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1. Az összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

Heves megye területén örökségvédelmi hatósági ügyekben a Heves Megyei Kormányhivatal, 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. jár el. 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Az összevont eljárás megindítására irányuló kérelem az összevont eljárás mindkét szakaszára 

vonatkozik. Az eljárás megindításakor az e rendeletben meghatározott mellékletet az elvi 

örökségvédelmi keretengedélyezési szakasz megindításához szükséges kérelem tartalmától függően 

és elbírálásra alkalmas részletezettséggel kell benyújtani, az alábbiakban részletezett tartalmi elemek 

szerint. 

 

1. az érintett védett műemléki érték azonosításra alkalmas megjelölése, 

2. a kérelem tárgya és a tervezett tevékenység összefoglaló, rövid leírása,  

3. a tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező tervező vagy szakértő nyilatkozata, 

amelynek tartalma: 

3.1. a jogosult neve és elérhetősége, 

3.2. a műemléki érték megőrzésével összefüggő jogszabályban meghatározott követelmények 

betartásáról és szempontok érvényre juttatásáról szóló felelős nyilatkozat,  

4. ha a kérelmet a tervező vagy a szakértő nyújtotta be, a megbízó a tervezett tevékenységre 

vonatkozó nyilatkozata, amelynek tartalma:  

4.1. a tervezett tevékenység végzéséhez történő, az előírt dokumentáció ismeretében tett és az 

abban foglaltakkal egyetértése,  

4.2. az e rendeletben foglaltak szerint a Testület megkeresése esetén az erről szóló nyilatkozat,  

4.3. az eljárási díj vagy illeték megfizetésének igazolása,  

4.4. a mellékletek felsorolása, 

4.5. a szükséges szakági munkarészek, dokumentációk és tervek, a tervezett tevékenység 

jellegének megfelelő diagnosztikai szakvélemény és szakági tervek:  

4.6. faszerkezetek, tetőszerkezetek szerkezeti munkái esetén faanyagvédelmi szakvélemény,  

5. utólagos falszigetelés és teljes homlokzat-helyreállítás esetén épületdiagnosztikai szakvélemény, 

a szomszédos épületeket vagy az utcaképet is ábrázoló látvány- és színezési terv,  

5.1. az építési vagy kertépítészeti munkák, fás szárú növényzet telepítése jellegének megfelelő 

szakági terv, 

5.2. az egyéb mellékletek.  

 

II. A bejelentés vagy a kérelem mellékletének tartalma: 

1. ÁLLAPOTDOKUMENTÁCIÓ  

1.1. a védett műemléki érték elhelyezkedését, kiterjedését meghatározó, EOV rendszerben 

készített helyszínrajz vagy térkép-kivágat,  

1.2. a tervezett tevékenység jellegétől, kiterjedésétől vagy a védett műemléki érték nagyságától, a 

jellegétől függően  

1.2.1. építmény esetében legalább 1:100 vagy 1:50 méretarányú, 2.2. az építmény vagy az 

érintett építményrész, illetve a képző- vagy iparművészeti alkotást jelentő tartozék 

esetében a tárgy jellegétől függő, legalább 1:20 vagy 1:5 méretarányú, 
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1.2.2. védett történeti kert vagy védett műemléki érték telkén elhelyezkedő védett park esetén 

az 1000 m2-t meg nem haladó területtel 1:200, nagyobb terület esetén 1:500 vagy 

1:1000, az 50 hektárt meghaladó kiterjedés esetén 1:2000 méretarányú,  

1.2.3. védett temető és temetkezési emlékhely esetén 1000 m2-t meg nem haladó területtel 

1:200, nagyobb terület esetén 1:500 vagy 1:1000 méretarányú, alakhű műemlék-

felmérési dokumentáció a beavatkozás előtti állapotról,  

1.3. a beavatkozás előtti állapot leírása és fotódokumentációja a védett műemléki értékről és 

környezetéről vagy a tervezett tevékenységgel érintett alkotórészéről, beépített 

berendezéséről, felszereléséről, illetve képző- vagy iparművészeti és egyéb tartozékáról.  

2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG TERVE  

2.1. a tervezett tevékenység végzésének pontos helyszínét, földrajzi kiterjedését is meghatározó, 

térkép-kivágatra illeszthető helyszínrajz,  

2.2. az érintett védett műemléki érték egésze vagy része, alkotórészét, tartozékát képező képző- 

vagy iparművészeti alkotás pontos megjelölése,  

2.3. a tervezett tevékenységet részletesen ismertető és a védett műemléki értékre, illetve annak 

érvényesülésére kifejtett várható hatást bemutató műleírás, figyelembe véve és elemezve a 

műemléki érték egészét és a környezetet,  

2.4. a tervezett tevékenységgel érintett részre vonatkozó alaprajzok, metszetek, nézetrajzok, 

részletrajzok, látványtervek meghatározott méretarányban és léptékben. 

3. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG SAJÁTOS TERVE 

3.1. a 2. pont 2.1-2.3. pontjában meghatározott tartalmi elemek,  

3.2.  a védett műemléki érték egészének vagy egyes részeinek, szerkezeti elemeinek eredeti 

összefüggésrendszeréből történő elmozdítása, egészének áthelyezése esetén:  

3.2.1. az elemekre bontás és szétszerelés részletes terve,  

3.2.2. az elhelyezés megvalósításának részletes építési-műszaki dokumentációja,  

3.2.3. a kérelmező nyilatkozata a szállítás körülményeiről és biztonságáról, valamint  

3.2.4. a befogadó nyilatkozata az új helyen történő elhelyezés és a folyamatos megóvás 

feltételeinek teljes körű biztosításáról,  

3.3. a műemlék homlokzatán vagy külső felületén a 38. § (1) bekezdés e) pontjában 

meghatározott tárgy elhelyezése esetén, annak jellegétől függően:  

3.3.1.  a gépészeti egység szerkezetének, anyagának, a felirat betűtípusának meghatározása, 

színezése, a megvilágítás módja, valamint a védett műemléki értékhez való 

csatlakoztatása műszaki megoldásának részlettervei, valamint  

3.3.2.  a beavatkozás mértékétől függően a tervezett elhelyezés melletti 2-2 tengelyt magába 

foglaló homlokzatszakaszt ábrázoló 1:50 léptékű terv,  

3.3.3.  a tervezett fényforrás pontos helyét és elhelyezésének módját tartalmazó terv,  

3.3.4.  a fényforrás alkalmazásának célját és módját, ideértve a fénysugár rögzített vagy 

helyzetét változtató alkalmazását 

3.3.5. a fényforrás fényerejére, fényminőségére (fókuszáltság mértéke, színhőmérséklet stb.), 

hatótávolságára, az üzemeltetés időbeliségére (napszak, szezonalitás stb.) vonatkozó 

adatok, valamint 

3.3.6.  a fényforrásnak a műemlékre várhatóan érvényesülő hatását bemutató, látványterveket 

is tartalmazó hatáselemzés.  

4. AZ ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ  

4.1. a vonatkozó szakirodalom jegyzetekkel kiegészített ismertetése,  
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4.2. forráskutatás (releváns írott források, térképek, tervek, fényképek, ábrázolások, szóbeli 

visszaemlékezések), 

4.3. részletes külső és belső építészeti leírás, 

4.4. értékleltár a az 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet mellékletben meghatározott tartalmi 

elemekkel: a műemléki érték tömeg- és térkapcsolatainak, homlokzatainak, a felszínen 

látható értéket képviselő összes szerkezeti elemének, tartozékának, díszének, berendezési 

tárgyának, továbbá az elpusztult vagy elbontott elemekre utaló nyomok tételes, leltárszerű 

leírása, datálása és fotódokumentációja, rejtett szerkezetekre, takart díszítésekre, 

másodlagosan felhasznált elemekre utaló látható nyomok rögzítése, a megfigyelt jelenségek 

alapján a feltárható műemléki értékek meghatározása, építéstörténeti szempontú 

rendszerezése,  

4.5. építéstörténet és telektörténet összefoglalása a korábbi állapotok változásainak leírásával, 

4.6. felhasznált irodalom és források jegyzéke 

4.7. a releváns felhasznált (különösen az ábrázolásos és a levéltári) források másolatai, 

4.8. javaslat a további tudományos vagy roncsolásos kutatásra, kutatói megfigyelésre 

4.9.  összefoglaló értékelés,  

4.10. a védett műemléki érték megőrzésére és fenntartására vonatkozó szakértői javaslat. 

5. A KERTTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ  

5.1. a 4. pont szerinti építéstörténeti tudományos dokumentáció tartalmi elemei, továbbá  

5.2. a forráskutatás, kiegészülve a hazai vagy nemzetközi kertművészeti kapcsolatok feltárásával; 

közpark vagy intézményi kert esetében a településtörténeti, intézménytörténeti 

összefüggések, a park vagy kert fejlődésében betöltött szerep tárgyalásával, a kerttervezők 

mellett lehetőség szerint a kertészek a létesítéstől a napjainkig tartó felsorolásával, 

jelentőségük és a hozzájuk köthető tevékenységek ismertetésével,  

5.3. a részletes szakszerű leírás, a kertépítészeti struktúra, stílus, alkotóelemek bemutatása, élő 

és élettelen védett műemléki értékeinek megjelenésére és összefüggéseire,  

5.4. az értékleltár a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet mellékletben meghatározott és a történeti 

kertre vonatkoztatható tartalmi elemekkel, a műemléki értéket képviselő összes szerkezeti és 

kertépítészeti elem, növényzet, továbbá az elpusztult vagy elbontott elemekre utaló nyomok 

tételes összegyűjtése, építéstörténeti és kertművészeti szempontú rendszerezése, 

5.5. az építéstörténeti és telektörténeti összefoglalás különös tekintettel a kert kiterjedésének 

alakulására, a növényzet és kertépítészeti alkotóelemek változásaira,  

5.6. a kert, illetve park fennmaradt történeti növényállományának differenciált meghatározása, 

értékelése,  

5.7. a mai állapot értékelése a kert, illetve park kiterjedése, határai, a területrészek aktuális 

védettségének, tulajdonviszonyainak, művelési módjainak, valamint a kert a település, régió 

zöldfelületi rendszerében betöltött szerepe szempontjából,  

5.8. ha korábban régészeti módszerekkel történő kutatásra, dokumentáció összeállítására került 

sor, az eredmények összefoglalása, releváns információk, valamint a dokumentáció 

hivatkozása,  

5.9. javaslat a növényállomány megőrzésére, kezelésére, gondozására vonatkozó fontossági és 

logikai sorrendjének felállításával.  

6. A KUTATÁSI TERV  

6.1. az 1. pont 1.1-1.3. pontjában meghatározott állapotdokumentáció,  

6.2. a 2. pont 2.1-2.2 pontjában meghatározott tartalmi elemek,  
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6.3. ha rendelkezésre áll, a korábbi átalakítások történetének összefoglalását is tartalmazó - 

építéstörténeti tudományos dokumentáció eredményeinek bemutatása,  

6.4. a roncsolásos beavatkozással, védett történeti kert vagy védett műemléki érték telkén 

elhelyezkedő védett park esetén a régészeti módszerekkel történő kutatással érintett 

felületek illetve területek kiterjedésének és elhelyezkedésének leírása és ábrázolása,  

6.5. kutatási szakterületenként a kutatás célja, módszerei meghatározása, az alkalmazandó 

eszközök ismertetése.  

7. KUTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ  

7.1. az 1. pont 1.1-1.3. pontjában meghatározott munkarészek felhasználásával a tevékenység 

közbeni és az elvégzett beavatkozásokat követő állapot állapotdokumentációja,  

7.2. a kutatás tárgyát képező védett műemléki érték történeti leírása,  

7.3. a kutatás alkalmazott módszerei és eszközei leírása,  

7.4. a kutatás folyamatának leírása, rajz- és fényképmellékleteket tartalmazó dokumentálása,  

7.5. a kutatás eredményeinek összegzése és kiértékelése.  

8. A RESTAURÁLÁSI TERV  

8.1. az 1. pont 1.1-1.3. pontjában meghatározott állapotdokumentáció a károsodások fajtáinak, 

mértékének és kiterjedésének rajzi (kártérkép) ábrázolásával,  

8.2. diagnosztikai vizsgálatok és - a korábbi restaurálások vagy átalakítások történetének 

összefoglalását is tartalmazó - tudományos kutatás eredményei,  

8.3. a 2. pont 2.1-2.2 pontjában meghatározott tartalmi elemek,  

8.4. a beavatkozás célja, mértékének indoklása,  

8.5. restaurálás során használandó eszközök, anyagok, eljárások, módszerek leírása,  

8.6. a restaurálás kiterjedését, módszereit szemléltető illusztrációk (áttekintő- és részletrajzok, 

fotók), a különböző típusú beavatkozások megítéléséhez alkalmas módon.  

9. A RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ  

9.1. az 1. pont 1.1-1.3. pontjában meghatározott munkarészek felhasználásával a tevékenység 

közbeni és az elvégzett beavatkozásokat követő állapot állapotdokumentációja és a 

tevékenység eredményeinek részletes kiértékelése,  

9.2. az elvégzett technikai, technológiai, anyagi beavatkozások, kezelések, kiegészítések és a 

mindezek során alkalmazott anyagok és módszerek leírása, rajz- és fényképmellékleteket 

tartalmazó dokumentálása és kiértékelése,  

9.3. a további fenntartást biztosító kezelésre és megőrzésre vonatkozó javaslatok.  

 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

A bejelentést, a kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus 

dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül kell benyújtani az fent felsorolt 

dokumentumok és mellékletek csatolásával. 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az örökségvédelmi eljárás illetéke 3.000 forint. 

 

Az ügymenet leírása: 

A hatóságtól összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása kérhetőa műemlékekkel 

kapcsolatos engedély- és bejelentés köteles tevékenységekre vonatkozó követelmények, valamint a 

műemlék megjelenésével, védett értékei érvényesülésével kapcsolatos speciális követelmények 

előzetes tisztázása érdekében. 
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Az összevont engedélyezési eljárás a megvalósítással kapcsolatos követelmények előzetes tisztázása 

céljából elvi örökségvédelmi keretengedélyezési és örökségvédelmi engedélyezési szakaszból áll. 

Az örökségvédelmi hatóság engedélye szükséges az alábbiakban felsorolt tevékenységekhez, kivéve, 

ha azokhoz az építésügyi hatóság engedélye vagy más hatóság – örökségvédelmi szakhatóság 

hozzájárulásával kiadott – engedélye szükséges.  

Az összevont eljárás megindítására irányuló kérelem az összevont eljárás mindkét szakaszára 

vonatkozik. Az eljárás megindításakor az e rendeletben meghatározott mellékletet az elvi 

örökségvédelmi keretengedélyezési szakasz megindításához szükséges kérelem tartalmától függően 

és elbírálásra alkalmas részletezettséggel kell benyújtani. 

Az összevont eljárás elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakaszának megindításához a 

Műemléki Tanácsadó Testület a tervezett tevékenységre vonatkozó előzetes szakértői véleménye 

kérhető. 

A Műemléki Tanácsadó Testületet a szakértői véleménye mindaddig köti, amíg a kérelemben 

meghatározott tevékenység érdemben nem változik meg. 

A hatóság döntéséhez döntés előkészítő örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő. 

A hatóság az elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakaszban a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belülhatározatot hoz a kérelem elutasításáról, vagy végzés formájában elvi 

örökségvédelmi keretengedélyt ad, amely csak az örökségvédelmi engedély megadásáról szóló 

határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni bírósági felülvizsgálati keresettel 

támadható. 

Ha a hatóság az elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakaszban a bizonyítékok értékelése 

alapján a Műemléki Tanácsadó Testületet szakértői véleményben foglaltaktól eltérően dönt, azt külön 

indokolnia kell. 

A hatóságot az elvi keretengedélyében foglaltak mindaddig kötik, amíg a kérelemben meghatározott 

tevékenység érdemben nem változik meg. 

Az elvi örökségvédelmi keretengedély a tervezett tevékenység végzésére nem jogosít. 

A műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében örökségvédelmi felügyeleti szervként 

a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti Főosztály 

Műemlékvédelmi Osztály jár el. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvénynek megfelelően a szakági 

jogszabályok alkalmazásával jár el a Hatóság. 

 

A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési helyének, anyja 

nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes adatának kezelésére. 

 

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa 

vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is 

eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy. 

 

A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti döntéseit, 

és tart kapcsolatot az ügyféllel. 
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A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az eljárást 

teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor előterjesztettnek kell 

tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell számítani. 

 

Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő kérelemre 

meghosszabbítható. 

 

A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az ügyfél a 

kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az erre megállapított 

határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozza  a  

tényállás  tisztázását.  

 

Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés 

véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig 

rendelkezhet. 

 

Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást 

folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás 

tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel 

megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell 

bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. Törvény vagy kormányrendelet közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy 

más irat bizonyítási eszközként történő alkalmazását. 

 

Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást tenni. 

 

Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem rendelkezik 

megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához 

különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét. 

 

Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző nem 

beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 

Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet 

terjeszthet elő. 

 

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás 

során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy - 

kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság 

kérelemre hitelesít. 

 



8 
 

Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült 

minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, hatósági bizonyítvány kiállításával, 

kikötések esetén pedig végzéssel veszi tudomásul. 

 

A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására vonatkozó 

követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen. 

 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél, 

továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

 

Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a 

megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 

A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt 

az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére 

költségmentességet engedélyezhet. 

 

Az örökségvédelmi eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs jogorvoslati lehetőség 

kizárólag bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Örökségvédelmi engedély: 25 nap.  

Örökségvédelmi bejelentés tudomásulvétel: 15 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 2004. évi XXXIV. törvény a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 395/2012. (XII.20.) Korm. rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 
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 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 

 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének 

biztonságosabbá tételéről 

 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes 

és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról 

való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről 

 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek 

kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes 

szakterületeken szakvéleményt adó szervekről  

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és építésügyi műszaki tervtanácsokról 

 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 

 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 

 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi  hatósági 

engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek 

gyakorlásához szükséges képesítésekről 

 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 

gyakorlásához szükséges képesítésekről 

 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, 

záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes 

kérdéseiről 
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 ME utasítás az adott évi építésfelügyeleti ellenőrzések megtervezéséről és a tevékenység 

végzéséről 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve az egyéb Önkormányzati rendelkezések  

 (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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2. Örökségvédelmi engedélyezés és bejelentés 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves megye területén örökségvédelmi hatósági ügyekben a Heves Megyei Kormányhivatal, 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. jár el. 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A bejelentéshez kötött tevékenység bejelentésének vagy műemlék esetén az örökségvédelmi 

engedély iránti kérelemnek és mellékleteinek a védett műemléki érték egészére vagy a tervezett 

tevékenységgel érintett részére vonatkozóan - a tevékenység vagy a védett műemléki érték 

nagyságától és a jellegétől függő részletezettséggel - a következőket kell tartalmaznia: 

 I. A bejelentés vagy a kérelem tartalma:  

6. az érintett védett műemléki érték azonosításra alkalmas megjelölése, 

7. a kérelem tárgya és a tervezett tevékenység összefoglaló, rövid leírása,  

8. a tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkező tervező vagy szakértő nyilatkozata, 

amelynek tartalma: 

8.1. a jogosult neve és elérhetősége, 

8.2. a műemléki érték megőrzésével összefüggő jogszabályban meghatározott követelmények 

betartásáról és szempontok érvényre juttatásáról szóló felelős nyilatkozat,  

9. ha a kérelmet a tervező vagy a szakértő nyújtotta be, a megbízó a tervezett tevékenységre 

vonatkozó nyilatkozata, amelynek tartalma:  

9.1. a tervezett tevékenység végzéséhez történő, az előírt dokumentáció ismeretében tett és az 

abban foglaltakkal egyetértése,  

9.2. az e rendeletben foglaltak szerint a Testület megkeresése esetén az erről szóló nyilatkozat,  

9.3. az eljárási díj vagy illeték megfizetésének igazolása,  

9.4. a mellékletek felsorolása, 

9.5. a szükséges szakági munkarészek, dokumentációk és tervek, a tervezett tevékenység 

jellegének megfelelő diagnosztikai szakvélemény és szakági tervek:  

9.6. faszerkezetek, tetőszerkezetek szerkezeti munkái esetén faanyagvédelmi szakvélemény,  

10. utólagos falszigetelés és teljes homlokzat-helyreállítás esetén épületdiagnosztikai szakvélemény, 

a szomszédos épületeket vagy az utcaképet is ábrázoló látvány- és színezési terv,  

10.1. az építési vagy kertépítészeti munkák, fás szárú növényzet telepítése jellegének 

megfelelő szakági terv, 

10.2. az egyéb mellékletek.  

 

II. A bejelentés vagy a kérelem mellékletének tartalma: 

10. ÁLLAPOTDOKUMENTÁCIÓ  

10.1. a védett műemléki érték elhelyezkedését, kiterjedését meghatározó, EOV 

rendszerben készített helyszínrajz vagy térkép-kivágat,  

10.2. a tervezett tevékenység jellegétől, kiterjedésétől vagy a védett műemléki érték 

nagyságától, a jellegétől függően  

10.2.1. építmény esetében legalább 1:100 vagy 1:50 méretarányú, 2.2. az építmény vagy az 

érintett építményrész, illetve a képző- vagy iparművészeti alkotást jelentő tartozék 

esetében a tárgy jellegétől függő, legalább 1:20 vagy 1:5 méretarányú, 
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10.2.2. védett történeti kert vagy védett műemléki érték telkén elhelyezkedő védett park 

esetén az 1000 m2-t meg nem haladó területtel 1:200, nagyobb terület esetén 1:500 

vagy 1:1000, az 50 hektárt meghaladó kiterjedés esetén 1:2000 méretarányú,  

10.2.3. védett temető és temetkezési emlékhely esetén 1000 m2-t meg nem haladó területtel 

1:200, nagyobb terület esetén 1:500 vagy 1:1000 méretarányú, alakhű műemlék-

felmérési dokumentáció a beavatkozás előtti állapotról,  

10.3. a beavatkozás előtti állapot leírása és fotódokumentációja a védett műemléki értékről 

és környezetéről vagy a tervezett tevékenységgel érintett alkotórészéről, beépített 

berendezéséről, felszereléséről, illetve képző- vagy iparművészeti és egyéb tartozékáról.  

11. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG TERVE  

11.1. a tervezett tevékenység végzésének pontos helyszínét, földrajzi kiterjedését is 

meghatározó, térkép-kivágatra illeszthető helyszínrajz,  

11.2. az érintett védett műemléki érték egésze vagy része, alkotórészét, tartozékát képező 

képző- vagy iparművészeti alkotás pontos megjelölése,  

11.3. a tervezett tevékenységet részletesen ismertető és a védett műemléki értékre, illetve 

annak érvényesülésére kifejtett várható hatást bemutató műleírás, figyelembe véve és 

elemezve a műemléki érték egészét és a környezetet,  

11.4. a tervezett tevékenységgel érintett részre vonatkozó alaprajzok, metszetek, 

nézetrajzok, részletrajzok, látványtervek meghatározott méretarányban és léptékben. 

12. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG SAJÁTOS TERVE 

12.1. a 2. pont 2.1-2.3. pontjában meghatározott tartalmi elemek,  

12.2.  a védett műemléki érték egészének vagy egyes részeinek, szerkezeti elemeinek 

eredeti összefüggésrendszeréből történő elmozdítása, egészének áthelyezése esetén:  

12.2.1. az elemekre bontás és szétszerelés részletes terve,  

12.2.2. az elhelyezés megvalósításának részletes építési-műszaki dokumentációja,  

12.2.3. a kérelmező nyilatkozata a szállítás körülményeiről és biztonságáról, valamint  

12.2.4. a befogadó nyilatkozata az új helyen történő elhelyezés és a folyamatos megóvás 

feltételeinek teljes körű biztosításáról,  

12.3. a műemlék homlokzatán vagy külső felületén a 38. § (1) bekezdés e) pontjában 

meghatározott tárgy elhelyezése esetén, annak jellegétől függően:  

12.3.1.  a gépészeti egység szerkezetének, anyagának, a felirat betűtípusának 

meghatározása, színezése, a megvilágítás módja, valamint a védett műemléki értékhez 

való csatlakoztatása műszaki megoldásának részlettervei, valamint  

12.3.2.  a beavatkozás mértékétől függően a tervezett elhelyezés melletti 2-2 tengelyt 

magába foglaló homlokzatszakaszt ábrázoló 1:50 léptékű terv,  

12.3.3.  a tervezett fényforrás pontos helyét és elhelyezésének módját tartalmazó terv,  

12.3.4.  a fényforrás alkalmazásának célját és módját, ideértve a fénysugár rögzített vagy 

helyzetét változtató alkalmazását 

12.3.5. a fényforrás fényerejére, fényminőségére (fókuszáltság mértéke, színhőmérséklet 

stb.), hatótávolságára, az üzemeltetés időbeliségére (napszak, szezonalitás stb.) 

vonatkozó adatok, valamint 

12.3.6.  a fényforrásnak a műemlékre várhatóan érvényesülő hatását bemutató, 

látványterveket is tartalmazó hatáselemzés.  

13. AZ ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ  

13.1. a vonatkozó szakirodalom jegyzetekkel kiegészített ismertetése,  



13 
 

13.2. forráskutatás (releváns írott források, térképek, tervek, fényképek, ábrázolások, 

szóbeli visszaemlékezések), 

13.3. részletes külső és belső építészeti leírás, 

13.4. értékleltár a az 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet mellékletben meghatározott tartalmi 

elemekkel: a műemléki érték tömeg- és térkapcsolatainak, homlokzatainak, a felszínen 

látható értéket képviselő összes szerkezeti elemének, tartozékának, díszének, berendezési 

tárgyának, továbbá az elpusztult vagy elbontott elemekre utaló nyomok tételes, leltárszerű 

leírása, datálása és fotódokumentációja, rejtett szerkezetekre, takart díszítésekre, 

másodlagosan felhasznált elemekre utaló látható nyomok rögzítése, a megfigyelt jelenségek 

alapján a feltárható műemléki értékek meghatározása, építéstörténeti szempontú 

rendszerezése,  

13.5. építéstörténet és telektörténet összefoglalása a korábbi állapotok változásainak 

leírásával, 

13.6. felhasznált irodalom és források jegyzéke 

13.7. a releváns felhasznált (különösen az ábrázolásos és a levéltári) források másolatai, 

13.8. javaslat a további tudományos vagy roncsolásos kutatásra, kutatói megfigyelésre 

13.9.  összefoglaló értékelés,  

13.10. a védett műemléki érték megőrzésére és fenntartására vonatkozó szakértői javaslat. 

14. A KERTTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ  

14.1. a 4. pont szerinti építéstörténeti tudományos dokumentáció tartalmi elemei, továbbá  

14.2. a forráskutatás, kiegészülve a hazai vagy nemzetközi kertművészeti kapcsolatok 

feltárásával; közpark vagy intézményi kert esetében a településtörténeti, intézménytörténeti 

összefüggések, a park vagy kert fejlődésében betöltött szerep tárgyalásával, a kerttervezők 

mellett lehetőség szerint a kertészek a létesítéstől a napjainkig tartó felsorolásával, 

jelentőségük és a hozzájuk köthető tevékenységek ismertetésével,  

14.3. a részletes szakszerű leírás, a kertépítészeti struktúra, stílus, alkotóelemek 

bemutatása, élő és élettelen védett műemléki értékeinek megjelenésére és összefüggéseire,  

14.4. az értékleltár a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet mellékletben meghatározott és a 

történeti kertre vonatkoztatható tartalmi elemekkel, a műemléki értéket képviselő összes 

szerkezeti és kertépítészeti elem, növényzet, továbbá az elpusztult vagy elbontott elemekre 

utaló nyomok tételes összegyűjtése, építéstörténeti és kertművészeti szempontú 

rendszerezése, 

14.5. az építéstörténeti és telektörténeti összefoglalás különös tekintettel a kert 

kiterjedésének alakulására, a növényzet és kertépítészeti alkotóelemek változásaira,  

14.6. a kert, illetve park fennmaradt történeti növényállományának differenciált 

meghatározása, értékelése,  

14.7. a mai állapot értékelése a kert, illetve park kiterjedése, határai, a területrészek aktuális 

védettségének, tulajdonviszonyainak, művelési módjainak, valamint a kert a település, régió 

zöldfelületi rendszerében betöltött szerepe szempontjából,  

14.8. ha korábban régészeti módszerekkel történő kutatásra, dokumentáció összeállítására 

került sor, az eredmények összefoglalása, releváns információk, valamint a dokumentáció 

hivatkozása,  

14.9. javaslat a növényállomány megőrzésére, kezelésére, gondozására vonatkozó 

fontossági és logikai sorrendjének felállításával.  

15. A KUTATÁSI TERV  

15.1. az 1. pont 1.1-1.3. pontjában meghatározott állapotdokumentáció,  
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15.2. a 2. pont 2.1-2.2 pontjában meghatározott tartalmi elemek,  

15.3. ha rendelkezésre áll, a korábbi átalakítások történetének összefoglalását is tartalmazó 

- építéstörténeti tudományos dokumentáció eredményeinek bemutatása,  

15.4. a roncsolásos beavatkozással, védett történeti kert vagy védett műemléki érték telkén 

elhelyezkedő védett park esetén a régészeti módszerekkel történő kutatással érintett 

felületek illetve területek kiterjedésének és elhelyezkedésének leírása és ábrázolása,  

15.5. kutatási szakterületenként a kutatás célja, módszerei meghatározása, az 

alkalmazandó eszközök ismertetése.  

16. KUTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ  

16.1. az 1. pont 1.1-1.3. pontjában meghatározott munkarészek felhasználásával a 

tevékenység közbeni és az elvégzett beavatkozásokat követő állapot állapotdokumentációja,  

16.2. a kutatás tárgyát képező védett műemléki érték történeti leírása,  

16.3. a kutatás alkalmazott módszerei és eszközei leírása,  

16.4. a kutatás folyamatának leírása, rajz- és fényképmellékleteket tartalmazó 

dokumentálása,  

16.5. a kutatás eredményeinek összegzése és kiértékelése.  

17. A RESTAURÁLÁSI TERV  

17.1. az 1. pont 1.1-1.3. pontjában meghatározott állapotdokumentáció a károsodások 

fajtáinak, mértékének és kiterjedésének rajzi (kártérkép) ábrázolásával,  

17.2. diagnosztikai vizsgálatok és - a korábbi restaurálások vagy átalakítások történetének 

összefoglalását is tartalmazó - tudományos kutatás eredményei,  

17.3. a 2. pont 2.1-2.2 pontjában meghatározott tartalmi elemek,  

17.4. a beavatkozás célja, mértékének indoklása,  

17.5. restaurálás során használandó eszközök, anyagok, eljárások, módszerek leírása,  

17.6. a restaurálás kiterjedését, módszereit szemléltető illusztrációk (áttekintő- és 

részletrajzok, fotók), a különböző típusú beavatkozások megítéléséhez alkalmas módon.  

18. A RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ  

18.1. az 1. pont 1.1-1.3. pontjában meghatározott munkarészek felhasználásával a 

tevékenység közbeni és az elvégzett beavatkozásokat követő állapot állapotdokumentációja 

és a tevékenység eredményeinek részletes kiértékelése,  

18.2. az elvégzett technikai, technológiai, anyagi beavatkozások, kezelések, kiegészítések 

és a mindezek során alkalmazott anyagok és módszerek leírása, rajz- és 

fényképmellékleteket tartalmazó dokumentálása és kiértékelése,  

18.3. a további fenntartást biztosító kezelésre és megőrzésre vonatkozó javaslatok.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

A bejelentést, a kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus 

dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül kell benyújtani az fent felsorolt 

dokumentumok és mellékletek csatolásával. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az örökségvédelmi eljárás illetéke 3.000 forint. 
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Az ügymenet leírása: 

Az örökségvédelmi hatóság engedélye szükséges az alábbiakban felsorolt tevékenységekhez, kivéve, 

ha azokhoz az építésügyi hatóság engedélye vagy más hatóság – örökségvédelmi szakhatóság 

hozzájárulásával kiadott – engedélye szükséges.  

A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen örökségvédelmi engedély szükséges  

a) a 30 cm mélységet meghaladó földmunkához, tereprendezéshez, depó, feltöltés, töltés 

létesítéséhez,  

b) a régészeti emlékek (a régészeti örökség ingatlan elemei) megóvási, konzerválási 

munkálataihoz  

Örökségvédelmi engedély nélkül, a hatóság számára történő bejelentés alapján végezhető 

tevékenységek:  

a) a nyilvántartott műemléki érték értékleltárba felvett elemét érintő tevékenység, ha az a 

meglévő építmény  

aa) egészének vagy egyes részeinek, szerkezeti elemeinek eredeti 

összefüggésrendszeréből történő elmozdítására, áthelyezésére,  

ab) önálló rendeltetési egységei számának, alaprajzi elrendezésének vagy a 

rendeltetés módjának megváltoztatására,  

ac) egészének vagy több rendeltetési egységének megváltoztatását eredményező 

belső helyreállítására vagy átalakítására,  

ad) homlokzatának megváltoztatását eredményező teljes helyreállítására vagy 

átalakítására,  

ae) alaprajzi méretnövekménnyel járó bővítésére, hozzáépítésre, af) 

akadálymentesítésére,  

ag) energetikai korszerűsítésére,  

ah) a külső nyílászárók megváltoztatását eredményező felújítására vagy cseréjére,  

ai) a homlokzati vagy belső fal belső utólagos hő- vagy talajnedvesség elleni 

szigetelésére,  

aj) a külső utólagos hő- vagy talajnedvesség elleni szigetelésre, vagy  

ak) az épületgépészeti és elektromos rendszer korszerűsítésére irányul,  

b) a védett műemléki érték felületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészét, tartozékát 

képező képző- vagy iparművészeti alkotás, beépített berendezési tárgy  

ba) fizikai beavatkozással, mintavétellel, roncsolással járó vizsgálata,  

bb) konzerválása, restaurálása,  

c) a védett műemléki érték telkén lévő védett parkban, a védett történeti kertben  

ca) a régészeti módszerekkel történő kutatás,  

cb) a meglévő kertépítészeti alkotóelemek megváltoztatását eredményező 

helyreállítás vagy átalakítás, új építmények elhelyezése,  

cc) a fás szárú növényzet eltávolítása, telepítése, áttelepítése,  

d) védett temetőben és temetkezési emlékhelyen  

da) a védetté nyilvánításról szóló döntésben meghatározott védett értékek és azokon 

elhelyezett felíratok, díszítmények megváltoztatása,  

db) a megjelenést és látványt befolyásoló sírjelek, síremlékek, sírépítmények és 

egyéb építmények elhelyezése,  

e) a műemlék homlokzatán vagy külső felületén  

ea) szellőző-, illetve klíma-berendezés, napkollektor, napelem,  
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eb) elektronikus hírközlési felépítmény, különösen az antennatartó szerkezet és az 

antenna,  

ec) reklámtábla, felirat, üzletportál, áru- és pénzautomata,  

ed) előtető, védőtető, ernyőszerkezet,  

ee) külső homlokzati megvilágításra szolgáló fényforrás elhelyezése, felszerelése, 

létesítése és cseréje,  

f) a műemlék telkén a műemlék megjelenését érintő és érvényesülését befolyásoló 

tevékenység  

fa) a műemlékhez csatlakozó járda, előlépcső, terasz, térburkolat, külső lépcső, 

valamint  

fb) új építmény építése, készítése, elhelyezése, továbbá  

fc) meglévő építmény átalakítása vagy bontása,  

g) műemléki környezetben a műemlék megjelenését befolyásoló,  

ga) a műemlék felé eső vagy közterületről a műemlékkel együtt megjelenő építmény 

homlokzatának megváltoztatása, átalakítása,  

gb) új építmény építése, illetve közterületen történő elhelyezése,  

gc) meglévő építmény bontása,  

h) műemléki jelentőségű területen a védett műemléki érték megjelenését érintő és 

érvényesülését befolyásoló  

ha) meglévő építmény közterület felé eső homlokzatának az építmény megjelenését 

érintő átalakítása, felújítása,  

hb) új építmény építése, illetve közterületen történő elhelyezése,  

hc) meglévő építmény bontása.  

Építésügyi hatóság engedélyéhez vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásulvételéhez 

kötött tevékenység esetén örökségvédelmi bejelentést nem kell megtenni.  

Műemlék esetén a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendeletben meghatározott tevékenységek vonatkozásában 

- kivéve, ha a tevékenység az építésügyi hatóság vagy más hatóság örökségvédelmi szakhatóság 

hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata alapján kiadott engedélye alapján végezhető - a hatóság 

örökségvédelmi engedélye szükséges, ha a tervezett tevékenység a védett műemléki érték 

értékleltárba felvett elemét érinti vagy roncsolja, illetve megjelenésének megváltoztatását eredményezi 

vagy érvényesülését befolyásolja.  

A műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében örökségvédelmi felügyeleti szervként 

a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti Főosztály 

Műemlékvédelmi Osztály jár el. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Elektronikus ügyintézés valósul meg az ÉTDR alkalmazás használatával. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek megfelelően a szakági 

jogszabályok alkalmazásával jár el a Hatóság. 

 

A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője  

azonosítása  céljából  nevének,  születési  nevének,  születési idejének,  születési  helyének,  anyja  

nevének  lakcímének,  valamint  külön törvényben meghatározott személyes adatának kezelésére. 
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Ha  törvény  nem  írja  elő  az  ügyfél  személyes  eljárását,  helyette  törvényes képviselője  vagy  az  

általa  vagy  törvényes  képviselője  által  meghatalmazott személy,  továbbá  az  ügyfél  és  

képviselője  együtt  is  eljárhat.  Az  ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 

A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti  döntéseit, 

és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 

A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az eljárást 

teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor előterjesztettnek kell 

tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell számítani. 

 

Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő kérelemre 

meghosszabbítható. 

 

A  hivatal az  eljárást megszüntetheti,  vagy  a  rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az ügyfél a 

kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az erre megállapított 

határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve  nyilatkozattételének  elmaradása megakadályozza  a  

tényállás  tisztázását.  

 

Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés 

véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig 

rendelkezhet. 

 

Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást 

folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás 

tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel 

megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell 

bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. Törvény vagy kormányrendelet közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy 

más irat bizonyítási eszközként történő alkalmazását. 

 

Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást tenni. 

 

Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem rendelkezik 

megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához 

különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét. 

 

Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző nem 

beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 
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Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet 

terjeszthet elő. 

 

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás 

során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy - 

kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság 

kérelemre hitelesít. 

 

Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült 

minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, hatósági bizonyítvány kiállításával, 

kikötések esetén pedig végzéssel veszi tudomásul. 

 

A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására vonatkozó 

követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen. 

 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél, 

továbbáaz eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

 

Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a 

megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 

A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt 

az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére 

költségmentességet engedélyezhet. 

 

Az örökségvédelmi eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs jogorvoslati lehetőség 

kizárólag bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Örökségvédelmi engedély: 25 nap.  

Örökségvédelmi bejelentés tudomásulvétel: 15 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 2004. évi XXXIV. törvény a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 46/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 
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 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI. 8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 

 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének 

biztonságosabbá tételéről 

 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges  

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX. 5.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 188/2009. (IX. 10.)  Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes 

és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról 

való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről 

 176/2008. (VI. 30) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek 

kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes 

szakterületeken szakvéleményt adó szervekről  

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 252/2006. (XII. 7) Korm. rendelet a településrendezési és építésügyi műszaki tervtanácsokról 

 245/2006.  (XII.5) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 

 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 

 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 113/1998. (VI. 10.)  Korm. rendelet a  felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 

engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek 

gyakorlásához szükséges képesítésekről 
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 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 

gyakorlásához szükséges képesítésekről 

 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, 

záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes 

kérdéseiről 

 ME utasítás az adott évi építésfelügyeleti ellenőrzések megtervezéséről és a tevékenység 

végzéséről 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, 

illetve az egyéb Önkormányzati rendelkezések  

 (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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3. A hatóság védett műemléki értékekkel kapcsolatos ellenőrzése 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves megye területén örökségvédelmi hatósági ügyekben a Heves Megyei Kormányhivatal, 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. jár el. 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Alapvetően hivatalból induló eljárás, de kérelem is benyújtható. A kérelem a tevékenység és a 

helyszín pontos konkrét leírását kell hogy tartalmazza. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

A kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs 

rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül kell benyújtani az fent felsorolt dokumentumok és 

mellékletek csatolásával. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Kérelem esetén örökségvédelmi eljárás illetéke 3.000 forint. 

 

Az ügymenet leírása: 

Az Ákr. 98-102. §-ai kimondják, hogy a törvény hatálya kiterjed a hatósági ellenőrzésre is, a hatóság – 

a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a 

végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. Az Ákr. ennélfogva a hatósági ellenőrzést önálló 

fejezetben szabályozza. 

A hatósági ellenőrzés egy olyan, sajátos hatósági tevékenység, amely nem minősül hatósági ügynek, 

de az ellenőrzésre a hatósági eljárás meghatározó, a hivatalbóli eljárásokban irányadó szabályait kell 

megfelelően alkalmazni. Vagyis ha a hatósági ellenőrzés hivatalból indul meg, azt a hatóság a 

hivatalbóli eljárás szabályai szerint folytatja le.  

A hatósági ellenőrzést az ügyfél is kérheti, kivéve, ha 

 a kérelem benyújtásának időpontjában a hatóság előtt arra vonatkozóan hatósági 

ellenőrzés, vagy az alapján eljárás van folyamatban, 

 a hatóság az ügyfélnél egyébként folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot, 

 törvény kizárja, vagy 

 a hatóság ugyanazon ügyfél kérelmére az újabb kérelem benyújtását megelőző egy éven 

belül lefolytatott ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel, kivéve, ha a kérelem benyújtására 

az ellenőrzés lefolytatását követően felmerült ok vagy körülmény miatt kerül sor. 

A hatósági ellenőrzés sorána hatóság tapasztalhat jogsértést, ez esetben 

 megindítja az eljárást, vagy 

 ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását 

kezdeményezi. 

Ha a hatóság az ügyfél kérelmére lefolytatott hatósági ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, 

ennek tényéről hatósági bizonyítványt állít ki. A hivatalból folytatott hatósági ellenőrzés eredményéről 

a hatóság az ügyfél kérelmére állít ki hatósági bizonyítványt. 

A hatósági ellenőrzés tehát olyan hatósági cselekménysor, mely nem hatósági határozattal zárul, 

hanem a jogsértéssel vagy annak hiányával összefüggő ténymegállapítással, illetve sor kerülhet 

eljárás-kezdeményezésre más hatóságnál vagy bíróságnál.  
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Ha a hatósági ellenőrzés nem talál semmilyen hiányosságot, akkor kérelemre folytatott hatósági 

ellenőrzéskor minden esetben, hivatalból folytatott ellenőrzést követően pedig az ügyfél külön 

kérelmére köteles a hatóság hatósági bizonyítványt kiállítani ezen körülmény igazolására.  

Azokra az eljárási cselekményekre, amelyekre az Ákr. nem állapít meg határidőt, 8 napos határidőt 

kell alkalmazni. Ez a rendelkezés vonatkozik a hatósági ellenőrzésre is, így, mintegy a korábbi 

gyakorlatot rendezendő, nem fordulhat elő olyan eset, hogy a hatósági ellenőrzés során feltárt 

jogsértés esetén hetekkel, hónapokkal, vagy akár évekkel később induljon csak meg a hatósági 

eljárás.  

A folyamatos ellenőrzési feladat ellátására vonatkozó különös szabályként rögzíti az Ákr., hogy ha a 

hatóság az ügyfélnél folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot, - a folyamatos ellenőrzési feladatok 

hatékony ellátásának biztosítása érdekében – az ügyfél ellenőrzést megelőző értesítése mellőzhető. 

Az Ákr. hivatalbóli eljárásokat taglaló fejezete rögzíti, hogy ha a hatóság illetékességi területén 

hivatalból megindított eljárása során a hatósági ellenőrzés jogsértést tárt fel, és a döntés feltételei 

egyébként fennállnak, a hatóság az ügyben érdemben dönt, és azt a jelenlévő ügyféllel nyomban közli 

[Ákr. 104. § (5) bek.]  

 

A hatóságnak hivatalból öt évenként legalább egy alkalommal a helyszínen kell ellenőriznie az 

illetékességi területén található védett műemléki érték fenntartását. 

A hatóság az I. kategóriába sorolt műemlékek esetében ellenőrzi az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott szervizkönyv vezetését, a műemlék 

műemlékvédelmi szempontú szakértői felülvizsgálatát, továbbá nyilvántartott műemléki érték és a II. 

kategóriába sorolt műemlék esetén a állapot-felvételi adatlapot tölt és a védett műemléki érték 

megőrzését elősegítő javaslatokat fogalmaz meg. 

 Az ellenőrzést követően a hatóság kezdeményezheti a műemléki érték kategóriába sorolásának 

módosítását, kezdeményezi a nyilvántartott műemléki érték nyilvántartásból történő törlését vagy a 

műemléki védettség megszüntetését. 

Az állapotfelvételi adatlapot a hatóság az ellenőrzés befejezésétől számított tizenöt napon belül 

elektronikus formában megküldve, a nyilvántartást vezető hatóság útján az OÉNY-be feltölti. 

 

A hatóság a bejelentéshez kötött tevékenységek megvalósítása során a bejelentést követő egy éven 

belül legalább egy alkalommal, az örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek megvalósítása 

során az engedély hatályának lejárta előtt legalább harminc nappal, szakértő bevonásával a 

restaurálás elvégzése során a feltárás eredményeinek és a konzerváló kezelés ismertetése, 

kiértékelése céljából, valamint a restaurálás befejezésekor a tevékenység helyszínén ellenőrzést tart. 

A hatóság az ellenőrzés során a helyszínről, annak környezetéről fényképfelvételt készít. 

A hatóság az ellenőrzési tevékenysége során, amennyiben a szakértői tevékenység felügyeletét ellátó 

hatóság erre felhívja, ellenőrzi, hogy a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal 

rendelkező szakértő végzi-e a megvalósítást. 

Ellenőrzi, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása a hatósághoz benyújtott terv és dokumentáció 

alapján, az e rendeletben meghatározott követelmények és a biztonsági előírások betartásával 

történik-e, valamint ellenőrzi, hogy a megvalósítást, kivitelezést dokumentáló kutatási vagy 

restaurálási napló rendelkezésre áll-e, és ebben a szükséges bejegyzéseket az arra kötelezettek 

megtették-e. 

Az erről készített fényképfelvételt a hatóság az ellenőrzés befejezésétől számított tizenöt napon belül 

elektronikus formában megküldve, a nyilvántartást vezető hatóság útján az OÉNY-be feltölti. 
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 A hatóság, ha az ellenőrzés során jogszabályban előírt követelmények teljesülésének olyan hiányát 

állapítja meg, amely a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot 

helyreállításával orvosolható, felhívja a tulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő 

határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel kötelezi annak 

megszüntetésére. 

A tevékenységgel kapcsolatban - ha az szakszerűtlen, nem felel meg a Kötv.-ben és az e rendeletben 

meghatározott követelményeknek és szempontoknak - a tevékenység végzésének folytatását 

megtiltja, és felügyeleti intézkedést tesz. 

Ha a hatóság a tevékenység végzésének folytatását megtiltotta, a helyszínen felvett jegyzőkönyv 

megállapításai és fényképfelvételek alapján az ellenőrzés napjától számított nyolc napon belül, 

azonnal végrehajtható határozattal elrendeli a szabálytalan állapot megszüntetését.  

A szabálytalan állapot megszüntetésére a hatóság a döntés kézbesítésétől számított legfeljebb hat 

hónapos határidőt adhat, mely határidő a kötelezett kérelmére indokolt esetben egyszer három 

hónappal meghosszabbítható. 

A tervezett tevékenység megvalósítását tovább folytatni csak a szabálytalan állapot megszüntetése 

után lehet. Az határozatban foglaltak végrehajtásának teljesítését a hatóság ellenőrzi. 

Szabálytalan állapotnak minősül: 

a) a védett műemléki érték megőrzésére vonatkozóan, ha annak 

aa) épsége vagy jelentősége a tevékenység megvalósítása során veszélyeztetetté válik, 

ab) jellege sértő módon megváltozik, 

ac) helyreállíthatatlan sérülése vagy pusztulása következik be, vagy 

b) a tervezett tevékenység szakszerűségére vonatkozóan, ha a megvalósítást 

ba) a kutatási vagy a restaurálási napló megnyitása, vagy 

bb) a terv vagy megelőző diagnosztikai vizsgálatok, vagy 

bc) az értékleltár figyelembevétele 

nélkül végzik. 

A hatóság a szakértői tevékenység felügyeletét ellátó hatóságnak bejelenti, ha a  védett műemléki 

érték épsége vagy jelentősége a tevékenység megvalósítása során veszélyeztetetté válik,a szakértő 

vagy szakértő szervezet által készített terv vagy dokumentáció szakszerűtlen, vagy tartalma valótlan, 

vagy ha a szakértőre vonatkozó összeférhetetlenséget esetleg jogosulatlan tevékenységet észlel. 

A műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében örökségvédelmi felügyeleti szervként 

a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti Főosztály 

Műemlékvédelmi Osztály jár el. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek megfelelően a szakági 

jogszabályok alkalmazásával jár el a Hatóság. 

 

A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési helyének, anyja 

nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes adatának kezelésére. 

 

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa 

vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is 

eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy. 
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A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti  döntéseit, 

és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 

A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az eljárást 

teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor előterjesztettnek kell 

tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell számítani. 

 

Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő kérelemre 

meghosszabbítható. 

 

A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az ügyfél a 

kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az erre megállapított 

határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozza a 

tényállás tisztázását.  

 

Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés 

véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig 

rendelkezhet. 

 

Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást 

folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás 

tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel 

megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell 

bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. Törvény vagy kormányrendelet közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy 

más irat bizonyítási eszközként történő alkalmazását. 

 

Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást tenni. 

 

Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem rendelkezik 

megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához 

különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét. 

 

Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző nem 

beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 

Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet 

terjeszthet elő. 

 

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás 

során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy - 
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kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság 

kérelemre hitelesít. 

 

Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült 

minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, hatósági bizonyítvány kiállításával, 

kikötések esetén pedig végzéssel veszi tudomásul. 

 

A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására vonatkozó 

követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen. 

 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél, 

továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

 

Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a 

megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 

A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt 

az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére 

költségmentességet engedélyezhet. 

 

A hatóság - tekintet nélkül a hatáskörére és az illetékességére - hivatalból köteles megtenni azt az 

ideiglenes intézkedést, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral, veszéllyel vagy a 

személyiségi jogok elháríthatatlan sérelmével járna. A hatóság haladéktalanul értesíti a megtett 

intézkedésről az illetékes hatóságot. 

 

Az örökségvédelmi eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs jogorvoslati lehetőség 

kizárólag bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Teljes eljárás esetén 60 nap 

Sommás döntéshozatal esetén 8 nap 

Ha adott az automatikus döntéshozatal lehetősége 24 óra. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 2004. évi XXXIV. törvény a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 
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 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

 395/2012. (XII.20.) Korm. rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 312/2012. (XI. 8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 

 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének 

biztonságosabbá tételéről 

 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes 

és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról 

való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről 

 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

 282/2007.(X.26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek 

kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes 

szakterületeken szakvéleményt adó szervekről  

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és építésügyi műszaki tervtanácsokról 

 245/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 

 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 

 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 

engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az Országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 
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 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, 

záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes 

kérdéseiről 

 ME utasítás az adott évi építésfelügyeleti ellenőrzések megtervezéséről és a tevékenység 

végzéséről 

 Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és  Szabályozási Terv, 

illetve az egyéb Önkormányzati rendelkezések  

 (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló rendeletek) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok 

www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: 

www.e-epites.hu/etdr 

 

  

http://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok
http://www.e-epites.hu/etdr/kezikonyvek-utmutatok
http://www.e-epites.hu/etdr
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4. A hatóság régészeti örökséggel kapcsolatos ellenőrzése 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves megye területén örökségvédelmi hatósági ügyekben a Heves Megyei Kormányhivatal, 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. jár el. 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

Alapvetően hivatalból induló eljárás, de kérelem is benyújtható. A kérelem a tevékenység és a 

helyszín pontos konkrét leírását kell hogy tartalmazza. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

A bejelentést, a kérelmet a hatósághoz hivatalos iratként személyesen, postai úton vagy az Eüsztv.-

ben meghatározott elektronikus formában lehet benyújtani a fent részletezett dokumentumok és 

mellékletek csatolásával. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az örökségvédelmi eljárás illetéke 3.000 forint. 

 

Az ügymenet leírása: 

Az Ákr. 98-102. §-ai kimondják, hogy a törvény hatálya kiterjed a hatósági ellenőrzésre is, a hatóság – 

a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a 

végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. Az Ákr. ennélfogva a hatósági ellenőrzést önálló 

fejezetben szabályozza. 

A hatósági ellenőrzés egy olyan, sajátos hatósági tevékenység, amely nem minősül hatósági ügynek, 

de az ellenőrzésre a hatósági eljárás meghatározó, a hivatalbóli eljárásokban irányadó szabályait kell 

megfelelően alkalmazni. Vagyis ha a hatósági ellenőrzés hivatalból indul meg, azt a hatóság a 

hivatalbóli eljárás szabályai szerint folytatja le.  

A hatósági ellenőrzést az ügyfél is kérheti, kivéve, ha 

 a kérelem benyújtásának időpontjában a hatóság előtt arra vonatkozóan hatósági 

ellenőrzés, vagy az alapján eljárás van folyamatban, 

 a hatóság az ügyfélnél egyébként folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot, 

 törvény kizárja, vagy 

 a hatóság ugyanazon ügyfél kérelmére az újabb kérelem benyújtását megelőző egy éven 

belül lefolytatott ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel, kivéve, ha a kérelem benyújtására 

az ellenőrzés lefolytatását követően felmerült ok vagy körülmény miatt kerül sor. 

A hatósági ellenőrzés sorána hatóság tapasztalhat jogsértést, ez esetben 

 megindítja az eljárást, vagy 

 ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását 

kezdeményezi. 

Ha a hatóság az ügyfél kérelmére lefolytatott hatósági ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, 

ennek tényéről hatósági bizonyítványt állít ki. A hivatalból folytatott hatósági ellenőrzés eredményéről 

a hatóság az ügyfél kérelmére állít ki hatósági bizonyítványt. 

A hatósági ellenőrzés tehát olyan hatósági cselekménysor, mely nem hatósági határozattal zárul, 

hanem a jogsértéssel vagy annak hiányával összefüggő ténymegállapítással, illetve sor kerülhet 

eljárás-kezdeményezésre más hatóságnál vagy bíróságnál.  
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Ha a hatósági ellenőrzés nem talál semmilyen hiányosságot, akkor kérelemre folytatott hatósági 

ellenőrzéskor minden esetben, hivatalból folytatott ellenőrzést követően pedig az ügyfél külön 

kérelmére köteles a hatóság hatósági bizonyítványt kiállítani ezen körülmény igazolására.  

Azokra az eljárási cselekményekre, amelyekre az Ákr. nem állapít meg határidőt, 8 napos határidőt 

kell alkalmazni. Ez a rendelkezés vonatkozik a hatósági ellenőrzésre is, így, mintegy a korábbi 

gyakorlatot rendezendő, nem fordulhat elő olyan eset, hogy a hatósági ellenőrzés során feltárt 

jogsértés esetén hetekkel, hónapokkal, vagy akár évekkel később induljon csak meg a hatósági 

eljárás.  

A folyamatos ellenőrzési feladat ellátására vonatkozó különös szabályként rögzíti az Ákr., hogy ha a 

hatóság az ügyfélnél folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot, - a folyamatos ellenőrzési feladatok 

hatékony ellátásának biztosítása érdekében – az ügyfél ellenőrzést megelőző értesítése mellőzhető. 

Az Ákr. hivatalbóli eljárásokat taglaló fejezete rögzíti, hogy ha a hatóság illetékességi területén 

hivatalból megindított eljárása során a hatósági ellenőrzés jogsértést tárt fel, és a döntés feltételei 

egyébként fennállnak, a hatóság az ügyben érdemben dönt, és azt a jelenlévő ügyféllel nyomban közli 

[Ákr. 104. § (5) bek.]  

 

II. A hatóság régészeti örökséggel kapcsolatos ellenőrzési feladatai 

A Kötv-ben meghatározott, a régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében 

hatáskörrel rendelkező hatóság feladata a kulturális örökség elemei megőrzésének, fenntartható 

használatának elősegítése és támogatása.  

Ennek érdekében, más egyéb feladatai mellett ellátja a törvényben (Kötv.-ben) és a 

Kormányrendeletben meghatározott építéshatósági, örökségvédelmi hatósági és szakhatósági 

feladatokat, továbbá az örökségvédelmi felügyeleti feladatokat.  

Az örökségvédelmi felügyelet keretében a hatóság figyelemmel kíséri a kulturális örökség elemei (a 

régészeti örökség, a hadtörténeti örökség régészeti módszerekkel kutatható elemei, a műemléki 

értékek, a nemzeti emlékhely, a kiemelt nemzeti emlékhely és annak Kötv. 61/I. § (3a) bekezdése 

szerinti településkép-védelmi környezete, valamint a kulturális javak)állapotát, valamint megfelelő 

használatát.  

 

II/1. Védett régészeti lelőhelyek helyszíni ellenőrzése 

Védetté nyilvánított régészeti lelőhely a miniszteri döntéssel, határozattal vagy a törvény (Kötv.) 

alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánított kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű, 

nyilvántartott régészeti lelőhely. 

A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen minden 30 centiméter mélységet meghaladó földmunka, 

tereprendezés, depó, feltöltés, töltés létesítéséhez a hatóság örökségvédelmi engedélye szükséges 

abban az esetben, ha tevékenység elvégzése más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság 

hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött.  

A védett régészeti lelőhelyek helyszíni ellenőrzését a Kormányrendelet 38. § (4)-(7) bekezdései 

szabályozzák, továbbá az ellenőrzésre vonatkozóan, a nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté 

nyilvánítása kapcsán a Kötv. 16. §-a nyújt iránymutatást.  

A régészeti felügyeleti ellenőrzés keretében a hatóság az ország kiemelkedő történeti és kulturális 

jelentőségű, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyein legalább ötévenként egy alkalommal helyszíni 

ellenőrzést folytat le a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum és a gyűjtőterületén 

érintett területi múzeum bevonásával.  

A helyszíni ellenőrzés során a lelőhely-bejelentő adatlap adatait (Kormányrendelet 3. melléklet) 

rögzítő jegyzőkönyvben és fotódokumentációval rögzíteni kell a védetté nyilvánított régészeti lelőhely 
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állapotát. A jegyzőkönyvet és a fotódokumentációt meg kell küldeni a nyilvántartást vezető 

hatóságnak és a helyszíni ellenőrzésbe bevont múzeumnak. A miniszter az ellenőrzést ettől eltérő 

időpontban is elrendelheti. 

Amennyiben a védett régészeti lelőhely helyszíni ellenőrzését követően megállapítást nyer, hogy a 

védettség fenntartását régészeti szempontok a továbbiakban nem indokolják, akkor a hatóság 

haladéktalanul kezdeményezi a régészeti védelem megszüntetését [Kötv. 18. § (1.) bek.].  

A védettség megszüntetésére irányuló eljárásnál a védetté nyilvánításra vonatkozó rendelkezéseket 

kell alkalmazni. Ha a lelőhely nem semmisült meg, a védettségének megszüntetése a nyilvántartott 

régészeti lelőhely általános védettségét nem érinti. A hatóság a régészeti lelőhelyet veszélyeztető 

tevékenység végzését megtiltja. 

 

II/2. Régészeti feltárások ellenőrzése 

A régészeti örökség védelme kiterjed a régészeti örökség felkutatására, értékelésére, számbavételére, 

nyilvántartására, megőrzésére, a régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítására. A Magyarország határain 

belül a föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti 

lelet állami tulajdon, és a törvény (Kötv.) erejénél fogva védelem alatt áll. 

A földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon 

kitermelését is, a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és 

módon el kell kerülni. A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás 

keretében mozdíthatók el. /Régészeti feltárás: tudományos módszerrel végzett tevékenység (régészeti 

megfigyelés, terepbejárás, próbafeltárás, megelőző feltárás, mentő feltárás, tervásatás, műszeres 

lelet- és lelőhely-felderítés, beleértve a fémkereső műszer használatát), amelynek célja a régészeti 

örökség elemeinek felkutatása./ Régészeti feltárás – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a 

hatóság által kiadott feltárási engedély alapján végezhető.  

Régészeti feltárás elvégzésére az alábbi intézmények jogosultak: 

 a Magyar Nemzeti Múzeum, 

 a Budapesti Történeti Múzeum, 

 a megyei hatókörű városi múzeumok, 

 a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeumok, 

 a régészet szakon mesterképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmények, 

 a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete, 

valamint 

 a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési 

Központ Nonprofit Zrt. 

A régészeti érték védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében örökségvédelmi felügyeleti szervként 

a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti Főosztály Műtárgy-

felügyeleti és Régészeti Osztály jár el. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek megfelelően a szakági 

jogszabályok alkalmazásával jár el a Hatóság. 

 

A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

azonosítása  céljából  nevének,  születési  nevének,  születési idejének,  születési  helyének,  anyja  

nevének  lakcímének,  valamint  külön törvényben meghatározott személyes adatának kezelésére. 
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Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa 

vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is 

eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy. 

 

A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti döntéseit, 

és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 

A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az eljárást 

teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor előterjesztettnek kell 

tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell számítani. 

 

Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő kérelemre 

meghosszabbítható. 

 

A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az ügyfél a 

kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az erre megállapított 

határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozza a 

tényállás tisztázását.  

 

Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés 

véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig 

rendelkezhet. 

 

Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást 

folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás 

tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel 

megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell 

bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. Törvény vagy kormányrendelet közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy 

más irat bizonyítási eszközként történő alkalmazását. 

 

Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást tenni. 

 

Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem rendelkezik 

megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához 

különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét. 

 

Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző nem 

beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 

Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet 

terjeszthet elő. 



32 
 

 

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás 

során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy - 

kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság 

kérelemre hitelesít. 

 

Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült 

minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, hatósági bizonyítvány kiállításával, 

kikötések esetén pedig végzéssel veszi tudomásul. 

 

A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására vonatkozó 

követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen. 

 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél, 

továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

 

Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a 

megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 

A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt 

az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére 

költségmentességet engedélyezhet. 

 

A hatóság - tekintet nélkül a hatáskörére és az illetékességére - hivatalból köteles megtenni azt az 

ideiglenes intézkedést, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral, veszéllyel vagy a 

személyiségi jogok elháríthatatlan sérelmével járna. A hatóság haladéktalanul értesíti a megtett 

intézkedésről az illetékes hatóságot. 

 

Az örökségvédelmi eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs jogorvoslati lehetőség 

kizárólag bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

 

Az ügyintézés határideje: 

Teljes eljárás esetén 60 nap 

Sommás döntéshozatal esetén 8 nap 

Ha adott az automatikus döntéshozatal lehetősége 24 óra. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 2004. évi XXXIV. törvény a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
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 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 395/2012. (XII.20.) Korm. rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 

 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes 

és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról 

való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről 

 282/2007.(X.26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek 

kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes 

szakterületeken szakvéleményt adó szervekről 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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5. Fémkereső műszer használatának engedélyezési és bejelentés 
tudomásulvételi eljárása 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves megye területén örökségvédelmi hatósági ügyekben a Heves Megyei Kormányhivatal, 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. jár el. 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A fémkereső műszer hivatáshoz nem kötött használatának engedélyezése iránti kérelmet a 

hatóságnak kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:  

a) a fémkereső műszer használatával érintett terület egyértelmű lehatárolását EOV 

rendszerben készült térképen,  

b) a fémkereső műszer használatának tervezett idejét,  

c) a fémkereső műszer használatával érintett ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló 

nyilatkozatát,  

d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző öt évben a régészeti 

örökséggel összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét nem állapították 

meg, továbbá vele szemben örökségvédelmi bírságot nem szabtak ki,  

e) az eljárási díj vagy illeték megfizetésének igazolását.  

A fémkereső műszer hivatás gyakorlásához szükséges használatának bejelentése esetén a 

bejelentést a hatóságnak kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az alábbi adattartalmú 

mellékleteket: 

 

1. A lelőhely nyilvántartási azonosítója, amennyiben a feltárás ismert lelőhelyet érint 

2. A feltárást végzők adatai: 

2.1. A bejelentő neve, székhelyének címe 

2.2. A feltárás vezetőjének neve, beosztása, szakterülete 

2.3. A feltárás vezetőjének munkatársai, beosztásuk, szakterületük 

3. A feltárás helye: 

3.1. Azonosításra alkalmas megjelölés 

3.2. Csatolt térkép azonosítási adatai: térképlap száma, térkép vetülete, térkép 

méretaránya 

3.3. EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták 

3.4. A feltárással érintett ingatlannak a bejelentő rendelkezésére álló helyrajzi száma 

3.5. A feltárandó terület (kutatási felület) nagysága, nyomvonal esetén hossza 

4. A feltárás adatai 

4.1. A tervezett régészeti feltárás módja 

4.2. A tervezett régészeti feltárás megkezdésének időpontja (év, hónap, nap) 

5. A feltárás tárgya 

5.1. A feltárandó régészeti jelenségek jellege 

5.2. A feltárandó régészeti jelenségek kora 

5.3. A feltárás előzményei 

5.4. Javaslat a leletanyag ideiglenes elhelyezésére 

5.5. A feltárás tervezett kezdete, várható időtartama, ütemezése 

5.6. A feltárás költségei és azok forrása 
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5.7. Régészeti megfigyelés esetén a beruházó megnevezése (neve, székhelyének 

címe, képviselője), illetve annak megjelölése, hogy milyen beruházáshoz kapcsolódik 

a feltárás 

6. A leletanyag végleges befogadásáról szóló múzeumi nyilatkozat 

7. Térképmelléklet, amely egyértelműen ábrázolja a feltárási tevékenység helyszínét, a 

térképlapon olvashatóan feltüntetett koordinátákkal 

 

A hadtörténeti örökség kutatására miniszteri rendeletben kijelölt örökségvédelmi szerv által fémkereső 

műszerrel végzett hadtörténeti örökségi helyszín felderítése kapcsán és a tervszerű lőszermentesítés 

esetében a bejelentésnek tartalmaznia kell: 

 a fémkereső műszer használatával érintett terület egyértelmű lehatárolását EOV rendszerben 

készült térképen, 

 a fémkereső műszer használatának tervezett idejét, 

 a fémkereső műszer használójának igazolását arról, hogy feladatainak ellátásához szükséges 

a fémkereső műszer, 

 az alkalmazni tervezett fémkereső műszer típusának megnevezését és leírását. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

 

A bejelentést, a kérelmet a hatósághoz hivatalos iratként személyesen, postai úton vagy az Eüsztv.-

ben meghatározott elektronikus formában lehet benyújtani  a fent részletezett dokumentumok és 

mellékletek csatolásával. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az örökségvédelmi eljárás illetéke 3.000 forint. 

 

Az ügymenet leírása: 

A fémkereső műszer hivatás gyakorlásához szükséges használatának minősül, ha a fémkereső 

műszer használója hitelt érdemlően bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a fémkereső 

műszer. Hitelt érdemlő bizonyításnak számít a munkaköri leírás, a cégszerűen aláírt megbízás vagy 

megrendelés. 

A fémkereső műszer hivatás gyakorlásához szükséges használatának minősül: 

 feltárásra jogosult intézmény által fémkereső műszerrel végzett lelet- és lelőhely-felderítés, 

 a hadtörténeti örökség kutatására miniszteri rendeletben kijelölt örökségvédelmi szerv által 

fémkereső műszerrel végzett hadtörténeti örökségi helyszín felderítése, 

 tervszerű lőszermentesítés, 

 közmű-nyomvonal keresése, 

 háborús kegyelettel összefüggő feltárás, exhumálás. 

A Kötv. 20/A. §-át, vagyis, hogy a fémkereső műszer használata – a hivatás gyakorlásához 

jogszabályban meghatározott módon szükséges használat kivételével – hatósági engedély alapján 

végezhető feltárási tevékenység.  

A fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély alapján végezni tervezett tevékenység 

megkezdését megelőzően tíz nappal a tevékenység tényleges végzésének megkezdését a 

hatóságnak elektronikus úton be kell jelenteni. 
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A fémkereső műszer hivatáshoz nem kötött használatára vonatkozó jogerős engedélyt az engedélyes 

köteles a tevékenység végzése során magánál tartani, és a fémkereső műszer használatának 

ellenőrzésére jogosult szerv felszólítására bemutatni. 

Ha a tevékenység során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, az engedélyes köteles 

a Kötv. 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentést megtenni. 

Ha a tevékenység során régészeti emlék nem kerül elő, az engedélyes köteles a fémkereső műszer 

használatára vonatkozó engedély lejártát követő 30 napon belül a hatóságnak jelentést küldeni a 

végzett tevékenység leírásával, és nyilatkozni, hogy régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy nem 

került elő a fémkereső műszerrel végzett tevékenység során. 

 

A feltárásra jogosult intézmény által fémkereső műszerrel végzett lelet- és lelőhely-felderítés esetében 

a bejelentést a Kormányrendelet mellékletben meghatározott, és fentebb idézett adattartalommal kell 

megtenni. 

A feltárásra jogosult intézmény által fémkereső műszerrel végzett lelet- és lelőhely-felderítés végzése 

során a tevékenység végzője köteles a tevékenység végzése során magánál tartani a hatóság, 

valamint országos jelentőségű védett természeti terület esetén a működési területével érintett nemzeti 

park igazgatóság által kiadott, tudomásulvételről szóló értesítést, és azt a fémkereső műszer 

használatának ellenőrzésére jogosult szerv felszólítására bemutatni. 

A régészeti érték védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében örökségvédelmi felügyeleti szervként 

a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti Főosztály Műtárgy-

felügyeleti és Régészeti Osztály jár el. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szellemiségének megfelelően a szakági 

jogszabályok alkalmazásával jár el a Hatóság. 

 

A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 

azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési helyének, anyja 

nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes adatának kezelésére. 

 

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa 

vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is 

eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy. 

 

A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti döntéseit, 

és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 

A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az eljárást 

teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor előterjesztettnek kell 

tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell számítani. 

 

Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő kérelemre 

meghosszabbítható. 

 



37 
 

A hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az ügyfél a 

kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az erre megállapított 

határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozza a 

tényállás tisztázását.  

 

Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés 

véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig 

rendelkezhet. 

 

Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást 

folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás 

tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel 

megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell 

bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. Törvény vagy kormányrendelet közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy 

más irat bizonyítási eszközként történő alkalmazását. 

 

Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást tenni. 

 

Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem rendelkezik 

megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához 

különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét. 

 

Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző nem 

beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 

Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet 

terjeszthet elő. 

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás 

során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy - 

kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság 

kérelemre hitelesít. 

Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült 

minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, hatósági bizonyítvány kiállításával, 

kikötések esetén pedig végzéssel veszi tudomásul. 

A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására vonatkozó 

követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen. 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél, 

továbbá az eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a 

megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 
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A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt 

az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére 

költségmentességet engedélyezhet. 

Az örökségvédelmi eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs jogorvoslati lehetőség 

kizárólag bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

 

Az ügyintézés határideje: 

 teljes eljárás esetén 25 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 2004. évi XXXIV. törvény a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 

 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes 

és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról 

való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről 

 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek 

kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes 

szakterületeken szakvéleményt adó szervekről 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 
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6. A régészeti feltárás engedélyezése és bejelentése 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: 

Heves megye területén örökségvédelmi hatósági ügyekben a Heves Megyei Kormányhivatal, 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. jár el. 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: 

A régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelmet 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet mellékletben 

meghatározott adattartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatványon kell benyújtani. A 

régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelem adatlapján fel kell tüntetni, vagy ahhoz mellékelni kell  

a) a feltárni tervezett régészeti lelőhely nyilvántartási azonosítóját, az érintett telkek 

azonosítására alkalmas és a terület helyszínét, pontos kiterjedését, továbbá a feltárandó 

terület nagyságát egyértelműen, valamint értelmezhető léptékben ábrázoló helyszínrajzot,  

b) tervásatás esetén részletes kutatási programot, amely kitér az ismert és várható, a 

helyszínen megőrzendő régészeti emlék kezelésére, és a feltárás befejezését vagy egy évet 

meghaladó szünetelése esetén a feltárt régészeti örökség védelméről, valamint a feltárási 

terület rendeltetésszerű és biztonságos, az élet- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő 

használatához szükséges tereprendezési munkák elvégzésére,  

c) tervásatás esetén - ha nem azonos a feltárást végző intézménnyel - a leletanyagot 

véglegesen befogadó intézmény nyilatkozatát a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet mellékletben 

meghatározott adattartalmú formanyomtatvány alkalmazásával,  

d) tervásatás esetén a feltárás által érintett ingatlannal rendelkezni jogosult - az ingatlan 

régészeti célú igénybevételére vonatkozó - hozzájáruló nyilatkozatát,  

e) a különleges munkavégzési körülmények esetén követendő eljárásra vonatkozó leírást és 

indokolást,  

f) a régészeti feltárás keretében tervezett tevékenységek tételes költségbecslését a 68/2018. 

(IV. 9.) Korm. rendelet szerinti bontásban,  

g) a feltárásvezetőként megjelölt régész nyilatkozatát arról, hogy korábbi tevékenysége során 

dokumentációs kötelezettségét teljesítette,  

h) megelőző feltárás esetén a feltárás elvégzésére jogosult intézmény és a beruházó között 

létrejött, a megelőző feltárás elvégzésére vonatkozó szerződést,  

i) megelőző feltárás esetén az előzetes régészeti dokumentációt, ha annak elkészítése az 

adott esetben kötelező, vagy ha egyébként készült, valamint  

j) országos jelentőségű védett természeti területen tervezett régészeti feltárás esetén a 

természetvédelmi hatóság engedélyét.  

A régészeti feltárás engedélyezésére irányuló kérelmet és mellékleteit az Ásatási Bizottság 

szakmai szempontból véleményezi az eljárást megelőzően a feltárásra jogosult intézmény 

megkeresésére, vagy az eljárás során a hatóság megkeresésére. 

A bejelentés-köteles feltárási tevékenységek esetében azok megkezdése előtt legalább öt nappal be 

kell jelenteni lelőhelyenként elektronikus úton a hatóságnak, valamint országos jelentőségű védett 

természeti terület esetén a működési területével érintett nemzeti park igazgatóságnak a vonatkozó 

Kormányrendelet 4. melléklete szerinti adattartalommal: 

1. A lelőhely nyilvántartási azonosítója, amennyiben a feltárás ismert lelőhelyet érint 

2. A feltárást végzők adatai: 

2.1. A bejelentő neve, székhelyének címe 

2.2. A feltárás vezetőjének neve, beosztása, szakterülete 



40 
 

2.3. A feltárás vezetőjének munkatársai, beosztásuk, szakterületük 

3. A feltárás helye: 

3.1. Azonosításra alkalmas megjelölés  

3.2. Csatolt térkép azonosítási adatai: térképlap száma, térkép vetülete, térkép 

méretaránya 

3.3. EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták  

3.4. A feltárással érintett ingatlannak a bejelentő rendelkezésére álló helyrajzi száma 

3.5. A feltárandó terület (kutatási felület) nagysága, nyomvonal esetén hossza 

4. A feltárás adatai 

4.1. A tervezett régészeti feltárás módja 

4.2. A tervezett régészeti feltárás megkezdésének időpontja (év, hónap, nap) 

5. A feltárás tárgya 

5.1. A feltárandó régészeti jelenségek jellege 

5.2. A feltárandó régészeti jelenségek kora 

5.3. A feltárás előzményei 

5.4. Javaslat a leletanyag ideiglenes elhelyezésére 

5.5. A feltárás tervezett kezdete, várható időtartama, ütemezése 

5.6. A feltárás költségei és azok forrása 

5.7. Régészeti megfigyelés esetén a beruházó megnevezése (neve, székhelyének 

címe, képviselője), illetve annak megjelölése, hogy milyen beruházáshoz kapcsolódik 

a feltárás 

6. A leletanyag végleges befogadásáról szóló múzeumi nyilatkozat 

7. Térképmelléklet, amely egyértelműen ábrázolja a feltárási tevékenység helyszínét, a 

térképlapon olvashatóan feltüntetett koordinátákkal 

 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): 

A bejelentést, a kérelmet a hatósághoz hivatalos iratként személyesen, postai úton vagy az Eüsztv.-

ben meghatározott elektronikus formában lehet benyújtani a fent részletezett dokumentumok és 

mellékletek csatolásával. 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 

Az örökségvédelmi eljárás illetéke 3.000 forint. 

 

Az ügymenet leírása: 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 68/2018. (IV. 

9.) Korm. rendelet ben meghatározott engedéllyel végezhető.  

(1) A nyilvántartott régészeti lelőhely állapotromlásának minősül a réteg vagy rétegsor 

átvágása, a történeti összefüggés megszüntetése, a régészeti leletek eredeti helyükről történő 

elmozdítása régészeti feltárás nélkül.  

(2) A földmunkával járó beruházással el kell kerülni  

a) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet,  

b) a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és  

c) az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül 

megőrzendő régészeti emléket.  
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(3) A lelőhely állapotváltozásával járó régészeti feltárás esetén előnyben kell részesíteni az 

eredeti rétegsort és történeti összefüggést tartalmazó lelőhelyrész megtartását.  

Régészeti feltárás elvégzésére az alábbi intézmények jogosultak: 

 a Magyar Nemzeti Múzeum, 

 a Budapesti Történeti Múzeum, 

 a megyei hatókörű városi múzeumok, 

 a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeumok, 

 a régészet szakon mesterképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmények, 

 a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti 

Intézete, valamint 

 a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési 

Központ Nonprofit Zrt. 

 

Feltárási engedéllyel végezhető tevékenységek: 

 tervásatás: tudományos célból végzett, tudományos szempontok alapján előre tervezett 

régészeti feltárás,  

 próbafeltárás: a régészeti érdekű területek régészeti érintettségének megállapítása, a 

régészeti lelőhelyek állapotának felmérése, jellegének, térbeli kiterjedésének és 

rétegsorainak megállapítása, a próbafeltárást követő megelőző feltárás esetén a 

veszélyeztető források és a megelőző feltárás módjának és mértékének meghatározása 

vagy a lelőhelyek védelmi fokozatának megállapítása és osztályozása céljából végzett 

régészeti feltárás, 

 megelőző feltárás: írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel végzett régészeti 

feladatellátás, amely a földmunkával járó beavatkozások, fejlesztések, beruházások által 

érintett, nyilvántartott régészeti lelőhelyek feltárására irányul.  

Feltárási engedély nélkül végezhető, bejelentésköteles feltárási tevékenységek: 

 a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-felderítés: a 

légi felvételezés, a föld és víz alatti építmények és tárgyak vagy azok maradványainak, 

lenyomatainak geofizikai úton történő felmérése, a fémkereső műszerrel (detektorral) 

végzett lelettérképezés vagy -gyűjtés, geodéziai felmérés, és minden egyéb műszerrel 

folytatott olyan tevékenység, amely régészeti lelőhelyek vagy leletek felderítésére irányul, 

 a régészeti megfigyelés: a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő 

folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és 

dokumentálása, 

 a terepbejárás: minden olyan felszínen végzett kutatás, adatgyűjtés és kiértékelő 

dokumentálás, amely a régészeti örökség nem ismert elemének felfedezésére vagy a 

régészeti lelőhely állapotának ellenőrzésére, illetve azonosítására irányul, függetlenül 

attól, hogy együtt jár-e a leletek összegyűjtésével vagy sem, 

 az előzetes régészeti dokumentáció készítése során végzett próbafeltárás: az előzetes 

régészeti dokumentáció valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a 

régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, 

korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, 

valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és 

költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források 

feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres 
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lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült 

dokumentum.  

 a mentő feltárás: régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, váratlan 

előkerülése során alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű megmentésére 

irányuló azonnali beavatkozás. 

 

A régészeti érték védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében örökségvédelmi felügyeleti szervként 

a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti Főosztály Műtárgy-

felügyeleti és Régészeti Osztály jár el. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek megfelelően a szakági 

jogszabályok alkalmazásával jár el a Hatóság. 

 

A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője  

azonosítása  céljából  nevének,  születési  nevének,  születési idejének,  születési  helyének,  anyja  

nevének  lakcímének,  valamint  külön törvényben meghatározott személyes adatának kezelésére. 

 

Ha  törvény  nem  írja  elő  az  ügyfél  személyes  eljárását,  helyette  törvényes képviselője  vagy  az  

általa  vagy  törvényes  képviselője  által  meghatalmazott személy,  továbbá  az  ügyfél  és  

képviselője  együtt  is  eljárhat.  Az  ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 

személy. 

 

A hatóság hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti  döntéseit, 

és tart kapcsolatot az ügyféllel. 

 

A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az eljárást 

teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor előterjesztettnek kell 

tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell számítani. 

 

Ha a szabályosan benyújtott kérelem jogszabályban előírt mellékletei hiányosak, a hatóság a 

kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel határidő megjelölésével. A határidő kérelemre 

meghosszabbítható. 

 

A  hivatal az  eljárást megszüntetheti,  vagy  a  rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az ügyfél a 

kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az erre megállapított 

határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve  nyilatkozattételének  elmaradása megakadályozza  a  

tényállás  tisztázását.  

 

Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés 

véglegessé válásáig visszavonhatja, kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig 

rendelkezhet. 

 

Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást 

folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás 
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tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel 

megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell 

bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló 

bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. Törvény vagy kormányrendelet közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy 

más irat bizonyítási eszközként történő alkalmazását. 

 

Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. A tanúként megidézett személy köteles a 

meghallgatása végett megjelenni és – jogszabályban  meghatározott kivétellel – tanúvallomást tenni. 

 

Szakértőt  kell  meghallgatni,  vagy  szakértői  véleményt  kell  kérni,  ha  az  eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 

igénybevételét. 

 

Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző nem 

beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 

Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet 

terjeszthet elő. 

 

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás 

során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy - 

kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság 

kérelemre hitelesít. 

 

Engedélyezési eljárásnál a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült 

minden más kérdésben végzést bocsát ki. A bejelentést a hatóság, hatósági bizonyítvány kiállításával, 

kikötések esetén pedig végzéssel veszi tudomásul. 

 

A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására vonatkozó 

követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a lehető 

leggyorsabban lezárható legyen. 

 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél, 

továbbáaz eljárás egyéb résztvevője számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, 

és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

 

Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a 

megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 

A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt 

az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére 

költségmentességet engedélyezhet. 
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Az örökségvédelmi eljárásokban meghozott döntésekkel szemben nincs jogorvoslati lehetőség 

kizárólag bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

 

 

Az ügyintézés határideje: 

 

Nagyberuházás esetén 15 nap, egyéb esetben 25 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 2004. évi XXXIV. törvény a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 395/2012. (XII.20.) Korm. rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról 

 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség  védelmével kapcsolatos szabályokról 

 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 

 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 

eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 

kijelöléséről 

 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes 

és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról 

való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről 

 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek 

kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes 

szakterületeken szakvéleményt adó szervekről 

 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 

 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: - 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: - 


