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Az Irodára vonatkozó feladatok 

Az Iroda alapfeladatai tekintetében: 

 A régészeti lelőhelyet legfeljebb 90 napra ideiglenesen védetté nyilvánítja a régészeti 

lelőhely jelentős károsodásának veszélye esetében, vagy ha a régészeti lelőhely védetté 

nyilvánítását kezdeményezték. Határozatában korlátozhatja vagy felfüggesztheti, illetőleg 

megtilthatja a régészeti lelőhelyet veszélyeztető tevékenység folytatását [a kulturális 

örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 17. §]; 

 Eljár a régészeti feltárás engedélyezésére irányuló eljárásban, illetve a feltárásra 

vonatkozó szerződés jóváhagyása tárgyában. A régészeti feltárásra vonatkozó 

engedélyét visszavonja, ha a jogszabályi és a feltárási engedélyben foglalt előírásokat 

megszegik. Dönt az attól való eltérésről, hogy a megelőző feltárás részeként a régészeti 

lelőhelyen próbafeltárást kell végezni. Régészeti megfigyelést ír elő a régészeti 

érintettség mértékétől függően, ha a külön jogszabályban meghatározott feltételek 

fennállnak. (Kötv. 20., 22. és 23. §); 

 Régészeti emlék, illetőleg lelet valamilyen tevékenység során, régészeti feltárás esetén 

kívüli előkerülése esetén az illetékes múzeum nyilatkozatának megérkezését követően 

meghozza a mentő feltárással kapcsolatos hatósági döntéseket (Kötv. 24. §); 

 Külön jogszabályban meghatározott esetekben – a feltárás eredményének, a terület 

adottságainak, illetőleg a tervezett fejlesztés, beruházás műszaki tartalmának 

ismeretében – a Kötv. 27. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően is rendelkezhet 

a régészeti emlékek megőrzéséről [Kötv. 27. § (3) bekezdés]; 

 Ideiglenes védelem alá helyezi a műemléki védelemre javasolt ingatlant (területet) a 

védetté nyilvánítás előkészítésének megindításával egyidejűleg, vagy ha a műemléki 
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értéket megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti (Kötv. 31. §). A Kötv. 31. §-a 

szerint dönt az ideiglenes védelem meghosszabbításáról, illetve megszüntetéséről; 

 Hatósági jóváhagyásról dönt műemlék épület társasházzá alakítása és műemlék ingatlant 

terhelő használati (szolgalmi) jog alapítása esetén (Kötv. 44. §); 

 

 Eljár a Kötv. 63. § (2) bekezdése szerinti alábbi, egyébként építési vagy más hatósági 

engedélyhez nem kötött tevékenységek engedélyezése ügyében 

- a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken végzendő, 30 cm mélységet meghaladó 

földmunkával járó, illetőleg a terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló változtatás; 

- régészeti lelőhelyen 30 cm mélységet meghaladó tereprendezési munkák; 

- a védetté nyilvánított kulturális örökségi elem jellegét és megjelenését érintő munkák, 

tevékenységek; 

- reklámok műemléken történő elhelyezése; 

- a műemlék falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek és 

tartozékainak tudományos vagy műszaki célú kutatására, feltárására irányuló 

munkák; 

- a műemlék funkciójának, használati módjának megváltoztatása; 

- műemlékhez tartozó ingatlanterületen fa kivágása, telepítése, tereprendezés; 

- műemlék egyes részeinek, illetve szerkezeti elemeinek elmozdítása, illetőleg 

szabadtéri múzeum keretében készülő rekonstrukcióba történő beépítése; 

- a műemlékekkel és a védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos megóvási 

(konzerválási), restaurálási vagy átalakítási munkák; 

- a műemlék jellegét és megjelenését befolyásoló fényforrás elhelyezése, illetve 

üzemeltetése. 

 A hatáskörébe tartozó ügyben előzetes nyilatkozatot ad ki (Kötv. 65. §); 

 Az örökségvédelem szabályainak megsértése esetén műemlékek, régészeti lelőhelyek 

vonatkozásában elrendelheti a beavatkozást megelőző állapot helyreállítását, a 

jóváhagyott (engedélyezett) terveknek megfelelő állapot kialakítását; a jó karbantartásra, 

valamint a fenntartható használatra vonatkozó kötelezettség teljesítését, illetve a 

méltatlan használat megszüntetését. Műemlékek, régészeti lelőhelyek károsítása, 

veszélyeztetése esetén jogosult a tevékenységet leállítani, és az ilyen magatartás 

tanúsítóját e tevékenység folytatásától eltiltani. (Kötv. 67. §); 

 A kulturális javak esetét kivéve örökségvédelmi bírság kiszabásáról intézkedik és a 

munkákat a kötelezett helyett annak költségére és felelősségére elvégeztetheti vagy – ha 

korábban eljárt a vagyonkezelési vagy használati jogra vonatkozó hatósági jóváhagyás 

ügyében – kezdeményezheti a vagyonkezelői szerződés felülvizsgálatát, illetve a 

használati jog megszüntetését, amennyiben a kötelezett a hatósági kötelezésben 

foglaltaknak nem tesz eleget és ezzel a védett kulturális örökség veszélybe kerül [Kötv. 

67. § (3) bekezdés]; 
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 Kulturális örökségvédelmi érdekből elrendelheti a védetté nyilvánított kulturális 

örökséghez tartozó javak felülvizsgálatát, felújítását, helyreállítását, továbbá olyan 

munkálatok elvégzését, amelyek a műemlék vagy a védetté nyilvánított kulturális örökség 

történeti állapotának vagy korábbi történeti állapota meghatározott elemeinek feltárására, 

helyreállítására és bemutatására irányulnak (Kötv. 68. §); 

 Adott esetben kimondja, hogy a védett kulturális örökség tulajdonosa, vagyonkezelője, 

használója tűrni köteles a hatóság által elrendelt vagy engedélyezett munkálatokat (Kötv. 

69. §); 

 A kulturális javak esetét kivéve örökségvédelmi bírsággal sújtja azt a természetes vagy 

jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki a Kötv.-ben 

engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérő módon végzi, illetve a 

védetté nyilvánított, vagy a Kötv. erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökségi 

elemeket jogellenesen megsemmisíti, vagy megrongálja, illetve a védett kulturális 

örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti (Kötv. 82. §); 

 Első fokú építésügyi hatóságként ellátja – az építésfelügyeleti hatósági feladatok 

kivételével – az Étv.-ben meghatározott hatósági feladatokat a műemléken végzett 

építési tevékenység és az olyan ingatlanon végzett telekalakítás esetén, amelyre az 

ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – műemlék vagy műemlék jellegű tény van 

feljegyezve; 

 Fogadja a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletre, illetve lelőhelyre 

vonatkozó, a megyei múzeum által a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45. §-a alapján tett 

bejelentést; 

 Kormányrendeletben meghatározott esetekben a más hatóságok előtt indult 

- a régészeti lelőhelyen vagy a régészeti védőövezet területén megvalósuló 

tevékenység, építmény engedélyezésére irányuló eljárásokban; 

- a műemléki területen megvalósuló vagy külön jogszabályban meghatározott esetben 

műemléket érintő tevékenység, építési tevékenység engedélyezésére irányuló 

eljárásokban első fokú örökségvédelmi szakhatóságként jár el. 

 Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági 

állásfoglalást ad ki, amely a kibocsátásától számított hat hónapig használható fel; 

 Dönt az attól való eltérésről, hogy a megelőző feltárás részeként a régészeti lelőhelyen 

próbafeltárást kell végezni. Régészeti megfigyelést ír elő a régészeti érintettség 

mértékétől függően, ha a külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak [Kötv. 

22. § (2)]; 

 Dönt a megelőző feltárással kapcsolatos vitás szakmai kérdésekről [Kötv.) 23. § (2)]; 

 

Az Iroda egyéb feladatai tekintetében 

 A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal koordinációja mellett örökségvédelmi felügyeleti 

feladatokat lát el, ennek keretében 
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- figyelemmel kíséri a kulturális örökség elemei állapotát, valamint megfelelő 

használatát; 

- fenntartható, integrált szemléletű védelmet elősegítő tevékenységet végez; 

- elősegíti az örökségvédelem érdekeit érintő szakmai és társadalmi együttműködést 

[Kötv. 63. § (5) bekezdés]; 

 Közreműködik a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési 

eljárásában a kulturális örökség védelme érdekében. 

 Az Iroda a fentieken túl az örökségi elemek megóvását, fejlesztését, fenntartható 

használatát hatósági, felügyeleti eszközökön kívül tanácsadással, ismeretterjesztéssel is 

elősegíti. 

 Közreműködik az Iroda a kulturális örökségi elemek felkutatásában, értékelésében, 

védetté nyilvánításában, hozzáférhetővé tételében. 

 Közreműködik és együttműködik az örökségvédelem, mint közérdek megvalósításában 

az állami szervekkel, önkormányzatokkal, nemzetiségi szervezetekkel, az egyházakkal, a 

társadalmi és gazdasági és civil szervezetekkel, valamint az állampolgárokkal. 

 Közreműködik az Iroda abban, hogy a nemzetgazdasági érdekből kiemeltté nyilvánított 

beruházásokhoz kapcsolódó eljárásokban a munkatársak fokozott szakmai figyelemmel, 

és a lehetőségekhez képest legrövidebb határidővel járjanak el.  

 

 


