
   
 

Terület megnevezése (Településnév

Dátum; a kutatással töltött órák száma, vagy 

Időjárás: 

Résztvevők: 

 

A lelőhely típusa 

település                    temető                      

halom                         tell                              

vár                               falak                           

 

 

A lelőhely kora 

paleolitikus               mezolitikus

bronzkor                    vaskor    

szarmata időszak     avar kor   

késő középkor          újkor                          

 

 

Van-e a közelben ismert lelőhely? 

igen                            nem     
 

Ha igen, részletezd a két helyszín kapcsolatát:
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TEREPI ADATFELVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 

Általános adatok 

Terület megnevezése (Településnév–dűlőnév): 

; a kutatással töltött órák száma, vagy -tól–ig időszak: 

temető                       templom                    barlang                      

tell                               villa                             tábor                          

falak                            út                                 egyéb                         

mezolitikus                neolitikus                   rézkor 

vaskor                         római kor                   népvándorlás kor   

avar kor                      honfoglalás kor         Árpád

újkor                           20. század/recens    ismeretlen

 

nem                             

Ha igen, részletezd a két helyszín kapcsolatát: 
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barlang                       

tábor                           

egyéb                           

rézkor                         

népvándorlás kor    

Árpád-kor                  

ismeretlen                 

 



   
 
Korábbi bejárásból, adattárból, vagy adatközlőtől származó adatok:

A helyszíni 

Megközelíthetőség 

lakóövezeten belül                                      

nyílt terület                                                 

természeti környezetben                 

aszfalt/dűlőútról elérhető                                  

könnyen megközelíthető                                  

 

Természeti környezet  

sík                               domb                         

füves                          bokros                       

bozót                         vízpart             

 

Művelés módja 

szántás                      mélyszántás             

tuskózott terület      tarló                           

 

Megfigyelési viszonyok 

jók                              megfelelőek             

fedett terület           havas                         

 

 

 

 

 

 

 

Közösségi Régészeti Egyesület 
2100 Gödöllő, Kiss József utca 2.
kozossegi.regeszet@gmail.com 

Korábbi bejárásból, adattárból, vagy adatközlőtől származó adatok: 

 

A helyszíni kutatás során tett megfigyelések 

                                         lakóövezeten kívül                                           

                                                        elkerített terület                                          

                                  épített környezetben                         

aszfalt/dűlőútról elérhető                                   járművel nem megközelíthető                      

                                 nehezen megközelíthető                   

domb                          hegy                            völgy                          

bokros                        fák                               erdő                           

vízpart                        mocsár                       egyéb        

mélyszántás              tárcsázott föld          simítózott

tarló                                                  vetemény                  lucerna                      

megfelelőek              gyengék                     rosszak                      

havas                          sáros                           esőverte                    
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járművel nem megközelíthető                            

                              

völgy                           

erdő                            

egyéb                          

simítózott föld          

lucerna                       

rosszak                       

esőverte                     



   
 
 

Bolygatásnak kitett a lelőhely? 

igen                            nem                           

 

Bolygatás jellege 

építkezés                   földművelés             

 

A bolygatás mértéke 

elhanyagolható        részleges                   

 

 

Mintavétel/leletgyűjtés és dokumentáció

A felszínen található leletanyag 

kerámia                     patics                         

kőeszköz                    őrlőkő                        

emberi maradvány  állatcsont                  

 

Begyűjtött, elcsomagolt emlékanyag

Lelet típus Mennyiség

kerámia                     

patics                         

faszén                        

fémlelet                     

kőeszköz                    

őrlőkő                        

építési tagozat         

omladék                    

emberi maradvány  

állatcsont                  

salak                           

egyéb                         

Közösségi Régészeti Egyesület 
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nem                            

földművelés              fémkeresőzés            kirándulók                

részleges                    intenzív                      teljes                          

Mintavétel/leletgyűjtés és dokumentáció 

patics                          faszén                                               fémlelet                    

őrlőkő                         építési tagozat          omladék

állatcsont                   salak                           egyéb                         

Begyűjtött, elcsomagolt emlékanyag 

Mennyiség/darabszám Megjegyzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2100 Gödöllő, Kiss József utca 2. 

 

kirándulók                 

teljes                           

fémlelet                                       

omladék                     

egyéb                          

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
  

Leletek koordinátáinak rögzítése 

GPS                             mobil applikáció      

 

Adat- és mintavételhez használt egyéb műszerek

fémkereső                 drón                           

 

 

Szöveges leírás, megjegyzések,
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mobil applikáció       mérőállomás             

és mintavételhez használt egyéb műszerek 

drón                            fényképezőgép         egyéb                         

Szöveges leírás, megjegyzések, javaslatok: 
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egyéb                          

 


