
   
 

 

A Közösségi Régészeti Egyesület programjaiban való részvételről

 
Alulírott (Név): ………………………………………………………………………
Bejelentett lakcím: ………………………………………………………………………
Levelezési cím: ………………………………………………………………………
E-mail cím:  ………………………………………………………………………
Telefon elérhetőség: ……………………………………………………………………

 
mint a Közösségi Régészeti Egyesület pr
tudatában kijelentem, hogy a 
régészeti örökséggel összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségemet nem 
állapították meg, továbbá velem szemben örökségvédelmi bírságot nem szabtak
(4)), ellenem régészeti örökséggel összefüggő szabálysértési, büntetőjogi vagy 
örökségvédelmi bírság kiszabására vonatkozó eljárás nincs folyamatban 
Nyilatkozom, hogy a programban önkéntesként veszek részt, megbízási díjra és 
költségtérítésre nem tartok igényt. 
alább részletezett  alapelveit és szabályait tudomásul veszem és kötelezettséget vállalok 
azok betartására:  
 

1. A régészeti örökség védelmére vonatk
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a kulturális örökség védelmével 
kapcsolatos szabályokról szóló 6
és mások figyelmét is felhívom azok

2. Régészeti korú leletek, valamint 
fegyvernek minősíte
Egyesület célkitűzéseivel és alapelveivel. A progra
feltételeként a Magyarországon 
nyilatkozat aláírását követő 30 napon belül 
múzeumnak. A programban végzett tevékenységem során talált leleteket a 
program szabályai és az erre vonatkozó 
kutatásvezető régész utasításai szerint kezelem

3. Régészeti korú leletekkel nem kereskedek, 
tartózkodom. 

4. A terepmunka során betartom a szervező képviseletében jelenlévő személy 
utasításait. 

5. Amennyiben fémkereső műszerrel rendelkezem, azt csak a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően, azaz múzeummal kötött együttműködési 
megállapodásnak és az örökségvédelmi hatóság engedélyének megfelelően, vagy 
régészeti feltáráson régész jelenlétében használom
(beleértve a műszeres lelőhely
koordinátáit rögzítem és az 
biztosított leletkísérőkre vezetem fel a dátummal, saját nevemmel és a 
megnevezésével együtt, vagy az előkerülési helyet jelölővel látom el, hogy a 
terepi kutatás vezetői a GPS koordinátákat rögzíthessék.
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Nyilatkozat 

A Közösségi Régészeti Egyesület programjaiban való részvételről

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Közösségi Régészeti Egyesület programjának résztvevője, büntetőjogi felelősségem 
kijelentem, hogy a programba való jelentkezés napját megelőző 

régészeti örökséggel összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségemet nem 
állapították meg, továbbá velem szemben örökségvédelmi bírságot nem szabtak

ellenem régészeti örökséggel összefüggő szabálysértési, büntetőjogi vagy 
örökségvédelmi bírság kiszabására vonatkozó eljárás nincs folyamatban 
Nyilatkozom, hogy a programban önkéntesként veszek részt, megbízási díjra és 

nem tartok igényt.  Kijelentem továbbá, hogy a közösségi régészeti p
alapelveit és szabályait tudomásul veszem és kötelezettséget vállalok 

A régészeti örökség védelmére vonatkozó jogszabályokat (A kulturális 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a kulturális örökség védelmével 
kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet („Kr.”)

figyelmét is felhívom azok betartására. 
Régészeti korú leletek, valamint földben talált hadi éles lőszer, robbanótest, 
fegyvernek minősített tárgyak gyűjtése és tartása nem egyeztethető össze az 

gyesület célkitűzéseivel és alapelveivel. A programhoz való csatlakozás 
Magyarországon talált, gyűjtött régészeti korú leleteimet jelen 

nyilatkozat aláírását követő 30 napon belül beszolgáltatom a területileg illetékes 
. A programban végzett tevékenységem során talált leleteket a 

program szabályai és az erre vonatkozó régészeti protokoll, illetve a mindenkori 
gész utasításai szerint kezelem.  

Régészeti korú leletekkel nem kereskedek, azok vásárlásától, 

A terepmunka során betartom a szervező képviseletében jelenlévő személy 

Amennyiben fémkereső műszerrel rendelkezem, azt csak a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően, azaz múzeummal kötött együttműködési 
megállapodásnak és az örökségvédelmi hatóság engedélyének megfelelően, vagy 
régészeti feltáráson régész jelenlétében használom. A terepi kutatások során 
(beleértve a műszeres lelőhely felderítést) minden lelet előkerülési helyének GPS 
koordinátáit rögzítem és az Egyesület, vagy programot szervező múzeum által 
biztosított leletkísérőkre vezetem fel a dátummal, saját nevemmel és a 
megnevezésével együtt, vagy az előkerülési helyet jelölővel látom el, hogy a 
terepi kutatás vezetői a GPS koordinátákat rögzíthessék. 
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A Közösségi Régészeti Egyesület programjaiban való részvételről 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

… 

büntetőjogi felelősségem 
megelőző öt évben a 

régészeti örökséggel összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségemet nem 
állapították meg, továbbá velem szemben örökségvédelmi bírságot nem szabtak ki (Kr. 52. § 

ellenem régészeti örökséggel összefüggő szabálysértési, büntetőjogi vagy 
örökségvédelmi bírság kiszabására vonatkozó eljárás nincs folyamatban (Kr. 52. § (6) d). 
Nyilatkozom, hogy a programban önkéntesként veszek részt, megbízási díjra és 

Kijelentem továbbá, hogy a közösségi régészeti program 
alapelveit és szabályait tudomásul veszem és kötelezettséget vállalok 

ozó jogszabályokat (A kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a kulturális örökség védelmével 

8/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet („Kr.”) betartom 

hadi éles lőszer, robbanótest, 
nem egyeztethető össze az 

mhoz való csatlakozás 
talált, gyűjtött régészeti korú leleteimet jelen 

területileg illetékes 
. A programban végzett tevékenységem során talált leleteket a 

okoll, illetve a mindenkori 

azok vásárlásától, értékesítésétől 

A terepmunka során betartom a szervező képviseletében jelenlévő személy 

Amennyiben fémkereső műszerrel rendelkezem, azt csak a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően, azaz múzeummal kötött együttműködési 
megállapodásnak és az örökségvédelmi hatóság engedélyének megfelelően, vagy 

A terepi kutatások során 
felderítést) minden lelet előkerülési helyének GPS 

gyesület, vagy programot szervező múzeum által 
biztosított leletkísérőkre vezetem fel a dátummal, saját nevemmel és a helyszín 
megnevezésével együtt, vagy az előkerülési helyet jelölővel látom el, hogy a 



   
 

 

 
Tudomásul veszem, hogy a fenti szabályok megsértése a 
felfüggesztését és a programból val
 
Tudomásul veszem, hogy az általam gyűjtött és az illetékes múzeumba kerülő leletek 
esetében a találó nevét jogszabály alapján kötelező nyilvántartani. 
fent megadott személyes adataimat a Közösségi R
két fél közötti, közösségi régészeti programmal kapcsolatos kommunikációban felhasználja
Az adatokat az egyesület harmadik személy számára nem szolgáltatja ki, és csak addig őrzi, 
amíg a nyilatkozattevő a progra
 
Tudomásul veszem, hogy a programok során 
Egyesület saját kommunikációs 
Egyesület felé, ha adott felvétel közzétételével nem értek 
során rólam készült felvételek publikusak
 
Rövid bemutatkozás, melyben jelentkező ismerteti részvételi szándékát, motivációját
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A közösségi régészeti programban fémkereső műszerrel/fémkereső műszer nélkül kívánok 
részt venni. (megfelelőt aláhúzni)

 
 
 

Kelt:         ………………………………………
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Tudomásul veszem, hogy a fenti szabályok megsértése a részvételi jogosultság 
programból való kizárásomat vonja maga után.  

Tudomásul veszem, hogy az általam gyűjtött és az illetékes múzeumba kerülő leletek 
esetében a találó nevét jogszabály alapján kötelező nyilvántartani. Hozzájárulok ahhoz, hogy 

zemélyes adataimat a Közösségi Régészeti Egyesület megőrizze és 
közösségi régészeti programmal kapcsolatos kommunikációban felhasználja

Az adatokat az egyesület harmadik személy számára nem szolgáltatja ki, és csak addig őrzi, 
a programban részt vesz.  

, hogy a programok során fotók és videófelvételek készülnek, melyeket
kommunikációs fórumain közzétesz. Egyénileg és esetenként jelzem az 

gyesület felé, ha adott felvétel közzétételével nem értek egyet, egyébként az események 
során rólam készült felvételek publikusak. 

ás, melyben jelentkező ismerteti részvételi szándékát, motivációját

A közösségi régészeti programban fémkereső műszerrel/fémkereső műszer nélkül kívánok 
részt venni. (megfelelőt aláhúzni) 

……………………………………… 

 

……………………………………………………

 (program résztvevő)
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részvételi jogosultság 

Tudomásul veszem, hogy az általam gyűjtött és az illetékes múzeumba kerülő leletek 
Hozzájárulok ahhoz, hogy 

megőrizze és kizárólag a 
közösségi régészeti programmal kapcsolatos kommunikációban felhasználja. 

Az adatokat az egyesület harmadik személy számára nem szolgáltatja ki, és csak addig őrzi, 

készülnek, melyeket az 
Egyénileg és esetenként jelzem az 

egyet, egyébként az események 

ás, melyben jelentkező ismerteti részvételi szándékát, motivációját: 

A közösségi régészeti programban fémkereső műszerrel/fémkereső műszer nélkül kívánok 

…………………………………………………… 

(program résztvevő) 


