EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Régészettudományi Intézet
Archeometria, Régészeti Örökség és Módszertan Tanszék

Régészeti lelőhelyfelderítés
Kulcsszavak: lelőhelyfelderítés, térinformatika, légi fényképezés, régészeti geofizika,
régészeti geomorfológia
Kutatási koncepció: A régészeti lelőhelyek felderítése nemcsak tudományos
szempontból, hanem a különféle beruházásokat megelőző régészeti munkálatok
tervezése/szervezése szempontjából egyre nagyobb jelentőséggel bír. A módszerek egy
része korábbi adatok laboratóriumi feldolgozását, kiértékelését jelenti (térinformatikai
labormunka), más részük pedig terepi, ún. nondestruktív kutatás. Intézetünk
laboratóriumai mindkét területen rendelkeznek szakemberekkel és infrastruktúrával,
továbbá nemzetközileg is jelentős mennyiségű saját kutatási adattal.
Kutatási szolgáltatások: Az alkalmazható főbb technológiák: 1. terepbejárás
kiértékeléssel; 2. archív térképek és adattári adatok térinformatikai feldolgozása; 3.
régészeti légi fényképezés és adatfeldolgozás archív fotóanyagon és régészeti célú légi
fényképeken; 4. műszeres (geofizikai) lelőhelyfelderítés és feldolgozás (magnetométeres
és talajradaros módszerrel); 5. régészeti morfológiai talajfúrás.
Rendelkezésre álló infrastruktúra: Professzionális térinformatikai háttér, tükörreflexes
digitális kamerák, drónok, magnetométerek, talajradar, geodéziai műszerek, GPS-ek, kézi
talajfúró-készlet
Kutatók: Czajlik Zoltán, Bödőcs András, Rupnik László, Timár Lőrinc, Simon Bence
Kapcsolat:
ELTE
Innovációs Központ
1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12.
innovacio@innovacio.elte.hu
+ 36 1 411 6500 / 6476

,,✓,,~--

; - - -~ ,

/ ~

,,.;;,

(;f

, Fi '> tv6 s Loránd
1\i TuJományegyelem

,s

fl
11

\ ';

....~ : , ; :--"

Bölcsészettudományi K ar

Dr. habil Czajlik Zoltán egyetemi docen
ELTE BTK Régészettudományi Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B, 125
czajlik.zoltan@btk.elte.hu
+36 30 369 33 61

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézet
Archeometria, Régészeti Örökség és Módszertan Tanszék
Mely iparág számára releváns: Földmunkával járó beruházások, kulturális és
tudományos projektek, települési és megyei értéktárak fejlesztése, települési és térségi
hatástanulmányok létrehozása.
A szolgáltatáshoz köthető releváns publikációk: Kifejezetten a döntéshozók,
potenciális megrendelők számára készített, friss kézikönyv: Zoltán Czajlik – Matija
Črešnar – Michael Doneus – Martin Fera – Anja Hellmuth Kramberger – Marko Mele
(eds.): Researching Archaeological Landscapes Across Borders. Strategies, Methods and
Decisions for the 21th Century. Graz – Budapest 2019.
A szolgáltatáshoz köthető releváns projektek:
- A brigetiói katonaváros és légiótábor komplex régészeti kutatása (2013 - 2017)
- Temetők nondestruktív felderítése és topográfiai elemzése dunántúli és erdélyi
vaskori példák alapján (2014 - 2018)
- Tábor - Város: Brigetio római kori településkomplexuma (2016-2020) Iron-AgeDanube projekt (2017 - 2019)
A Ripa Pannonica északi zónájának komplex régészeti kutatása (2020-2024)
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