04
2/4B-es felszín kialakítása a 

06/07-es területen. 

bronz éremlelet 4. 

sz.
2020. 8. 15.

2020/4B/06-05
2/4B-es felszín kialakítása a 

06/07-es területen. 

bronz éremlelet 4. 

sz.
F13 2020. 8. 15.

2020/4B/01-01 2/4B-es felszín kialakítása. kerámia 2020. 8. 19.

2020/4B/01-02 2/4B-es felszín kialakítása. csont 2020. 8. 19.

2020/4B/01-03 2/4B-es felszín kialakítása. vasszeg 2020. 8. 19.

2020/4B/01-04 2/4B-es felszín kialakítása. üveg 2020. 8. 19.

2020/4B/10-01 2/4B-es felszín kialakítása. kerámia 2020. 8. 19.

2020/4B/10-02 2/4B-es felszín kialakítása. csont 2020. 8. 19.

2020/4B/02-01 2/4B-es felszín kialakítása. vasszeg 2020. 8. 19.

2020/4B/06-06
2/4B-es felszín kialakítása. 

Fémkeresős lelet.
Br. éremlelet 4. sz. 2020. 8. 19.

2020/4B/06-07
2/4B-es felszín kialakítása. 

Fémkeresős lelet.

bronzlemez 

töredék
2020. 8. 19.



2020/4B/06-08
2/4B-es felszín kialakítása. 

Fémkeresős lelet.

bronzlemez 

töredék
2020. 8. 19.

2020/4B/07-01
2/4B-es felszín kialakítása. 

Fémkeresős lelet.

bronzlemez 

töredék
2020. 8. 19.

2020/4B/07-02
2/4B-es felszín kialakítása. 

Fémkeresős lelet.

ólomnehezék 

homorú
2020. 8. 19.

2020/4B/07-03
2/4B-es felszín kialakítása. 

Fémkeresős lelet.
Br. éremlelet 4. sz. 2020. 8. 19.

2020/4B/15-01
Fémkeresős lelet/ meddő 

2020. 08. 12./13.
Br. éremlelet 4. sz. 2020. 8. 19.

2020/4B/15-02
Fémkeresős lelet/ meddő 

2020. 08. 12./13.
vasszeg 2020. 8. 19.

2020/4B/15-03
Fémkeresős lelet/meddő 

2020.08.18.
bronz töredék 2020. 8. 19.

2020/4B/15-04
Fémkeresős lelet/meddő 

2020.08.15.
bronz töredék 2020. 8. 19.

2020/4B/15-05
Fémkeresős lelet/meddő 

2020.08.15.

Br. éremlelet 2x 4 

sz.
2020. 8. 19.

2020/4B/13-01 3-as felszín kialakítása kerámia 2020. 8. 25.

2020/4B/13-02 3-as felszín kialakítása csont 2020. 8. 25.



2020/4B/13-03 3-as felszín kialakítása vas 2020. 8. 25.

2020/4B/16-01 3-as felszín kialakítása kerámia 2020. 8. 25.

2020/4B/16-02 3-as felszín kialakítása csont 2020. 8. 25.

2020/4B/23-01 3-as felszín kialakítása kerámia 2020. 8. 25.

2020/4B/23-02 3-as felszín kialakítása csont 2020. 8. 25.

2020/4B/12-01 3-as felszín kialakítása kerámia 2020. 8. 25.

2020/4B/12-02 3-as felszín kialakítása csont 2020. 8. 25.

2020/4B/12-03 3-as felszín kialakítása orsógomb 2020. 8. 25.

2020/4B/12-04 3-as felszín kialakítása vasmesser 2020. 8. 25.

2020/4B/25-01
A 3-as felszín meddője -- > 

Ény-i negyed

Br. éremlelet/ 4. 

sz.
2020. 8. 25.

2020/4B/25-02
A 3-as felszín meddője -- > 

Ény-i negyed
bronzdarab 2020. 8. 25.



2020/4B/25-02
A 3-as felszín meddője -- > 

Ény-i negyed
vasdarabok 2020. 8. 25.

2020/4B/14-01
3-as felszín kialakítása a 14-

es területen - DNy-i rész
csont 2020. 8. 25.

2020/4B/17-01 3-as felszín kialakítása kerámia 2020. 8. 25.

2020/4B/17-02 3-as felszín kialakítása üveg 2020. 8. 25.

2020/4B/17-03 3-as felszín kialakítása vasveret 2020. 8. 25.

2020/4B/28-01
a metszetfal lebontása északi 

oldal
kerámia 2020. 8. 29.

2020/4B/28-02
a metszetfal lebontása északi 

oldal
csont 2020. 8. 29.

2020/4B/22-01 3-as felszín kialakítása kerámia 2020. 8. 29.

2020/4B/16-03 objektum kibontása csont 2020. 8. 29.

2020/4B/17-04 3-as felszín kialakítása kerámia 2020. 8. 29.

2020/4B/17-05 3-as felszín kialakítása csont 2020. 8. 29.



2020/4B/24-03 objektum kibontása kerámia 2020. 8. 29.

2020/4B24-04 objektum kibontása csont 2020. 8. 29.

2020/4B/24-05 objektum kibontása csonteszköz 2020. 8. 29.

2020/4B/24-06 objektum kibontása vastöredék 2020. 8. 29.

2020/4B/19-01 3-as felszín kialakítása csont 2020. 8. 29.

2020/4B/28-03
metszetfal lebontása déli 

oldal
kerámia 2020. 8. 29.

2020/4B/28-04 Profilstegabbau Südteil csont 2020. 8. 29.

2020/4B/29-01 Fémkeresős lelet/ meddő
Bronz éremlelet, 

3x
2020. 8. 29.

2020/4B/29-02 Fémkeresős lelet/ meddő bronzveret 2020. 8. 29.

2020/4B/29-03 Fémkeresős lelet/ meddő fiubladarab 2020. 8. 29.

2020/4B/29-04 Fémkeresős lelet/ meddő ólomdarab 2020. 8. 29.



2020/4C/01-01

Fémkeresős lelet/ meddő  

markolóval kiszedett  

2020.8.8.

vas; (tk. kés) 2020. 8. 8.

2020/4C/01-02

Fémkeresős lelet/ meddő  

markolóval kiszedett  

2020.8.8.

éremlelet, br. 4. 

sz. 5x
2020. 8. 8.

2020/4C/01-03

Fémkeresős lelet/ meddő  

markolóval kiszedett  

2020.8.8.

ólomdarabok 2020. 8. 8.

2020/4C/01-04

Fémkeresős lelet/ meddő  

markolóval kiszedett  

2020.8.8.

hajtű 5. sz. 2020. 8. 8.

2020/4C/03-01
Baz 1-es felszín tisztításakor; 

a 3-as objektum K-i része
Br. éremlelet 4. sz. FO1 2020. 8. 10.

2020/4C/03-02
Beim Putzen Pl.1 O-Teil- 

Bef. 3
Br. éremlelet 4 sz. FO2 2020. 8. 10.

2020/4C/07-01 1-es felszín kialakítása kerámia 2020. 8. 10.

2020/4C/07-02 1-es felszín kialakítása csont 2020. 8. 10.

2020/4C/07-03
1es felszín kialakításakor, a 

szelvény északi metszetéből 
kerámia 2020. 8. 10.

2020/4C/03-03
1-es felszín kialakítása 3-as 

objektum Ny-i része

Br. éremlelet 3x / 

4. sz.
2020. 8. 10.

2020/4C/03-04
1-es felszín kialakítása 3-as 

objektum Ny-i része
vas/ bronz ? 2020. 8. 10.



2020/4C/03-05
1-es felszín kialakítása 3-as 

objektum Ny-i része
kerámia 2020. 8. 10.

2020/4C/03-06 1-es felszín kialakítása kerámia 2020. 8. 10.

2020/4C/03-07 1-es felszín kialakítása csont 2020. 8. 10.

2020/4C/07-04
2-es felszín kialakítása a 7-es 

objektumban
kerámia 2020. 8. 10.

2020/4C/07-05
2-es felszín kialakítása a 7-es 

objektumban
csont 2020. 8. 10.

2020/4C/07-06
2-es felszín kialakítása a 7-es 

objektumban

Bronz éremlelet 4. 

sz.
FO9 2020. 8. 10.

2020/4C/10-01

Fémkeresős lelet/ meddő 

2020.8.14  kibővített 

szelvénny DK felé

Bronz éremlelet; 

4. sz.
2020. 8. 18.

2020/4C/06-01

Fémkeresős lelet/ meddő 

2020.8.14  kibővített 

szelvénny DK felé

Bronz éremlelet 4. 

sz.
FO6 2020. 8. 18.

2020/4C/06-02

Fémkeresős lelet/ meddő 

2020.8.14  kibővített 

szelvénny DK felé

Bronz éremlelet 4. 

sz.
FO7 2020. 8. 18.

2020/4C/06-03

Fémkeresős lelet/ meddő 

2020.8.14  kibővített 

szelvénny DK felé

Bronz éremlelet 4. 

sz.
FO8 2020. 8. 18.

2020/4C/03-08
2-es felszín kialakítása  6 – 

7,5 m között
kerámia 2020. 8. 18.



2020/4C/03-09
2-es felszín kialakítása  6 – 

7,5 m között
kerámia 2020. 8. 18.

2020/4C/03-10
2-es felszín kialakítása  6 – 

7,5 m között

emberi 

koponyacsont
2020. 8. 18.

2020/4C/03-11
2-es felszín kialakítása  6 – 

7,5 m között
vastöredék 2020. 8. 18.

2020/4C/3-12
2-es felszín kialakítása  6 – 

7,5 m között
vaskampó F16 2020. 8. 18.

2020/4C/ 3-13
2-es felszín kialakítása  6 – 

7,5 m között
bronzveret 2020. 8. 18.

2020/4C/07-08
2-es felszín kialakítása  2 – 

3,5 m között
kerámia 2020. 8. 19.

2020/4C/07-09
2-es felszín kialakítása  2 – 

3,5 m között
csont 2020. 8. 19.

2020/4C/07-10
2-es felszín kialakítása  2 – 

3,5 m között
vasveret 2020. 8. 19.

2020/4C/03-14
2-es felszín kialakítása  2 – 

3,5 m között
kerámia 2020. 8. 19.

2020/4C/03-15
2-es felszín kialakítása  2 – 

3,5 m között
csont 2020. 8. 19.

2020/4C/03-16
2-es felszín kialakítása  2 – 

3,5 m között
vasszeg 2020. 8. 19.



2020/4C/03- 17
2-es felszín kialakítása  8 – 

9,5 m között
kerámia 2020. 8. 19.

2020/4C/03- 18
2-es felszín kialakítása  8 – 

9,5 m között
csont 2020. 8. 19.

2020/4C/03-19
2-es felszín kialakítása  8 – 

9,5 m között
vasszeg 2020. 8. 19.

2020/4C/03-20
2-es felszín kialakítása  8 – 

9,5 m között
bronzveret F04 2020. 8. 19.

2020/4C/03-21
2-es felszín kialakítása  8 – 

9,5 m között
bronzveret 2020. 8. 19.

2020/4C/03-22
2-es felszín kialakítása  8 – 

9,5 m között

vaskés töredéke 

(?)
F17 2020. 8. 19.

2020/4C/03-23
2-es felszín kialakítása  4 – 

5,5 m között
csont 2020. 8. 19.

2020/4C/12-01
2-es felszín kialakítása 2- 3,5 

m között
vastöredék 2020. 8. 19.

2020/4C/12-02
2-es felszín kialakítása 2- 3,5 

m között
br. éremlelet 4. sz. 2020. 8. 19.

2020/4C/13-01
Fémkeresős lelet 

2020.08.13+15.

br. éremlelet 4. sz. 

5x
2020. 8. 19.

2020/4C/13-02
Fémkeresős lelet 

2020.08.13+15.
vasszeg 2020. 8. 19.



2020/4C/07-11
2-es felszín és 3-as szelvény 

kialakítása.
kerámia 2020. 8. 25.

2020/4C/07-12
2-es felszín és 3-as szelvény 

kialakítása.
csont 2020. 8. 25.

2020/4C/07-13
2-es felszín és 3-as szelvény 

kialakítása.
vas 2020. 8. 25.

2020/4C/16-01 2-es felszín kialakítása kerámia 2020. 8. 29.

2020/4C/16-02 2-es felszín kialakítása csont 2020. 8. 29.

2020/4C/07-14 kibővítés lefelé kerámia 2020. 8. 29.

2020/4C/07-15 kibővítés lefelé csont 2020. 8. 29.

2020/4C/07-16 kibővítés lefelé üveg 2020. 8. 29.

2020/4C/07-17
2-es felszín kialakítása . 2-

3,5 m között
kerámia 2020. 8. 29.

2020/4C/07-18
2-es felszín kialakítása . 2-

3,5 m között
csont 2020. 8. 29.

2020/4C/07-19
2-es felszín kialakítása - 1-2 

m között
üveg 2020. 8. 29.



2020/4C/07-20
2-es felszín kialakítása - 1-2 

m között
kerámia 2020. 8. 29.

2020/4C/07-21
2-es felszín kialakítása - 1-2 

m között
csont 2020. 8. 29.

2020/4C/07-22
2-es felszín kialakítása - 1-2 

m között
vas 2020. 8. 29.

2020/4C/07-23
2-es felszín kialakítása - 1-2 

m között
üveg 2020. 8. 29.

2020/4C/07-25
2-es felszín kialakítása -  4-

5,5 m között
kerámia 2020. 8. 29.

2020/4C/07-26
2-es felszín kialakítása -  4-

5,5 m között
csont 2020. 8. 29.

2020/4C/07-27
2-es felszín kialakítása -  4-

5,5 m között
üveg 2020. 8. 29.

2020/4C/11-01
2-es felszín kialakítása - 2-

3,5 m között 
kerámia 2020. 8. 29.

2020/4C/11-02
2-es felszín kialakítása - 2-

3,5 m között 
csont 2020. 8. 29.

2020/4C/16-03 2-es felszín kialakítása csont 2020. 8. 29.

2020/4C/17-01 Fémkeresős lelet/meddő éremlelet 4x 2020. 8. 29.



2020/4C/17-02 Fémkeresős lelet/meddő bronzdarab 2020. 8. 29.

2020/4C/17-03 Fémkeresős lelet/meddő vas 2020. 8. 29.

2020/4D/01-01
Fémkeresős lelet markolóval 

kiszedve 2020.8.8.

br. éremlelet/  4 

sz. 
2020. 8. 8.

2020/4D/01-02
Fémkeresős lelet markolóval 

kiszedve 2020.8.8.
 vaslelet 2020. 8. 8.

2020/4D/01-03
Fémkeresős lelet markolóval 

kiszedve 2020.8.8.
gomb (18-19.p) 2020. 8. 8.

2020/4D/08-01 Markoló felület kerámia 2020. 8. 13.

2020/4D/08-02 Markoló felület kerámia 2020. 8. 13.

2020/4D/08-03 Markoló felület vas 2020. 8. 13.

2020/4D/08-04 Markoló felület üveg 2020. 8. 13.

2020/4D/08-05 Markoló felület Br. éremlelet 4. sz. 2020. 8. 13.

2020/4D/05-01
1-es felszín kialakítása (a 

határ 6-os obj. nem biztos) 
kerámia 2020. 8. 13.



2020/4D/05-02
1-es felszín kialakítása (a 

határ 6-os obj. nem biztos) 
csont 2020. 8. 13.

2020/4D/05-03
1-es felszín kialakítása (a 

határ 6-os obj. nem biztos) 
bronz töredék 2020. 8. 13.

2020/4D/07-01
1-es felszín 

kialakíása/tisztítása
kerámia 2020. 8. 13.

2020/4D/07-03
1-es felszín 

kialakíása/tisztítása
ólomdarab 2020. 8. 13.

2020/4D/07-04
1-es felszín 

kialakíása/tisztítása
br. tű 2020. 8. 13.

2020/4D/09-01
Fémkeresős lelet/ meddő 

2020.08.12.

Br. éremlelet 4x/ 

4. sz.
2020. 8. 13.

2020/4D/09-02
Fémkeresős lelet/ meddő 

2020.08.12.
ólomöntvény 2020. 8. 13.

2020/4D/09-03
Fémkeresős lelet/ meddő 

2020.08.12.
vasveret 2020. 8. 13.

2020/4D/06-01
2-es felszín kialakítása a déli 

részen
kerámia 2020. 8. 25.

2020. 8. 13.2020/4D/07-02
1-es felszín 

kialakíása/tisztítása
csont



2020/4D/06-02
2-es felszín kialakítása a déli 

részen
csont 2020. 8. 25.

2020/4D/07-05
2-es felszín kialakítása Ny-i 

részen
kerámia 2020. 8. 25.

2020/4D/07-06
2-es felszín kialakítása Ny-i 

részen
csont 2020. 8. 25.

2020/4D/07-07
2-es felszín kialakítása Ny-i 

részen
Bronz éremlelet 2020. 8. 25.

2020/4D/10-01
2-es felszín kialakítása Ny-i 

részen
vasszeg 2020. 8. 25.

2020/4D/10-02
2-es felszín kialakítása a Ny-i 

részen
vastöredék F22 2020. 8. 25.

2020/4D/10-03
2-es felszín kialakítása a Ny-i 

részen
vasdarab F21 2020. 8. 25.

2020/4D/11-01
2-es felszín kialakítása a Ny-i 

részen
kerámia 2020. 8. 25.

2020/4D/16-01

2-es felszín kialakítása – 

meddő fémkeresős lelet 

2020.08.15.

Br. éremlelet 4. sz. 

/4x
2020. 8. 25.

2020/4D/16-02

2-es felszín kialakítása – 

meddő fémkeresős lelet 

08.15.

fülbevaló 2020. 8. 25.

2020/4D/16-03

2-es felszín kialakítása – 

meddő fémkeresős lelet 

2020.08.15.

bronz veret 2020. 8. 25.



2020/4D/09-04
meddő – fémkeresős lelet 

2020.08.13.

Br. éremlelet 4. sz. 

/2x
2020. 8. 25.

2020/4D/09-05
meddő – fémkeresős lelet 

2020.08.13
vasszeg 2020. 8. 25.

2020/4D/11-02
2-es felszín kialakítása – obj. 

11

Br. éremlelet/ 4. 

sz.
F.26 2020. 8. 25.

2020/4D/12-01 mélyítés délen 21 és 3 között kerámia 2020. 8. 25.

2020/4D/12-02 mélyítés délen 21 és 3 között csont 2020. 8. 25.

2020/4D/12-03 mélyítés délen 21 és 3 között vas F31 2020. 8. 25.

2020/4D/12-04 mélyítés délen 21 és 3 között vas 2020. 8. 25.

2020/4D/12-05 mélyítés délen 21 és 3 között salak 2020. 8. 25.

2020/4D/24-04
fémkeresős lelete meddő 

08.25/26.
vasdarab(?) 2020. 8. 25.

2020/4D/05-04
objektum kijelölése a 2-es 

felszínen 
kerámia 2020. 8. 25.

2020/4D/05-05
objektum kijelölése a 2-es 

felszínen 
csont 2020. 8. 25.



2020/4D/25-02
fémkeresős lelete / meddő 

2020.08.26.
éremlelet 2020. 8. 25.

2020/4D/25-02
fémkeresős lelete / meddő 

2020.08.26.
fibulatöredék 2020. 8. 25.

2020/4D/25-03
fémkeresős lelete / meddő 

2020.08.26.
ólomnehezék (?) 2020. 8. 25.

2020/4E/01-01
fémkeresős lelete meddő/ 

markoló 2020.8.8.

éremlelet; Br. 4. 

sz.
2020. 8. 8.

2020/4E/01-02
fémkeresős lelete meddő/ 

markoló 2020.8.8.
bronz töredék 2020. 8. 8.

2020/4E/01-03
fémkeresős lelete meddő/ 

markoló 2020.8.8.
vasdarabok 3x 2020. 8. 8.

2020/4E/08-01 11-es felszín kialakítása/4E kerámia 2020. 8. 13.

2020/4E/08-02 11-es felszín kialakítása/4E csont 2020. 8. 13.

2020/4E/08-03 11-es felszín kialakítása/4E Br. éremlelet 4. sz. 2020. 8. 13.

2020/4E/08-04 11-es felszín kialakítása/4E Br. éremlelet 4. sz. FO4 2020. 8. 13.

2020/4E/10-01
fémkeresős lelet/ meddő 

2020.8.12.
Br. éremlelet 4. sz. 2020. 8. 13.



2020/4E/10-02
fémkeresős lelete/ meddő 

2020.08.12.
bronz veret 2020. 8. 13.

2020/4E/08-01
2-es felszín kialakítása a 8-as 

obj. területén
kerámia 2020. 8. 13.

2020/4E/08-02
2-es felszín kialakítása a 8-as 

obj. területén
csont 2020. 8. 13.

2020/4E/08-03
2-es felszín kialakítása a 8-as 

obj. területén
üveg 2020. 8. 19.

2020/4E/08-04
2-es felszín kialakítása a 8-as 

obj. területén
vassalak 2020. 8. 19.

2020/4E/08-05
2-es felszín kialakítása a 8-as 

obj. területén
bronzveret 2020. 8. 19.

2020/4E/08-06
2-es felszín kialakítása a 8-as 

obj. területén
vasdarab 2020. 8. 19.

2020/4E/08-07
2-es felszín kialakítása a 8-as 

obj. területén
bronzveret 2020. 8. 19.

2020/4E/02-01
2-es felszín kialakítása a 2-es 

obj. területén
kerámia 2020. 8. 19.

2020/4E/02-02
2-es felszín kialakítása a 2-es 

obj. területén
csont 2020. 8. 19.

2020/4E/02-03
2-es felszín kialakítása a 2-es 

obj. területén
vas 2020. 8. 19.



2020/4E/04-01
2-es felszín kialakítása a 4-es 

obj. területén
kerámia 2020. 8. 19.

2020/4E/04-02
2-es felszín kialakítása a 4-es 

obj. területén
csont 2020. 8. 19.

2020/4E/06-01
2-es felszín kialakítása a 6-os 

obj. területén
csont 2020. 8. 19.

2020/4E/06-02
2-es felszín kialakítása a 6-os 

obj. területén
bronzveret 2020. 8. 19.

2020/4E/06-03
2-es felszín kialakítása a 6-os 

obj. területén
vaslemez 2020. 8. 19.

2020/4E/15-01
fémkeresős lelete meddő 

2020.08.15.

Br. éremlelet 4. sz. 

2x
2020. 8. 19.

2020/4E/15-02
fémkeresős lelete meddő 

2020.08.15.
bronz fibula 5. sz. 2020. 8. 19.

2020/4E/15-03
fémkeresős lelete meddő 

2020.08.15.
üvegöntő edény 2020. 8. 19.

2020/4E/10-03
fémkeresős lelete meddő 

2020.08.13.
vasveret 2020. 8. 25.

2020/4E/11-01 3-as felszín kialakítása kerámia 2020. 8. 29.

2020/4E/11-02 3-as felszín kialakítása csont 2020. 8. 29.



2020/4E/17-01
a metszetfalak közti 

objektum kibontása
vas 2020. 8. 29.

2020/4E/17-02
a metszetfalak közti 

objektum kibontása
csont 2020. 8. 29.

2020/4E/28-01
fémkeresős lelet 

2020.08.25./26.meddő

Bez. éremlelet 4. 

sz. / 4x
2020. 8. 29.

2020/4E/28-02
fémkeresős lelet 

2020.08.25./26.meddő
bronzdarab 2020. 8. 29.

2020/4E/28-03
fémkeresős lelet 

2020.08.25./26.meddő
vas 2020. 8. 29.

2020/4E/28-04
fémkeresős lelet 

2020.08.25./26.meddő
fibulatöredék 2020. 8. 29.

2020/4E/16-01 objektum kibontása kerámia 2020. 8. 29.

2020/4E/16-02 objektum kibontása csont 2020. 8. 29.

2020/4E/28-05 fémkeresős lelet éremlelet 4x 2020. 8. 29.

2020/4E/28-06 fémkeresős lelet bronzlemez 2020. 8. 29.

2020 / 4F / 01-01
Fémkeresős lelet; meddő/ 

markoló 2020.08.08.
éremlelet, br. 4.sz. 2020. 8. 8.



2020 / 4F / 01-02
Fémkeresős lelet; meddő/ 

markoló 2020.08.08.

préselőtő/álcsat/ 

7.sz.
2020. 8. 8.

2020 / 4F / 13-01 1-es felszín kialakítása kerámia 2020. 8. 13.

2020 / 4F / 13-02 1-es felszín kialakítása csont 2020. 8. 13.

2020 / 4F / 13-03 1-es felszín kialakítása
br. éremlelet/ 4x 

/4. sz.
2020. 8. 13.

2020 / 4F / 13-04 1-es felszín kialakítása vasdarabok 2020. 8. 13.

2020 / 4F / 13-05 1-es felszín kialakítása vasveret F05 2020. 8. 13.

2020 / 4F / 14-01
fémkeresős lelete/ meddő/ 

2020.08.12.

br. éremleletn /4x 

/4.sz.
2020. 8. 13.

2020 / 4F / 14-02
fémkeresős lelete/ meddő/ 

2020.08.12.
vasszegek/ 3x 2020. 8. 13.

2020 / 4F / 14-03
fémkeresős lelete/ meddő/ 

2020.08.12.
ólomdarabok/ 2x 2020. 8. 13.

2020/4F/04-01
2-es felszín kialakítása a 

metszetfaltól északra
vaskés töredéke F18 2020. 8. 25.

2020/4F/04-02
2-es felszín kialakítása a 

metszetfaltól délkeletre
kerámia 2020. 8. 25.



2020/4F/04-03
2-es felszín kialakítása a 

metszetfaltól délkeletre
csont 2020. 8. 25.

2020/4F/15-01
2-es felszín kialakítása a 

metszetfaltól északra
csont 2020. 8. 25.

2020/4F/15-02
2-es felszín kialakítása a 

metszetfaltól délre
csont 2020. 8. 25.

2020/4F/15-03
2-es felszín kialakítása a 

metszetfaltól délre
kerámia 2020. 8. 25.

2020/4F/21-01
A 2-es felszín kialakítása a 

21-es objektum felett
hagymafejes fibula F19 2020. 8. 25.

2020/4F/02-01
A 2-es felszín kialakítása a 

metszetfaltól északra
br. éremlelet 4 sz. 2020. 8. 25.

2020/4F/09-01 2-es felszín kialakítása kerámia 2020. 8. 25.

2020/4F/11-01 2-es felszín kialakítása csont 2020. 8. 25.

2020/4F/11-02 2-es felszín kialakítása kerámia 2020. 8. 25.

2020/4F/08-01 2-es felszín kialakítása csont 2020. 8. 25.

2020/4F/08-02 2-es felszín kialakítása kerámia 2020. 8. 25.



2020/4F/10-01 2-es felszín kialakítása kerámia 2020. 8. 25.

2020/4F/10-02 2-es felszín kialakítása csont 2020. 8. 25.

2020/4F/02-02
2-es felszín kialakítása a 

metszetfaltól délre
kerámia 2020. 8. 25.

2020/4F/02-03

2-es felszín kialakítása a 17-

es objektumtól északra lévő 

metszetfal déli részén

csont 2020. 8. 25.

2020/4F/02-04
A 2-es felszín kialakítása a 

17-es objektumtól délre
kerámia 2020. 8. 25.

2020/4F/02-05
2-es felszín a 17-es 

objektumtól délre
csont 2020. 8. 25.

2020/4F/02-06
2-es felszín kialakíása a 17-

es objektumtól délre
üveg 2020. 8. 25.

2020/4F/02-07
A 2-es felszín kialakítása a 

metszetfaltól északra
kerámia 2020. 8. 25.

2020/4F/02-08
A 2-es felszín kialakítása a 

metszetfaltól északra
csont 2020. 8. 25.

2020/4F/02-09
A 2-es felszín kialakítása a 

metszetfaltól északra
vas 2020. 8. 25.

2020/4F/02-10
A 2-es felszín kialakítása a 

metszetfaltól északra
vas F20 2020. 8. 25.



2020/4F/22-01

A 3-as felszín kialakíása - 

meddő fémkeresős lelet 

2020.08.15.

br. éremlelet 

4./sz.. 7x
2020. 8. 25.

2020/4F/22-02

A 3-as felszín kialakíása - 

meddő fémkeresős lelet 

2020.08.15.

ólomdarabok 2020. 8. 25.

2020/4F/22-03

A 3-as felszín kialakíása - 

meddő fémkeresős lelet 

2020.08.15.

vasszeg 2020. 8. 25.

2020/4F/15-04
A betöltés kibontása északi 

rész
kerámia 2020. 8. 29.

2020/4F/15-05
A betöltés kibontása északi 

rész
csont 2020. 8. 29.

2020/4F/15-06
A betöltés kibontása északi 

rész
üveg 2020. 8. 29.

2020/4F/15-07
A betöltés kibontása északi 

rész
Br. éremlelet 4. sz. 2020. 8. 29.

2020/4F/15-08
A betöltés kibontása északi 

rész
Br. éremlelet 4. sz. F27 2020. 8. 29.

2020/4F/15-09
A betöltés kibontása északi 

rész
üveggöngyök 2x 2020. 8. 29.

2020/4F/18-01
A 3-as felszín kialakítása - a 

19-estől északra/középen
kerámia 2020. 8. 29.

2020/4F/18-02
A 3-as felszín kialakítása - a 

19-estől északra/középen
csont 2020. 8. 29.



2020/4F/15-14
A betöltés kibontása/ 

metszetfal
csont 2020. 8. 29.

2020/4F/25-01
mélyítés az 5-ös és 6-os 

metszet között
kerámia 2020. 8. 29.

2020/4F/25-02
mélyítés az 5-ös és 6-os 

metszet között
csont 2020. 8. 29.

2020/4F/25-03
mélyítés az 5-ös és 6-os 

metszet között
bronzdarab 2020. 8. 29.

2020/4F/25-04
mélyítés az 5-ös és 6-os 

metszet között
vasszeg 2020. 8. 29.

2020/4F/15-10 A betöltés kibontása déli rész kerámia 2020. 8. 29.

2020/4F/15-11 A betöltés kibontása déli rész üveg 2020. 8. 29.

2020/4F/15-12 A betöltés kibontása déli rész vas 2020. 8. 29.

2020/4F/15-13 A betöltés kibontása déli rész csont 2020. 8. 29.

2020/4F/18-03
Mélyülés a 3-as és 4-es 

metszet között 
kerámia 2020. 8. 29.

2020/4F/18-04
Mélyülés a 3-as és 4-es 

metszet között 
csont 2020. 8. 29.



2020/4F/20-01
Mélyülés a 3-as és 4-es 

metszet között 
kerámia 2020. 8. 29.

2020/4F/20-02
Mélyülés a 3-as és 4-es 

metszet között 
csont 2020. 8. 29.

2020/4F/20-03
Mélyülés a 3-as és 4-es 

metszet között 
vas 2x 2020. 8. 29.

2020/4F/20-04
Mélyülés a 3-as és 4-es 

metszet között 

Br. éremlelet/ 4. 

sz.
F 28 2020. 8. 29.

2020/4F/20-05
Mélyülés a 3-as és 4-es 

metszet között 

Br. éremlelet/ 4. 

sz.
2020. 8. 29.

2020/4F/20-06
Mélyülés a 3-as és 4-es 

metszet között 

hagymafejes fibula 

gombja 
2020. 8. 29.

2020/4F/20-07 Mélyülés a 19-estől délre kerámia 2020. 8. 29.

2020/4F/20-08 Mélyülés a 19-estől délre csont 2020. 8. 29.

2020/4F/20-09 Mélyülés a 19-estől délre vas 2020. 8. 29.

2020/4F/20-10 Mélyülés a 19-estől délre éremlelet F 29 2020. 8. 29.

2020/4F/20-11 Mélyülés a 19-estől délre éremlelet F 30 2020. 8. 29.



2020/4F/20-12 Mélyülés a 19-estől délre éremlelet F 25 2020. 8. 29.

2020/4F/29-01
fémkeresős lelet – meddő 

2020.08.25./26.
vas 2x 2020. 8. 29.

2020/4F/29-02
fémkeresős lelet – meddő 

2020.08.25./26.
ólomdarabok 3x 2020. 8. 29.

2020/4F/29-03
fémkeresős lelet – meddő 

2020.08.25./26.

Br. éremlelet/ 4. 

sz. 4x
2020. 8. 29.

2020/4F/29-04
fémkeresős lelet – meddő 

2020.08.25./26.
bronzdarab 2020. 8. 29.

2020/4F/28-01 Mélyülés a 16-ös területen kerámia 2020. 8. 29.

2020/4F/28-02 Mélyülés a 16-ös területen csont 2020. 8. 29.

2020/4F/28-03 Mélyülés a 16-ös területen csonteszköz 2020. 8. 29.

2020/4F/20-13
Mélyülés az 5-ös és 6-os 

metszet között
kerámia 2020. 8. 29.

2020/4F/20-14
Mélyülés az 5-ös és 6-os 

metszet között
csont 2020. 8. 29.

2020/4F/20-15
Mélyülés az 5-ös és 6-os 

metszet között

bronz fülbevaló 

(?)
F35 2020. 8. 29.



2020/4F/18-05
Mélyülés a K-i részen az 5-ös 

és 6-os metszetek között
vasveret F32 2020. 8. 29.

2020/4F/18-06
Mélyülés a K-i részen az 5-ös 

és 6-os metszetek között
vaskampó F34 2020. 8. 29.

2020/4F/18-07
Mélyülés a K-i részen az 5-ös 

és 6-os metszetek között

bronz: éremlelet/ 

4. sz.
F33 2020. 8. 29.

2020/4F/29-05 fémkeresős lelet vastöredék 2020. 8. 29.

2020/4F/29-06 fémkeresős lelet éremlelet 2020. 8. 29.



 

ÉPÍTÉSÜGYI, ÖRÖKSÉGVÉDELMI
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS 

8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre utca 17., Pf.: Telefon: (36 92) 550
E-mail: epitesugyzeg@zala.gov.hu

Ügyiratszám: ZA/201/293-2/202

Ügyintéző: Farkas Zsuzsanna

Telefon: 

Email:  

92/795-047 

farkas.zsuzsanna@zala.gov.hu

oroksegvedelem@zala.gov.hu

 
Németh Péter Igazgató 

Balatoni Múzeum 

 

Keszthely 8360 

Múzeum u. 2. 

A Balatoni Múzeum (8360 Keszthely, Múzeum u. 2.)

területén tervezett tervásatás, tudományos célú kutatás (2020.)

vezető: Havasi Bálint) NKA pályázati igazolás kiadására vonatkozó kérelmére az alábbi nyilatkozatot 

teszem: 

Engedélyes 2020. 08. 06. 

05D/EU/714-8/2019 sz. 

dokumentációban vázolt feltárási területen: ásatási szelvényekben folytatott régészeti 

feltárást Keszthely, Fenékpuszta

Kormányhivatal felé fennálló, 

dokumentációs kötelezettségének 

összefoglalása, 2. Térképmelléklet, 3. Ásatási munkanapló, 4. Objektumleírás, 5. 

Fotónyilvántartás, 6. Képtáblák, 7. Koordinátajegyzék, 8. Raj

Leletnyilvántartás) leadásával 

 

Zalaegerszeg, 2021. február 11.

 

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott

  

                                                                                                        

Kapja:  

címzett     

 
ZALA MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

RÖKSÉGVÉDELMI, MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI 
PÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY 

8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre utca 17., Pf.: Telefon: (36 92) 550-329
epitesugyzeg@zala.gov.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

/2021.  Tárgy: Keszthely, 

0456) területén tervezett tervásatás, 

tudományos célú kutatás (2020.)

igazolás pályázati elszámoláshoz

nna  Lelőhely-

azonosító: 

10530 

 

farkas.zsuzsanna@zala.gov.hu 

oroksegvedelem@zala.gov.hu 

 Melléklet: - 

Nyilatkozat 

 

Keszthely, Múzeum u. 2.) Keszthely, Fenékpuszta

területén tervezett tervásatás, tudományos célú kutatás (2020.) régészeti feltárása (felelős 

) NKA pályázati igazolás kiadására vonatkozó kérelmére az alábbi nyilatkozatot 

2020. 08. 06. – 2020. 08. 29. között a 2019. május 17

/2019 sz. feltárási engedélyben foglaltak szerint, 

vázolt feltárási területen: ásatási szelvényekben folytatott régészeti 

Keszthely, Fenékpuszta-Erőd régészeti lelőhelyen. Engedélyes a 

Kormányhivatal felé fennálló, 2020 évi régészeti feltárással összefüggő 

okumentációs kötelezettségének az Ásatási dokumentáció: 

összefoglalása, 2. Térképmelléklet, 3. Ásatási munkanapló, 4. Objektumleírás, 5. 

Fotónyilvántartás, 6. Képtáblák, 7. Koordinátajegyzék, 8. Rajznyilvántartás, 9. Rajzok, 10. 

leadásával 2021. február 9-én tett eleget. 

. 

Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

                  Molnárné Rudas Vivien

                                                                                                        osztályvezető

       

IZTONSÁGI FŐOSZTÁLY 

329 
www.kormanyhivatal.hu/hu/zala 

Keszthely, Fenékpuszta-Erőd (hrsz: 

0456) területén tervezett tervásatás, 

tudományos célú kutatás (2020.) 

igazolás pályázati elszámoláshoz 

Keszthely, Fenékpuszta-Erőd (hrsz: 0456) 

régészeti feltárása (felelős 

) NKA pályázati igazolás kiadására vonatkozó kérelmére az alábbi nyilatkozatot 

május 17-én kelt ZA-

feltárási engedélyben foglaltak szerint, az Ásatási 

vázolt feltárási területen: ásatási szelvényekben folytatott régészeti 

régészeti lelőhelyen. Engedélyes a Zala Megyei 

évi régészeti feltárással összefüggő 

: (Az ásatás rövid 

összefoglalása, 2. Térképmelléklet, 3. Ásatási munkanapló, 4. Objektumleírás, 5. 

znyilvántartás, 9. Rajzok, 10. 

Molnárné Rudas Vivien 

tályvezető 

  HK 


