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LELŐHELY-BEJELENTŐ ADATLAP1 

 

1.A lelőhely megjelölése 

1.Megye: ..............................................................................................................  

2.Város, település neve (Budapesten kerület is)2: ....................................................  

 ................................................................ utca,  ...................................... házszám 

2.A lelőhely neve(i)3: .......................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

3. A lelőhely pontos helye4:  .............................................................................................  

1. A mellékelt térkép(vetület) fajtája5: ....................................................................  

2. A térképlap száma: ............................................................................................  

3. A leolvasott koordináták6:x (ÉD): ........................  y (KNy): ................................  

4. A tengerszint feletti magasság z: ........................................................................  

5. Helyrajzi szám(ok) 7 ..........................................................................................  

6. Földrajzi leírás: .................................................................................................  

7. A helymeghatározás pontossága8: ......................................................................  

4. A lelőhely kiterjedése 

1. A lelőhely hossza: ............................................................................................  

2. A lelőhely szélessége: ......................................................................................  

3. A lelőhely iránya9: ...........................................................................................  

5. A lelőhelyen talált régészeti jelenségek adatai10 

  Jellege:      Kora: 

 ...................................................................        ............................................................  

 ...................................................................        ............................................................  

6. A lelőhely állapota11: ...................................................................................................  

7. A lelőhely veszélyeztetettsége12: ..................................................................................  

8. A lelőhely védettsége:13 ..............................................................................................  
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9. A lelőhely ismertsége14:...............................................................................................  

10. A lelőhelyen végzett tevékenység15 

év  tevékenység   név   megjegyzés 
 ....................       ...........................        ...............................       ....................................  

 ....................       ...........................        ...............................       ....................................  

11. A leleteket fogadó múzeum: .......................................................................................  

12. A bejelentő természetes személyazonosító adatai, neve, munkahelye16: ........................  

 ......................................................................................................................................  

 

13. Megjegyzés: ..............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

14. A bejelentés kelte: .....................................................................................................  

 

15. Mellékletek: 

1. lelőhely kiterjedése vagy a kiterjedést ábrázoló helyszínrajz (térképkivágat)17 

2. szöveges jelentés terepi tevékenységről18 
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Kitöltési útmutató 

1. Készült a kulturális örökég védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. 
rendelet 2. melléklete alapján. Az adatlapot és mellékleteit kérjük kitölteni, csatolni és a 
Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály 
Budapest, 1357 Pf. 6. címére beküldeni. Minden egyes feltárásról, helyszíni szemléről 
terepbejárásról, geofizikai vagy más műszeres lelőhely-, vagy leletfelderítésről, ásatásról stb. önálló 
lelőhely-bejelentés szükséges. A lelőhely-bejelentő adatlapból, valamint szöveges ismertetésből és 
helyszínrajzból álló jelentés egy példányát a feltárás befejezését követő harminc napon belül meg 
kell küldeni. 

2. A település neve: A közigazgatási elnevezés, a jelenleg érvényes helységnévtár szerint. 
Budapest esetén a kerület megnevezése. 

3. A lelőhely neve(i): Első helyen kell feltüntetni a topográfiai lelőhelyszámot (ha van), pl. MRT. 8. 
k. 6/28. lh; vagy a településrész, dűlő nevét, utcát, házszámot; vagy a fontosnak tartott egyéb 
elnevezést, pl. a korábbi ásatásokon használt, vagy a szakirodalomból ismert régebbi 
megnevezést. Célszerű valamennyi ismert nevet megadni. 

4. A lelőhely pontos helye: A lelőhely középpontjának a térképről leolvasott koordinátáit kell 
megadni. Amennyiben lehetséges, elsősorban az 1:10.000 léptékű térkép használata javasolt. 
Belterület esetén kérjük megadni az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat. Ha megoldható, 
kérjük csatolni a használt térkép fénymásolatát (A/4-es lapon), úgy, hogy a koordinátaháló 
számértékei leolvashatóak legyenek  

5. A térkép vetülete: Kérjük a térkép (vetület) fajtáját feltüntetni pl. Gauss-Krüger, EOV, 
Sztereografikus, egyéb éspedig. Kérjük, csatolja a térképmásolatot a bejelölt lelőhellyel. 

6. A leolvasott koordináták: Kitöltése nem kötelező. A koordináták méterben olvasandóak le. Az 
1:10 000-es térképen használt koordináta hálózat csak a kilométer értéket adja meg, ezen kívül a 
kilométeren belüli méterértéket is le kell mérni és feltüntetni. 

7. Helyrajzi számok: A helyrajzi számokat a fekvés megjelölésével, településenként, önállóan, 
külön-külön (intervallumok nélkül) kell megadni. 

8. A helymeghatározás pontossága: Kérjük feltüntetni a meghatározás bizonytalanságát: a 
tényleges és a leolvasott koordináta eltérését (Pl. 1, 10, 100, 1000 m-es sugarú körben megadva) 

9. A lelőhely iránya: Kitöltése nem kötelező. Az É-i irányhoz képest a lelőhely tengelyének iránya. 

10. A lelőhelyen talált régészet jelenségek adatai: Minden lelőhelynek többféle jellege lehet pl 
telep, sír, szórvány stb., ezeket kérjük külön sorban feltüntetni. Minden jelleghez kor(ok) 
tartozhat(nak), ezeket egyenként kell megjelölni pl telep - DVK, római középkor, temető - 
középkor, templom - Árpád-kor, középkor stb. A jelleg meghatározásánál az MRT jelkulcsait 
ajánljuk használni. A kornál azt a legpontosabb kormeghatározást kell adni, ami a kitöltés 
pillanatában kétségtelenül megállapítható. 

11. A lelőhely állapota: Kérjük megjelölni a lelőhely állapotát az alábbi lehetőségek közül 
választva: bolygatatlan, bolygatott, részben feltárt, teljesen feltárt, elfedett, részben elpusztult, 
elpusztult. Ha részletesebb magyarázat szükséges, azt a Megjegyzés rovatban lehet megadni. Az 
elfedett lelőhely alatt azt értjük, ha az ismert lelőhely valamilyen okból hozzáférhetetlenné vált, pl 
lebetonozták, szeméttelep létesült stb. Kérjük feltüntetni azt is, ha a lelőhely vagy annak egy része 
bemutatott, látogatható. 

12. A lelőhely veszélyeztetettsége: Kérjük megjelölni a lelőhely veszélyeztetettségét az alábbi 
lehetőségek közül választva: erózió (víz, szél, fagy, növényi), kincskeresés, rablás, bolygatás 
(talajművelés, kő- földkitermelés, építkezés), betemetés (szemétlerakó, építkezés, meddőhányó). 
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13. A lelőhely védettsége: Kitöltése nem kötelező. A területre vonatkozó már fennálló régészeti, 
műemléki, illetve természetvédelmi védettség rendelkezésre álló adatait lehet itt megadni. 

14. A lelőhely ismertsége: A lelőhely bejelentő adatlap kitöltése milyen forrás alapján történt az 
alábbi lehetőségek közül választva: irodalom, adattár, leletbejelentés, terepbejárás, ásatás, légi 
fényképezés, geofizikai mérés. 

15. A lelőhelyen végzett tevékenység: Lelőhely-bejelentés esetén a konkrét tevékenység 
megnevezése, régebbi lelőhely esetén a területen végzett bármilyen típusú régészeti tevékenység 
megnevezése. 

16. A bejelentő neve, munkahelye: A régész, illetve az egyéb bejelentő neve, címe 

17. A lelőhely kiterjedése, helyszínrajz, térképkivágat: A lelőhelyet egyértelműen, annak 
körvonalával, zárt alakzatként kell beküldeni (vektoros térinformatikai állomány), illetve megjelölni. 
Amennyiben a térképlapról készült másolaton, kivágaton nem szerepelnek olvashatóan a térkép 
koordináta megírások, akkor a kivágatra ezeket rá kell vezetni a négy darab hálózati kereszteződés 
és az azokhoz tartozó koordináta feltüntetésével egyidejűleg. 

18. Szöveges jelentés terepi tevékenységről: A bejelentéshez (.doc, .rtf, .pdf stb. 
dokumentumként) csatolni szükséges a valós terepi tevékenységről szóló szöveges jelentést. 


