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II. Törvények

2015. évi VI. törvény
egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról*

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 29. § (1c) és (6) bekezdésében a „földhivatali” 
szövegrészek helyébe az „ , a fővárosi és megyei kormányhivatal által kiadott” szöveg lép.

 (2) A Kkt. 36. § (3) bekezdésében a „közlekedési hatóság szakhatósági nyilatkozata” szövegrész helyébe a „közlekedési 
hatóság nyilatkozata” szöveg lép.

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
módosítása

2. § (1) A  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a  továbbiakban: Flt.) 
36/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36/A.  § (1) A  munkaadó – az  alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a  nevelőszülői foglalkoztatási 
jogviszony esetét kivéve – a munkaviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén, az utolsó munkában töltött 
napon köteles a munkanélküli igazolólapot a munkavállalónak átadni.
(2) A  munkaadó – ha a  nevelőszülő a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt álláskeresési járadék 
iránt kérelmet nyújt be – a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyról igazolólapot állít ki, és azt a  nevelőszülőnek 
átadja.”

 (2) Az Flt. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  járási hivatal mint állami foglalkoztatási szerv – általános szabályoktól 
eltérő – illetékességi területét rendeletben állapítsa meg.”

 (3) Az Flt. 47. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazás kap a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy a  36/A.  § szerinti igazolólap kiállítására, 
valamint annak tartalmára vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

 (4) Az Flt.
a) 36/B.  § (2)  bekezdésében а „nyugdíjbiztosítási igazgatóság” szövegrész helyébe а „nyugdíjbiztosítási 

igazgatási szerv” szöveg,
b) 54. § (10b) bekezdés b) pontjában az „az illetékes és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási 

szerve” szövegrész helyébe az  „a népegészségügyi feladatkörében eljáró illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal” szöveg,

c) 54. § (14a) bekezdés a) pontjában az „a munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási 
szerv” szöveg,

d) 56/A. § (1) bekezdés b) pontjában az „a munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „az állami foglalkozatási 
szerv” szöveg,

e) 57/B.  § (3)  bekezdés 2.  pont af )  alpontjában az „a munkaügyi központtal” szövegrész helyébe az „az állami 
foglalkoztatási szervvel” szöveg

lép.
 (5) Hatályát veszti az Flt. 58. § (7) bekezdése.

3. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

3. §  A csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 31.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az   
„az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek” szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóságnak” szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 3-i ülésnapján fogadta el.
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4. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi 
LXXXIV. törvény módosítása

4. §  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 
10.  §-ában az  „A fővárosi, megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő társadalombiztosítási 
igazgatási szervek” szövegrész helyébe az „A fővárosi és megyei kormányhivatalok” szöveg lép.

5. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

5. §  Hatályát veszti a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 18. § (3) bekezdése.

6. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

6. § (1) A  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a  továbbiakban: Bt.) 26/C.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  bányatelek területének az  (1)  bekezdés alapján hivatalból történt csökkentése miatt a  bányavállalkozót 
megillető kártalanításra a  Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. A  kártalanítási összeget 
az (1) bekezdés szerinti érintett hatóság köteles megfizetni – kivéve ha az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat 
alkalmával vagy a  bányafelügyelet hatósági eljárásában a  természeti, környezeti, műemléki vagy régészeti érték 
meglétét, vagy annak korábbi tényadatokra, geológiai adottságokra alapozott valószínűsíthetőségét a  szakkérdés 
vizsgálata során jelezte – az általa hozott határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül.”

 (2) A Bt. 43. § (9c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9c) Az  igazgatási szolgáltatási díjat – legfeljebb a  tárgyévre megállapított felügyeleti díj fizetési kötelezettség 
mértékéig – a felügyeleti díj fedezi.”

 (3) A Bt. 50/A. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap)
„a) a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a felügyeleti díj fizetésének, beszedésének, 
kezelésének, megosztásának és nyilvántartásának szabályait, az igazgatási szolgáltatási díjak alá nem tartozó eljárási 
költségek körét, mértékét és beszedésének, kezelésének, megosztásának, nyilvántartásának szabályait rendeletben 
állapítsa meg,”

 (4) A Bt.
a) 41/A.  § (1)  bekezdés f )  pontjában a  „bányakapitányságnak” szövegrész helyébe a  „bányafelügyeletnek” 

szöveg,
b) 47/C. § (2) bekezdés h) pontjában a „bányakapitányság” szövegrész helyébe a „bányászati hatáskörében eljáró 

illetékes kormányhivatal” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti a Bt. 43/A. § (9) bekezdésében az „– a földvédelmi szakhatósági eljárás kivételével –” szövegrész.

7. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

7. §  A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében és 13. § (3) bekezdésében a „munkaügyi 
központ” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

8. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 
módosítása

8. § (1) A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény
a) 4. § (2) és (4) bekezdésében a „felügyelőség” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság” szöveg,
b) 6. § (2) bekezdésében a „felügyelőségek” szövegrész helyébe az „a természetvédelmi hatóság” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a  védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 
3. §-ában az „(a továbbiakban: felügyelőség)” szövegrész.
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9. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

9. § (1) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) a következő 38/A. §-sal egészül ki:
„38/A.  § (1) A  védett természeti területre közvetlen kihatással lévő vagy azt közvetlenül érintő eljárásokban 
a természetvédelmi szempontok érvényesülését szakhatósági eljárás keretében vagy szakkérdésként kell vizsgálni.
(2) A hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján 
az természeti értéket vagy védett természeti területet veszélyeztetne vagy károsítana.”

 (2) A Ttv. 85. § (1) bekezdése a következő 13. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„13. a  természetvédelmi eljárások során vizsgálandó szakkérdéseket és más hatósági eljárásban vizsgálandó 
természetvédelmi szakkérdéseket.”

 (3) A  Ttv. 39.  § (1)  bekezdésében a  „más hatósági” szövegrész helyébe a  „hatósági” szöveg, a  „szakhatóságként” 
szövegrész helyébe a „ , ha a  szakhatósági közreműködés törvényben meghatározott eljárási feltételei fennállnak, 
szakhatóságként” szöveg lép.

10. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

10. § (1) A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltp.) 24. §-a a következő (6c) bekezdéssel 
egészül ki:
„(6c) A  fővárosi és megyei kormányhivatalnak a  (6b)  bekezdés rendelkezései alapján hozott döntésével szemben, 
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a kérelmező kifogást nyújthat be a kincstár részére.”

 (2) Az Ltp. 24. § (6b) bekezdésében a „kincstár kérelmező lakóhelye szerinti illetékes területi igazgatósága” szövegrész 
helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

11. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

11. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
a) 2. § (1) bekezdésében a „gyámhivatalok” szövegrész helyébe a „gyámhatóság” szöveg,
b) 5.  § k)  pontjában a  „fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve, a  fővárosi és megyei 

kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szakigazgatási szerve” szövegrész helyébe a „fővárosi és 
megyei kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg,

c) 68/A. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében a „kincstárnál” szövegrész helyébe 
a „fővárosi és megyei kormányhivatalnál” szöveg,

d) 93. § (8) bekezdésében az „a munkaügyi központtal” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szervvel” 
szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti a Gyvt. 96. § (7) bekezdésében „az állam fenntartói feladatainak ellátására” szövegrész.

12. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

12. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)
a) 64.  § (8)  bekezdésében az  „a rehabilitációs szakértői szerv vizsgálatán történő” szövegrész helyébe az   

„az egészségi állapot vizsgálata céljából” szöveg,
b) 75.  §-ában az  „a 72.  §-ban meghatározott rehabilitációs szakértői szerv szakhatósági állásfoglalására 

tekintettel utasították el” szövegrész helyébe az  „arra tekintettel utasították el, hogy az  igénylő nem 
megváltozott munkaképességű” szöveg,

c) 76.  §-ában az „A nyugellátásnak a  rehabilitációs szakértői szerv vizsgálata alapján történő megszüntetését” 
szövegrész helyébe a „Ha a hozzátartozói nyugellátást azért szüntetik meg, mert a nyugellátásban részesülő 
személy már nem megváltozott munkaképességű, a megszüntetést” szöveg,

d) 80.  § (2)  bekezdésében az  „eljárása, mulasztása vagy a  rehabilitációs szakértői szerv megalapozatlan 
szakhatósági állásfoglalása” szövegrész helyébe az „eljárása vagy mulasztása” szöveg

lép.
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 (2) Hatályát veszti a Tny.
a) 72. §-a,
b) 80. § (4) bekezdésében az „– a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész,
c) 80. § (4a) bekezdése.

13. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

13. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
a) 52.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az  „illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalnak” szövegrész helyébe 

az „illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg,
b) 52/A. § (2) bekezdésében a „földhivatali” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság által hozott” szöveg, 

az „a földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg,
c) 90.  § (3a)  bekezdésében a  „fővárosi, megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a  „fővárosi és megyei 

kormányhivatal” szöveg
lép.

14. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

14. § (1) Az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a  továbbiakban: Eütv.) 148.  § (3)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Tanács tagja)
„b) az  adott térségben működő fővárosi és megyei kormányhivatal egy-egy népegészségügyi feladatokért felelős 
képviselője,”

 (2) Az Eütv.
a) 228.  § (4)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában és b)  pont ba)  alpontjában az  „a megyei vagy fővárosi 

tisztifőorvos” szövegrészek helyébe az „az egészségügyi államigazgatási szerv”,
b) 229. § (3) bekezdésében az „a megyei tisztifőorvos” szövegrészek helyébe az „az egészségügyi államigazgatási 

szerv”,
c) 232/B.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „a megyei tisztifőorvos” szövegrész helyébe az  „az egészségügyi 

államigazgatási szerv”
szöveg lép.

15. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
módosítása

15. § (1) A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: 
Fot.) 23/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23/C.  § A  fővárosi és megyei kormányhivatal az  eljárásában a  súlyosan fogyatékos állapotot szakkérdésként 
vizsgálja.”

 (2) A Fot.
a) 23/B. § (1) és (2) bekezdésében, 23/E. § (1) és (7) bekezdésében a „kincstár” szövegrész helyébe a „fővárosi és 

megyei kormányhivatal” szöveg,
b) 23/D. § (3) bekezdésében a „kincstárat” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalt” szöveg,
c) 23/E.  § (9)  bekezdésében a „kincstár” szövegrészek helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg, 

a „kincstárnak” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg,
d) 23/F.  § (1)  bekezdésében a „kincstár” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint 

a  fogyatékossági támogatás ügyében másodfokon eljáró hatóság (a  továbbiakban együtt: nyilvántartást 
vezető szerv)” szöveg,

e) 23/F. § (2), (4a) és (5) bekezdésében a „kincstár” szövegrész helyébe a „nyilvántartást vezető szerv” szöveg,
f ) 23/F.  § (4)  bekezdésében az „Az e  törvény felhatalmazása alapján nyilvántartást vezető szervek” szövegrész 

helyébe az „A nyilvántartást vezető szervek” szöveg
lép.



2334 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 29. szám 

16. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami 
felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

16. §  A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi 
XXXIX. törvény 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és 
az  Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős egészségbiztosítási szerv központi költségvetési szervek, amelyek 
költségvetését – a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kivételével – a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 
költségvetésében kell meghatározni.”

17. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

17. § (1) A  családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a  továbbiakban: Cst.) 37.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  gyámhatóság a  családi pótlék természetbeni nyújtását rendeli el, a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
a gyámhatóság határozatában foglaltak szerint intézkedik az ellátásnak az e célból számára a kincstárnál megnyitott 
családtámogatási folyószámlára történő utalásáról.”

 (2) A Cst. VI. Fejezete a következő 49/B. §-sal és 49/C. §-sal egészül ki:
„49/B. § (1) A családtámogatási ellátásokkal és a fogyatékossági ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására 
jogosult hatóság a családtámogatási ellátásokkal és a fogyatékossági ellátásokkal kapcsolatosan egységes szociális 
nyilvántartást vezet. A  családtámogatási ellátásokkal és a  fogyatékossági ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések 
elbírálására jogosult hatóság az  egységes szociális nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok 
ellátásával államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg, kivéve 
ha e  korlátozás alól a  szakmai irányító miniszter előterjesztésére a  közigazgatási informatika infrastrukturális 
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások 
fokozottabb védelméről szóló törvényben meghatározott egyedi felmentést ad.
(2) A  fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések 
elbírálására jogosult hatóság a  családtámogatási ellátások megállapítása, folyósítása és a  jogosultság ellenőrzése 
céljából a  támogatások visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig az  egységes szociális nyilvántartás 
keretében jogosult kezelni a családtámogatási ellátásban részesülő személy, valamint ha az ellátást más személyre 
tekintettel állapítják meg, úgy e személy
a) természetes személyazonosító adatát,
b) társadalombiztosítási azonosító jelét, és
c) ellátásának jogcímére és összegére vonatkozó adatokat.
(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a fogyatékossági ellátással kapcsolatos fellebbezések elbírálására 
jogosult hatóság a  fogyatékossági ellátások megállapítása, folyósítása és a  jogosultság ellenőrzése céljából 
a  támogatások visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig az  egységes szociális nyilvántartás keretében 
jogosult kezelni a fogyatékossági ellátásban részesülő személy
a) természetes személyazonosító adatát,
b) társadalombiztosítási azonosító jelét, és
c) ellátásának jogcímére és összegére vonatkozó adatokat.
49/C.  § (1) Az  egységes szociális nyilvántartás a  családtámogatási ellátás jogcíme és összege adatkör, valamint 
a fogyatékossági ellátás jogcíme és összege adatkör tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(2) Az egységes szociális nyilvántartásból
a) a települési önkormányzat jegyzője az általa megállapított támogatások feltételeinek meghatározása érdekében 
szükséges adatokat,
b) a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala az  Szt. szerint a  hatáskörébe tartozó 
pénzbeli és természetbeni ellátások feltételeinek meghatározása érdekében szükséges adatokat,
c) a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala a  Gyvt. szerint a  hatáskörébe tartozó 
pénzbeli ellátások feltételeinek meghatározása érdekében, valamint az  iskoláztatási támogatás szüneteltetésével 
kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges adatokat,
d) a  Diákhitel Központ Zrt. a  célzott kamattámogatás megállapításához és a  Diákhitel Központ Zrt. célzott 
kamattámogatás megállapításával összefüggő döntésével szemben benyújtott kifogás elbírálására jogosult szerv 
a kifogás elbírálásához szükséges adatokat,
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e) a  települési önkormányzat képviselő-testülete az  Szt. szerint a  hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni 
ellátások feltételeinek meghatározása érdekében szükséges adatokat,
f ) a menekültügyi hatóság a menedékjogról szóló törvény szerint a hatáskörébe tartozó támogatások jogosultsági 
feltételeinek meghatározása érdekében szükséges adatokat
közvetlen lekérdezéssel díjmentesen elérheti.
(3) A  fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések 
elbírálására jogosult hatóság a 49/B. § (2) bekezdés a) és b) pontjában és a 49/B. § (3) bekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott adatok pontosságának ellenőrzése érdekében adategyeztetést folytathat az  egészségbiztosítási 
szervvel. Az adategyeztetés módjáról a családtámogatási ellátásokkal és a  fogyatékossági ellátásokkal kapcsolatos 
fellebbezések elbírálására jogosult hatóság és az egészségbiztosítási szerv megállapodást köt.”

 (3) A Cst.
a) 15. § (1) bekezdés b) pontjában a „kincstárnál” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnál” 

szöveg,
b) 15. § (3) bekezdésében a „kincstár” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
c) 22.  §-ában, 43.  § (5) és (6)  bekezdésében, 45.  § (1)  bekezdésében, 48.  § (2) és (3)  bekezdésében, 49.  § 

(1) bekezdésében a „kincstár” szövegrész helyébe a „családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések 
elbírálására jogosult hatóság” szöveg,

d) 35.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 36/A.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 37.  § (7)  bekezdésében, 43.  § 
(4) bekezdésében, a „kincstár” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,

e) 36/A.  § (1)  bekezdésében az  „adatot szolgáltat a  kincstár” szövegrész helyébe az  „az egységes szociális 
nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat ellátó szerven, szervezeten keresztül adatot 
szolgáltat a fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg, valamint az „oktatási hivatal és a kincstár” szövegrész 
helyébe az  „oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására 
kijelölt szerv és a  családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálására jogosult hatóság” 
szöveg,

f ) 37. § (9) bekezdésében a „kincstárnak” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg,
g) 49. § (2) bekezdésében a „kincstár” szövegrész helyébe a „családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében 

eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

 (4) Hatályát veszti a Cst. 34. § (3) bekezdése.

18. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

18. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19.  § (1)  bekezdés v)  pontjában 
a  „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség” szövegrész helyébe a  „környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóság” szöveg lép.

19. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

19. § (1) Az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.) 72.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(6) A  lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő − (5)  bekezdésben meghatározottakon kívül eső − állami 
követeléseket a kormányhivatal érvényesíti. A közigazgatási hatósági eljárás keretében hozott jogerős határozatban 
szereplő követelés köztartozásnak minősül, amit az állami adóhatóság adók módjára hajt be.”

 (2) Az Art.
a) 10.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és 

megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)” szöveg,
b) 11.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal)” 

szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg
lép.
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20. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 
2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

20. §  A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi  
CXXVIII. törvény 17/C.  § (2)  bekezdés h)  pontjában a  „bányakapitányság” szövegrész helyébe a  „bányászati 
hatáskörében eljáró illetékes kormányhivatal” szöveg lép.

21. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény módosítása

21. §  Hatályát veszti a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 58. § (3) bekezdése.

22. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
módosítása

22. §  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 14.  §-a 
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a 44. § (1) bekezdése szerinti szakkérdést a hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
vizsgálja, a  szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban kormányrendelet e  törvény rendelkezéseitől eltérő szabályokat 
állapíthat meg, ennek során elrendelheti e törvény szakhatósági eljárásra vonatkozó egyes szabályainak megfelelő 
alkalmazását.”

23. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása

23. §  A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6.  § (5)  bekezdés b)  pontjában és 
(7) bekezdésében a „gyámhivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatala” szöveg lép.

24. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
módosítása

24. §  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 102. § (3) bekezdés 
e)  pontjában az  „az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget” szövegrész helyébe az  „a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóságot” szöveg lép.

25. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

25. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a  továbbiakban: Vagyontv.) 66. §-a a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Más személy tulajdonában lévő ingatlanon a  lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban az  állam 
javára fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom érvényesítésével, törlésével, az  azzal való 
rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozat megtételére az  állam nevében a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
jogosult.”

 (2) A Vagyontv.
a) 66. § (1) bekezdésében az „ha jogszabály” szövegrész helyébe az „az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel és ha 

jogszabály” szöveg,
b) 69/A.  § (1)  bekezdésében az „a földhivatali nyilvántartás” szövegrész helyébe az „az ingatlan-nyilvántartás” 

szöveg
lép.

26. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

26. §  A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 25.  § (2)  bekezdésében az  „illetékes megyei, fővárosi 
kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának” szövegrész helyébe az  „illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak” szöveg lép.
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27. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló  
2010. évi CXXVI. törvény módosítása

27. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és 
a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a  továbbiakban: Khtv.) 
1. §-a a következő 3. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„3. szakmai irányító miniszter: ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben az adott feladatkörrel rendelkező miniszter.”

 (2) A Khtv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből 
és járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokból (a továbbiakban együtt: járási hivatal) áll.
(2) A  járási hivatal a  jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja. A  járási hivatal által ellátandó 
egyedi ügyben a fővárosi és megyei kormányhivatal utasítási joggal nem rendelkezik.”

 (3) A Khtv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § A  fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatát a  miniszter – a  szakmai irányító 
miniszter által irányított feladatok tekintetében a szakmai irányító miniszter véleményének kikérésével – normatív 
utasításban adja ki.”

 (4) A Khtv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatalt az  ebben az  alcímben meghatározott eltérésekkel a  Kormány 
a  miniszter útján irányítja. A  szakmai irányító miniszter által irányított feladatok ellátásával összefüggő ágazati és 
szakpolitikai kérdésekben a szakmai irányító miniszter egyedi utasítást adhat a kormánymegbízottnak.
(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal tekintetében – a kormányhivatal alapítása, a kormánymegbízott kinevezése 
és felmentése kivételével – az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 9.  §-ában 
meghatározott hatásköröket a miniszter gyakorolja.
(3) Kormányrendelet rendelkezhet úgy, hogy
a) ügyek egyes csoportjaival összefüggésben az Áht. 9. § f )−i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és 
a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a szakmai irányító miniszter,
b) közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az  Áht. 9.  § f ) és g)  pontjában, valamint kizárólag ezekhez 
kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvényben foglaltak szerint a  fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, illetve 
a felügyeleti szerv
gyakorolja.
(4) A  miniszter a  szakmai irányító miniszter közreműködésével a  fővárosi és megyei kormányhivatal bármely 
tevékenysége tekintetében törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést folytathat le.
(5) A szakmai irányító miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatal általa irányított szakmai feladatai tekintetében 
a miniszter közreműködésével hatékonysági ellenőrzést folytathat le.”

 (5) A Khtv. 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  kormánymegbízott részére – megbízatásának időtartamára, kormánymegbízotti jogállásának igazolására – 
a miniszterelnök igazolványt állít ki. Az  igazolvány a kormánymegbízott nevét, arcképmását és a betöltött közjogi 
tisztség megnevezését tartalmazza.”

 (6) A Khtv. a következő 11/A−11/C. §-sal egészül ki:
„11/A.  § (1) A  kormánymegbízott feladat- és hatáskörének gyakorlásáért a  miniszterelnöknek politikai, a  szakmai 
irányító miniszternek szakmai felelősséggel tartozik.
(2) A  kormánymegbízott a  tisztségéből eredő kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért való fegyelmi, 
illetve kártérítési felelősségével összefüggésben a  munkáltatói jogkör gyakorlója a  miniszter. A  miniszter által 
a  fegyelmi, illetve kártérítési felelősség megállapítása iránt indított eljárásban tanács jár el, amelynek tagjait 
a  miniszter jelöli ki. A  kijelölt vizsgálóbiztosnak legalább államtitkári megbízatást betöltő állami vezetőnek kell 
lennie. A  fegyelmi, illetve kártérítési eljárás szabályaira egyebekben a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
11/B.  § (1) A  kormánymegbízottat minden naptári évben harmincöt munkanap szabadság illeti meg. 
A kormánymegbízottat rendkívüli munkavégzése után külön szabadidő nem illeti meg.
(2) A kormánymegbízott jubileumi jutalomra nem jogosult.
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11/C.  § (1) A  kormánymegbízott a  megbízatása keletkezését követő harminc napon belül, majd azt követően 
évente, valamint a  megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül az  egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) szerinti vagyonnyilatkozatot tesz, amelyhez 
csatolni köteles a  vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek (továbbiakban együtt: 
családtag) Vnytv. szerinti vagyonnyilatkozatát.
(2) A vagyonnyilatkozatot a miniszter kezeli.
(3) A  Vnytv. 9.  §-át, 10.  §-át és 14−16.  §-át kell alkalmazni a  kormánymegbízottal szemben lefolytatható 
vagyongyarapodási vizsgálat, valamint a kormánymegbízott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségszegése esetén.”

 (7) A Khtv. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A főigazgató a kormánymegbízott általános helyettese.”

 (8) A Khtv. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  főigazgató minisztériumi főosztályvezetői besorolású, határozatlan időre kinevezett kormánytisztviselő. 
A  főigazgató illetményét a  munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy az  illetmény az  illetményalap 
huszonhatszorosát nem haladhatja meg.”

 (9) A Khtv. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az igazgatót a főigazgató javaslatára a kormánymegbízott nevezi ki és menti fel. Az igazgató felett – a kinevezés, 
a  felmentés, a  fegyelmi eljárás megindítása, valamint a  fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a  munkáltatói 
jogokat a főigazgató gyakorolja. A főigazgatói munkakör betöltetlensége vagy a főigazgató akadályoztatása esetén 
az igazgató kinevezéséről a kormánymegbízott dönt.”

 (10) A Khtv. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  igazgató minisztériumi főosztályvezető-helyettesi besorolású, határozatlan időre kinevezett 
kormánytisztviselő. Az  igazgató illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy az  illetmény 
az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg.”

 (11) A Khtv. 20/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A járási hivatalt a járási hivatalvezető (a továbbiakban: hivatalvezető) vezeti. A járási hivatalban – jogszabályban 
meghatározottak szerint – kormányablak és okmányiroda működik.”

 (12) A Khtv. 20/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/C.  § (1) A  kormánymegbízott gyakorolja a  járási hivatal vezetője helyett a  járási hivatal kormánytisztviselői és 
munkavállalói tekintetében
a) munkaidő-beosztás meghatározására,
b) a rendkívüli munkaidő elrendelésére,
c) az utasításadásra,
d) a munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és iránymutatás megadására
vonatkozó munkáltatói jogokat.
(2) A  kormánymegbízott a  járási hivatal kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében az  (1)  bekezdésben 
meghatározott munkáltatói jogokat célhoz kötötten, meghatározott esemény vagy történés bekövetkezte 
esetén, továbbá a  szakkérdések elbírálásával összefüggő feladatok hatékony ellátása érdekében gyakorolhatja. 
A  kormánymegbízott az  érintett hivatalvezetőket írásban tájékoztatja az  általa elrendelt intézkedésekről. 
Amennyiben az  intézkedés elrendelése okafogyottá válik, a kormánymegbízott haladéktalanul írásban visszavonja 
a döntését.”

 (13) A Khtv. 21. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„c) a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási hivatalok irányításának részletes szabályait,”
(rendeletben határozza meg.)

 (14) A Khtv. 21. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„d) az 1. § 3. pontjában meghatározott rendelkezéstől eltérő szakmai irányító minisztert”
(rendeletben határozza meg.)

 (15) A Khtv. 21/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a  miniszter, hogy a  fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére 
vonatkozó szakmai követelményeket – a  szakmai irányító miniszter véleményének kikérésével – rendeletben 
határozza meg.”
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28. §  A Khtv.
a) 8. §-ában a „szakmai irányító szerv vezetőjének” szövegrész helyébe a „szakmai irányító miniszter” szöveg,
b) 10. § (4) bekezdésében a „köztársasági elnök” szövegrész helyébe a „miniszterelnök” szöveg,
c) 15.  § (1)  bekezdésében „törzshivatal” szövegrész helyébe a  „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg, 

a „törzshivatalnál” szövegrészek helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnál” szöveg,
d) 17.  § (2)  bekezdésében a  „törzshivatalának és szakigazgatási szerveinek vezetői” szövegrész helyébe 

a „főigazgatója, igazgatója és főosztályvezetői” szöveg
lép.

29. §  Hatályát veszti a Khtv.
a) 3. alcíme,
b) 7. §-a,
c) 11. § (4) bekezdése,
d) 7. alcíme,
e) 15. § (2)−(4) bekezdése,
f ) 20. § b) pontja,
g) 20/B. §-ában az „− a járási szakigazgatási szerv esetében a járási szakigazgatási szerv vezetője véleményének 

kikérését követően −” szövegrész,
h) 20/F. §-a,
i) 21. § b) pontja.

28. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

30. §  A közfoglalkoztatásról és a  közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló  
2011. évi CVI. törvény 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 
népegészségügyi szakigazgatási szerve” szövegrész helyébe az  „az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal” 
szöveg lép.

29. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

31. §  Hatályát veszti a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 27. § (4) bekezdés b) pontja.

30. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló  
2011. évi CLV. törvény módosítása

32. § (1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: 
Szht.)
a) 5.  § e)  pont eb)  alpontjában a  „fővárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központ szakigazgatási 

szervéhez” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalhoz” szöveg,
b) 19/A. § (4) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központ szakigazgatási szervnek” 

szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalnak” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az Szht. 26. § (4) bekezdése.

31. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása

33. §  A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 24/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „a földhivatali nyilvántartásban” 
szövegrész helyébe az „az ingatlan-nyilvántartásban” szöveg lép.



2340 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 29. szám 

32. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

34. §  Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló  
2011. évi CLXXV. törvény 9/B.  § (6)  bekezdés d)  pontjában az  „az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget” 
szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot” szöveg lép.

33. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

35. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 106. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„106.  § A  kincstár a  közoktatási, szociális, valamint gyermekvédelmi és gyermekjóléti célból a  helyi 
önkormányzatoknak, helyi nemzetiségi önkormányzatoknak biztosított támogatások, továbbá a  nem állami 
intézmény fenntartójának biztosított normatív és egyéb hozzájárulások jogszabályban megállapított feltételeinek 
ellenőrzése céljából jogosult a  fenntartók és a  fenntartott intézmények ellátotti körébe tartozók neve, születési 
helye és ideje, anyja neve, lakóhelye, tanulói azonosítója, pedagógus azonosítója, társadalombiztosítási azonosító 
jele, továbbá az ellátás jogcíme és összege adatainak kezelésére. A kincstár ezen személyes adatokat a támogatással 
való elszámolási határidejének lejártát követő öt évig, vagy – ha az későbbi – a jogerős közigazgatási határozat ellen 
benyújtott keresetet elbíráló peres eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedésének napjáig kezelheti.”

 (2) Az Áht. 69. alcíme a következő 106/C. §-sal egészül ki:
„106/C.  § (1) A  lakáscélú állami támogatást nyújtó hitelintézet a  támogatási szerződés megkötésének, 
módosításának, illetve megszűnésének időpontjától számított harminc napon belül továbbítja a  lakáscélú állami 
támogatásban részesülő személy és – ha a  támogatás megállapításának a  támogatottnak más személlyel való 
együttköltözése a feltétele – az együttköltöző személy természetes személyazonosító adatait, adóazonosító jelét és 
a  támogatási szerződésben vállalt kötelezettségekre vonatkozó adatokat a  kincstár részére. A  kincstár a  lakáscélú 
állami támogatást nyújtó hitelintézet által továbbított adatokról nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a kincstár és a fővárosi és megyei kormányhivatal a lakáscélú állami támogatás 
szabályszerű igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából a  támogatásra vonatkozó visszakövetelési 
jog vagy a  támogatással megszerzett ingatlanon az  állami igényt biztosító jelzálogjog, illetve elidegenítési és 
terhelési tilalom fennállásáig jogosult kezelni.
(3) Az állami adóhatóság a lakáscélú állami támogatások megállapítása és ellenőrzése céljából a fővárosi és megyei 
kormányhivatal, illetve a  kincstár részére teljesített adatszolgáltatása keretében törvényben meghatározott 
személyes adatok mellett feltünteti a  lakáscélú állami támogatásban részesülő személy adóazonosító jelét 
is. A  fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve a  kincstár a  jogosulatlan támogatások igénybe vevőiről 
adóazonosító jel feltüntetésével tájékoztatja az  állami adóhatóságot, ha a  jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
visszakövetelésére vagy behajtására az állami adóhatóság jogosult.”

 (3) Az Áht.
a) 47. § (1) bekezdésében az „Az” szövegrész helyébe az „A Kormány az  irányítása vagy felügyelete alá tartozó 

költségvetési szerv szabad előirányzatai, az” szöveg,
b) 53/A.  § (3)  bekezdésében a „módjára hajtja” szövegrész helyébe a „módjára, a  14.  § (3)  bekezdése szerinti 

fejezetből nyújtott költségvetési támogatás esetén a 60/A. § (2) bekezdésében meghatározott módon hajtja” 
szöveg,

c) 84.  § (4)  bekezdésében a „fel.” szövegrész helyébe a „fel. Ez  az  előírás nem vonatkozik a  naptári éven belül 
lejáró, Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügyletre, amelynek fedezetéül a helyi önkormányzatok általános 
működésének és ágazati feladatainak támogatása felhasználható.” szöveg,

d) 98.  §-ában a „lakásépítési támogatással” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési kedvezményével” 
szöveg,

e) 111.  § (24)  bekezdésében a „ki.” szövegrész helyébe a „ki. A  helyi önkormányzat által 2013. évben a  14.  § 
(3)  bekezdése szerinti fejezetből igénybe vett támogatások elszámolására és felülvizsgálatára e  törvény  
2014. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.” szöveg,

f ) 111. § (28) bekezdésében a „2015. április” szövegrész helyébe a „2016. január” szöveg
lép.
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 (4) Hatályát veszti az Áht.
a) 45. § (2) bekezdésében az „a) és b) pontja” szövegrész,
b) 109. § (4) bekezdése.

34. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

36. § (1) Hatályát veszti a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a  továbbiakban: Kttv.) 136.  § 
(1)  bekezdésében az  „A megyei, fővárosi kormányhivatal főigazgatójának és igazgatójának az  illetményét 
a  munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy a  főigazgató esetében az  illetmény az  illetményalap 
huszonhatszorosát, igazgató esetében az  illetmény az  illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg.” 
szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a Kttv. 136. § (3) bekezdésében a „ , valamint a megyei, fővárosi kormányhivatal szakigazgatási szerve” 
szövegrész.

35. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

37. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 5.  melléklet 7.  pont b)  alpontjában az  „a munkaügyi 
központok és kirendeltségeik” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szerv” szöveg lép.

36. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

38. §  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 36.  § (4)  bekezdésében az „az érintett 
szakigazgatási szervezetekkel” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatallal” szöveg lép.

37. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 
módosítása

39. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. § (1) bekezdés 
a)  pontjában a „mezőgazdasági szakigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” 
szöveg lép.

38. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

40. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 51. § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az erdőnek minősülő földre vonatkozó haszonbérleti szerződés esetén a (3) és (4) bekezdésben meghatározott 
esetben az  eljáró hatóság vizsgálja az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló törvényben 
meghatározott feltételek fennállását.”

 (2) A Földforgalmi tv. 53. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A mezőgazdasági igazgatási szerv – az  51.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott eseteken túl – a  haszonbérleti 
szerződés jóváhagyását megtagadja ha]
„f ) az erdőnek minősülő föld haszonbérbe adása esetén a szerződés nem felel meg az erdőről, az erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott feltételeknek.”

 (3) A  Földforgalmi tv. 70.  § (1)  bekezdésében a  „földhivatalhoz” szövegrész helyébe a  „járási (fővárosi kerületi) 
hivatalhoz” szöveg lép.

 (4) Hatályát veszti a Földforgalmi tv. 51. § (6) bekezdése.

39. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

41. §  Hatályát veszti a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 82. §-a.
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40. Záró rendelkezések

42. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel − 2015. április 1-jén lép hatályba.
 (2) A 35. § (3) bekezdés d) pontja 2015. július 1-jén lép hatályba.

43. §  E törvény
a) 31. §-a az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése,
b) 40. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Kövér László s. k,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2015. évi VII. törvény
a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos 
egyes törvények módosításáról*

Az Országgyűlés
az Alaptörvény Q) cikkében és a 25/2009. (IV. 2.) OGY határozatban foglaltak még teljesebb megvalósulása érdekében,
felismerve, hogy Magyarország energiafüggőségének csökkentése olyan alapvető nemzetgazdasági érdek, amely egyúttal 
a fenntartható fejlődést is szolgálja,
leszögezve, hogy a  Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos, a  Magyarország Kormánya és az  Oroszországi 
Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvény 1. cikkének 1. pontjában meghatározott két új 5–6. atomerőművi blokkok tervezésére, 
beszerzésére, létesítésére, üzembe helyezésére és üzemeltetésre történő előkészítésre irányuló beruházás alapvető fontossággal 
bír e cél elérése érdekében,
abbeli meggyőződésének hangot adva, hogy a jog eszközével a nemzetgazdasági, a nemzetközi és az európai uniós tagságból 
fakadó érdekek az Alaptörvényből fakadó kötelezettségekkel összhangba hozhatók,
annak érdekében, hogy a  Paksi Atomerőmű kapacitása, hosszú távú működése fenntartható legyen, és ezáltal az  MVM Paksi 
Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  Egyezmény idézett rendelkezése szerinti új 5–6. atomerőművi blokkok 
jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására felkészüljön, illetve minél hamarabb készen álljon,
tiszteletben tartva Magyarországnak az atomenergia békés célú alkalmazása körében irányadó európai uniós és nemzetközi jogi 
kötelezettségeit,
a következő törvényt alkotja:

1. Alapvető rendelkezések

1. § (1) A  törvény hatálya a  Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos minden olyan beruházási 
tevékenységre kiterjed, amely a  Paksi Atomerőmű kapacitásának a  Magyarország Kormánya és az  Oroszországi 
Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló 
Egyezmény kihirdetéséről szóló 2014. évi II. törvény (a  továbbiakban: Egyezmény) 3.  §-ában foglalt 1.  cikkének 
1.  pontjában meghatározott két új 5–6. atomerőművi blokkokkal történő fenntartásához szükséges minden 
építménnyel és berendezéssel, annak tervezésével, beszerzésével, létesítésével, üzembe helyezésével, valamint 
az üzemeltetésre történő előkészítésével közvetlenül összefügg (a továbbiakban együtt: Beruházás).

 (2) A Beruházás nemzetgazdasági szempontból különös jelentőséggel bír.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 3-i ülésnapján fogadta el.
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2. Értelmező rendelkezések

2. §  E törvény alkalmazásában:
a) Alvállalkozó: mindazon természetes és jogi személy, aki vagy amely a  Fővállalkozóval, illetve bármely 

alvállalkozójával a 3. § (1) bekezdése szerinti szerződést köt;
b) Fővállalkozó: az Egyezmény 3. cikk 1. pontja szerint kijelölt fővállalkozója;
c) gazdálkodó szervezet: a  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396.  §-a szerinti gazdálkodó 

szervezet;
d) foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a  jogviszony tárgya a  foglalkoztató 

részére ellenérték fejében végzett munkavégzés.

3. A Beruházást érintő különös polgári jogi és munkajogi rendelkezések

3. § (1) A  Beruházással összefüggő, az  Egyezmény 8.  cikke szerinti Megvalósítási Megállapodások (a  továbbiakban: 
Megvalósítási Megállapodások) végrehajtására irányuló szerződést, alvállalkozási szerződést a  Beruházás 
Fővállalkozója, valamint a  Fővállalkozó alvállalkozója, vagy az  Egyezmény 3.  cikk 2.  pontja szerinti megrendelője 
(a továbbiakban: Megrendelő) kizárólag olyan gazdálkodó szervezettel köthet, amely a minősített adat védelméről 
szóló törvény szerinti telephely-biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.

 (2) A  Megvalósítási Megállapodások alapján megvalósuló, a  Fővállalkozó által lefolytatott beszerzések 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (1) bekezdés d) pontja szerinti beszerzésnek tekintendők azzal, 
hogy a Fővállalkozó e beszerzései során az Egyezmény 3. cikk 6. pontjában és a Megvalósítási Megállapodásokban 
meghatározott eljárási szabályok szerint jár el.

 (3) A Fővállalkozó és az Alvállalkozó a Beruházással kapcsolatos minden szerződését köteles írásban dokumentálni.
 (4) A Beruházással összefüggő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti 

kivitelezési szerződések tekintetében nem kell alkalmazni az építtetői fedezetkezelésre vonatkozó rendelkezéseket, 
továbbá a nyomvonal jellegű építményekre, létesítményekre, építményszerkezetekre és azok műtárgyaira az azokra 
alkalmazandó kötelező alkalmassági időre vonatkozó rendelkezéseket.

 (5) A  Beruházással összefüggésben megkötött vállalkozási, illetve alvállalkozási szerződést érintően törvényes 
zálogjogot sem szerződéssel nem lehet kikötni, sem pedig törvényes zálogjog nem keletkezik.

 (6) A  Beruházással összefüggő polgári jogi szerződésekben a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 17.  § 
(3) bekezdésétől eltérően irányadóként a magyar nyelv mellett az angol nyelv alkalmazása is kiköthető.

 (7) A  Beruházással összefüggő létesítési és építési engedélyezési eljárás lefolytatására jogosult hatóság munkáját 
nemzetközi szakmai tanácsadó testület segíti.

4. § (1) Az alvállalkozó köteles biztosítani a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti egyenlő bánásmód 
követelményét. Az alvállalkozó a Beruházás megvalósítását szolgáló foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése 
során az azonos vagy hasonló iparágakban hasonló munkakört betöltők átlagjövedelmét köteles alapul venni.

 (2) A  Fővállalkozó, illetve az  alvállalkozó köteles felhívni az  alvállalkozó, illetve a  további alvállalkozók figyelmét arra, 
hogy az  (1)  bekezdésben foglaltaknak folyamatosan meg kell felelnie, ennek ellenőrzése a  munkaügyi ellenőrzés 
szabályai szerint történik.

4. Adatokhoz való hozzáférés

5. §  A Megvalósítási Megállapodásokban és a Beruházással összefüggésben az Egyezmény 3. cikk 1. pontja szerinti Orosz 
Kijelölt Szervezet és annak alvállalkozói, valamint az Egyezmény 3. cikk 2. pontja szerinti Magyar Kijelölt Szervezet 
és alvállalkozói által kötött szerződésekben foglalt üzleti és műszaki adatok, valamint az  ezen Megvalósítási 
Megállapodások, szerződések és az Egyezmény előkészítésével, megkötésével kapcsolatos üzleti és műszaki adatok, 
valamint az  ezekkel összefüggő döntések megalapozását szolgáló adatok az  információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (2) bekezdés b) és h) pontjára figyelemmel – azok 
keletkezésétől számított 30 évig – közérdekű adatként nem ismerhetőek meg.
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5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 23. § és a 27. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.
 (3) A 10. és a 11. § 2015. július 1. napján lép hatályba.
 (4) A  20.  § (2)  bekezdése, a  21.  §, a  24.  §, a  28.  § (2)  bekezdése, a  30.  § 21.  pontja, a  31.  § (1)  bekezdés c)–g)  pontja, 

valamint a 32. § 2016. január 1. napján lép hatályba.

7. §  Ez a törvény
a) a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi 

keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelvnek,
b) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló 2009. június 

25-i 2009/71/EURATOM tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

6. Módosuló rendelkezések

8. § (1) A  tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 1.  §-a 
a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Kamarai tagság nélkül végezhet mérnöki, építészeti, illetve építészeti-műszaki tervezési szakértői 
tevékenységet az, aki az  atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a  továbbiakban: Atv.) hatálya alá tartozó 
építményekkel, létesítményekkel összefüggésben végez mérnöki, építészeti, illetve építészeti-műszaki tervezési 
szakértői tevékenységet. A szakmagyakorlás szabályait az Atv. és a  felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály 
határozza meg. Ebben az  esetben az  (5)  bekezdésben foglaltak azzal alkalmazandók, hogy elegendő az  ott 
meghatározott bejelentés megtétele, a  nyilvántartásba vételre az  Atv. és a  felhatalmazása alapján megalkotott 
jogszabály rendelkezései az irányadók.”

 (2) A  tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 1.  § 
(1) bekezdésében az „a (3) és (4) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (3)–(4a) bekezdésben” szöveg lép.

9. § (1) Az  atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a  továbbiakban: Atv.) 2.  § 10.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„10. nukleáris rendszer, rendszerelem: nukleáris létesítményeknek és a  radioaktívhulladék-tárolóknak a  nukleáris 
biztonság szempontjából fontos rendszerei, rendszerelemei;”

 (2) Az Atv. 2. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„16. radioaktívhulladék-tároló: a radioaktív hulladék végleges és átmeneti elhelyezésére szolgáló létesítmény;”

 (3) Az Atv. 2. § 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„29. nukleáris biztonság: megfelelő üzemeltetési feltételek megvalósítása, balesetek megelőzése, illetve a balesetek 
következményeinek enyhítése a  nukleáris létesítmény, valamint a  radioktívhulladék-tároló életciklusának 
valamennyi fázisában, amelyek eredményeként megvalósul a  munkavállalóknak és a  lakosságnak a  nukleáris 
létesítmények ionizáló sugárzásából származó veszélyekkel szembeni védelme;”

 (4) Az Atv. 2. §-a a következő 46–47. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„46. nukleáris létesítmény létesítményszintű nukleáris biztonságával kapcsolatos engedély: a  nukleáris létesítmény 
és radioaktívhulladék-tároló telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez, telephelye jellemzőinek és 
alkalmasságának megállapításához, létesítéséhez, bővítéséhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, 
létesítményszintű tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez, létesítményszintű átalakításához, végleges üzemen 
kívül helyezéséhez vagy megszüntetéséhez szükséges engedély;
47. felszín alatti kutatólaboratórium: kutatólétesítmény, a nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezését 
előkészítő tevékenység részeként a felszín alatt tetszőleges mélységben és geometriával kialakított földalatti térség 
és az  ott működtetett kísérleti, kutató-fejlesztő és megfigyelő berendezések együttese, amelynek rendeltetése 
a  földtani környezet és azon belül a  befogadó kőzet részletes megismerése, a  végleges elhelyezés műszaki 
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megoldásainak optimalizálása, a  földtani (természetes) és műszaki (épített) gátrendszer kölcsönhatásainak 
vizsgálata, és mindezek bemutatása a nyilvánosság számára;”

10. §  Az Atv. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselőre és kormányzati ügykezelőre 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseit az e törvényben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

11. §  Az Atv. a következő 6/A–6/C. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) Az  atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselőt 
a  közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően a  (2)  bekezdésben meghatározott besorolási 
fokozatba, illetve – a  (3)  bekezdésben meghatározott esetekben az  ott meghatározott – fizetési fokozatokba kell 
besorolni a Kttv. 118. §-a, 119. §-a, 120. § (1) bekezdése, 121. §-a és 122. §-a megfelelő alkalmazásával.
(2) A kormánytisztviselő
a) pályakezdőként gyakornok,
b) egy év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után fogalmazó,
c) három év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után tanácsos,
d) nyolc év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után vezető tanácsos,
e) tizenhat év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után főtanácsos,
f ) huszonöt év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után vezető főtanácsos
besorolást kap.
(3) A  (2)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti besorolási fokozaton belül nincsenek fizetési fokozatok, a  c)–f )  pontja 
szerinti besorolási fokozat I. és II. fizetési fokozatokból áll. A  tanácsos besorolású kormánytisztviselőt öt év 
kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött idő után tanácsos II. fizetési fokozatba, a vezető tanácsos besorolású 
kormánytisztviselőt tizenkét év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után vezető tanácsos II. fizetési 
fokozatba, a  főtanácsos besorolású kormánytisztviselőt húsz év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő 
után főtanácsos II. fizetési fokozatba, a  vezető főtanácsos besorolású kormánytisztviselőt harminc év kormányzati 
szolgálati jogviszonyban töltött idő után vezető főtanácsos II. fizetési fokozatba kell besorolni.
6/B.  § (1) Az  atomenergia-felügyeleti szervnél foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselő 
alapilletménye
a) gyakornok esetében az illetményalap 4-szerese,
b) fogalmazó esetében az illetményalap 4,5-szerese,
c) tanácsos
ca) I. fizetési fokozat esetében az illetményalap 5,5-szerese,
cb) II. fizetési fokozat esetében az illetményalap 6-szorosa,
d) vezető tanácsos
da) I. fizetési fokozat esetében az illetményalap 6,5-szerese,
db) II. fizetési fokozat esetében az illetményalap 7-szerese,
e) főtanácsos
ea) I. fizetési fokozat esetében az illetményalap 7,6-szerese,
eb) II. fizetési fokozat esetében az illetményalap 7,9-szerese,
f ) vezető főtanácsos
fa) I. fizetési fokozat esetében az illetményalap 8,4-szerese,
fb) II. fizetési fokozat esetében az illetményalap 8,6-szerese.
(2) A vezető alapilletménye
a) osztályvezető esetében az illetményalap 8,6-szerese,
b) főosztályvezető-helyettes esetében az illetményalap 8,7-szerese,
c) főosztályvezető esetében az illetményalap 9-szerese.
(3) A vezetői illetménypótlék mértéke
a) osztályvezető esetében az alapilletmény 20%-a,
b) főosztályvezető-helyettes esetében az alapilletmény 40%-a,
c) főosztályvezető esetében az alapilletmény 90%-a.
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(4) A gyakornokot három, a fogalmazót négy, a tanácsost hat, a vezető tanácsost nyolc, a főtanácsost tíz, a vezető 
főtanácsost tizenegy munkanap pótszabadság illeti meg. A  vezetői pótszabadság mértéke osztályvezetőnél 
tizenkettő, főosztályvezető-helyettesnél és főosztályvezetőnél tizenhárom munkanap.
(5) Az  atomenergia-felügyeleti szerv alaptevékenységét elősegítő munkakörben foglalkoztatott, nem felsőfokú 
végzettségű kormánytisztviselő illetménykiegészítésének mértéke az alapilletmény 80%-a.
(6) Az  atomenergia-felügyeleti szerv vezetője a  minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel 
alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó kormánytisztviselőnek a  személyi juttatás előirányzata terhére 
az  e  törvényben, illetve a  Kttv.-ben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi 
illetményt állapíthat meg. Személyi illetmény az  atomenergia-felügyeleti szerv létszámának legfeljebb húsz 
százalékáig adható úgy, hogy adott év március 1-jétől a  következő év február utolsó napjáig terjedő időszakra 
vonatkozó havi illetmény nem haladhatja meg a  Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, az  adott 
évet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset hatszorosát. A  személyi illetmény 
megállapítása egy évig – az adott évet követő év február utolsó napjáig – érvényes.
6/C.  § (1) Az  atomenergia-felügyeleti szerv főigazgatója államtitkári, főigazgató-helyettese helyettes államtitkári 
illetményre jogosult azzal, hogy a főigazgató vezetői illetménypótléka az alapilletményének 110%-a, a főigazgató-
helyettes vezetői illetménypótléka az alapilletményének 100%-a.
(2) A főigazgatót és a főigazgató-helyettest naptári évenként tizenöt munkanap pótszabadság illeti meg.”

12. §  Az Atv. 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  atomenergia-felügyeleti szerv bevételét – a  bírságból származó bevételek kivételével – működésének 
fedezetére használja fel, az más célra nem vonható el.”

13. §  Az Atv. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az engedélyesnek és az atomenergia-felügyeleti szervnek
a) a  nukleáris létesítmények nukleáris biztonságát, a  nukleáris biztonsági követelmények teljesítését, a  kockázat 
mértékét az üzemeltetési engedély hatályba lépését követően a teljes üzemidő alatt,
b) a  radioaktívhulladék-tároló biztonsági követelményeinek teljesülését, a  kockázat mértékét, az  üzemeltetési 
engedély hatályba lépését követően a teljes üzemidő alatt
Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat keretében – figyelembe véve az  üzemi tapasztalatokat és a  biztonsággal 
kapcsolatos új ismereteket – rendszeres időközönként teljes körűen elemeznie, értékelnie kell.”

14. §  Az Atv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nukleáris létesítményekkel, azok nukleáris rendszereivel és rendszerelemeivel, valamint radioaktívhulladék-
tárolóval és azok rendszereivel és rendszerelemeivel kapcsolatos tevékenységek körében csak azok az intézmények, 
szervezetek, valamint gazdálkodó szervezetek működhetnek, amelyek megfelelő, a  nukleáris biztonsági előírások 
részeként szabályozott minőségirányítási rendszerrel rendelkeznek.”

15. § (1) Az Atv. 11/A. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A nukleáris létesítménnyel kapcsolatos nukleáris biztonsági hatósági eljárásban a  nukleáris létesítmény normál 
üzemének körülményei között értelmezett hatásterületén ügyfélnek minősül:]
„e) radioaktívhulladék-tárolóra vonatkozó engedélynél (a létesítmény telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez, 
telepítéséhez, létesítéséhez, üzemeltetéséhez, átalakításához, lezárásához, aktív és passzív intézményes ellenőrzésre 
való áttéréséhez szükséges engedély esetében) az  engedélyesen kívül a  hatásterületen levő valamennyi ingatlan 
tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték,”

 (2) Az Atv. 11/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  atomenergia-felügyeleti szerv által lefolytatott eljárásban az  eljárás megindításáról szabályszerűen 
értesített ügyfél ügyféli jogait csak akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott 
be. A nukleáris létesítmény létesítményszintű nukleáris biztonságával kapcsolatos engedélyezési eljárásba a döntés 
jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított hat hónapon túl nem léphet be további ügyfél, 
e határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.”

 (3) Az Atv. 11/A. §-a a következő (2c) és (2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A  radioaktívhulladék-tároló telephelyének vizsgálatára és értékelésére, valamint telepítésére vonatkozó 
hatósági eljárásban a  hatásterület a  létesítmény jogszabályban meghatározottak szerint tervezett ellenőrzött 
területe, valamint az annak határától számított száz méteres távolságon belüli terület.
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(2d) A radioaktívhulladék-tároló létesítésének engedélyezése iránti hatósági eljárásban a hatásterület az engedélyezendő 
létesítmény tervezője által a  kérelmet megalapozó dokumentációban – kormányrendeletben meghatározott 
követelmények alapján – javasolt biztonsági övezet területe, de legalább a (2c) bekezdésben meghatározott terület.”

16. §  Az Atv. 12. §-a a következő (6)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A nukleáris létesítmény létesítési eljárásában a szabványhasználat kötelező.
(7) A  nukleáris létesítmény létesítési engedélyezési eljárása és az  atomfelügyeleti szerv által lefolytatott építési 
engedélyezési eljárás – külön jogszabály szerint – egyidejűleg is lefolytatható. A külön jogszabályban meghatározott 
hosszú gyártási idejű berendezések (nukleáris rendszerek és rendszerelemek) gyártására irányuló engedélykérelem 
– az  engedélyes döntésétől függően – a  külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 
a létesítési engedélyezési eljárás alatt is benyújtható, azonban az ebből eredő minden kockázat, a legyártott termék 
felhasználásra alkalmassága az engedélyest terheli.
(8) Amennyiben az engedélyes a 17. § (8) bekezdése szerinti előzetes biztonsági tájékoztatót nyújt be, az ügyintézés 
határideje a 17. § (2) bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt létesítés, bővítés engedélyezése esetében
a) tizenkét hónap abban az esetben, ha az engedélyes a 17. § (7) bekezdése szerinti előzetes tájékoztatót nyújt be,
b) tizennyolc hónap akkor, ha az engedélyes nem nyújt be a 17. § (7) bekezdése szerinti előzetes tájékoztatót.
(9) A (8) bekezdés szerinti eljárások legfeljebb három hónappal hosszabbíthatók meg.
(10) A  Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az  ezzel kapcsolatos 
egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény (a továbbiakban: 2015. évi VII. törvény) szerinti Beruházás 
Megrendelője kérelmezi az annak megvalósulásához szükséges valamennyi engedélyezési eljárást.”

17. § (1) Az Atv. 13. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  nukleáris létesítménnyel összefüggő hatósági engedélyezési eljárás során biztosítani kell a  szakértőként 
eljáró személyek függetlenségét. Az egyes eljárásokban kirendelt, illetve felkért szakértők egymással nem állhatnak 
semmilyen függőségi viszonyban, nem lehetnek az eljárásban érintett ügyfelek egyikének sem hozzátartozói, nem 
állhatnak semmilyen közvetlen vagy közvetett gazdasági kapcsolatban a kérelmezővel, illetve a hatósági eljárásban 
megjelölt technológia-szállítóval és annak versenytársával.”

 (2) Az Atv. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően új atomerőművi blokk létesítésére irányuló engedélyezési eljárásban a  független 
szakértőt az  atomenergia-felügyeleti szerv hivatalból vonja be az  eljárásba. A  független szakértő eljárása nem 
előfeltétele az engedélyezési eljárásnak, az az ügyintézési határidőbe nem számít bele.”

18. § (1) Az Atv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  atomenergia-felügyeleti szerv jogszabályban meghatározott esetekben és feltételek szerint összevont 
engedélyt, illetve előzetes típusengedélyt adhat ki.”

 (2) Az Atv. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Engedély határozott vagy határozatlan időre, valamint bizonyos feltételekhez kötötten adható. A  határozott 
időre adott engedély kérelemre meghosszabbítható.”

 (3) Az Atv. 14. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az engedélyes felelőssége az (5) bekezdésben foglaltaktól függetlenül
a) a  nukleáris létesítmény telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez, telephelye jellemzőinek és 
alkalmasságának megállapításához, létesítéséhez, bővítéséhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, tervezett 
üzemidején túli üzemeltetéséhez, átalakításához, végleges üzemen kívül helyezéséhez és megszüntetéséhez,
b) a  radioaktívhulladék-tároló telephely vizsgálatához és értékeléséhez, telepítéséhez, létesítéséhez, 
üzemeltetéséhez, átalakításához, lezárásához és aktív intézményes ellenőrzéséhez
megadott engedélyek hatályának megszűnése esetén is fennáll.”

 (4) Az Atv. 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  bíróság soron kívül jár el az  atomerőmű telephelyével, létesítésével, bővítésével, üzembe helyezésével és 
üzemeltetésével kapcsolatos hatósági határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló eljárás során.”

19. §  Az Atv. a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A törvény hatálya alá tartozó hatósági ügyekben hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított 
perekben a  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a  továbbiakban: Pp.) közigazgatási perekre 
vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
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(2) A perben a jogi képviselet kötelező.
(3) Az  alperes hatóság a  szakhatóságot csak a  keresetlevélben foglaltakra tett nyilatkozatában hívhatja perbe. 
A bíróság a perbe hívást haladéktalanul közli a szakhatósággal, mely a közlést követő három napon belül nyilatkozik 
a perbe hívás elfogadása tárgyában.
(4) A keresetet csak a perindításra nyitva álló határidőn belül lehet megváltoztatni, illetve kiterjeszteni. A Pp. 335/A. § 
(2) bekezdését ebben az esetben is alkalmazni kell.
(5) A perben szünetelésnek nincs helye.
(6) A  bíróság az  ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, a  felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást 
tart. Tárgyalás tartását a  felperes a  keresetlevélben, az  alperes pedig a  keresetlevélre tett nyilatkozatában kérheti. 
Az  ellenérdekű fél beavatkozó tárgyalás tartását a  Pp. 338.  § (2)  bekezdése szerint kérheti. A  tárgyaláson kívüli 
elbírálásra a Pp. 338. § (3), (5) és (6) bekezdését alkalmazni kell.
(7) Amennyiben a  bíróság a  keresettel megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi és új eljárás lefolytatását 
rendeli el, határozatának tartalmaznia kell a hatóság megismételt eljárására vonatkozó utasításokat.”

20. § (1) Az Atv. 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  atomenergia-felügyeleti szerv alapvető feladata az  atomenergia békés célú, biztonságos és védett 
alkalmazásával – különösen a  nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók nukleáris biztonságával és 
védettségével – a  nukleáris és más radioaktív anyagok, ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések biztonságával 
és védettségével, a  nukleáris fegyverek elterjedése elleni tevékenységgel, a  nukleáris s veszélyhelyzet-kezeléssel 
kapcsolatos hatósági feladatok, valamint az  ezekre vonatkozó tájékoztatási tevékenység ellátása, illetve 
összehangolása.
(2) Az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik:
1. a nukleáris létesítmény
a) telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez, telephely jellemzőinek és alkalmasságának megállapításához,
b) létesítéséhez, bővítéséhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez, 
üzemen kívül helyezéséhez, megszüntetéséhez
szükséges nukleáris biztonsági engedélyezés;
2. a  nukleáris létesítmény és a  radioaktívhulladék-tároló ellenőrzése, valamint a  nukleáris létesítmény és 
radioaktívhulladék-tároló nukleáris biztonságának értékelése, elemzése;
3. a nukleáris létesítménnyel és a radioaktív-hulladék tárolóval összefüggő építmények hatósági engedélyezése és 
ellenőrzése, továbbá az építmények felvonóinak hatósági engedélyezése;
4. a nukleáris rendszer, rendszerelem tekintetében az átalakítással, tervezéssel, gyártással, szereléssel (beépítéssel), 
üzembe helyezéssel, üzemeltetéssel, beszerzéssel, üzemen kívül helyezéssel, leszereléssel, továbbá radioaktív-
hulladék tároló rendszere és rendszereleme tekintetében az  átalakítással, leszereléssel és lezárással kapcsolatos 
tevékenységek műszaki sugárvédelmi szempontokra is kiterjedő engedélyezése és ellenőrzése;
5. a  nukleáris létesítmény és a  radioaktívhulladék-tároló átalakításához szükséges műszaki sugárvédelmi 
szempontokra is kiterjedő engedélyezés és ellenőrzés;
6. a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló rendszerének, rendszerelemének az engedélyes szervezeti 
felépítésének, irányítási rendszerének, műszaki és szabályozó dokumentumainak átalakításához szükséges műszaki 
sugárvédelmi szempontokra is kiterjedő engedélyezése és ellenőrzése;
7. az atomerőmű blokkjainak főjavítását követő újraindításához szükséges nukleáris biztonsági engedélyezés;
8. a  nukleáris létesítmény és a  radioaktívhulladék-tároló nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervének 
az  első alkalommal történő, illetve módosítását követő érvénybe léptetéséhez szükséges nukleáris biztonsági 
engedélyezése;
9. jogszabályban meghatározott szerelési, kivitelezési technológiák, mérési, számítási, műszaki vizsgálati és 
értékelési módszerek leírásának, továbbá a  biztonság szempontjából meghatározó munkakörök betöltésének 
jóváhagyása;
10. az  Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat végrehajtása, a  további üzemeltetés feltételeinek meghatározása, és 
a  szükséges intézkedések végrehajtásának elrendelése a  felülvizsgálat eredménye alapján, illetve az  Időszakos 
Biztonsági Jelentés által, valamint az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat keretében azonosított eltérés jóváhagyása;
11. a 11. § (2) bekezdésében előírt minőségirányítási rendszer ellenőrzése;
12. a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetének kijelölése és felülvizsgálata;
13. a radioaktív anyagok szállításának engedélyezése a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok rendelkezései 
szerint;
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14. a  radioaktív anyagok csomagolásának – a  veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok és nemzetközi 
egyezmények rendelkezései szerint – jóváhagyása és ellenőrzése;
15. a  radioaktívhulladék-tároló telephelye vizsgálatának és értékelésének, telepítésének, létesítésének, 
üzemeltetésének, átalakításának, lezárásának, aktív intézményes ellenőrzésének engedélyezése, ellenőrzése, 
továbbá passzív intézményes ellenőrzésének engedélyezése;
16. a  radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek az  országhatáron át történő szállításának engedélyezése, és 
a szállítás engedélyezéséhez való hozzájárulás;
17. a  radioaktív anyagoknak Magyarország és az  Európai Unió tagállamai, továbbá Magyarország és harmadik 
országok közötti szállításához való hozzájárulás, illetve engedélyezés;
18. a  tervezési alapfenyegetettség megállapítása és felülvizsgálata, valamint az  atomenergia alkalmazása körében 
a fizikai védelmi rendszer fizikai védelmi terv alapján történő engedélyezése és ellenőrzése;
19. az  atomkár-felelősségre vonatkozó biztosítási vagy más pénzügyi fedezet meglétének nyilvántartása és 
ellenőrzése;
20. a  nukleáris anyagok – nemzetközi szerződésekben rögzített előírásokkal összhangban lévő – központi 
nyilvántartása és ellenőrzése;
21. a radioaktív anyagok központi nyilvántartása;
22. a  nukleáris üzemanyagciklussal összefüggő távlati tervezésre, kutatás-fejlesztési, gyártási és export-import 
tevékenységekre, valamint telephelyekre és azokhoz kapcsolódó helyszínekre vonatkozó adatok központi 
nyilvántartása és ellenőrzése;
23. az  atomenergia békés célú alkalmazásának biztonságával és védettségével összefüggő kutatási-fejlesztési 
tevékenységek értékelése és összehangolása, valamint a  4.  § (10)  bekezdésének figyelembevételével a  hatósági 
felügyeletet szolgáló műszaki megalapozó tevékenységek finanszírozása;
24. az  atomenergia alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi együttműködés összehangolása, e  területen 
az  államközi és kormányközi egyezmények előkészítése és végrehajtásuk megszervezése, a  Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökséggel folytatott együttműködés összefogása;
25. az atomenergia alkalmazása körében külföldi szakértő szakértői minőségének eseti hatósági elismerése.”

 (2) Az Atv. 17. § (2) bekezdése a következő 26–42. pontokkal egészül ki:
(Az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik:)
„26. a  radioaktív anyag előállításának, termelésének, feldolgozásának, kezelésének, birtoklásának, tárolásának, 
használatának, felhasználásának, átalakításának, forgalmazásának engedélyezése és hatósági felügyelet alóli 
felszabadítása;
27. a  26.  pont alatt felsorolt tevékenységet szolgáló, nem nukleáris létesítmény, berendezés létesítésének, 
üzembe helyezésének, üzemeltetésének, átalakításának, karbantartásának, az  üzemeltetés megszüntetésének 
engedélyezése;
28. a  radioaktív anyagot nem tartalmazó, ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállításának, forgalomba 
hozatalának, üzemeltetésének, átalakításának, karbantartásának, az üzemeltetés megszüntetésének engedélyezése;
29. a  28.  pont szerinti berendezés előállítását, üzemeltetését szolgáló nem nukleáris létesítmény létesítésének, 
üzembe helyezésének, üzemeltetésének, átalakításának, karbantartásának, az  üzemeltetés megszüntetésének 
engedélyezése;
30. a 26–29. pont szerinti anyag, berendezés és létesítmény tulajdonjoga megszerzésének, átadásának, a használat 
bármilyen jogcímen való átengedésének engedélyezése;
31. az ionizáló sugárzás elleni védőeszköz forgalomba hozatalának engedélyezése és sugárvédelmi minősítése;
32. a  26–29.  pont szerinti anyag, tevékenység, létesítmény és berendezés ellenőrzése és a  szükséges 
adatszolgáltatás meghatározása;
33. a  sugárvédelmi képzések és továbbképzések tematikájának valamint vizsgakövetelményeinek jóváhagyása, 
külföldi végzettségek megfelelőségének elbírálása;
34. a nukleáris vagy más radioaktív anyagot szállító gépjármű sugárvédelmi engedélyezése és ellenőrzése;
35. a  radioaktív anyagot tartalmazó, valamint ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó 
berendezés mentesülésének engedélyezése, a szükséges adatszolgáltatás meghatározása;
36. a kötelezően mérendő adatok meghatározásával és a jogszabályban meghatározott, környezeti sugárzást mérő 
szervek tevékenységének összehangolásával az országos sugárzási helyzetre vonatkozó adatok központi gyűjtése, 
feldolgozása, nyilvántartása és értékelése;
37. a nukleáris és más radioaktív anyagok alkalmazása befejezését követően a létesítmény, terület, helyszín inaktívvá 
nyilvánítása;
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38. a  sugárterhelésnek kitett munkavállalók normál és rendkívüli személyi sugárvédelmi ellenőrzési kötelezettség 
megállapítása, a személyi dózisok nyilvántartása;
39. a  lakossági sugárterhelésre vonatkozó dóziskorlátok és dózismegszorítások megállapítása, foglalkozási 
sugárterhelésre vonatkozó dóziskorlátok megállapítása, a dózismegszorítások jóváhagyása;
40. az engedélyesnél működtetett sugárvédelmi szolgálat szervezetének és működésének felügyelete;
41. az  atomenergia alkalmazása körében a  munkavállalókra érvényes sugárvédelmi előírások megtartásának 
ellenőrzése;
42. a  nukleáris és más radioaktív anyagok sugárvédelmével összefüggő rendkívüli események és nukleáris 
veszélyhelyzetek kezelési tervének jóváhagyása.”

 (3) Az Atv. 17. § (2) bekezdése a következő 43. ponttal egészül ki:
(Az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik:)
„43. az építészeti, mérnöki, építészeti-műszaki tervezési szakmagyakorlásra alkalmasság megállapítása, és az ezzel 
kapcsolatos nyilvántartásba vétel.”

 (4) Az Atv. 17. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  nukleáris létesítmény, valamint a  radioaktívhulladék-tároló telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez 
szükséges földtani kutatás célját szolgáló kutatólétesítményekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokra 
a bányászatról szóló törvényt és annak végrehajtására kiadott kormányrendeletet kell alkalmazni.
(2b) A  nukleáris létesítménnyel és a  radioaktívhulladék-tárolóval összefüggő, kormányrendeletben meghatározott 
építési engedélyezési eljárásokban építésügyi hatóságként az  atomenergia-felügyeleti szerv jár el, eljárására 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit az e törvényben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.”

 (5) Az Atv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tervezett, hatósági engedélyköteles tevékenység és az arra irányuló engedély iránti kérelem megalapozásának 
értékelésére, a műszaki, nukleáris biztonsági, sugárvédelmi, védettségi és biztosítéki követelmények teljesülésének, 
továbbá a  hatósági engedélyek feltételeinek vizsgálatára az  atomenergia-felügyeleti szerv – szakértői 
közreműködés érdekében – más intézményt is igénybe vehet. Az  atomenergia-felügyeleti szerv a  leggyakrabban 
igénybe vett intézetekkel, intézményekkel együttműködési megállapodást köt.”

 (6) Az Atv. 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (2) bekezdés 1., 3–10., 12. és 15. pontja szerinti engedélyezési eljárás – a nukleáris létesítmény telephelyének 
vizsgálatához és értékeléséhez szükséges eljárást kivéve – a nukleáris létesítmény engedélyesének kérelmére indul. 
A  kérelmet és az  azt megalapozó dokumentációt írásban kell benyújtani. A  kérelmet megalapozó dokumentációt 
elektronikus adathordozón is mellékelni kell.”

 (7) Az Atv. 17. §-a a következő (8)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  nukleáris létesítmény létesítési engedélyezési eljárásának tervezett megindítását megelőzően, a  nukleáris 
létesítmény engedélyese kormányrendeletben foglaltak szerint előzetes biztonsági tájékoztató benyújtásával 
tájékoztathatja az  atomenergia-felügyeleti szervet a  tervezett nukleáris létesítmény biztonsági követelményeknek 
való előzetes megfeleléséről (előzetes biztonsági tájékoztató).
(9) A nukleáris létesítménnyel, valamint annak építményeivel összefüggő valamennyi, az engedélyezési eljárásban 
felmerült adat nyilvánosságra hozatalát az  eljáró hatóság megtagadhatja, amennyiben az  adat nyilvánosságra 
hozatala nemzetbiztonsági vagy honvédelmi érdeket, a  közbiztonságot, Magyarország külügyi tevékenységét, 
külügyi kapcsolatait, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatait sérti vagy veszélyezteti, szellemi tulajdonhoz 
való jogot sért, vagy ha az  adat nyilvánosságra hozatala a  hatásterületet érintően a  környezet védelmi szintjének 
csökkenésével járna. A  nyilvánosságra hozatal megtagadható továbbá abban az  esetben is, ha az  bírósági, 
illetve más hatósági eljárás lefolytatását veszélyezteti, kivéve, ha az  eljáró bíróság, hatóság engedélyezi az  adat 
nyilvánosságra hozatalát.
(10) Üzleti titok megismerésére az  engedélyesen és az  eljáró bíróságon, hatóságon, illetve adatmegismerésre 
jogosult egyéb hatóságon kívül más nem jogosult.
(11) Üzleti titoknak minősül e  törvény alkalmazásában minden olyan, az  engedélyezési eljárásban felmerült 
adat, tény, információ, amelynek nyilvánosságra hozatala az  engedélyes jogos érdekét (így különösen pénzügyi, 
gazdasági vagy piaci érdekét), személyiségi jogát sértené vagy veszélyeztetné, így különösen az  engedélyezési 
eljárással érintett know-how, szellemi alkotás, találmány, illetve szabadalom körébe tartozó jog sérelmét okozná.”
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21. § (1) Az Atv. 18–18/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„18.  § (1) A  radioaktív anyagok, valamint az  ionizáló sugárzást létrehozó létesítmények, berendezések 
tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést írásban kell megkötni, és annak létrejöttéhez hatósági jóváhagyás 
szükséges. A  jóváhagyás iránti kérelmet a  tulajdonszerző a  szerződés megkötésétől számított nyolc napon belül 
nyújtja be a (2) bekezdésben megjelölt szervnek.
(2) A hatósági jóváhagyást az atomenergia-felügyeleti szerv adja meg.
(3) Az  ionizáló sugárzást létrehozó létesítmények, berendezések tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés 
nem hagyható jóvá,
a) ha a tulajdont szerző természetes személyt, illetve a gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkező valamely 
tagját a bíróság
aa) szándékos bűncselekmény elkövetése miatt vagy
ab) az  1978. évi IV. törvény (a  továbbiakban: régi Btk.) 259.  § (4)  bekezdésében, a  260.  § (6)  bekezdésében, 
a 264. § (4) bekezdésében, a 264/C. § (4) bekezdésében, a 280. § (3) bekezdésében, a 281. § (4) bekezdésében és 
a  281/A.  § (3)  bekezdésében meghatározott bűncselekmény, valamint a  2012. évi I. törvény (a  továbbiakban: új 
Btk.) 322. § (5) bekezdésében, a 323. § (5) bekezdésében, 250. § (4) bekezdésében, 326. § (7) bekezdésében, 241. § 
(2) bekezdésében, 242. § (3) bekezdésében és 243. § (3) bekezdésében és 248. § (3) bekezdésében meghatározott 
bűncselekmény miatt
jogerősen elítélte, és a  büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült, 
valamint
b) ha nem felel meg jogszabályban meghatározott egyéb követelményeknek.
18/A.  § (1) A  tulajdont szerző természetes személy, illetve a  gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkező 
tagjai a  hatósági jóváhagyásra irányuló eljárásban igazolják, hogy megfelelnek a  jogszabályban meghatározott 
egyéb követelményeknek, valamint
a) hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a  tényt, hogy a 18. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró ok 
velük szemben nem áll fenn vagy
b) kérik, hogy az  arra vonatkozó adatokat, amely szerint a  18.  § (3)  bekezdés a)  pontjában meghatározott kizáró 
ok velük szemben nem áll fenn, a  bűnügyi nyilvántartó szerv az  atomenergia-felügyeleti szerv részére – annak 
a jóváhagyás iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.
(2) Az  atomenergia-felügyeleti szerv a  hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a  tulajdonos, illetve 
a  gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkező tagjai megfelelnek-e a  18.  § (3)  bekezdés a)  pontjában foglalt 
feltételeknek. A hatósági ellenőrzés céljából az atomenergia-felügyeleti szerv adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási 
rendszerből. Az adatigénylés kizárólag a 18. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokra irányulhat.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokat az  atomenergia-felügyeleti szerv a  jóváhagyás iránti kérelem 
jogerős elbírálásáig, a  (2)  bekezdés szerinti adatokat a  hatósági ellenőrzés időtartamára, illetve a  tulajdonjog 
megszűnéséig kezeli.
(4) Ha a  tulajdont szerző természetes személy, illetve a  gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkező tagjai 
az  (1)  bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettségnek a  hatósági jóváhagyás iránti kérelem benyújtásától 
számított harminc napon belül nem tesznek eleget, a jóváhagyás nem adható meg.
(5) Ha az  atomenergia-felügyeleti szerv a  (2)  bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy 
a tulajdont szerző természetes személy, illetve a gazdálkodó szervezet képviseleti joggal rendelkező valamely tagja 
nem felel meg a 18. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott követelménynek, felhívja őt arra, hogy negyvenöt 
napon belül a tulajdonjogot szüntesse meg, és erről értesítse az atomenergia-felügyeleti szervet.”

 (2) Az Atv. „Az atomenergia-felügyeleti szerv hatásköre” alcíme a következő 18/B. § és 18/C. §-sal egészül ki:
„18/B.  § Nukleáris létesítmény, valamint radioaktív-hulladék tároló nukleáris biztonságát érintő hatósági ügyben, 
amennyiben hatásköri összeütközés merül fel az  atomenergia-felügyeleti szerv és más engedélyezésre vagy 
ellenőrzésre jogosult hatóság között, akkor e  jogvita eldöntéséig az  atomenergia-felügyeleti szerv jogosult és 
köteles eljárni. A hatásköri vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama az ügyintézési 
határidőbe beszámít.
18/C.  § Az  atomenergia alkalmazásával összefüggő, a  radioaktív anyagok szállításával, fuvarozásával és 
csomagolásával, radioaktív anyagok közúti szállításának engedélyezésével, ionizáló sugárzást létrehozó 
létesítményekkel, berendezésekkel, tevékenységekkel, eszköz, berendezés vagy az  ionizáló sugárzás elleni 
védőeszköz sugárvédelmi minősítésével, sugárvédelmi képzéssel, személyi dozimetriai ellenőrzéssel és a  belső 
sugárterhelés meghatározásával kapcsolatos, kérelemre lefolytatott eljárásért vagy jogszabályban meghatározott 
szolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
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22. §  Az Atv. a „Felügyeleti díj” alcímet megelőzően a következő alcímmel és 18/D. §-sal egészül ki:
„Az atomenergia-felügyeleti szerv mérnöki, építészeti és építészeti-műszaki szakértői 
szakmagyakorlással kapcsolatos feladata
18/D.  § (1) Az  e  törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos mérnöki, építészeti, 
illetve építészeti-műszaki tervezési szakértői tevékenységet végezhet, aki az  atomenergia-felügyeleti szervnél 
igazolja e  tevékenység gyakorlására való alkalmasságát, és akit az  atomenergia-felügyeleti szerv e  célból 
létrehozott nyilvántartásában szerepel. A szakmagyakorlásra alkalmasság megállapítását az engedélyes kérelmezi. 
A  szakmagyakorlásra alkalmasság abban az  esetben állapítható meg, ha képzettsége, szakképzettsége, továbbá 
nemzetközi tudományos elismertsége alapján alapos okkal feltételezhető, hogy a  szakmagyakorlásra alkalmas. 
A  szakmagyakorlás igazolásának, valamint a  nyilvántartásba vétel részletes szabályait kormányrendelet állapítja 
meg.
(2) Az  atomenergia-felügyeleti szerv a  hatósági eljárásban irányadó adatkezelési szabályok szerint kezeli 
az  (1)  bekezdés szerinti eljárása során tudomására jutott adatokat azzal, hogy a  nyilvántartás nyilvánosságára 
az  építészeti, mérnöki, építészeti-műszaki tervezési szakmagyakorlás általános szabályai alapján vezetett 
nyilvántartási szabályok megfelelően alkalmazandók. A  nyilvántartásba való betekintés harmadik személyek 
számára kizárólag nemzetközi szerződés kifejezetten erre irányuló rendelkezése alapján, vagy nemzetbiztonsági 
érdekből tagadható meg.”

23. § (1) Az Atv. 19. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Év közben kiadott létesítési, illetve üzemeltetési engedély esetén a fizetési kötelezettség kezdete az engedély 
jogerőre emelkedését követő tárgynegyedév első napja, a  befizetés határideje az  engedély jogerőre emelkedését 
követő tárgynegyedév ötödik napja.”

 (2) Az Atv. 19. §-a a következő (4a)–(4d) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Radioaktívhulladék-tároló esetén az  engedélyes az  üzemeltetési engedély jogerőre emelkedését követően 
az atomenergia-felügyeleti szervnek felügyeleti díjat köteles fizetni.
(4b) A felügyeleti díj éves mértéke:
a) a felszíni tároló esetén az előző év végéig használatba vett tárolómedence 70 m3-es tárolómedence-egységeinek 
a száma és a számítási alap szorzata, a számítási alap 1 500 000 Ft/medence-egység, és
b) a felszín alatti tároló esetén az előző év végéig a telephelyre beszállított
ba) hordók száma és a számítási alap szorzata, a számítási alap 25 000 Ft/db, valamint
bb) hulladékcsomagok száma és a számítási alap szorzata, a számítási alap 250 000 Ft/db.
(4c) Radioaktívhulladék-tároló üzemeltetője az éves felügyeleti díj arányos részét negyedévente köteles megfizetni, 
legkésőbb a tárgynegyedév ötödik napjáig.
(4d) Év közben kiadott üzemeltetési engedély esetén a  fizetési kötelezettség kezdete az  engedély jogerőre 
emelkedését követő tárgynegyedév ötödik napja.”

24. §  Az Atv. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § Az egészségügyért felelős miniszter jogszabályban meghatározott szerv útján látja el:
a) az atomenergia alkalmazása körében a munkavállalókra érvényes sugáregészségügyi, munkavégzési, munkaköri 
alkalmassági szabályok ellenőrzését;
b) az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata működtetését;
c) a gyógyászati eszközök és egészségügyi cikkek ionizáló sugárzással végzett sterilizálásának ellenőrzését;
d) a sugáregészségügyi készenléti szolgálat létesítését és fenntartását;
e) a sugársérültek vagy arra gyanús személyek egészségügyi ellátását;
f ) a  kötelező sugárorvostani továbbképzésben részesítendők körének meghatározását, a  továbbképzés tartására 
kötelezett intézet kijelölését, a továbbképzés tematikája jóváhagyását;
g) a nukleáris veszélyhelyzetben való közreműködést a döntések sugáregészségügyi megalapozásában.”

25. §  Az Atv. 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló esetében a  jelentési kötelezettséget – az  (1)  bekezdésen 
túlmenően, a  jelentéstétel szükségességének alapjául szolgáló összes körülmény alapján – az  atomenergia-
felügyeleti szerv határozza meg.”
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26. §  Az Atv. 48. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában engedélyesnek minősül a  2015. évi VII. törvény 1.  § (1)  bekezdése szerinti 
Beruházás Megrendelője és a Beruházás szerinti nukleáris létesítmény üzemeltetője.”

27. §  Az Atv. 66/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  2015. évi VII. törvény hatálybalépése napján érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkező 
radioaktívhulladék-tároló engedélyese, a  19.  § (4a)  bekezdése szerinti felügyeleti díjat a  2015. évi VII. törvény 
hatálybalépését követő negyedév első napjától köteles megfizetni, a  befizetés határideje a  fizetési kötelezettség 
kezdetét követő ötödik nap.”

28. § (1) Az Atv. 67. § d) pont dg) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:
a nukleáris létesítmények tekintetében]
„dg) a  nukleáris létesítményekkel összefüggő építmények körét, a  nukleáris létesítményekkel, valamint 
a  nukleáris létesítményekkel összefüggő építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 
lefolytatásának részletes szabályait, a műszaki dokumentáció részletes tartalmi követelményeit, az építésfelügyeleti 
ellenőrzés építéshatósági eljárásának és ellenőrzésének rendjét, továbbá építészeti és épületgépészeti nukleáris 
biztonsági követelményeit;”

 (2) Az Atv. 67. §-a a következő x) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:]
„x) az atomenergia alkalmazása körében a sugárvédelem érvényesítése érdekében:
xa) az  atomenergia alkalmazása körében a  munkavállalók és a  lakosság sugárterhelésére vonatkozó 
dózis-határértékeket [ideértve a  nukleáris baleset (katasztrófa) következményeinek felszámolásában 
résztvevők sugárterhelését is], a  személyeket érő külső- és belső sugárterhelés ellenőrzésének rendjét, 
valamint a  veszélyhelyzeti-, illetve a  meglévő sugárzási helyzetekre irányadó vonatkoztatási szinteket, továbbá 
a veszélyhelyzeti munkavállalók sugárterhelésére vonatkozó dózis-határértékeket;
xb) az atomenergia alkalmazása körében használt berendezések, eszközök sugárvédelmi minősítését;
xc) az atomenergia alkalmazása körében a munkavállalókra irányadósugár-egészségügyi, munkavégzési, munkaköri 
alkalmassági szabályokat, a munkavállalók sugárvédelmi oktatásának és tájékoztatásának rendjét;
xd) a közúti szállító eszközök sugárvédelmi követelményeit;
xe) a tervezett-, meglévő- és a veszélyhelyzeti sugárzási helyzetekre vonatkozó sugárvédelmi szabályokat, valamint 
a sugárvédelmi szolgálatok feladatára és működésére vonatkozó részletes előírásokat;
xf ) a  radon- és radon leányelem-koncentrációk vonatkoztatási szintjét lakó- és középületekben, az  építőanyagok 
gyártásához felhasznált alapanyagok, a kereskedelmi forgalomba kerülő építőanyagok, továbbá az építési területek 
felhasználhatóságának sugárvédelmi szempontból való korlátozását;
xg) a  külföldről származó és kereskedelmi forgalomba kerülő termékek, illetve alapanyagok radioaktivitásával 
kapcsolatos előírások betartásának és ellenőrzésének szabályait;
xh) a radioaktív anyagok használati cikkekben való alkalmazásának szabályait;
xi) a  radioaktív anyagok birtoklása, előállítása, termelése, kezelése, feldolgozása, forgalmazása, tárolása, 
felhasználása, átalakítása, szállítása engedélyezési és a hatósági felügyelet alóli felszabadítási eljárását;
xj) az  xi)  pontban felsorolt tevékenységet szolgáló létesítmény vagy berendezés létesítése, üzembe helyezése, 
üzemeltetése, átalakítása, javítása, megszüntetése, leszerelése engedélyezési eljárását és ellenőrzésének rendjét;
xk) az  ionizáló sugárzást létrehozó létesítmény, berendezés létesítéséhez, előállításához, üzemeltetéséhez, 
átalakításához és megszüntetéséhez szükséges engedélyezési eljárást és az ellenőrzés rendjét;
xl) a  természetben előforduló radioaktív anyagok felhasználásával végzett tevékenységek besorolásának vagy 
típusainak meghatározási szabályait;
xm) a sugárterhelésnek kitett munkavállalók kategóriákba sorolása szabályait;
xn) a sugárzás elleni védőeszköz forgalomba hozatalnak engedélyezési és sugárvédelmi minősítési rendjét;
xo) az  xj) és xk)  pontok szerinti létesítmény, berendezés tulajdonjoga megszerzésének, átadásának, a  használat 
bármilyen jogcímen való átengedésének engedélyezését.”

 (3) Az Atv. 67. §-a a következő w) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:]
„w) a radioaktívhulladék-tárolók biztonsági követelményeit és az ezzel összefüggő hatósági követelmények részletes 
szabályait.”
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29. §  Az Atv.-nek az  egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXVII. törvény 8.  §-ával 
megállapított 67. § v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:]
„v) az atomenergia-felügyeleti szerv
va) eljárásaira vonatkozó eljárási határidőket,
vb) eljárásaiban közreműködő szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidőt,
vc) által lefolytatott eljárásban benyújtandó műszaki dokumentáció nyelvét,
vd) által lefolytatott, a  17.  § (8)  bekezdése szerinti előzetes biztonsági tájékoztatóval, és az  előzetes 
típusengedélyezési eljárással kapcsolatos részletes szabályokat,
ve) által lefolytatandó, a  18/D.  § szerinti szakmagyakorlásra alkalmasság igazolásának és a  nyilvántartásba vétel 
részletes szabályait, továbbá a nyilvántartás adattartalmát.”

30. §  Az Atv.
 1. 2. § 14. pontjában a „radioaktív hulladéknak minősül, annak” szövegrész helyébe az „erre vonatkozó döntés 

alapján nem kerül újrafeldolgozásra, akkor a továbbiakban radioaktív hulladéknak minősül és a” szöveg,
 2. 2.  § 17.  pontjában az  „a radioaktív” szövegrész helyébe az  „a 7.  pont b)  alpontja szerinti létesítmények 

kivételével a radioaktív” szöveg,
 3. 2.  § 35.  pontjában a  „radioaktív hulladék átmeneti és végleges tárolója” szövegrész helyébe 

a „radioaktívhulladék-tároló” szöveg,
 4. 4.  § (9)  bekezdésében a  „Nukleáris létesítmény” szövegrész helyébe a  „Nukleáris létesítmény, 

radioaktívhulladék-tároló” szöveg,
 5. 4/A. § d) pontjában az „a nukleáris létesítmény területén tartózkodó személyeket,” szövegrész helyébe az „az 

atomenergiát alkalmazó természetes személyt, az  atomenergia alkalmazásával kapcsolatos tevékenységet 
végző munkavállalót,” szöveg,

 6. 10. § (4) bekezdésében az „Az atomerőmű” szövegrész helyébe az „Az atomerőmű, a radioaktívhulladék-tároló 
az” szöveg,

 7. 11. § (3) bekezdésében az „1-es, 2-es és 3-as veszélyességi kategóriába tartozó zárt radioaktív sugárforrások” 
szövegrész helyébe az „1-es, 2-es és 3-as veszélyességi kategóriába tartozó zárt radioaktív sugárforrások, 1-es, 
2-es és 3-as veszélyességi kategóriába tartozó nyitott radioaktív sugárforrások,” szöveg,

 8. 11/A.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „nukleáris létesítménnyel kapcsolatos nukleáris biztonsági” 
szövegrész helyébe a  „nukleáris létesítménnyel, radioaktívhulladék-tárolóval kapcsolatos”, az  „a nukleáris 
létesítmény normál üzemének körülményei között értelmezett hatásterületén ügyfélnek minősül” szövegrész 
helyébe az „ügyfélnek kizárólag az alábbi személyek minősülnek” szöveg,

 9. 11/A.  § (2)  bekezdésében a „– a  (2a) és (2b)  bekezdésben meghatározott kivétellel –” szövegrész helyébe  
a „– a (2a)–(2d) bekezdésben meghatározott kivétellel –” szöveg,

10. 11/A.  § (3)  bekezdésében a „nukleáris létesítmény nukleáris biztonságával kapcsolatos” szövegrész helyébe 
a „nukleáris létesítmény, valamint a radioaktívhulladék-tároló nukleáris biztonságával kapcsolatos” szöveg,

11. 11/A.  § (4)  bekezdésében „az (1)  bekezdés a)  pontjában” szövegrész helyébe az  „az (1)  bekezdés a) és 
e) pontjában” szöveg,

12. 12/A.  § (3)  bekezdésében az „Az atomenergia-felügyeleti szerv a  nukleáris létesítmény” szövegrész helyébe 
az „Az atomenergia-felügyeleti szerv a nukleáris létesítmény, a radioaktívhulladék-tároló” szöveg,

13. 12/A.  § (4)  bekezdésében az  „A nukleáris létesítmény” szövegrész helyébe az  „A nukleáris létesítmény, 
valamint a radioaktívhulladék-tároló” szöveg,

14. 12/A.  § (5)  bekezdésében az „A nukleáris létesítmény” szövegrész helyébe az „A nukleáris létesítmény és 
a radioaktívhulladék-tároló” szöveg,

15. 15.  § (1)  bekezdésében az „Az engedély, valamint a  nukleáris biztonsági szabályzatok” szövegrész helyébe 
az  „Az engedély, a  jogszabályok, a  nukleáris biztonsági szabályzatok és a  radioaktívhulladék-tárolóra 
vonatkozó biztonsági szabályzatok” szöveg,

16. 17.  § (6)  bekezdésében az  „a nukleáris létesítmény” szövegrész helyébe az  „a nukleáris létesítmény és 
a radioaktív-hulladék tároló” szöveg,

17. 18.  §-ában a  „Nukleáris létesítmény” szövegrész helyébe a  „Nukleáris létesítmény, valamint 
a radioaktívhulladék-tároló” szöveg,

18. 19.  § (1)  bekezdésében a  „létesítmények” szövegrész helyébe a  „létesítmény engedélyese” szöveg, 
a „kötelesek” szövegrész helyébe a „köteles” szöveg,
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19. 19.  § (6)  bekezdésében az  „a (3)–(5)  bekezdésben” szövegrész helyébe az  „a (3) és (4), valamint  
a (4c)–(5) bekezdésben” szöveg,

20. 19. § (7) bekezdésében az „a (6) bekezdés” szövegrész helyébe az „az (5) bekezdés” szöveg,
21. 26. § (2) bekezdésében a „20. § (1) bekezdés a)–c), e)–f ) és h)” szövegrész helyébe az „17. § (2) bekezdés 26–35. 

és 36–42.” szöveg,
22. 32. § (3) bekezdésében az „az országos nukleáris és balesetelhárítási intézkedési tervbe illeszkedő” szövegrész 

helyébe az „az országos nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési tervbe illeszkedő” szöveg,
23. 34.  § (1)  bekezdésében az  „A nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló” szövegrész helyébe  

az „A nukleáris létesítménynek és a radioaktívhulladék-tárolónak a” szöveg,
24. 42.  § (2)  bekezdésében az  „A nukleáris létesítményben bekövetkezett esemény” szövegrész helyébe  

az  „A nukleáris létesítményben, illetve a  radioaktívhulladék-tárolóban bekövetkezett rendkívüli esemény” 
szöveg,

25. 42.  § (3)  bekezdésében az  „Üzemzavar, baleset bekövetkezésével közvetlenül fenyegető üzemállapotban 
az  üzemzavar, baleset megelőzése” szövegrész helyébe az  „Üzemzavar, nukleáris veszélyhelyzet, vagy 
azok bekövetkezésével közvetlenül fenyegető üzemállapot esetén az  üzemzavar, nukleáris veszélyhelyzet 
megelőzése” szöveg, a  „baleset bekövetkezése esetén annak elhárítása” szövegrész helyébe a  „nukleáris 
veszélyhelyzet bekövetkezése esetén azok elhárítása” szöveg,

26. 43.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „balesetelhárítási és intézkedési tervet” szövegrész helyébe 
a „Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervet” szöveg,

27. 43.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „a hatékony baleset-elhárítás” szövegrész helyébe az  „a hatékony 
nukleárisbaleset-elhárítás” szöveg,

28. 43.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a „baleset-elhárításhoz szükséges” szövegrész helyébe a „nukleárisbaleset-
elhárításhoz szükséges” szöveg,

29. 44. §-ában az „a balesetelhárítási és intézkedési tervben” szövegrész helyébe az „a Nukleárisbaleset-elhárítási 
Intézkedési Tervben” szöveg,

30. 45.  § (1)  bekezdésében a  „minden rendkívüli eseményt, illetve személyi sugársérüléssel járó balesetet” 
szövegrész helyébe a „minden rendkívüli eseményt” szöveg,

31. 46.  §-ában az „a balesetelhárítási és intézkedési terv” szövegrész helyébe az „a Nukleárisbaleset-elhárítási 
Intézkedési Terv” szöveg

lép.

31. § (1) Hatályát veszti az Atv.
a) 9. § (1) bekezdés b) és c) pontjában az „és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója” szövegrész,
b) 9. § (2) bekezdésében az „és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója” szövegrészek,
c) 21. §-a,
d) 21/A. §-a,
e) 21/B. §-a,
f ) 67. § t) pontjában az „ , a radioaktív hulladék átmeneti tárolója” szövegrész,
g) 68. § (2) bekezdés a)–e), g)–i) és k)–m) pontja,
h) 68. § (12) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti az  Atv.-nek az  atomenergiával, valamint az  energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá 
a  fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 
módosításáról szóló 2013. évi CI. törvény 22. § (4) bekezdésével megállapított 67. § v) pontja.

32. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„51.  § (1) A  sugáregészségügy feladata az  ionizáló sugárzás társadalom számára elfogadható kockázattal járó 
alkalmazása érdekében:
a) a sugárzás tulajdonságainak és az élő anyaggal való kölcsönhatásának tanulmányozása,
b) az  emberre gyakorolt sugárhatás vizsgálata és a  káros hatások következményeinek enyhítése, megfigyelése 
orvostudományi kutatási, klinikai és epidemiológiai módszerekkel; továbbá
c) az ionizáló sugárzás orvosi alkalmazási módszereinek és eszközeinek kidolgozása, alkalmazása.
(2) Az  atomenergiáról szóló törvény követelményeivel és előírásaival összhangban kell végrehajtani az  ionizáló 
sugárforrások működtetését, meghatározni a  túlexpozíciók esetén teendő intézkedéseket, a  radioaktív anyagok 
alkalmazásának, a radioaktívhulladék-kezelés és -tárolás feltételeit.
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(3) A  mesterséges forrásokból származó együttes sugárterhelés nem haladhatja meg a  hatóságilag megállapított 
dózishatárértéket. E  korlátozás nem vonatkozik azokra a  személyekre, akiknél a  sugárterhelés – önkéntes 
hozzájárulásuk alapján végzett – orvosi diagnosztikai vagy terápiás kezelésükből származik.”

 (2) Az Eütv. a következő 51/A. §-sal egészül ki:
„51/A. § A sugáregészségügy további feladata a nem-ionizáló sugárzás társadalom számára elfogadható kockázattal 
járó alkalmazása érdekében:
a) az emberi sugárterhelés forrásainak megismerése, mértékének felmérése és alakulásának nyomon követése,
b) a sugárzás tulajdonságainak és az élő anyaggal való kölcsönhatásának tanulmányozása,
c) az  emberre gyakorolt sugárhatás vizsgálata megfigyeléses orvostudományi kutatási, klinikai és epidemiológiai 
módszerekkel,
d) a sugárzás ártalmas hatásai elleni védekezés szabályainak, hatékony és gazdaságos eszközeinek és módszereinek 
a kidolgozása,
e) a  sugáregészségügyi szempontból biztonságos munka- és életfeltételek kialakításához és fenntartásához 
szükséges intézkedések meghozatala, és végrehajtásuk ellenőrzése.”

33. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában, Magyarország határa által körbezárt területen lévő 
nemzeti vagyonra vonatkozó polgári jogi szerződésben a  nemzeti vagyonnal rendelkezni jogosult irányadóként 
kizárólag a  magyar nyelv és a  magyar jog alkalmazását, jogvita esetére kizárólag a  magyar bíróság joghatóságát 
kötheti ki. A magyar bíróság joghatóságának kizárólagossága nem érinti a választottbíróság kikötésének jogát.”

 (2) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a következő 18/B. §-sal egészül ki:
„18/B. § E törvénynek a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel 
kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 
17. § (3) bekezdését alkalmazni kell a Módtv2. hatálybalépését megelőzően megkötött nemzetközi szerződésekre és 
az azok alapján megkötött megállapodásokra is.”

34. §  Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, 
és egyes törvényeknek az  építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a  késedelmes fizetésekkel 
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Nem terjed ki e  törvény hatálya a  Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, 
valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény hatálya alá tartozó építési 
beruházásokra.”

35. §  A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Nincs helye választottbírósági eljárásnak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Pp.) XV–XXIII., és XXV. fejezetében szabályozott eljárásokban, továbbá olyan ügyekben, amelyekben törvény 
a jogvita választottbírósági eljárás keretében történő rendezését kizárja.”

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelete
a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3., a  4., a  8., a  9., a  11., a  12., a  14., a  17., a  21., a  24., a  26. és a  28. alcím tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
19. pontjában,
a 6. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában,
a 7. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
16. pontjában,
a 10. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
1.1. pontjában,
a 13. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
13. pontjában,
a 15. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 10. pontjában,
a 16. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 18. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. és 19. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 19. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
9. pontjában,
a 20. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
22. és 23. pontjában,
a 22. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
4. pontjában,
a 23. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés n) pontjában,
a 25. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
1.5. pontjában,
a 27. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) és v) pontjában,
a 29. és a  30. alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a) és b)  pontjában, valamint a  közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló  
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 18. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Műemléki védelem alatt álló temetőben, temetőrészen, illetve műemlék sírjel, síremlék, sírépítmény vagy azok 
védett csoportja, együttese esetében a  rendelkezési jog (5)  bekezdés szerinti megszűnésétől számított 15 napon 
belül a  temető üzemeltetője erről értesítést küld a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ által vezetett közhiteles nyilvántartásnak (a továbbiakban: Forster Központ).”
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 (2) Az R1. 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1), a (3) és a (4) bekezdés szerinti esetekben a temető üzemeltetője a hirdetmény közzétételétől számított 
15 napon belül értesítést küld a Forster Központ részére.”

 (3) Az R1. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Műemléki védelem alatt álló temető részeként vagy síremlékcsoport elemeként, illetve egyedi műemléki 
védelem alatt álló sírjel, síremlék, sírépítmény nem bontható el. A műemléki védelem a sírhely fölötti rendelkezési 
jog jogszabályban meghatározott megváltását nem érinti. A temetési hely újraváltásáról szóló hirdetményben vagy 
értesítésben a  temető üzemeltetőjének fel kell hívnia a  sírhely felett rendelkezni jogosult figyelmét a  műemléki 
védelemre.”

 (4) Az R1. 21. § (2) bekezdésében a „hat hónap” szövegrész helyébe az „egy év” szöveg lép.

2. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  kulturális örökség fogalomkörébe tartozó elemek az  örökségvédelmi bírság (a továbbiakban: bírság) 
megállapításának szempontjából I., II., III. és IV. kategóriába tartoznak.
(2) A  kategóriába sorolás során figyelemmel kell lenni a  kulturális örökséghez tartozó elemek korára, ritkaságára, 
a kulturális örökség egészén, valamint az érintett társadalmi (etnikai, kulturális, vallási) közösségen belüli történeti, 
művészeti, gazdasági és funkcionális jelentőségére.
(3) A műemléket a bírság szempontjából
a) I. kategóriába kell sorolni, ha a  műemlék a  (2)  bekezdésben foglaltak tekintetében eszmei jelentősége és 
egyedisége révén országos szinten kiemelkedő műemléki jelentőséggel bír vagy jelentős gazdasági-fejlesztési 
potenciállal is rendelkezik,
b) II. kategóriába kell sorolni, ha a műemlék nem tartozik az I. kategóriába.
(4) A nyilvántartott műemléki érték a III. kategóriába tartozik.”

 (2) Az R2. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  védett műemléki érték kategóriáját, illetve bírságkategóriáját a  Kövt. 71.  § (1)  bekezdés d)  pontjában 
meghatározott közhiteles nyilvántartás tartalmazza. Az I. és II. kategóriába nem sorolt műemlékek 2015. december 
31-ig a III. bírságkategóriába tartoznak.”

 (3) Az R2. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  1.  § (3)  bekezdése szerint a  műemlékvédelem fogalomkörében a  bírságot e  rendeletben foglaltak 
figyelembevételével a  védett műemléki érték értékleltárba felvett elemei vonatkozásában, a  kötelezettségek 
megszegése és végre nem hajtása, a  jogszerűtlen vagy szakszerűtlen tevékenység esetén e  magatartás 
elkövetőjével szemben kell megállapítani.”

 (4) Az R2. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) A  bírság összege a  kulturális örökségnek a  Kövt. hatálybalépése előtt védetté nyilvánított elemei közül 
a régészeti lelőhelyek és kulturális javak vonatkozásában
a) az I. kategória esetén 10 ezertől 250 millió forintig,
b) a II. kategória esetén 10 ezertől 125 millió forintig,
c) a III. kategória esetén 10 ezertől 25 millió forintig,
d) a IV. kategória esetén 10 ezertől 250 millió forintig
terjedhet.
(2) A bírság összege a műemlékvédelem tárgyai tekintetében
a) az I. kategória esetén 300 ezertől 250 millió forintig,
b) a II. kategória esetén 175 ezertől 125 millió forintig,
c) a III. kategória esetén 50 ezertől 25 millió forintig
terjedhet.”

 (5) Az R2. 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  valamely kategóriába besorolt egyes örökségi elemek számított értéke eltérhet műszaki, biztosítási vagy 
forgalmi (piaci) értéküktől.
(3) A  bírság megfizetése nem mentesít a  bírsággal sújtott tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, 
illetve a kulturális örökség elemeinek megóvása érdekében a megfelelő intézkedés megtételére, a védettségi állapot 
vagy környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.”
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 (6) Az R2. 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bírság alapját
a) a kulturális örökség eleme történeti, eszmei jelentősége és egyedisége,
b) az eredeti állapot hiteles helyreállításának lehetősége, időbeni és pénzügyi mértéke,
c) az okozott kár nagysága, valamint
d) a műemléki védelem alatt álló építmény esetén a beavatkozás készültségi fokának megfelelő számított értéke
figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy az  a  kötelezettet a  további, az  örökségvédelemre vonatkozó 
jogszabályokat sértő magatartástól visszatartsa.”

 (7) Az  R2. 5/A.  § (2a)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő (2b)–(2f )  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés d) pontja szerinti számított építményértéket – a (2b) és (2c) bekezdés kivételével – az építésügyi 
bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épbír. 
rendelet) mellékletei alapján kell meghatározni.
(2b) A műemlékvédelem sajátos tárgyai esetében a (2) bekezdés d) pontja szerint számított építményértéket vagy 
történeti kert esetén értéket az 1. melléklet szerint kell meghatározni.
(2c) A  műemlék képző- vagy iparművészeti, illetve más különleges alkotórésze vagy tartozéka esetében 
a  műemlékvédelem adott területén szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő bevonásával kell meghatározni 
a (2) bekezdés d) pontja szerinti számított építményértéket.
(2d) A  (2) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak megállapításához az eljáró hatóság a műemléki érték és a  régészeti 
örökség védelmével kapcsolatos eljárásában a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ (a továbbiakban: Hivatal) Műemléki Tanácsadó Testületének véleményét kikérheti.
(2e) A védett műemléki értéken a (2) bekezdés d) pontja szerint számított építményértéket
a) az I. kategóriában legfeljebb 1,7-szeres,
b) a II. kategóriában legfeljebb 1,5-szörös,
c) a III. kategóriában legfeljebb 1,2-szeres
értékkel kell szorozni.
(2f ) A bírság alapját a (2) bekezdés d) pontja szerinti számított építményértéknek a (2e) bekezdés szerinti szorzott 
értéke adja, ha az  nagyobb, mint a  4.  §-ban meghatározott minimális bírságösszeg. A  minimális bírságösszegnél 
kisebb korrigált érték esetén a minimális bírságösszeget kell alapul venni.”

 (8) Az R2. 5/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Régészeti lelőhelyek esetén a  bírságalap meghatározásakor – a  (2)  bekezdés a)–c)  pontjában foglaltakon 
túl – figyelembe kell venni a  jogsértő tevékenységgel érintett területnek a  lelőhely kiterjedéséhez viszonyított 
nagyságát is.”

 (9) Az R2. 5/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Védett műemléki értéken
a) építési engedélyhez kötött, de örökségvédelmi engedélyhez nem kötött tevékenység engedély nélkül vagy attól 
eltérően történő végzése esetén építésügyi bírságot kell kiszabni, és annak összegét az Épbír. rendelet szerint kell 
megállapítani;
b) építési engedélyhez és örökségvédelmi engedélyhez is kötött tevékenység engedély nélkül vagy attól 
eltérően történő végzése esetén örökségvédelmi bírságot kell kiszabni, és annak összegét e  rendelet szerint kell 
megállapítani;
c) építési engedélyhez nem kötött, de örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység engedély nélkül vagy attól 
eltérően történő végzése esetén örökségvédelmi bírságot kell kiszabni e rendelet szabályai szerint.
(5) Azt a  személyt vagy szervezetet, aki vagy amely neki felróható okból szakértői jogosultsághoz kötött 
tevékenységet szakértői jogosultság nélkül, nyilvántartási jelölés nélkül végzett, 500 ezer forint örökségvédelmi 
bírsággal kell sújtani.”

 (10) Az R2. 5/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/C. § (1) Az 5/A–5/B. § alapján meghatározott bírság összege kérelemre méltányosságból
a) a  kötelezett természetes személy szociális körülményeire figyelemmel annak legfeljebb 10%-áig mérsékelhető, 
vagy
b) részletfizetéssel is teljesíthető, a kiszabástól számított legfeljebb tizenkét hónapon belüli megfizetéssel.
(2) Ha a  bírsággal kötelezett a  műemlékvédelem területén szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő, akkor 
a  bírság összegére vonatkozó számítást az  Épbír. rendelet 3.  § (8)  bekezdése rendelkezései szerint kell elvégezni 
azzal, hogy szakszerűtlen vagy jogszerűtlen tevékenységet az  építési tevékenységen kívül, a  régészeti örökség és 
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a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben kijelölt kulturális örökségvédelmi 
hatóság (a továbbiakban: örökségvédelmi hatóság) engedélyéhez vagy hatósági nyilatkozatához kötött 
tevékenységek körében is megvalósított.”

 (11) Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és az R2. a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7. § (1) A bírságot a régészeti örökség és műemlékek esetében illetékes örökségvédelmi hatóság, a kulturális javak 
vonatkozásában a Hivatal Műtárgyfelügyeleti Irodája (a továbbiakban együtt: hatóság) állapítja meg.
(2) A  hatóság által kiszabott bírságot az  azt megállapító jogerős határozatban előírt határidőn belül készpénz-
átutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy – ha a feltételei fennállnak – elektronikus 
fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.
(3) A  befizetés megtörténtét a  befizetést követő nyolc napon belül a  kötelezett köteles a  bírságot megállapító 
hatóság részére igazolni.
7/A.  § (1) A  hatóság a  befizetési határidő lejártáig meg nem fizetett bírság esetében a  lejárattól számított tizenöt 
napon belül határozatban elrendeli a  végrehajtást az  illetékes állami adóhatóság megkeresésével és erről 
tájékoztatja a felügyeleti szervet.
(2) A hatóság a részletfizetésről szóló határozatban meghatározott bármely közbenső fizetési határidő elmulasztása 
esetén felszólítja a kötelezettet a  részlet nyolc napon belüli megfizetésére. A  felszólítás ellenére meg nem fizetett 
részlet határidejének elmulasztása, vagy az  utolsó fizetési határidő lejártáig meg nem fizetett bírság lejáratától 
számított tizenöt napon belül elrendeli a  végrehajtást az  illetékes állami adóhatóság megkeresésével és erről 
tájékoztatja a felügyeleti szervet.”

 (12) Az R2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

3. §  A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 
5.  sorában az  „építményt régészeti lelőhelyen” szövegrészek helyébe az  „építményt nyilvántartott régészeti 
lelőhelyen” szöveg, valamint a „műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket 
érintő módon” szövegrészek helyébe a „műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék 
telkén” szöveg lép.

4. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló  
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 
1.  mellékletében foglalt táblázat 6. sorában a  „távhővezetéket régészeti lelőhelyen” szövegrészek helyébe 
a  „távhővezetéket nyilvántartott régészeti lelőhelyen” szöveg, valamint a  „műemléki területen vagy külön 
jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon” szövegrészek helyébe a „műemléki területen 
vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén” szöveg lép.

5. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 12. számú melléklet 3. sorában a „(műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek)” szövegrész helyébe a „(régészeti örökség, műemlékvédelem)” szöveg lép.

6. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

6. §  Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 2/A. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
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„2/A. § A nyilvántartott műemléki értéket, műemléket érintő és örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységet 
megvalósító, engedély nélkül vagy attól eltérően végzett építési és bontási tevékenység esetén az építésügyi bírság 
mértékét az  örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet mérlegelési szempontrendszere 
szerint, annak megfelelő módon és mértékben kell megállapítani.”

7. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló  
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A  településrendezési és az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya
a) a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet hatálya alá 
tartozó tevékenységek,
b) az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy az örökségvédelmi engedélyhez szükséges terv,
c) a 9. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével a nyilvántartott műemléki értéket, műemléket, a műemléki 
jelentőségű területet érintő építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenységek építészeti-műszaki 
dokumentációjának
véleményezésére.”

 (2) Hatályát veszti az R3.
a) 1. § (1a) bekezdése,
b) 2/A. §-a,
c) 3/A. §-a,
d) 5/A. §-a,
e) 6. § (2) bekezdése,
f ) 9. § (2a) bekezdése,
g) 9. § (4) bekezdés c)–f ) pontja,
h) 11/A. §-a,
i) 13. § (3) bekezdése,
j) 15. § (2) bekezdés c) pontja.

8. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
a) 8/B.  § (2)  bekezdés h)  pont ha)  alpontjában a „régészeti lelőhelyen” szövegrész helyébe a „nyilvántartott 

régészeti lelőhelyen” szöveg,
b) 8/B.  § (2)  bekezdés h)  pont hb)  alpontjában a „vagy műemléket” szövegrész helyébe a „vagy nyilvántartott 

műemléki értéket, műemléket” szöveg,
c) 8/D.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „régészeti lelőhelyen” szövegrész helyébe a  „nyilvántartott régészeti 

lelőhelyen” szöveg,
d) 3. mellékletében foglalt táblázat A:10. mezőjében és D:10. mezőjében az „út régészeti lelőhelyen” szövegrész 

helyébe az  „út nyilvántartott régészeti lelőhelyen” szöveg, valamint a  „műemléki területen vagy külön 
jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon” szövegrész helyébe a  „műemléki 
területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén” szöveg,

e) 5. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 6. sorában a „hajózási létesítmény régészeti lelőhelyen” szövegrészek 
helyébe a „hajózási létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhelyen” szöveg, valamint a „műemléki területen 
vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon” szövegrészek helyébe 
a „műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén” szöveg,

f ) 5.  melléklet III.  pontjában foglalt táblázat 5. sorában a  „hajózási létesítmény régészeti lelőhelyen” 
szövegrészek helyébe a  „hajózási létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhelyen” szöveg, valamint 
a  „műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon” 
szövegrészek helyébe a  „műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén” 
szöveg,

g) 5.  melléklet IV.  pontjában foglalt táblázat 4. sorában a  „hajózási létesítmény régészeti lelőhelyen” 
szövegrészek helyébe a  „hajózási létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhelyen” szöveg, valamint 
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a  „műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon” 
szövegrészek helyébe a  „műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén” 
szöveg

lép.

9. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
a) 2.  mellékletében foglalt táblázat A:11. mezőjében és D:11. mezőjében a „létesítményt régészeti lelőhelyen” 

szövegrész helyébe a  „létesítményt nyilvántartott régészeti lelőhelyen” szöveg, valamint a  „műemléki 
területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő módon” szövegrész helyébe 
a „műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén” szöveg,

b) 3.  mellékletében foglalt táblázat A:14. mezőjében az  „eljárás régészeti lelőhelyet” szövegrész helyébe 
az  „eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyet” szöveg, valamint a  „műemléki területet vagy külön 
jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érint” szövegrész helyébe a „műemléki területet vagy 
nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkét érint” szöveg

lép.

10. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) Az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Kormány a nyilvántartott műemléki értékkel és a műemlékkel kapcsolatos másodfokú építésügyi hatóságként 
az  illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és örökségvédelmi 
hivatal építésfelügyeleti hatósági és örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat is ellátó önálló feladat- és 
hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét jelöli ki.”

 (2) Az R4. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  nyilvántartott műemléki érték és a  műemlék tekintetében, a  műemléki környezetben vagy műemléki 
jelentőségű területen
a) az  első fokú építésfelügyeleti hatóságként az  építésfelügyeleti hatósági feladatokat az  1.  melléklet II.  részében 
felsorolt járási (fővárosi kerületi) hivatal építésfelügyeleti feladatkörében az  1.  § (3)  bekezdése szerinti hatásköre 
vonatkozásában meghatározott illetékességi területén,
b) a másodfokú építésfelügyeleti hatósági feladatokat a másodfokú építésfelügyeleti hatóság látja el.”

 (3) Az R4.
a) 1.  § (3)  bekezdésében a  „műemlékekkel” szövegrész helyébe a  „nyilvántartott műemléki értékkel, 

a műemlékkel” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdésében az „a (4) bekezdésben foglalt kivétellel” szövegrész helyébe az „a (4) és (5) bekezdésben 

foglalt kivétellel” szöveg
lép.

 (4) Hatályát veszti az R4.
a) 1.  § (5)  bekezdésében a „ , valamint a  műemlékvédelem területén a  külön jogszabályban meghatározott 

másodfokú feladatok ellátására az  építmények, építési tevékenységek tekintetében” szövegrész, valamint 
az „és örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági” szövegrész,

b) 3. §
ba) (1) bekezdés a) pontjában az „– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –” szövegrész,
bb) (2) bekezdése,
bc) (4) bekezdésében a „(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó” szövegrész.

11. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló  
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
4. számú melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 7. sorában a  „régészeti lelőhelyen” szövegrészek helyébe 
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a  „nyilvántartott régészeti lelőhelyen” szöveg, valamint a  „műemléki területen megvalósuló, vagy külön 
jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő” szövegrészek helyébe a  „műemléki területen 
megvalósuló vagy nyilvántartott műemléki értéket vagy műemlék telkét érintő” szöveg lép.

12. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről,  
valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló  
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 
közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  mellékletében 
foglalt táblázat 9. sorában a  „régészeti lelőhelyen” szövegrészek helyébe a  „nyilvántartott régészeti lelőhelyen” 
szöveg, valamint a  „műemléki területen vagy külön jogszabályban meghatározott esetben műemléket érintő 
módon” szövegrészek helyébe a „műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő 
módon” szöveg lép.

13. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) Az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 
34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szervizkönyvet kell vezetni a  tömegtartózkodásra szolgáló építményre, az  örökségvédelmi bírságról szóló 
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti I. bírságkategóriába sorolt műemlék építményre, a katasztrófavédelemről 
és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó 
építményre, valamint a  honvédelmi és katonai célú építményre vonatkozóan. Egyéb esetben a  szervizkönyv 
vezetéséről az építmény tulajdonosa dönt.”

 (2) Az R5. 34. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  I. bírságkategóriába sorolt műemlék építmény esetén a  műemlék tulajdonosa jókarbantartási 
kötelezettségének teljesítése az  (5)  bekezdésben meghatározottakon túlmenően a  védettséget megalapozó 
műemléki érték sértetlen fennmaradásának és érvényesülésének biztosítására is kiterjed.”

 (3) Az R5. 34. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az  I. bírságkategóriába sorolt műemlék építmény esetén az  (5)  bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében 
elvégzett, a  (6)  bekezdés szerinti felülvizsgálat kiterjed a  műemléki érték védelme jogszabályban meghatározott 
követelményeinek történő megfelelésre is.”

 (4) Az R5. a következő 43. §-sal egészül ki:
„43.  § A  2015. március 1. napját követően megkezdett építési tevékenység I. bírságkategóriába sorolt műemlék 
építményre vonatkozó szervizkönyvét az  építmény tulajdonosa, vagyonkezelője vagy az  általa megbízott és 
a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti 
műemléki épületdiagnosztika szakterületen jogosultággal rendelkező személy az építési napló lezárásának, illetve 
legkésőbb a  használatbavételi engedély megszerzésének vagy a  használatbavétel tudomásulvételének a  napján 
nyitja meg. A szervizkönyv tartalmáért a szervizkönyvet megnyitó felel.”

 (5) Az R5.
a) 1.  melléklet II. alcím 8.1.  alpontjában az  „építéstörténeti kutatási dokumentáció” szövegrész helyébe 

az „építéstörténeti tudományos dokumentáció” szöveg,
b) 1.  melléklet II. alcím 8.6.5.  alpontjában a  „kert-történeti kutatási dokumentációkon” szövegrész helyébe 

a  „kerttörténeti tudományos dokumentáción, régészeti módszerekkel történő kutatásról szóló kutatási 
dokumentáción” szöveg

lép.

14. A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a  
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 
321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.  mellékletében 
foglalt táblázat 7. sorában a „nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyen” szövegrész helyébe a „nyilvántartásban 
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szereplő nyilvántartott régészeti lelőhelyen” szöveg, valamint a  „vagy külön jogszabályban meghatározott 
esetekben műemléket érintő tevékenység” szövegrész helyébe a „vagy nyilvántartott műemléki értéket, műemléket 
érintő tevékenység” szöveg lép.

15. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló  
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. §  Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R6.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

16. A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. §  Hatályát veszti a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 
13. sora.

17. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdésében 
a „régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és a  műemlékeket tartalmazó, a  Forster 
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett adatbázisban szereplő – a  NÉBIH 
részére átadott – EOV vetületű vektoros térképfedvényen lehatárolt régészeti lelőhelyen, műemlék területén 
és műemléki területen” szövegrész helyébe a  „nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, 
műemléki területeket, nyilvántartott műemléki értékeket és a  műemlékeket tartalmazó, a  Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett adatbázisban szereplő – a NÉBIH részére átadott – 
EOV vetületű vektoros térképfedvényen lehatárolt nyilvántartott régészeti lelőhelyen, nyilvántartott műemléki 
érték, műemlék területén és műemléki területen” szöveg lép.

18. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) a következő 12/A. alcímmel egészül ki:
„12/A. A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műemléki Tanácsadó 
Testületének szakértői véleménye
14/A.  § (1) Nyilvántartott műemléki érték, műemlék építmény esetén az  építési, az  összevont és a  fennmaradási 
engedélyezési eljárásban – ha építészeti-műszaki tervtanácsi véleményezésre vagy településképi véleményezési 
eljárásra a  14.  § (1)  bekezdése szerint nem került sor – az  építésügyi hatóság tizenöt napos határidő kitűzésével 
kikérheti a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műemléki Tanácsadó 
Testületének szakértői véleményét.
(2) Az  építésügyi hatóság az  (1)  bekezdés szerinti véleményt a  döntése meghozatalához szükséges tényállás 
tisztázása érdekében jogszabályon alapuló bizonyítékként veszi figyelembe.”

 (2) Az R7. 17. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építési engedély iránti kérelemmel egy időben)
„d) nyilvántartott műemléki érték, műemlék esetén az örökségvédelmi engedélyre”
(irányuló kérelem is előterjeszthető.)

 (3) Az R7. 18. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelem elbírálása során, helyszíni szemle megtartása mellett vizsgálja, hogy)
„b) az  építési tevékenységgel érintett telek kialakítása az  új építmény építése vagy meglévő építmény bővítése 
esetén – kivéve az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszában – az Étv. 23–24. §-ában, 
a településrendezési tervekben és a jogszabályokban meghatározottak szerint megtörtént-e, a telek rendezett-e,”

 (4) Az R7. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Műemlék, nyilvántartott műemléki érték esetén az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl az  építésügyi 
hatóság vizsgálja, hogy a  tervezett építési tevékenység a  kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített 
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.”
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 (5) Az R7. 19. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A határozat az engedély tárgyától függően tartalmaz:)
„d) figyelmeztetést arra, hogy nyilvántartott műemléki értéken, műemléken az  egyes, építési engedély nélkül 
végezhető tevékenységekhez – külön jogszabályban meghatározott esetekben – az  örökségvédelmi hatósághoz 
történő bejelentése vagy az örökségvédelmi hatóság engedélye is szükséges,”

 (6) Az R7. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Műemlék, nyilvántartott műemléki érték esetén a jogerős és végrehajtható építési engedélytől, a hozzá tartozó 
jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során
a) építési engedélyhez vagy
b) örökségvédelmi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez
kötött építési tevékenységgel eltérni csak az  építésügyi hatóság újabb előzetes engedélyével, módosított építési 
engedéllyel lehet.”

 (7) Az R7. 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Műemlék, nyilvántartott műemléki érték esetén a  (4)  bekezdésben foglaltakon túl az  építésügyi hatóság 
vizsgálja, hogy a  tervezett építési tevékenység a  kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített 
követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.”

 (8) Az R7. 42. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fennmaradási engedély iránti kérelemben)
„b) nyilvántartott műemléki érték, műemlék esetén az örökségvédelmi engedélyre,”
(irányuló kérelem is előterjeszthető.)

 (9) Az R7. 58. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi a  meglévő építmények körében a  jogszabályban előírt jókarbantartási 
kötelezettség teljesítését, valamint műemléken, nyilvántartott műemléki értéken azt, hogy az  építmény műszaki 
állapota nem veszélyezteti-e a védett műemléki értékeket.”

 (10) Az R7. 72. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építészeti-műszaki dokumentációnak kötelező része a látványterv)
„a) a műemléken, nyilvántartott műemléki értéken és más, jogszabállyal védett építményen vagy területen történő 
építési tevékenység esetén, vagy”

 (11) Az R7. 2. és 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (12) Az R7.

a) 60. § (6) bekezdés b) pontjában a „műemléki” szövegrész helyébe a „nyilvántartott régészeti lelőhelyen vagy 
műemléki” szöveg,

b) 1. melléklet 1. pontjában az „A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de 
legfeljebb 10 méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,

c) 6.  mellékletében foglalt táblázat A:37. mezőjében a  „műemléki jelentőségű területen vagy világörökségi 
területen a  telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló új épület építése vagy 
meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítése vagy átalakítása esetén.” szövegrész 
helyébe a „műemléki jelentőségű területen vagy világörökségi területen új épület építése vagy meglévő 
épület bővítése vagy átalakítása, bontása esetén.” szöveg,

d) 6.  mellékletében foglalt táblázat C:37. mezőjében az  „a) építési, b) összevont (építési engedélyezési 
szakaszában), c) fennmaradási engedélyezési eljárás” szövegrész helyébe az  „a) építési, b) bontási, 
c)  összevont (elvi építési keretengedélyezési szakaszában), d) az  engedély hatályának meghosszabbítási, 
e) használatbavételi, f ) fennmaradási engedélyezési eljárás” szöveg

lép.
 (13) Hatályát veszti az R7.

a) 1.  melléklet 7.  pontjában a  „ , kivéve műemléki jelentőségű területen a  telek közterületi határához 
legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építését, vagy meglévő épület építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött bővítését vagy átalakítását” szövegrész,

b) 2.  melléklet 7.  pontjában a  „ , kivéve a  műemléki jelentőségű területen a  telek közterületi határához 
legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló meglévő épület bontását” szövegrész,

c) 2. melléklet 10. pontjában a „ , kivéve, ha az műemléki jelentőségű területen áll” szövegrész,
d) 2. melléklet 11. pontjában a „– kivéve, ha az műemléki jelentőségű területen áll” szövegrész,
e) 2. melléklet 12. pontjában a „– kivéve, ha az műemléki jelentőségű területen van –” szövegrész.
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19. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

19. §  Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az  Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az Üzemeltető hozzáférést biztosít a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 
számára a  Nyilvántartás alkalmazásaihoz, amennyiben azok használata a  műemléki értékkel vagy régészeti 
lelőhellyel kapcsolatos.”

20. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A  településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R8.) 22. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A polgármester vagy főpolgármester a kérelem beérkezését követően – határidő megjelölésével – bekérheti 
a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műemléki Tanácsadó Testületének 
szakértői véleményét.”

 (2) Az R8. 32. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a  településrendezési eszköz 
készítése vagy módosítás)
„a) a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt 
indokolt,”

 (3) Az R8. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  2012. december 31-én hatályban lévő, valamint a  (3)  bekezdés szerint 2013. december 31-ig elfogadott 
településrendezési eszközök, továbbá a  (2)  bekezdés a)  pontja és a  (2)  bekezdés b)  pont ba)  alpontja szerint 
módosított településrendezési eszközök – az  OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési 
követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével – 2018. december 31-ig alkalmazhatók.”

 (4) Az R8.
a) 23.  § (1)  bekezdésében az „– a  műemléket érintő vagy műemléki jelentőségű területen örökségvédelmi 

engedélyhez kötött tevékenység kivételével –” szövegrész helyébe a „– a  nyilvántartott műemléki értéket, 
a  műemléket érintő vagy műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen az  örökségvédelmi 
hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével –” 
szöveg,

b) 9. mellékletében foglalt táblázat C:13. mezőjében az „országos védelem alatt álló műemlék, műemléki terület, 
régészeti lelőhely és védőövezete” szövegrész helyébe a „nyilvántartott vagy védetté nyilvánított műemléki 
érték, műemléki terület, nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhely és védőövezete” szöveg

lép.
 (5) Hatályát veszti az R8. 9. mellékletében foglalt táblázat C:12. mezőjében a „ , történeti települési terület” szövegrész.

21. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

21. §  A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 
tevékenységekről, valamint a  telepengedélyezés rendjéről és a  bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) 
Korm.  rendelet 4.  § f )  pontjában az  „ingatlan műemléki védelem alatt áll” szövegrész helyébe az  „ingatlan 
nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék” szöveg lép.
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22. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló  
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) Az  építésügyi és az  építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Első fokon a kérelmező lakóhelye szerinti területi építész kamara titkára, másodfokon a Magyar Építész Kamara 
főtitkára folytatja le
a) a szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemléki,
b) a felelős műszaki vezetői építési szakterület műemléki
részszakterülethez kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezését.”

 (2) Az R9. 13. § (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Műemlékek területén gyakorlott címet az a szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező építész tervező, felelős műszaki 
vezető és építési műszaki ellenőr kérheti, aki rendelkezik műemlékvédelmi szakmérnöki képesítéssel és igazolja műemléki 
védelem alatt álló építmény vonatkozásában az alábbi tevékenységek körében három tevékenység elvégzését:)
„d) építésügyi műszaki szakvélemény készítése.”

 (3) Az R9. VII. FEJEZETE a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A.  § Műemlék épület esetén az  energetikai tanúsítónak az  R1. szerinti energetikai minőségtanúsítvány 
javaslattételének kidolgozásához szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület műemléki részszakterület 
jogosultsággal bíró szakértőt kell bevonnia.”

 (4) Az R9. a következő 48–50. §-sal egészül ki:
„48.  § A  felelős műszaki vezetői „AM” kategória szakterületen jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlót 
az  MV-É-M  részszakterületre hivatalból át kell sorolni a  kulturális örökség védelmével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 45 napon 
belül. A  területi mérnöki kamara legkésőbb 2015. április 1-jéig átadja az  arra illetékes területi építész kamarának 
a  nyilvántartásában lévő „AM” szakterületi jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakmagyakorló 
teljes iratanyagát. A  területi mérnöki kamara által átadott „AM” jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlót külön 
kérelem és igazgatási díj megfizetése nélkül az  illetékes területi építész kamara MV-É-M névjegyzéki jelöléssel 
nyilvántartásba veszi.
49.  § (1) Az  az  építésügyi műszaki szakértő, aki a  településtervezési és az  építészeti-műszaki tervezési, valamint 
az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti építésügyi 
műszaki szakértő építészet szakterület műemlékvédelem részszakterületen 2013. december 31-én szakmagyakorlási 
engedéllyel rendelkezett, az az illetékes építész kamaránál 2015. december 31-ig díjfizetés nélkül kezdeményezheti 
jogosultságának visszaállítását.
(2) A 6. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti továbbképzési időszak a  jogosultság visszaállításának napjával 
kezdődik.
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 6. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti beszámolót nem kell teljesíteni.
50.  § Műemlék építmény esetén a  2015. április 1. előtt megkötött szerződéssel rendelkező MV-É szakterületen 
jogosult felelős műszaki vezető MV-É-M részszakterületre történő átsorolásáig jogosult műemléken felelős műszaki 
vezetői tevékenység végzésére.”

 (5) Az R9. 1. és 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R9.

a) 5.  § (2)  bekezdésében a „fokon a  kérelmező” szövegrész helyébe a „fokon – a  (8)  bekezdésben foglaltak 
kivételével – a kérelmező” szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében a „3. § (5) bekezdés b)–d) pontja” szövegrész helyébe a „3. § (5) bekezdés c)–d) pontja” 
szöveg,

c) 13.  § (8)  bekezdésében a „tervező, felelős” szövegrész helyébe a „tervező, belsőépítész tervező, építésügyi 
műszaki szakértő, felelős” szöveg,

d) 27.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „1.  § (3), (4) és (6)  bekezdésében” szövegrész helyébe az „1.  § (3) és 
(6) bekezdésében” szöveg,

e) 30.  § (5)  bekezdésében az „1.  § (3), (4) és (6)  bekezdésében” szövegrész helyébe az „1.  § (4)  bekezdésében” 
szöveg

lép.
 (7) Hatályát veszti az R9. 30. § (5) bekezdésében az „és az eseti engedéllyel rendelkezőt” szövegrész.
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23. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 
439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A  régészeti örökséggel és a  műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában:
1. dokumentálás: műemléki értéket érintő beavatkozások folyamatának és eredményének, az  azok során 
megfigyelhető jelenségeknek, valamint a műemléki érték állapotának tárgyszerű, pontos szöveges és képi rögzítése 
és magyarázata;
2. esztétikai helyreállítás: a  restaurálás körébe tartozó azon kutatáson alapuló, konzerváló kezelésen túlmutató, 
a  kulturális örökség védett elemei eredeti értékeinek, illetve ezek érvényesülése szempontjából a  legkedvezőbb 
állapotának helyreállítását biztosító hozzátételek, kiegészítések vagy egyéb beavatkozások összessége, amelyek 
célja az értékek zavartalan megjelenésének biztosításával az értelmezhetővé, bemutathatóvá tétele;
3. építéstörténeti tudományos dokumentáció: a  régészeti örökség és a  műemléki érték védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 9.  melléklet II. rész D.  pontjában 
meghatározottak összessége; többszintű megismerési folyamat eredménye, a  műemléki érték engedélyhez nem 
kötött tudományos vizsgálatára, leltárba vételére, elemzésére, dokumentálására, a  hozzá kapcsolódó források és 
szakirodalmi megállapítások feltárására, a  műemléki érték történeti összefüggésbe helyezésére, valamint azon 
információk összegyűjtésére terjed ki, amelyek alapján meghatározhatók a műemléki érték megőrzését és érvényre 
juttatását biztosító beavatkozások és korlátozó tényezők;
4. épületdiagnosztika: olyan roncsolásmentes vagy fizikai beavatkozással járó vizsgálat, különösen a faldiagnosztika, 
amely a  tartószerkezetek műszaki állapotának – elsősorban a  nedvesség és sószennyezés, a  szilárdság – és 
anyagszerkezeti tulajdonságainak felderítésére, elemzésére és értékelésére szolgál;
5. épületkutatás: az  építéstörténeti tudományos dokumentáció módszereivel nem megismerhető, fizikai 
beavatkozással is járó komplex vizsgálat: az  épületszerkezetek feltárása és elemzése, különösen a  falkutatás; célja 
az építési periódusok és azok egymáshoz való viszonyának, a kutatott műemlék rejtett értékeinek megismerése és 
datálása, a kutatott műemlék használatának, funkciójának tisztázása, tudományos igényű dokumentálása; a kutatás 
irányulhat falazat, padló, födém vagy egyéb épületszerkezet feltárására is;
6. értékleltár: az Övr. 10. mellékletében előírt, a műemléki értékek tételes meghatározását tartalmazó dokumentum;
7. értékvizsgálat: a műemléki érték dokumentálása szakterületen jogosult szakértő által készített olyan szakvizsgálat, 
amely szemrevételezés útján feltárja és meghatározza a ténylegesen meglévő műemléki értéket, amely védelemre 
érdemes lehet, megfelelő alátámasztással meghatározza az érték korát, valamint dokumentálja a védelemre javasolt 
műemléki érték jellemzőit;
8. értékvizsgálati dokumentáció: értékvizsgálat alapján készített dokumentáció, amely az  Övr. 10.  melléklet 
összefoglaló pontjai szerint tartalmazza a  műemléki értékről szemrevételezéssel készített szöveges leírást és 
helyszíni fotókat;
9. konzerválás: a  restaurálás körébe tartozó azon beavatkozások összessége, amelyek célja a  kulturális örökség 
védett elemei eredeti anyagának változatlan állapotú megőrzését biztosító kezelése: a  károsodási folyamatok 
megszüntetése, illetve lassítása, az  állapot stabilizálása, az  alkotó anyagok szilárdítása, a  szerkezet megerősítése, 
a tárgyhoz nem tartozó, az elváltozást, a károsodási folyamatot előidéző dolgok, szennyeződések eltávolítása;
10. megelőző konzerválás: a  műemlék alkotórészét, tartozékát, berendezési tárgyát vagy a  műemléket közvetlenül 
nem érintő beavatkozás, amelynek célja a  károsodás elkerülése, illetve a  károsodáshoz, lebomláshoz vezető 
folyamatok okainak megszüntetése, hatásuk mérséklése vagy lassítása;
11. műemléki inventarizáció: olyan, szemrevételezésen alapuló vizsgálati módszerrel elvégzett tudományos feltáró 
munka, amely egy-egy meghatározott földrajzi terület műemléki értékeinek megállapítását, dokumentálását, 
az állami műemléki értékkataszter fejlesztését szolgálja;
12. műemléki revízió: olyan, szemrevételezésen alapuló vizsgálati módszerrel elvégzett tudományos munka, 
amely egy-egy meghatározott földrajzi terület műemlékeinek monitoringozását szolgálja, a  védett műemléki 
érték fennállásának, veszélyeztetettségének, állapotának elemzésére és dokumentálására terjed ki a  műemlékek 
közhiteles, hatósági nyilvántartásának naprakészen tartása érdekében;
13. orgonahangszer-helyreállítás: a  műemléki értéket megtestesítő orgonahangszer felépítménye (szekrény vagy 
ház) és a hozzá tartozó szerkezet együttesére vagy részeire vonatkozó műemléki helyreállítás;
14. restaurálás: a  műemlék alkotórészét, képző- és iparművészeti alkotást jelentő tartozékát, berendezési 
tárgyát közvetlenül érintő azon beavatkozások – állapotfelmérés, kutatás, konzerválás, esztétikai helyreállítás – 
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összessége, amelyek célja, hogy elősegítsék a kulturális örökség védett elemei értékeinek felismerését, megértését, 
megbecsülését és az értéket adó jellegzetességeinek fennmaradását;
15. restaurálási dokumentáció: a  restaurálást hitelesítő dokumentáció, amely szöveges és ábrázolásos formában 
igazolja a  beavatkozások szükségességét, bemutatja a  folyamatukat, megkülönböztetve az  eredeti részeket és 
a  későbbi kiegészítéseket, részletezve minden olyan elemet, melyet a  restaurálás hozzátett, megváltoztatott vagy 
eltávolított;
16. restaurátori állapotfelmérés: olyan állapotfelmérés, amely meghatározza a  kezelendő kulturális örökség védett 
elemei alkotóanyagainak állapotát, tanulmányozza és elkülöníti a természetes folyamatok, a véletlen, a használat és 
a szándékos beavatkozások okozta anyagi romlásokat és esztétikai változásokat, vizsgálja az ellenálló képesség és 
szilárdság növelésének lehetőségeit;
17. restaurátori kutatás: műemléken, annak alkotórészeként vagy tartozékaként védett képző- és iparművészeti 
alkotásokon, berendezési tárgyakon végzett, tudományos alapokon nyugvó roncsolásos jellegű restaurátori 
beavatkozás (mintavétel, szondázó feltárás), amelynek célja a  kulturális javak alkotó anyagainak, állapotának 
és bomlási folyamatának meghatározása, történeti rétegeinek megismerése, a  története során keletkezett 
elváltozások, vagy azon végrehajtott változtatások esztétikai következményeinek tanulmányozása, kiértékelése, 
többszintű vizsgálati folyamat, restaurálási beavatkozást alapoz meg, vagy történeti adatgyűjtésre, megismerésre 
irányul;
18. restaurátori kutatási dokumentáció: a restaurátori kutatást hitelesítő dokumentáció, amely szöveges és ábrázolt 
formában rögzíti a  kutatás során feltárt adatokat, igazolja a  kutatás szükségességét, leírja a  kutatás folyamatát és 
bemutatja a feltárt kultúrtörténeti és egyéb adatokat, tényeket megkülönböztetve az eredeti részeket és a későbbi 
kiegészítéseket;
19. vonalhálós alakhű műemlékfelmérés: alakhű építészeti felmérési módszert alkalmazó dokumentálás, amely 
az  épülettől független (de az  épület adottságához alkalmazkodó) geodéziai kitűzési hálózat felhasználásával, 
m=1:20, vagy m=1:50 léptékű ábrázolással pontosan rögzíti az épület geometriai jellemzőit és műszaki állapotának 
adatait (különösen a  falszövet jellegzetességeit, repedéseket, falelválásokat, különböző korú vakolatmaradványok, 
festésrétegek felületi elhelyezkedését).”

 (2) Az R10. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  Kormány a  szakértői tevékenység felügyeletét ellátó hatóságként a  kulturális örökség védelméért felelős 
minisztert (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.”

 (3) Az R10. a 4. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„A szakértői jogosultsághoz kötött tevékenységek”

 (4) Az R10. 4. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szakértői tevékenységnek minősül a műemléki területen
műemléki érték dokumentálása szakterületen)
„aa) a  műemléki érték dokumentálása: inventarizáció, műemléki revízió, vonalhálós alakhű műemlékfelmérés, 
értékleltár, építéstörténeti tudományos dokumentáció, értékvizsgálat, védetté nyilvánítási dokumentáció önálló 
elkészítése,”

 (5) Az R10. 4. § (2) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Szakértői tevékenységnek minősül a műemléki területen
műemléki restaurátor szakterületen)
„ca) a  védett műemléki érték fizikai beavatkozással, mintavétellel, roncsolással járó restaurátori állapotfelmérése, 
kutatása,
cb) a védett műemléki értéken végzett konzerválás vagy megelőző konzerválás,”

 (6) Az R10. 4. § (2) bekezdés c) pontja a következő ce) alponttal egészül ki:
(Szakértői tevékenységnek minősül a műemléki területen
műemléki restaurátor szakterületen)
„ce) restaurátori kutatási vagy restaurálási dokumentáció összeállítása;”

 (7) Az R10. 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szakértői tevékenységnek minősül a műemléki területen)
„d) történeti kertek szakterületen a történeti kert, történeti táj esetében
da) inventarizáció, revízió,
db) kertépítészeti felmérés, értékleltár,
dc) történeti kert kerttörténeti tudományos dokumentáció,
dd) kezelési- és helyreállítási terv,
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de) értékvizsgálat, védetté nyilvánítási dokumentáció
önálló elkészítése, valamint
df ) a  védett történeti kertet érintő pályázatok előkészítéséhez szaktanulmányok készítése, pályázatok 
műemlékvédelmi szempontból történő elbírálása és minősítése,
dg) közigazgatási hatósági ügyekben szakértőként való közreműködés, engedélyhez kötött tevékenység 
– megvalósítás során történő, jogkövetkezménnyel járó – véleményezése,
dh) a védett történeti kertet érintő tevékenység tervezési programjának összeállításában való részvétel a tervezéssel 
kapcsolatos műemlékvédelmi szakkérdések tekintetében,
di) a történeti kert régészeti módszerekkel történő kutatása;”

 (8) Az R10. 4. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szakértői tevékenységnek minősül a műemléki területen)
„f ) orgonahangszer-helyreállítási szakterületen műemlék épületben elhelyezett, vagy műemléki értéket 
megtestesítő orgonahangszer
fa) szerkezetének elhelyezése, bontása, helyreállítása, átalakítása, karbantartása (szabályozása, hangolása, 
megbontással járó tisztítása), valamint e tevékenységekre vonatkozó dokumentáció készítése,
fb) házát érintő tevékenységek, különösen elhelyezése, bontása, helyreállítása, átalakítása restaurálása, valamint 
e tevékenységek örökségvédelmi engedélyezése iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció készítése,
fc) építéstörténeti tudományos dokumentációjának elkészítése, hangszertörténeti szempontú véleményezése, 
valamint pályázatok elbírálása, az  orgonát érintő inventarizációban, védetté nyilvánítási dokumentáció 
elkészítésében, közigazgatási hatósági ügyekben szakértőként való közreműködés.”

 (9) Az R10. az 5. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„A szakértői jogosultságot igénylő tevékenység végzésének feltételei”

 (10) Az R10. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott területeken vagy szakterületeken a 4. §-ban meghatározott szakértői 
tevékenység folytatására irányuló szándékot a miniszternek kell bejelenteni.”

 (11) Az R10. 5. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § következő (6) és (7) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) Műemlék alkotórészét, tartozékát képező, műemlékként és egyúttal kulturális javakként is védett tárgyakat 
érintő, a 4. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott tevékenység esetén alkalmazandók a 4. § (2) bekezdés 
a) és c) pontjában meghatározott tevékenységekre vonatkozó rendelkezések.
(5) A  műemléki érték dokumentálása, a  műemléki épületkutatás és a  történeti kertek szakterületeken állami 
műemlékvédelmi és -helyreállítási intézmény kutatói munkakörében szerzett legalább 10 év szakirányú 
szakmai gyakorlat, a  kérelmezett szakterület vonatkozásában a  szükséges jogosultság megszerzésekor 
mentesít a  7.  §  (1),  (2)  és (4)  bekezdésében előírt szakképzettség teljesítése, valamint a  9.  § (1)  bekezdés a)  pont 
aa)  alpontjában meghatározott igazolás, valamint a  9.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott iratok 
benyújtása alól.
(6) A  4.  § (2)  bekezdés d)  pont df )  alpontjában meghatározott tevékenység elvégzéséhez régészeti területen 
szakértői jogosultsággal rendelkező régészt kell bevonni.
(7) A szakági építésügyi műszaki szakértői szakterületen műemlék építmények műszaki szakértői részszakterületen 
jogosultsággal rendelkező személy a  műemléki érték dokumentálása és a  műemléki épületdiagnosztika 
szakterületen a  szakértői tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság megszerzésekor mentesül 
a  8.  §  (1)  bekezdés b)  pontjában, illetve a  8.  § (6)  bekezdésében előírt számítási módszer alapján megszerzett 
szakmai gyakorlat igazolása alól.”

 (12) Az R10. 7. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Műemléki terület műemléki épületdiagnosztika szakterületen a  szakértői tevékenység végzéséhez 
mesterfokozat vagy azzal egyenértékű végzettség és okleveles építőmérnök, okleveles szerkezet-építőmérnök vagy 
okleveles építészmérnök, okleveles faipari mérnök, okleveles geológus szakképzettség szükséges.
(6) Műemléki terület orgonahangszer-helyreállítás szakterületen a szakértői tevékenység végzéséhez
a) a 4. § (2) bekezdés f ) pont fa) alpontja szerinti tevékenység esetén
aa) hangszerész – orgonaépítő és -javító vagy
ab) hangszerkészítő és -javító (orgona) szakképesítés,
b) a  4.  § (2)  bekezdés f )  pont fb)  alpontja szerinti tevékenység esetén mesterfokozat vagy azzal egyenértékű 
végzettség és restaurátorművész vagy okleveles restaurátorművész szakképzettség szükséges, a  4.  § (2)  bekezdés 
c) pont ca)–cc) alpontja szerinti tevékenységek esetén a tevékenységnek megfelelő szakiránnyal,
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c) a  4.  § (2)  bekezdés f )  pont fc)  alpontja szerinti tevékenység esetén mesterfokozat vagy azzal egyenértékű 
végzettség és felsőfokú orgonaművészi, felsőfokú orgonatanári, felsőfokú egyházzenészi végzettség
szükséges.”

 (13) Az R10. 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Műemléki terület orgonahangszer-helyreállítás szakterületen a szakértői tevékenység végzéséhez
a) a  4.  § (2)  bekezdés f )  pont fa)  alpontja szerinti tevékenység esetén orgonaépítéssel és -helyreállítással 
foglalkozó munkáltatónál eltöltött örökségvédelmi területen legalább 5 éves, szakirányú munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban megszerzett,
b) a 4. § (2) bekezdés f ) pont fb) alpontja szerinti tevékenység esetén a 8. § (4) bekezdése alapján számított,
c) a 4. § (2) bekezdés f ) pont fc) alpontja szerinti tevékenység esetén
ca) legalább 5 év szakirányú tevékenységgel megszerzett, és
cb) az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott számítási módszer alapján megszerzett legalább 40 pont
szakmai gyakorlat szükséges.”

 (14) Az R10. a 9. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„A szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentés és a nyilvántartás szabályai”

 (15) Az R10. 9. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejelentéshez csatolni kell:
szakmai gyakorlat igazolását az alábbiak szerint)
„cc) a pontszámítás alapját képező tevékenységről a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ (a továbbiakban: Központ), a  Magyar Nemzeti Múzeum, a  Lechner Lajos Tudásközpont (a továbbiakban: 
LLTK), vagy az  építésügyi, illetve az  örökségvédelmi hatóság számára benyújtott dokumentáció megnevezését és 
leltári számát, iktatószámát vagy egyéb iratazonosító számát azzal, hogy az LLTK által véleményezett dokumentációk 
közül nem vehető számításba az, amelyről a  véleményezés során az  LLTK megállapította, hogy a  tartalma nem 
felel meg az  Övr.-ben foglalt követelményeknek, vagy amelyhez kapcsolódó tevékenységet az  építésügyi, illetve 
az örökségvédelmi hatóság az ezen követelményeknek meg nem felelő dokumentáció miatt nem engedélyezett.”

 (16) Az R10. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § Ha a  szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok nem támasztják alá egyértelműen az  1.  mellékletben 
meghatározott pontszámok elérését, a miniszter a Központ mint szakértő szervezet véleményét kikérheti.”

 (17) Az R10. 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/A.  § A  műemléki érték védelmével kapcsolatos műemléki területen a  miniszter, ha az  örökségvédelmi, 
az  örökségvédelmi felügyeleti vagy az  építésfelügyeleti hatóság az  ellenőrzése során megállapítja, hogy valamely 
védett műemléki érték a szakértőnek felróható okból
a) súlyosan veszélyeztetetté válik, 5 évre megtiltja a szakértői tevékenység folytatását,
b) helyreállíthatatlanul sérült vagy elpusztult, a szakértőt vagy szakértő szervezetet törli a nyilvántartásból.”

 (18) Az R10. a 13. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„Záró rendelkezések”

 (19) Az R10. a következő 15. §-sal egészül ki:
„15.  § Az  a  szakértő, aki 2015. január 1. előtt orgonahangszer-helyreállítás szakterületen névjegyzékbe került, 
orgonahangszer-helyreállítás szakterületen jogosult szakértőnek minősül.”

 (20) Az R10. 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (21) Az R10.

a) 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „műemléki érték dokumentálása szakterületen” szövegrész helyébe 
a  „műemléki érték dokumentálása szakterületen (kivéve az  orgonahangszer- helyreállítási szakterület és 
a történeti kertek szakterület vonatkozásában meghatározott tevékenységek)” szöveg,

b) 4.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „műemléki restaurátor szakterületen” szövegrész helyébe a  „műemléki 
restaurátor szakterületen (kivéve az  orgonahangszer- helyreállítási szakterület vonatkozásában 
meghatározott tevékenységek)” szöveg,

c) 8. § (6) bekezdésében a „faldiagnosztika” szöveg helyébe az „épületdiagnosztika” szöveg,
d) 10. § (1) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
e) 10. § (3) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
f ) 12. § (1) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
g) 12. § (2) bekezdésében az „Az eljáró hatóság” szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg,
h) 12. § (3) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
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i) 12. § (4) bekezdésében a „hatóságnak” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg, a „hatóság” szövegrészek 
helyébe a „miniszter” szöveg

lép.
 (22) Hatályát veszti az R10. 13. § (3) bekezdése.

24. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

24. §  A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5.  mellékletében foglalt táblázat A:6. és D:6. mezőjében a  „régészeti 
lelőhelyet” szövegrész helyébe a „nyilvántartott régészeti lelőhelyet” szöveg lép.

25. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők 
és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) Az  építésügyi, az  építésfelügyeleti és az  örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és 
kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 1.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[Az e  rendeletben meghatározottak szerint – az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 
feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 4.  § (3)  bekezdésében foglalt kivételekkel – 
építésügyi vizsgát tesz és építésügyi szakmai továbbképzést teljesít]
„b) a  műemlékkel és a  műemléki érték védelmével kapcsolatos ügyekben döntéshozói és döntés-előkészítői 
feladatokat ellátó kormánytisztviselő, és”

 (2) Az R11. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az építésügyi vizsgáztatással és az építésügyi szakmai továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának 
szakmai irányítását és felügyeletét az  építésügyért, valamint a  kulturális örökségvédelemért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) látja el. A  szakmai továbbképzés irányítása tekintetében az  e  rendeletben nem 
szabályozott kérdésekben az  irányítási jogkört a  közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős 
miniszter gyakorolja.
(3) A  miniszter a  műemlékvédelemmel kapcsolatos továbbképzési program fejlesztése érdekében gondoskodik 
az építésügyi vizsga során elért vizsgaeredmény adatok rendszeres elemzéséről és statisztikai kiértékeléséről.”

 (3) Az R11. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  1.  melléklet D)  pontja szerinti témakörökre épülő építésügyi szakmai továbbképzés programtulajdonosa 
a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (a továbbiakban: Forster Központ). 
A szakmai továbbképzési program nyilvántartásba vételének elvégzéséről a Forster Központ gondoskodik.”

 (4) Az R11. 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Munkakörhöz kapcsolódó szakmai továbbképzés esetén a  miniszter gondoskodik arról, hogy a  szakmai 
továbbképzés lebonyolításához egységes belső továbbképzési program álljon rendelkezésre. Az  építésügyet vagy 
a kulturális örökségvédelmet érintő szabályozási környezet, vagy a szervezeti rendszer átalakítása esetén a miniszter 
a szakmai továbbképzési programban nem szereplő szakmai továbbképzést is elrendelhet.
(4) A szakmai továbbképzés tematikáját az 1. melléklet tartalmazza, amelyből
a) az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti köztisztviselőnek az 1. melléklet A)–C) pontjában,
b) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti köztisztviselőnek az 1. melléklet D) pontjában,
c) az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti köztisztviselőnek az 1. melléklet D) pont 1–4. alpontjában
foglalt témakörökből kell szakmai továbbképzést teljesítenie.”

 (5) Az R11. 2. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  (4)  bekezdés b)–c)  pontja szerinti szakmai továbbképzést a  miniszter szakmai irányítása mellett a  Forster 
Központ szervezi.”

 (6) Az R11. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  szakmai továbbképzést szervező a  szakmai továbbképzés teljesítésére a  (2) és (3)  bekezdésben 
meghatározott, a  miniszter által kidolgozott továbbképzési program alapján – a  következő évre vonatkozóan, 
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minden év október 31-ig – éves továbbképzési tervet készít, amelyet a  miniszter minden év december 31-ig 
jóváhagy.”

 (7) Az R11. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 2. melléklet D) pontja szerinti témakörökre épülő építésügyi vizsga programtulajdonosa a Forster Központ, 
amely gondoskodik a program nyilvántartásba vételének elvégzéséről.”

 (8) Az R11. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés:
„(3) Az építésügyi vizsgát
a) a 4. § (4) bekezdése szerinti esetben
aa) az első fokú hatóság köztisztviselője részére a fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi 
hivatala,
ab) a másodfokú hatóság köztisztviselője részére a miniszter az LLTK bevonásával,
b) a 4. § (4a) bekezdése szerinti esetben a miniszter szakmai irányítása mellett a Forster Központ az LLTK bevonásával
(a továbbiakban együtt: vizsgaszervező) szervezi.”

 (9) Az R11. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti köztisztviselőnek a 2. melléklet A)–C) pontjában foglalt témakörökből 
kell vizsgát tenni.
(4a) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti köztisztviselőnek a 2. melléklet D) pontjában foglalt témakörökből kell 
vizsgát tennie. Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti köztisztviselőnek a 2. melléklet D) pont 1–4. alpontjában foglalt 
témakörökből kell vizsgát tennie.”

 (10) Az R11. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az LLTK – a (4) bekezdés szerinti építésügyi vizsgára vonatkozóan – a miniszter szakmai irányítása és felügyelete 
mellett gondoskodik
a) az építésügyi vizsgaszabályzat elkészítéséről,
b) az építésügyi vizsga követelményeihez igazodó felkészítő tananyag elkészítéséről,
c) a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató készítéséről,
d) az ellenőrző kérdések összeállításáról és azok közzétételéről,
e) a vizsgakérdések összeállításáról,
f ) a vizsgafelkészítők és vizsgák elektronikus meghirdetéséről,
g) a vizsgafelkészítők és vizsgák megvalósításáról, valamint
h) a vizsgafelkészítők és vizsgák eredményeinek vizsgaszervező rendszerben való elektronikus kezeléséről.
(5a) A  Forster Központ a  miniszter szakmai irányítása és felügyelete mellett, felsőoktatási intézmény vagy más 
szervezet bevonásával együtt gondoskodik a (4a) bekezdés szerinti építésügyi vizsgára vonatkozóan
a) az építésügyi vizsgaszabályzat elkészítéséről,
b) az  építésügyi vizsga követelményeihez igazodó felkészítő elektronikus tananyag és ellenőrző kérdések 
elkészítéséről és közzétételéről,
c) a vizsgafelkészítőn nyilvántartásba vett oktató biztosításáról,
d) az elektronikus vizsgakérdések összeállításáról,
e) a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató készítéséről,
f ) a vizsgafelkészítők és vizsgák elektronikus meghirdetéséről,
g) a vizsgafelkészítők és vizsgák megvalósításáról, valamint
h) a vizsgafelkészítők és vizsgák eredményeinek vizsgaszervező rendszerben való elektronikus kezeléséről.”

 (11) Az R11. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  4.  § (4)  bekezdése szerinti építésügyi vizsgát 3 tagú Építésügyi Vizsgabizottság (a továbbiakban: bizottság) 
bírálja el. A  bizottság két tagja a  vizsgaszervező képviselője, egy tagja a  vizsgaszervező által felkért (3)  bekezdés 
szerinti oktató, vagy a miniszter által kijelölt személy lehet.”

 (12) Az R11. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az  építésügyi vizsga formája elektronikus teszt. Az  építésügyi vizsga megoldására 240 perc áll rendelkezésre, 
amelyből a 2. melléklet B) és C) pontja szerinti témakör 60-60 percet vesz igénybe.
(1a) A  4.  § (4a)  bekezdése szerinti építésügyi vizsga formája elektronikus teszt. Az  építésügyi vizsga megoldására 
120 perc áll rendelkezésre.”

 (13) Az R11. 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (14) Az R11. a 7. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
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 (15) Az R11.
a) 2. § (5) bekezdésében a „80” szövegrész helyébe a „96” szöveg,
b) 2. § (6) bekezdésében a „bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „bekezdés a) pontja szerinti” szöveg,
c) 2.  § (6)  bekezdés b)  pontjában a  „Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és 

Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe a „Lechner Tudásközpont Területi, 
Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg

lép.
 (16) Hatályát veszti az R11.

a) 1. melléklet A) rész 14., 20–22. pontja,
b) 2. melléklet A) rész 18., 21., 28. pontja.

26. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A vízügyi igazgatási és a  vízügyi, valamint a  vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
a) 11.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az „a vízjogi üzemeltetési engedélyezés kivételével, ha az  eljárás régészeti 

lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy külön jogszabályban 
meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul” szövegrész helyébe 
az „a vízjogi üzemeltetési, valamint a fúrt kút engedélyezés kivételével, ha az eljárás nyilvántartott régészeti 
lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy külön jogszabályban 
meghatározott esetekben nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő tevékenység 
engedélyezésére irányul” szöveg,

b) 11.  § (1)  bekezdés h)  pont ha)  alpontjában a  „régészeti lelőhelyen” szövegrész helyébe a  „nyilvántartott 
régészeti lelőhelyen” szöveg,

c) 11.  § (1)  bekezdés h)  pont hb)  alpontjában a „műemléki területen megvalósuló, vagy külön jogszabályban 
meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység” szövegrész helyébe a  „műemléki területen 
megvalósuló vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben nyilvántartott műemléki értéket vagy 
műemléket érintő tevékenység” szöveg

lép.

27. A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló  
199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R12.) 8/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Testület tizenegy tagból áll, amelynek
a) egy tagját a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet, vagy 
a műemlékvédelmi szakirányú továbbképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmény,
b) egy tagját a művészettörténet szakon mesterképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmény,
c) egy tagját az okleveles restaurátorművész osztatlan képzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmény,
d) egy tagját a Magyar Építész Kamara, vagy a Magyar Építőművészek Szövetsége,
e) egy tagját az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, valamint
f ) három tagját a miniszter
javaslata alapján a műemléki területen szakértői jogosultsággal vagy kimagasló elméleti és gyakorlati tapasztalattal 
rendelkező szakemberek közül két évre a Központ elnöke kéri fel, további három tagját az ugyanezen feltételeknek 
megfelelő szakemberek közül két évre a Központ elnöke kéri fel. A Testület elnökét a Központ elnöke nevezi ki.”

 (2) Az R12.
a) 6. §-ában a „foglaltak érdekében” szövegrész helyébe a „foglaltak érvényesítése érdekében” szöveg,
b) 6.  § b)  pontjában a „jogi rendelkezésekkel összhangban” szövegrész helyébe a „jogi tárgyú jogszabályokkal 

összhangban” szöveg,
c) 6. § c) pontjában a „klasszifikációját” szövegrész helyébe az „osztályozását” szöveg,
d) 8. § (2) bekezdésében a „nyolctagú” szövegrész helyébe a „kilenctagú” szöveg, a „kéri fel” szövegrész helyébe 

a „kéri fel, további egy tagját 2 évre a Központ elnöke kéri fel.” szöveg,
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e) 8/A. § (2) bekezdés c) pontjában a „három” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
f ) 8/A. § (2) bekezdés f ) pontjában az „Intézet” szövegrész helyébe az „Intézet, valamint” szöveg,
g) 8/A.  § (2)  bekezdésében a  „kéri fel” szövegrész helyébe a  „kéri fel, további egy tagját az  ugyanezen 

feltételeknek megfelelő régész szakemberek közül 2 évre a Központ elnöke kéri fel.” szöveg,
h) 8/B. § (1) bekezdésében a „hatósági eljárás során segíti a Központ munkáját” szövegrész helyébe a „hatósági 

eljárás során véleményével segíti az örökségvédelmi és építésügyi hatóság munkáját” szöveg,
i) 8/B. § (3) bekezdésében a „Testület üléseire” szövegrész helyébe a „Testület az üléseire” szöveg
lép.

28. A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól,  
illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló  
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

28. §  A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes 
földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a) 2. mellékletében foglalt I. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott újrahasznosítási eljárásban közreműködő 

szakhatóságok című táblázat A:6. mezőjében az „amelyre az  ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – 
régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, vagy 
amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeti 
lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában 
szerepel.” szövegrész helyébe az  „amelynek helyrajzi száma a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi 
és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában 
szerepel.” szöveg,

b) 2.  mellékletében foglalt I. Az  ingatlanügyi hatóság által lefolytatott újrahasznosítási eljárásban 
közreműködő szakhatóságok című táblázat D:6. mezőjében az „amelyre az  ingatlan-nyilvántartásban –  jogi 
jellegként  – vagy az  adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve,” 
szövegrész helyébe az  „amely az  adatbázisban nyilvántartott régészeti lelőhelyként, védetté nyilvánított 
régészeti lelőhelyként vagy régészeti védőövezetként szerepel,” szöveg, valamint az „amelyre az  ingatlan-
nyilvántartásban – jogi jellegként – vagy az  adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van 
feljegyezve,” szövegrész helyébe az  „amely az  adatbázisban nyilvántartott műemléki értékként vagy 
műemlékként, illetve műemléki területként szerepel,” szöveg,

c) 2. mellékletében foglalt II. A földhivatal termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési 
eljárásában közreműködő szakhatóságok című táblázat A:7. mezőjében az  „amelyre az  ingatlan-
nyilvántartásban – jogi jellegként – régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék, illetve műemléki 
terület ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és 
műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel.” szövegrész helyébe az „amelynek helyrajzi száma a Forster 
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, 
védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket 
tartalmazó adatbázisában szerepel.” szöveg,

d) 2. mellékletében foglalt II. A földhivatal termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési 
eljárásában közreműködő szakhatóságok című táblázat D:7. mezőjében az  „amelyre az  ingatlan-
nyilvántartásban – jogi jellegként – vagy az adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye 
van feljegyezve,” szövegrész helyébe az „amely az adatbázisban nyilvántartott régészeti lelőhelyként, védetté 
nyilvánított régészeti lelőhelyként vagy régészeti védőövezetként szerepel,” szöveg, valamint az „amelyre 
az  ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – vagy az  adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület 
ténye van feljegyezve,” szövegrész helyébe az „amely az adatbázisban nyilvántartott műemléki értékként vagy 
műemlékként, illetve műemléki területként szerepel,” szöveg,

e) 2.  mellékletében foglalt III. A  földhivatal termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó 
engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok című táblázat A:7. mezőjében az  „amelyre 
az  ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék, 
illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a  Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki 
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területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel.” szövegrész helyébe az „amelynek helyrajzi 
száma a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti 
lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és 
műemlékeket tartalmazó adatbázisában szerepel.” szöveg,

f ) 2.  mellékletében foglalt III. A  földhivatal termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó 
engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok című táblázat D:7. mezőjében az  „amelyre 
az  ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – vagy az  adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti 
védőövezet ténye van feljegyezve,” szövegrész helyébe a „amely az  adatbázisban nyilvántartott régészeti 
lelőhelyként, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyként vagy régészeti védőövezetként szerepel,” szöveg, 
valamint az „amelyre az ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – vagy az adatbázisban műemlék, illetve 
műemléki terület ténye van feljegyezve,” szövegrész helyébe az  „amely az  adatbázisban nyilvántartott 
műemléki értékként vagy műemlékként, illetve műemléki területként szerepel,” szöveg,

g) 2.  mellékletében foglalt IV. A  földhivatal engedély nélküli más célú hasznosítási eljárásában közreműködő 
szakhatóságok című táblázat A:6. mezőjében az „amelyre az  ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – 
régészeti lelőhely, régészeti védőövezet, műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, vagy 
amelynek helyrajzi száma a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ régészeti 
lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában 
szerepel.” szövegrész helyébe az  „amelynek helyrajzi száma a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi 
és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket, műemléki területeket és műemlékeket tartalmazó adatbázisában 
szerepel.” szöveg,

h) 2.  mellékletében foglalt IV. A  földhivatal engedély nélküli más célú hasznosítási eljárásában közreműködő 
szakhatóságok című táblázat D:6. mezőjében az „amelyre az  ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként  – 
vagy az  adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti védőövezet ténye van feljegyezve,” szövegrész 
helyébe a  „amely az  adatbázisban nyilvántartott régészeti lelőhelyként, védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyként vagy régészeti védőövezetként szerepel,” szöveg, valamint az  „amelyre az  ingatlan-
nyilvántartásban – jogi jellegként – vagy az  adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van 
feljegyezve,” szövegrész helyébe az  „amely az  adatbázisban nyilvántartott műemléki értékként vagy 
műemlékként, illetve műemléki területként szerepel,” szöveg,

i) 4. mellékletében foglalt táblázat A:7.1. mezőjében az „amelyre az ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként 
– régészeti lelőhely, régészeti védőövezet jogi jelleg ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma 
a  régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket tartalmazó, a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi 
és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett adatbázisában szerepel.” szövegrész helyébe az  „amelynek 
helyrajzi száma a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartott 
régészeti lelőhelyeket, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket, régészeti védőövezeteket tartalmazó 
adatbázisában szerepel.” szöveg,

j) 4.  mellékletében foglalt táblázat D:7.1. mezőjében „Ha a  telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre 
az  ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – vagy az  adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti 
védőövezet ténye van feljegyezve, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala, ha a  telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az  ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – 
vagy az  adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, az  illetékes fővárosi vagy 
a  megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala ” szöveg,

k) 4. mellékletében foglalt táblázat A:7.2. mezőjében az „amelyre az ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – 
műemlék, illetve műemléki terület jogi jelleg ténye van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma a Forster 
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett műemléki területeket és 
műemlékeket tartalmazó adatbázisban szerepel.” szövegrész helyébe az „amelynek helyrajzi száma a Forster 
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ műemléki területeket és műemlékeket 
tartalmazó adatbázisában szerepel.” szöveg,

l) 4.  mellékletében foglalt táblázat D:7.2. mezőjében a  „Ha a  telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre 
az  ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – vagy az  adatbázisban régészeti lelőhely vagy régészeti 
védőövezet ténye van feljegyezve, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala, ha a telekalakítás olyan ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként – vagy 
az adatbázisban műemlék, illetve műemléki terület ténye van feljegyezve, az illetékes fővárosi vagy a megyei 
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kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szövegrész helyébe az  „az illetékes fővárosi vagy 
a megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala” szöveg

lép.

29. A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

29. §  A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében az „összefüggő” szövegrész 
helyébe a „összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt” szöveg lép.

30. Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

30. §  Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 
a) 1. § (1) bekezdésében és az 1. mellékletében foglalt táblázat B:2-B:14 mezőjében  a „127/2, 130, 131, 136, 144, 

0225, 324/1, 327/2, 327/4, 329, 335, 341, 346/2, 346/4, 348/1, 327/6, 342/5, 342/6, 0215, 0223/1, 128, 135, 
137/1, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 327/7, 330/1, 330/2, 330/3, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338/1, 339/2, 340, 
343,344/1, 347, 1229/1” szövegrész helyébe a „126, 127/2, 128,130, 131, 132, 133, 135,   136, 137/1,138, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, , 324/1, 327/2, 327/4, 327/6, 327/7, 329, 330/1, 330/2, 330/3,331, 332, 333, 334, 335, 
336, 337,338/1, 339/2, 340, 341,   342/5, 342/6, 343, 344/1, 346/2, 346/4, 347, 348/1, 0215, 0223/1, 1229/1, 
0202/1, 0213, 0216, 0217/1,0224,  0225” szöveg,

b) 1. mellékletében fogalt táblázat D:2 mezőjében a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Sopron Járási 
Hivatal Járási Építésügyi Hivatala” szövegrész helyébe a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 
Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg,

c) 1.  mellékletében fogalt táblázat E:2 mezőjében a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal” szövegrész 
helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,

d) 2.  mellékletében foglalt táblázat B:8 mezőjében a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hivatala” szövegrész helyébe a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási 
Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala” szöveg

lép.

31. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. alcím és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelethez

A műemlékvédelem sajátos tárgyai érték számításának alapjául szolgáló értékek  
 
1. Sírjel, síremlék, sírépítmény esetében a bírság számítási módszere 
 

 A B C 

1. A szabálytalan tevékenységgel 
érintett védett műemléki érték 

A számított építményérték 
számításakor figyelembe 

veendő méret és/vagy 
mértékegysége 

Egységár 
ezer forint / 

mértékegység 

2. nemeskő sírjel, síremlék a felület területe/m2 160 
3. öntöttvas, kovácsoltvas sírjel, 

síremlék vagy annak kerítése, 
tartozéka 

a befoglaló felület területe/m2 120 

4. egyéb sírjel, síremlék a felület területe/m2 80 
5. sírépítmény (pl. sírbolt, 

sírkápolna) 
a külső felület területe/m2 150 

 
2. Egyedileg védett műemléki értékű kert, műemlék történeti kert esetében a bírság számítás módszere 
 

 A B C 

1.  A szabálytalan tevékenységgel 
érintett védett műemléki érték 

A számított építményérték 
számításakor figyelembe 

veendő méret és/vagy 
mértékegysége 

Egységár 
ezer forint / 

mértékegység 

2.  kert  nettó alapterület /m2 10 
 
3. Az értékleltárban szereplő fák vonatkozásában a bírságszámítás alapja a 4 éves szabadgyökerű faiskolai 
szabványfa átlagos faiskolai ára, melyet meg kell szorozni a 3.1., 3.2. és a 3.3. pontban foglalt táblázat C oszlopa 
szerinti szorzószámmal, a B oszlopban szereplő mértékegység, illetve jellemző figyelembevételével. 
 
3.1. Az értékleltárban szereplő fa kora szerinti számítási alap 
 

 A B C 

1 A szabálytalan tevékenységgel 
érintett védett műemléki érték  A fa kora (év)  Szorzószám 

2. 

Az értékleltárban szereplő fa 

50-60 400 
3. 70-80 900 
4. 90-100 1100 
5. 110 1200 
6. 120 1700 
7. 130 2100 
8. 140 2200 
9. 150 2300 

11. 160 2400 
11. 170 2500 
12. 180 2700 
13. 190 2800 
14. 200 éves vagy idősebb egyed 3000 

 
3.2. A fa fajtájának típusától függő együttható 
 

 A B C 

1. A szabálytalan tevékenységgel 
érintett védett műemléki érték A fa fajtájának típusa Szorzószám 

2. 

Műemléki szempontból értékes 
fa 

gyorsan növő honos fafaj (pl. 
nyár) 

1 

3. lassan növő honos fafaj (pl. 
tölgy, bükk, dió) 

1,4 

4. különleges, egzóta fafaj 2 
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3.3. A fa állapotától függő együttható 
 

 A B C 

1. A szabálytalan tevékenységgel 
érintett védett műemléki érték  A lombkorona állapota Szorzószám 

2. Műemléki szempontból értékes 
fa 

egészséges 1,0 
3. csonkult 0,7 
4. erősen csonkult 0,4 

” 
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2. melléklet a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

Az R6. 1. melléklet 1.2. pontja a következő 1.2.5. ponttal egészül ki: 

(A dokumentációban meg kell határozni, az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságoknak, tartalmi 
követelményeknek megfelelő részletezettséggel:) 

„1.2.5. az ajánlattételt befolyásoló, az építési beruházás során elvégzendő régészeti feladatellátás követelményeit, 
előzetes régészeti dokumentációt vagy örökségvédelmi hatástanulmányt, ha a beruházás előkészítése során készült.” 
 
 

1. Az R7. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. A bruttó 300,0 m3 térfogatot vagy a rendezett terepcsatlakozástól mért 4,0 m épületmagasságot meg nem haladó 
egyszintes építmény bontása, kivéve a lakást tartalmazó, a zártsorú vagy ikres beépítésű épületet.” 

2. Az R7. 8. melléklet III. rész 5. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. Nyilvántartott műemléki érték, műemléki védelem alatt álló építmény átalakítása, bővítése, felújítása, 
korszerűsítése, helyreállítása esetén az építészeti műszaki dokumentációnak – az 1–4. pontban meghatározottakon 
túl – alábbiakat kell tartalmaznia:” 

3. Az R7. 8. melléklet III. rész 5.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Műemléki védelem alatt álló építmény átalakítása, bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása esetén az 
építészeti műszaki dokumentációnak - az 1-4. pontban meghatározottakon túl - alábbiakat kell tartalmaznia:) 

„5.4. nyilvántartott műemléki érték, műemlék épületszerkezetének nedvesedése vagy sók által okozott károk 
elhárítása esetén faldiagnosztikai szakvéleményt, amely tartalmazza az előzetes adatgyűjtés eredményeit, a helyszíni 
szemle megállapításait, a faldiagnosztikai minták vizsgálatainak ismertetését, a kár-okok teljes körű bemutatását, 
elemzését, a nedvesség és sószennyezés elleni védelmi technikák alkalmazhatóságának elemzését, fotó- és rajzi 
dokumentációt,” 

4. Az R7. 8. melléklet III. rész 6.2.3. és 6.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A bontási engedélyezési dokumentációnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:) 

„6.2.3. helyi védelem alá tartozó építmény, illetve egyedi tájértékké minősített építmény elbontása vagy nyilvántartott 
műemléki érték, műemlék részleges bontása esetén fényképeket az építmény valamennyi nézetéről, 

6.2.4. nyilvántartott műemléki érték, műemlék részleges bontásához a beavatkozással érintett részre vonatkozó, 
külön jogszabályban meghatározott tartalmú építéstörténeti kutatási dokumentációt,” 

5. Az R7. 8. melléklet III. rész 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.3. Bontás tudomásulvételéhez szükséges dokumentáció a 6.2.1-6.2.3. pontban foglaltakat, továbbá műemléki 
környezetben álló építmény esetén a meglévő (a változtatás előtti) állapotra vonatkozó fotódokumentációt és az 
érintett műemlék környezetének fényképi ábrázolását tartalmazza.” 

6. Az R7. 8. melléklet III. rész 7.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7.3. Műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, történeti tájban épült építmény esetén 
fotódokumentáció is szükséges.” 
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4. melléklet a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

1. Az R9. 1. melléklet I. pont 2. részében foglalt táblázat 2-4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 (A B C D E F 
1. Szakma- 

gyakorlási 
terület 
meg-

nevezése 

Szakterület/ 
részszakterület 
megnevezése 

Szakterület/ 
rész- 

szakterület 
jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott 
szakterületi jogosultsággal lehet 

végezni 

Képesítési 
minimum 

követelmény 
és az ezzel 
egyenértékű 

szak-
képzettség 

Szakmai 
gyak. idő) 

„       
2.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Építészeti 
tervezési 
terület 

   É Az általános építmények teljes 
körű építészeti tervezése, 
beleértve a helyi vagy műemléki 
védelem alatt álló építménnyel 
kapcsolatos, valamint jogszabállyal 
védetté nyilvánított területen 
(világörökség, műemléki 
jelentőségű területen, műemléki 
környezetben, tájvédelem vagy 
helyi védelem alatt álló területen) 
új építmény létesítésével és 
meglévő építmény tömegét 
megváltoztató átalakítását.  
A tervezésbe szakági műszaki 
tervezési területen jogosultsággal 
rendelkező tervezőt kell bevonni 
az Épkiv. 22. § (3) bekezdés  
b) pontja, 22. § (4) bekezdés  
a)-c) pontjában meghatározott 
méretet, jellemzőt meghaladó 
esetben.  
Telepítési tanulmányterv 
(településrendezési eszköz 
készítése vagy módosítása esetén 
településtervező, szükség szerint 
szakági településtervező 
bevonásával), továbbá beépítési 
terv és örökségvédelmi 
hatástanulmány készítése.  
A saját tervezésű építmény teljes 
körű belsőépítészeti tervezése. 

okleveles 
építész-
mérnök 

 2 év 

 3.   Belsőépítészeti 
tervezési szakterület 

 BÉ Építmények teljes körű 
belsőépítészeti tervezése.  
Külön jogszabály szerinti 
belsőépítészeti terv készítése. 

okleveles 
építész 
tervező  
művész,  
okleveles 
belsőépítész 
környezet-
tervező 
művész 

 2 év 
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 4.   Kertépítészeti 
műtárgy tervezési 
szakterület 

 ÉKM Tartószerkezeti szakági tervező 
bevonásával 4,5 m-nél magasabb 
kerti építmény, 1,0 m-nél 
magasabb támfal, úszómedence 
szerkezete, 2,0 m-nél magasabb 
tömör kerítés, 45 foknál 
meredekebb terep rendezése. 

táj- és 
kertépítészeti 
szakon  
végzett 
okleveles 
kertész-
mérnök,  
okleveles 
tájépítész 
mérnök, 
okleveles 
tájépítész 

 2 év 

” 
2. Az R9. 1. melléklet II. pont 2. részében foglalt táblázat a következő 24. sorral egészül ki: 
 

 (A B C D E 
1. Szakterület/ 

részszakterület 
megnevezése 

Szak-
terület/ 
rész- 
szak-
terület 

jelölése 

Szakterület/ 
rész-

szakterület 
korábbi 

(mérnök/ 
építész) 
jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott 
szakterületi jogosultsággal lehet 

végezni 

Képesítési minimum 
követelmény és az ezzel 

egyenértékű szakképzettség) 

„      
24. Szakági építésügyi 

műszaki szakértői 
szakterület 
műemlék 
építmények 
műszaki szakértői 
részszakterület 

 SZÉS5  SZÉSZ5 Műemlék építmények történeti 
épületszerkezetei, építőanyagai 
esetében a javító, konzerváló és 
fenntartó technológiák, 
anyaghasználat, szerkezeti megoldás 
az adott műemléken való 
alkalmazhatóságának 
szakvéleményezése. 

okleveles építészmérnök és 
műemlékvédelmi szakmérnök  
 

” 
3. Az R9. 1. melléklet IV. pont 1. részben foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki: 

 (A B C D E 
1.  

Szakterület/ 
részszakterület 
megnevezése 

Szak-
terület/ 
rész- 
szak- 
terület 

jelölése 

Feladatok, amelyeket az adott 
szakterületi jogosultsággal lehet 

végezni 

Képesítési minimum 
követelmény és az ezzel 

egyenértékű 
szakképzettség 

Szakmai 
gyakorlati idő) 

„      
4. Építési szakterület 

műemléki 
részszakterülete 

 MV-É-M Az építési szakterület (MV-É) 
szerinti építési-szerelési munkák 
felelős műszaki vezetése műemlék 
építmény esetén. 

okleveles építészmérnök 5 év 
műemléken 

műszaki 
szakértő 

irányítása 
mellett 

” 
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4. Az R9. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 (A B 
1. Korlátozott szakterület (tervezői 

fokozat) megnevezése, jelölése Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni) 

„   
2. É2 jelű építész tervezői fokozat a) Építmények építészeti tervezése terepszint fölött legfeljebb öt szint 

magasságig és összesen 2000 m2 szintterület nagyságig. 
b) Meglévő építmény bővítése maximum 2000 m2 összes szintterület nagyságig. 
c) Bontási, felújítási, korszerűsítési és helyreállítási tervek, korlátozás nélkül. 
Az É2 jelű tervezői fokozat tevékenységi köre nem terjed ki a helyi vagy 
műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal 
védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, 
műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új 
építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató 
átalakításával kapcsolatos építészeti-műszaki terveinek készítésére. 

” 
5. Az R9. 2. melléklet III. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 (A B C 
1. Szakterület 

megnevezése 
Jelölése a 

névjegyzékben 
Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet 

végezni) 
„   

3. „B” kategória  MV-Ép/B 

Az építmények megépítésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, 
helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására 
irányuló építési munkák, valamint tereprendezési, felszíni 
vízelvezetési munkák felelős műszaki vezetése: 
a) legfeljebb négy beépített szintig, 6,6 m falköz (oszlopköz) 
távolságig, és összesen 2000 m2 szintterület nagyságig, 
b) az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy 
  ba) az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét 
befolyásoló olyan mértékű teherváltozás - írásos szakértői 
véleménnyel igazoltan - nem következik be, mely a tartószerkezet 
megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé, 
továbbá 
  bb) ha égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű 
égéstermék-elvezető berendezés építésére nem kerül sor, illetve 
  bc) az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett 
építményeket) nem jár együtt annak teherhordó szerkezeti 
változtatásával, építési munkák esetében korlátozás nélkül. 

” 
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5. melléklet a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelethez

1. Régészeti területre vonatkozó számítási módszer a szakmai gyakorlat igazolására 

Egy tevékenységtípusba tartozik a 2–6., a 7–8. és a 9–11. sor szerinti tevékenység. A szakértői jogosultság 
megszerzéséhez legalább két tevékenységtípusból kell pontot gyűjteni.  
 
  A B 

1. Tevékenység Pontszám 
2. 1 önállóan vezetett, nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feltárás  10 pont 
3. 1 önállóan vezetett megelőző régészeti feltárás  6 pont 
4. 1 önállóan vezetett, legalább 10 napos régészeti feltárás  4 pont 
5. régész munkatársként 1 alkalommal való részvétel nagyberuházáshoz kapcsolódó 

régészeti feltáráson 
4 pont 

6.  régész munkatársként 1 alkalommal való részvétel legalább 10 napos időtartamú 
régészeti feltáráson 

 3 pont 

7. önállóan vezetett 1 régészeti terepbejárás  2 pont 
8. régész munkatársként való részvétel 1 régészeti terepbejáráson  1 pont 
9. tudományos fokozat megszerzése régészeti tárgyú doktori értekezéssel  5 pont 

10. régészeti szakmai tevékenységért kapott állami kitüntetés, díj, elismerés  3 pont 
11. tudományos szaklapban megjelent öt cikk vagy három tanulmány vagy egy monográfia 4 pont 

2. Műemléki területen a műemléki érték dokumentálása szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai 
gyakorlat igazolására 

Egy tevékenységtípusból legfeljebb 15 pont vehető figyelembe. Egy tevékenységtípusba tartozik a 2–3., a 3–5., a 6–
7., a 8–9. és a 10–13. sor szerinti tevékenység. 
 
 A B 

1. Tevékenység Pontszám 
2. 1 db védetté nyilvánítási vagy értékvizsgálati dokumentáció önálló elkészítése  3 pont 
3. 1 db védetté nyilvánítási vagy értékvizsgálati dokumentáció elkészítése munkatársként  2 pont 
4. egy teljes építmény vonalhálós alakhű műemlékfelmérésének önálló elkészítése   5 pont 
5. egy teljes építmény vonalhálós alakhű műemlékfelmérésének elkészítése munkatársként  3 pont 
6. önállóan elkészített, legalább 40 objektumra kiterjedő műemléki revízió  5 pont 
7. 40 objektumra kiterjedő műemléki revízióban munkatársként való részvétel  3 pont 
8. egy település vagy 50 épületre kiterjedő településrész inventarizációjának önálló 

elkészítése 
 4 pont 

9. egy település vagy 50 épületre kiterjedő településrész inventarizációjának elkészítése 
munkatársként 

 3 pont 

10. egy teljes műemlékre vonatkozó építéstörténeti tudományos dokumentáció önálló 
elkészítése 

 9 pont 

11. egy teljes műemlékre vonatkozó építéstörténeti tudományos dokumentáció elkészítése 
munkatársként 

 5 pont 

12. egy műemléket érintő tervezett tevékenységéhez kötődő építéstörténeti tudományos 
dokumentációjának önálló elkészítése 

 6 pont 

13. egy műemléket érintő tervezett tevékenységéhez kötődő építéstörténeti tudományos 
dokumentációjának elkészítése munkatársként 

 3 pont 

14. műemlékvédelmi intézményben kutatóként teljesített tíz hónap munkaviszony vagy 
gyakornoki státusz (hosszabb munkaviszony vagy gyakornoki státusz esetén legfeljebb 
9 pontig vehető figyelembe) 

 3 pont 

 15. műemlék-helyreállításban való közreműködésre tekintettel az építésügyért felelős 
miniszter által adományozott építészeti díj 

 4 pont 

16. tudományos fokozat megszerzése műemlékvédelmi tárgyú doktori értekezéssel 5 pont 
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3. Műemléki területen műemléki épületkutatás szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai 
gyakorlat igazolására 

 A B 
1.  Tevékenység  Pontszám 
2. 1 db 1850 előtti műemlék teljes körű, önálló épületkutatása  7 pont 
3. 1 db 1850 előtti műemlék tervezett tevékenységéhez kötődő, önálló épületkutatása  5 pont 
4. 1 db 1850 utáni műemlék teljes körű, önálló épületkutatása  5 pont 
5. 1 db 1850 utáni műemlék tervezett tevékenységéhez kötődő, önálló épületkutatása  4 pont 
6. 1 db műemlék teljes körű épületkutatásában való részvétel munkatársként  2 pont 
7. 1 db műemlék tervezett tevékenységéhez kötődő épületkutatásában való részvétel 

munkatársként (legfeljebb 10 pontig vehető figyelembe) 
2 pont 

4. Műemléki területen műemléki restaurátori szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai gyakorlat 
igazolására 

 A B 
1. Tevékenység Pontszám 
2. műemlék alkotórészeként védett képző- vagy iparművészeti alkotásokon önállóan, vagy 

vezetőként elvégzett restaurátori kutatási, és restaurálási munka 
 6 pont 

3. műemlék alkotórészeként védett képző- vagy iparművészeti alkotásokon munkatársként 
elvégzett restaurátori kutatási, és restaurálási munka 

 4 pont 

4. 1 db restaurátori kutatási dokumentáció vagy restaurálási dokumentáció önálló 
elkészítése (legfeljebb 12 pontig vehető figyelembe) 

 4 pont 

5. 1 db restaurátori kutatási dokumentáció vagy restaurálási dokumentáció elkészítésében 
munkatársként való részvétel (legfeljebb 12 pontig vehető figyelembe) 

3 pont 

5. Műemléki területen történeti kertek szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai gyakorlat 
igazolására 

Egy tevékenységtípusból legfeljebb 15 pont vehető figyelembe. Egy tevékenységtípusba tartozik a 2–3., a 3–5., a 6–
7., a 8–9., a 10., a 11. és a 12–13. sor szerinti tevékenység. 
 
  A B 

1. Tevékenység Pontszám 
2. 1 db történeti kert védetté nyilvánítási dokumentációjának önálló elkészítése  3 pont 
3. 1 db történeti kert védetté nyilvánítási dokumentációjának elkészítésében való 

közreműködés munkatársként 
 1 pont 

4. 1 db védett történeti kert vagy egyéb, műemléki védelem alatt álló kert önálló 
kertépítészeti felmérése 

 5 pont 

5. 1 db védett történeti kert vagy egyéb, műemléki védelem alatt álló kert kertépítészeti 
felmérésében való közreműködés munkatársként 

 2 pont 

6. történeti kertek inventarizációjának önálló elkészítése egy teljes településen vagy 100 
ingatlanra kiterjedő településrészen 

 4 pont 

7. történeti kertek inventarizációjának elkészítése munkatársként egy teljes településen 
vagy 100 ingatlanra kiterjedő településrészen 

 2 pont 

8. 1 történeti kert kerttörténeti tudományos dokumentációjának önálló elkészítése  5 pont 
9. 1 történeti kert kerttörténeti tudományos dokumentációjának elkészítésében való 

közreműködés munkatársként 
 2 pont 

10. műemlékvédelmi intézményben történeti kertek szakterületen teljesített tíz hónap 
munkaviszony vagy gyakornoki státusz (hosszabb munkaviszony vagy gyakornoki 
státusz esetén legfeljebb 9 pontig vehető figyelembe) 

 3 pont 

11. tudományos fokozat megszerzése tájépítészeti tárgyú doktori értekezéssel  5 pont 
12. 1 védett történeti kert vagy egyéb műemléki védelem alatt álló kert kezelési- és 

helyreállítási tervének önálló elkészítése 
 5 pont 

13. 1 védett történeti kert vagy egyéb műemléki védelem alatt álló kert kezelési- és 
helyreállítási tervének elkészítésében való közreműködés munkatársként 

2 pont 
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6. Műemléki területen műemléki épületdiagnosztika szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai 
gyakorlat igazolására 

 A B 
1. Tevékenység Pontszám 
2. 1 db műemléki védelem alatt álló épület épületdiagnosztikai – nedvesség- és sótartalom 

vizsgálati, anyagtani, vagy statikai, vagy faanyagvédelmi – szakvéleményének önálló 
elkészítése 

 5 pont 

3. 1 db műemléki védelem alatt álló épület épületdiagnosztikai – nedvesség- és sótartalom 
vizsgálati, anyagtani, vagy statikai, vagy faanyagvédelmi – szakvéleményének 
munkatársként való elkészítése 

2 pont 

4. tartószerkezet rekonstrukciós szakmérnöki képesítés 7 pont 

7. Műemléki területen orgonahangszer-helyreállítási szakterületre vonatkozó számítási módszer a szakmai 
gyakorlat igazolására 

  A  B 
 1.  Tevékenység  Pontszám 
2. műemlék épületben orgona elhelyezése, helyreállítása, átalakítása engedélyezése iránti 

kérelem mellékletét képező építéstörténeti tudományos dokumentáció önálló elkészítése  
8 pont 

3. műemlék épületben orgona elhelyezése, helyreállítása, átalakítása engedélyezése iránti 
kérelem mellékletét képező építéstörténeti tudományos dokumentáció elkészítésében 
való közreműködés munkatársként 

5 pont 

4. 50 db orgona inventarizációjának elkészítése munkatársként 3 pont 
5. műemlékvédelmi szakmérnöki képesítés 5 pont 
6. tudományos fokozat megszerzése orgonatörténeti tárgyú doktori értekezéssel 5 pont 
7. külföldi felsőfokú oktatási intézményben megszerzett orgonaszakértői végzettség (MA 

vagy posztgraduális diploma) 
8 pont 

8. 3 db, tudományos szaklapban megjelent, orgonatörténeti tárgyú publikáció 5 pont 
 „ 
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6. melléklet a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

Szám: ............. 

 

TANÚSÍTVÁNY 
építésügyi vizsgáról 

Ezt a tanúsítványt ...................................................... (születési név) részére állítottuk ki, 
aki .............................................. városban (községben) ......... év ................... hó ......... napján született, anyja 
neve: ............................................... 

Nevezett az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és 
kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet szerint 

 

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGÁT TETT 

Építésügyi témakörökből 

ÉTDR témakörökből 

Elektronikus építési napló témakörökből* 

A továbbképzési program pontértéke: …… 

Kelt: ........................, .......... év ............. hó ......... nap 

P. H. 

 ...................................................................... 
vizsgabizottság tagja 

 ..................................................................... 
vizsgabizottság tagja 

 ...................................................................... 
 vizsgabizottság elnöke 

 
* A megfelelő témakör vagy témakörök aláhúzandók. 

” 
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7. melléklet a 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelethez

Szám: ............. 

 

TANÚSÍTVÁNY 
építésügyi vizsgáról 

Ezt a tanúsítványt ...................................................... (születési név) részére állítottuk ki, 
aki .............................................. városban (községben) ......... év ................... hó ......... napján született, anyja 
neve: ............................................... 

Nevezett az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és 
kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet szerint 

a ……………………………… elnevezésű továbbképzési programban 

 

ÉPÍTÉSÜGYI VIZSGÁT TETT 

Műemlékvédelmi témakörökből 

 

A továbbképzési program pontértéke: …… 

 

Kelt: ........................, .......... év ............. hó ......... nap 

P. H. 

 ...................................................................... 
vizsgabizottság tagja 

 ..................................................................... 
vizsgabizottság tagja 

 ...................................................................... 
 vizsgabizottság elnöke 

„ 
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A Kormány 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelete
a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

A Kormány
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a  területi 
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010.  évi CXXVI.  törvény 21.  § a) és d)  pontjában, 21/A.  § a) és 
b) pontjában,
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a), b), d), h)–s) és w)–y) pontjában, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 174/A.  § (1)  bekezdés a) és 
b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya a  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvényben (a  továbbiakban: Kötv.) 
meghatározott, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében hatáskörrel 
rendelkező hatóságokra és feladatkörrel rendelkező egyéb intézményekre, azok eljárásaira, a  régészeti örökség és 
a  műemléki érték felderítésének és kutatásának szabályaira, a  régészeti örökség és a  műemléki érték védelmével 
kapcsolatos követelményekre, a régészeti feltárásra, az örökségvédelmi hatástanulmányra, valamint a nyilvántartott 
műemléki érték és a műemlék (a továbbiakban együtt: védett műemléki érték) kutatására és restaurálására terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. megbízó: a  védett műemléki érték tulajdonosa, vagyonkezelője, annak meghatalmazottja, vagy 

az  e  rendeletben szabályozott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek, hozzájáruló 
nyilatkozatok jogosultja, illetve a tervezett tevékenység megrendelője vagy folytatója,

2. szakszerűtlen tevékenység: a  kulturális örökségvédelem területén végzett olyan tevékenység, amelyet 
jogszabályban meghatározott követelmények és szempontok figyelmen kívül hagyásával, a  tevékenységre 
vonatkozó szakmai szabályok, előírások vagy a kulturális örökség védelméért felelős miniszter által közzétett 
szakmai irányítói ajánlások megsértésével végeznek,

3. tájképi jelentőségű régészeti lelőhely: olyan régészeti lelőhely, amely megjelenésével környezetének 
meghatározó tájképi eleme (így különösen erőd, erődítés, vár, templom maradványai, továbbá jellemzően 
természeti védelem alatt is álló földvár, halomsír, kunhalom, a  domborzatból kiemelkedő, többszörösen 
rétegzett tell-település),

4. területátadás: a  régészeti feltárást követően a  munkaterület kivitelezési tevékenységre állapotrögzítő 
jegyzőkönyvvel történő átadása a beruházónak,

5. területátvétel: a  régészeti feltárást megelőzően a  földmunkával járó változtatással érintett munkaterületnek 
régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban, állapotrögzítő jegyzőkönyvvel történő átvétele a beruházótól.

2. Az örökségvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelölése

3. §  A Kormány a  Kötv.-ben, e  rendeletben, valamint más jogszabályokban meghatározott, a  régészeti örökség és 
a műemléki érték védelmével (a továbbiakban együtt: örökségvédelem) kapcsolatos hatósági feladatok ellátására – 
a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével összefüggő, a Kötv. 71. §-ában meghatározott nyilvántartások 
(a továbbiakban: nyilvántartás) vezetésével kapcsolatos feladatok kivételével
a) első fokú örökségvédelmi hatóságként az 1. mellékletben felsorolt járási (fővárosi kerületi) hivatal építésügyi 

és örökségvédelmi hivatalát az 1. mellékletben meghatározott illetékességi területtel,
b) a  védett műemléki értékkel kapcsolatos feladatok tekintetében másodfokú örökségvédelmi hatóságként 

az  illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő építésügyi és 
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örökségvédelmi hivatalának építésfelügyeleti hatósági és örökségvédelemmel kapcsolatos hatósági 
feladatokat is ellátó önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét,

c) a régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében másodfokú örökségvédelmi hatóságként 
országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának 
önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét

(a továbbiakban együtt: hatóság) jelöli ki.

II. FEJEZET 
A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELME

3. A nyilvántartott régészeti lelőhelyekre és a régészeti feltárás elvégzésére vonatkozó általános 
követelmények

4. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhelyen állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és e rendelet alapján, valamint 
az e rendeletben meghatározott engedéllyel végezhető.

 (2) 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.

 (3) 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.
 (4) A lelőhely állapotváltozásával járó régészeti feltárás esetén előnyben kell részesíteni az eredeti rétegsort és történeti 

összefüggést tartalmazó lelőhelyrész megtartását.

5. § (1) A  régészeti feltárást végző vagy megelőző feltárás esetén a  régészeti feladatellátásra a  beruházóval 
szerződő intézmény gondoskodik
a) a feltárás megkezdésének bejelentéséről

aa) engedélyköteles feltárás esetén a  2.  mellékletben meghatározott adattartalmú 
formanyomtatványon a régészeti feltárás megkezdése előtt két nappal,

ab) bejelentésköteles feltárás esetén a 10. § (1) bekezdésében meghatározott módon,
b) a régészeti feladatellátás korszerű követelményeinek megfelelő elvégzéséről,
c) a feltárási naplónak a munkavégzés idején a feltárási helyszínen való őrzéséről,
d) a  feltárt régészeti örökség őrzéséről, az  elsődleges leletfeldolgozásról, a  leletek végleges múzeumi 

befogadásáról, valamint a feltárás eredményének tudományos feldolgozásáról,
e) a  feltárási munkálatok szünetelése esetén a  feltárt régészeti emlékek ideiglenes állagmegóvásáról, 

biztonságáról,
f ) tervásatás és mentő feltárás esetén a  feltárás befejezése után a rendeltetésszerű és biztonságos, az élet- és 

balesetvédelmi előírásoknak megfelelő használathoz szükséges tereprendezési munkák elvégzéséről, és
g) a  feltárás helye szerinti gyűjtőterülettel rendelkező múzeum értesítéséről, ha a  feltárást más feltárásra 

jogosult intézmény végzi.
 (2) Az engedélyköteles régészeti feltárás az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti bejelentést követő második napon 

megkezdhető.
 (3) A bejelentésköteles régészeti feltárás az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti bejelentést követő ötödik napon 

megkezdhető a hatóság eltérő rendelkezése hiányában.
 (4) A régészeti feltárás nem minősül építési tevékenységnek.

6. § (1) Régészeti feltárást csak szakirányú mesterfokozattal vagy szakképzettséggel rendelkező régész vagy régészet 
tárgyban doktori fokozatot szerzett, továbbá a  feltárást végző vagy a  feltárásba bevont intézménnyel 
– nagyberuházás esetén a bevont intézménnyel vagy a bevont akkreditált szervezettel – munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló régész vezethet.
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 (2) A  régészeti feltárást vezető régésznek (a  továbbiakban: feltárásvezető) – a  mentő feltárás kivételével – a  feltárási 
engedély iránti kérelemben megjelölt feladatellátáshoz szükséges speciális szakirányú ismeretekkel és megfelelő 
feltárási gyakorlattal kell rendelkeznie.

 (3) Megfelelő feltárási gyakorlatnak minősül a szakirányú mesterfokozat vagy szakképzettség megszerzését követően 
az  adott korszakot érintő feltárás vezetőjeként vagy a  feltárási dokumentációban megnevezett munkatársként 
szerzett legalább három éves gyakorlat.

 (4) A feltárásra jogosult intézmény csak olyan régészt bízhat meg feltárás vezetésével, aki korábbi tevékenysége során 
a jogszabályban meghatározott dokumentációs kötelezettségeit teljesítette.

 (5) A  feltárásvezetőnek az  egyes feltárási munkafolyamatok elvégzésében történő akadályoztatása esetén 
az engedélyes köteles a helyettesítésről az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő módon gondoskodni.

 (6) A feltárásvezető köteles
a) a régészeti feltárás vezetésével kapcsolatos feladatokat személyesen a helyszínen irányítani,
b) a  feltárási naplót naprakészen, a  munkálatokkal egy időben úgy vezetni, hogy annak alapján a  feltárás 

célkitűzései, addigi menete és eredményei követhetők legyenek, valamint
c) a szakmai követelményeknek megfelelő dokumentációt elkészíteni.

 (7) Több korszakot érintő régészeti feltárás esetén az (1) bekezdés szerinti szakképzettséggel és a (3) bekezdés szerinti 
feltárási gyakorlattal rendelkező munkatársat vagy konzulenst kell bevonni a régészeti feladatellátásba.

7. § (1) Régészeti feltárásra alkalmas napnak minősül az  a  munkanap, amelyen az  időjárási és a  talajviszonyok, továbbá 
egyéb körülmények nem akadályozzák meg a feltárási tevékenységet.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel régészeti feltárásra alkalmatlan különösen az a nap, amelyen a feltárási 
tevékenységet
a) a talaj fagyott állapota, nedvességtartalma, a belvíz vagy a talajvíz szintje,
b) a csapadék mennyisége vagy jellege, vagy
c) a rendkívüli időjárással összefüggő esemény miatt elrendelt riadó
megakadályozza.

8. § (1) A feltárási jelentés tartalmazza
a) a 3. mellékletben meghatározott tartalmú lelőhely-bejelentő adatlapot,
b) a szöveges ismertetést és
c) a feltárás helyszínrajzát.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti adatlapot minden lelőhelyről külön kell kitölteni. A  Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (a  továbbiakban: Hivatal) honlapján közzétett adatlap papír 
alapon vagy a Hivatal által meghatározott módon elektronikus úton is kitölthető és beküldhető.

 (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szöveges ismertetés tartalmazza:
a) engedélyhez kötött feltárás esetén a  feltárási engedély számát vagy az arra történő utalást, hogy a  feltárás 

nem tartozik az  engedélyezési körbe, országos jelentőségű védett természeti területen végzett régészeti 
feltárás esetén a természetvédelmi hatóság által kiadott engedély számát,

b) a lelőhely nyilvántartási azonosítóját,
c) a feltárás menetét, a feltárás eredményeinek rövid összefoglalását,
d) a feltárt terület nagyságát,
e) a leletek elhelyezését,
f ) a lelőhely feltárás utáni állapotáról szóló adatokat,
g) az alkalmazott módszereket, továbbá
h) az előkerült leletek összefoglaló ismertetését.

 (4) A jelentés egy-egy példányát a feltárás befejezését követő harminc napon belül meg kell küldeni
a) papír alapon és elektronikus adathordozón

aa) a hatóságnak,
ab) a Hivatal Nyilvántartási Irodájának (a továbbiakban: Nyilvántartási Iroda) és
ac) a Magyar Nemzeti Múzeumnak,

b) elektronikus adathordozón
ba) a  területileg érintett megyei hatókörű városi múzeumnak, ha a  feltárást más feltárásra jogosult 

intézmény végezte,
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bb) a  gyűjtőterületén érintett területi múzeumnak, ha a  feltárást más feltárásra jogosult intézmény 
végezte, valamint

bc) az  illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek és a  működési területével 
érintett nemzeti park igazgatóságnak, ha a feltárás országos jelentőségű védett természeti területen 
történt.

 (5) A jelentés további egy példányát abban az intézményben kell elhelyezni, amelyik a feltárási engedélyt kapta.

9. § (1) A feltárási dokumentáció tartalmazza
a) a legkisebb bontási egységeken (jelenség, réteg) alapuló feltárási naplót,
b) a bontási egységekre vonatkozó adatlapokat,
c) a munkálatok során készült valamennyi feljegyzést,
d) a  feltárt régészeti jelenségeket és azok környezetét megörökítő fényképet, méretarányos alap- és 

metszetrajzot, Egységes Országos Vetületi (a  továbbiakban: EOV) rendszerben készült helyszínrajzot és 
térképet, valamint mindezek listáit, továbbá

e) bármilyen technikával rögzített adatot és az elsődleges leletfeldolgozás külön jogszabályban meghatározott 
tartalmú dokumentációját.

 (2) A  feltárási napló a  régészeti feltárás alapdokumentuma, melynek első részében az  időpontot, a  feltárásban 
közreműködők létszámát, a  feltárás menetét befolyásoló körülményeket, a  régészeti feltárásra alkalmas és 
alkalmatlan napokat, a második részében a szakmai megfigyeléseket, feljegyzéseket kell a  feltárás megkezdésétől 
a befejezéséig folyamatosan vezetni.

 (3) A feltárási dokumentáció egy-egy példányát a feltárás befejezésétől számított egy éven belül meg kell küldeni
a) papír alapon és elektronikus adathordozón

aa) a Nyilvántartási Irodának,
ab) a Magyar Nemzeti Múzeumnak,

b) elektronikus adathordozón
ba) a hatóságnak,
bb) a  területileg érintett megyei hatókörű városi múzeumnak, ha a  feltárást más feltárásra jogosult 

intézmény végezte, valamint
bc) a  gyűjtőterületén érintett területi múzeumnak, ha a  feltárást más feltárásra jogosult intézmény 

végezte.

4. Bejelentéshez kötött tevékenységek

10. § (1) A Kötv. 20. § (2) bekezdésében megjelölt tevékenységet, valamint a Kötv. 20/A. § (2) bekezdése szerint a fémkereső 
műszernek a  hivatás gyakorlásához szükséges használatát – a  (4)  bekezdésben foglaltak kivételével – annak 
megkezdése előtt legalább öt nappal be kell jelenteni a  hatóságnak, valamint országos jelentőségű védett 
természeti terület esetén a  működési területével érintett nemzeti park igazgatóságnak a  4.  mellékletben 
meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatványon.

 (2) 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.

 (3) Fémkereső műszer hivatás gyakorlásához szükséges használata:
a) feltárásra jogosult intézmény által fémkereső műszerrel végzett lelet- és lelőhely-felderítés,
b) tervszerű lőszermentesítés,
c) közmű-nyomvonal keresése,
d) háborús kegyelettel összefüggő feltárás, exhumálás.

 (4) A Kötv. 20/A. §-át, valamint e rendeletnek a fémkereső műszer használatára vonatkozó rendelkezéseit a bűnüldöző 
és nyomozó szervek feladatellátására, valamint a tűzszerészeti tevékenységre nem kell alkalmazni.

5. A megelőző feltárás részletes szabályai

11. §  Megelőző feltárás esetén a  régészeti feltárás elvégzésére vonatkozó általános követelményeket a  12–18.  §-ban 
foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
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12. § (1) Régészeti feladatellátásnak minősülnek az alábbi régészeti szaktevékenységek:
a) feltárásvezetés, beleértve a feltárás dokumentálását,
b) régésztechnikusi feladatellátás,
c) az elsődleges leletfeldolgozás.

 (2) Járulékos régészeti feladatellátásnak minősülnek az alábbi tevékenységek:
a) régészeti bontómunka,
b) geodéziai és térinformatikai feladatok.

 (3) Az elsődleges leletfeldolgozást a feltárási dokumentáció benyújtásáig el kell végezni. Az elsődleges leletfeldolgozás 
határideje a feltáró intézmény kérelmére, a Hivatal jóváhagyásával legfeljebb egy évvel, különösen indokolt esetben 
legfeljebb két évvel meghosszabbítható.

13. §  Megelőző feltárás előkészítése során a beruházó köteles a feltárásra jogosult intézmény rendelkezésére bocsátani
a) az érintett területek azonosításra és területszámításra alkalmas adatait,
b) a beruházás helyszínrajzát, a meglévő és tervezett közművek nyomvonalát,
c) a beruházás alapozási terveit,
d) a földfelszín alatti munkák műszaki leírását,
e) a tereprendezésre vonatkozó adatokat,
f ) a kivitelezés megkezdésének tervezett időpontját,
g) nyilatkozatot arról, hogy a beruházás nagyberuházásnak minősül-e,
h) nagyberuházás esetén nyilatkozatot a beruházás teljes bekerülési költségének tervezett összegéről, és
i) a beruházás építési engedélyét, ha az rendelkezésre áll.

14. § (1) Megelőző feltárás esetén a régészeti feltárás költségeire vonatkozó költségbecslést a feltárásra jogosult intézmény 
az alábbi tartalmi elemekkel készíti el:
a) a megelőző feltárás hatósági határozatban előírt módszere,
b) a megelőző feltárás előírt módszerének részét képező régészeti feladatellátás,
c) a résztevékenységek egységnyi költsége mind területegység, mind időegység alkalmazása esetén,
d) az egységre nem vetíthető résztevékenységek tételes költsége,
e) az  egységnyi költség mértékét befolyásoló tényezők, így különösen: régészeti rétegek várható száma, 

régészeti emlékek várható száma, kiterjedése, leletsűrűség,
f ) járulékos (infrastrukturális, logisztikai) költségek.

 (2) A régészeti feladatellátás költségeire vonatkozó hatósági árakat az 5. melléklet tartalmazza.
 (3) Az  elfedést vizsgáló talajtani fúrások költségeinek meghatározása a  beruházóval egyeztetett költségtétel alapján 

történik.

15. § (1) Megelőző feltárás esetén a régészeti feladatellátásra irányuló szerződésnek tartalmaznia kell
a) a  feltárás pontos helyét az  azonosításra alkalmas adataival és térképi megjelölésével, a  régészeti lelőhely 

nyilvántartási azonosítóját,
b) a feltárás tárgyát és a módszereit,
c) a szerződő felek közötti kapcsolattartók nevét, beosztását, munkahelyét,
d) a  megelőző feltárás költségei folyósításának módját és ütemezését, a  végleges elszámolás módját és 

határidejét,
e) a régészeti feladatellátás időtartamát, befejezésének időpontját,
f ) a különleges munkavégzési körülmények esetére vonatkozó rendelkezéseket,
g) a megelőző feltáráshoz kapcsolódó földmunkával kapcsolatos rendelkezéseket, valamint
h) a régészeti feladatellátás megkezdéséhez szükséges előlegnek a felek megállapodása szerinti összegét.

 (2) Ha a  hatóság a  beruházás engedélyezése során előírta a  megelőző feltárás módját, akkor a  szerződésben 
az előírtaktól eltérni nem lehet.

16. § (1) Megelőző feltárás esetén az engedélyes köteles
a) a  régészeti feladatellátást a  műszaki és gazdaságossági követelményeknek megfelelően a  legnagyobb 

gondossággal elvégezni,
b) a régészeti munkavégzésre alkalmas munkaterületet területátvételi állapotrögzítő jegyzőkönyvvel átvenni,
c) a feltárást követően a munkaterületet a beruházónak területátadási állapotrögzítő jegyzőkönyvvel átadni.
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 (2) A  megelőző feltárás a  terület régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban történő átvételét követően kezdhető 
meg. A felmerülő zöldkár rendezése a beruházó feladata.

 (3) Régészeti munkavégzésre alkalmas állapotúnak minősül a terület, ha
a) a  beruházási területen belüli feltárandó régészeti lelőhely kijelölése – legfeljebb 50 méteres távolságban 

elhelyezett, jól látható, egyértelműen megjelölt karókkal – megtörtént, a  kitűzött pontok koordinátáit 
tartalmazó kitűzési jegyzőkönyvet és kitűzési vázrajzot papír alapon és EOV rendszerben készült digitális 
térkép (állomány) formájában a feltárást végző intézménynek a beruházó átadta,

b) megtörtént a fakitermelés, bozót-, nád-, cserjeirtás és a szántóföldi növényzet betakarítása vagy irtása,
c) építmény, építési, bontási vagy a  hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladék, továbbá egyéb 

jelentős méretű vagy mennyiségű tárgy nem található a munkaterületen,
d) a  közművezetékek terepi kijelölése megtörtént, leíró és térképes dokumentációját (beleértve – ha 

rendelkezésre áll – az  EOV rendszerben készült állományt is) a  feltárást végző intézménynek a  beruházó 
átadta, vagy ha nincs közművezeték a területen, és annak védőtávolsága sem érinti a területet és a beruházó 
átadta a közműszolgáltató nyilatkozatát a feltárást végző intézménynek,

e) a  lőszer- és a  tűzszerészeti vizsgálat és mentesítés megtörtént, és a  lőszermentesítés minőségbiztosítási 
jegyzőkönyvét a feltárást végző intézménynek a beruházó átadta,

f ) az  emberre és környezetre veszélyt jelentő anyagok felderítése megtörtént, annak minőségbiztosítási 
jegyzőkönyvét a feltárást végző intézménynek a beruházó átadta,

g) a  megelőző feltáráshoz kapcsolódóan földdepók létesítése szükséges, azok – ha lehetséges – a  régészeti 
feltárással érintett területen kívül kijelölésre kerültek a  feltárásra jogosult intézmény javaslata alapján 
– a feltárásra vonatkozó szerződésben meghatározott eltérő rendelkezés hiányában – oly módon, hogy azok 
a régészeti lelőhely esetlegesen nem ismert, a beruházás miatt a későbbiekben feltárandó részeit ne fedjék el, 
ugyanakkor a feltárás helyszínétől ne legyenek a szükségesnél távolabb, valamint

h) a beruházó biztosítja a feltárandó terület megközelíthetőségét a feltárást végző intézmény számára.
 (4) Ha a feltárás beépített ingatlanon vagy a telekhatáron álló épülettel közvetlenül szomszédos területen – különösen 

történeti településmag területén – történik, akkor a  területátvételi állapotrögzítő jegyzőkönyvnek ki kell térnie 
a meglévő épületrészek megőrzésének szempontjaira is. Ilyen esetben a régészeti feltárási módszerek és technikák 
alkalmazása során figyelemmel kell lenni az építmények tartószerkezeti sajátosságaira.

 (5) A régészeti feltárást követő területátadás során felvett állapotrögzítő jegyzőkönyv tartalmazza:
a) a régészeti lelőhely feltárt részének méretét és elhelyezkedését,
b) a régészeti lelőhely ismert, de fel nem tárt, elfedett részének méretét és elhelyezkedését,
c) a  feltárást végző intézmény nyilatkozatát a  régészeti lelőhely állapotáról és az  elfedés régészeti 

előkészítéséről, valamint
d) az a) és b) pontban meghatározottak ábrázolását EOV rendszerben készült digitális térképen.

 (6) A  feltárási naplóban rögzíteni kell a  területátvétel és a  területátadás tényét, az  állapotrögzítő jegyzőkönyvek 
a feltárási dokumentáció részét képezik.

17. § (1) Ha a  régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a  beruházási 
földmunkával érintett mélységig – az  előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a  régészeti bontómunkát és 
az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti régészeti bontómunka megkezdését a  2.  mellékletben meghatározott adattartalommal 
a hatóságnak be kell jelenteni.

18. § (1) A  feltárás befejezése után az  építési helyszín kivitelezési tevékenység végzésére való alkalmassá tétele, illetve 
az  ingatlan rendeltetésszerű és biztonságos, az  élet- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő használatához 
szükséges tereprendezési munkák elvégzése megelőző feltárás esetén a beruházó feladata.

 (2) Ha a megelőző feltárást szükségessé tevő beruházás bármilyen okból meghiúsul, vagy szünetelésének időtartama 
a  feltárás felfüggesztésétől vagy befejezésétől számítva meghaladja az  egy évet, a  beruházó köteles az  ingatlan 
korábbi használatának megfelelő állapotot helyreállító tereprendezési munkák elvégzéséről és a  feltárt régészeti 
emlékeknek a hatóság által előírt állagmegóvásáról gondoskodni.

 (3) Ha a  beruházás vagy a  feltárás munkálatainak harminc napot meghaladó szünetelésére a  feltárást végző 
intézménynek fel nem róható okból kerül sor, a  feltárt régészeti emlékek ideiglenes állagmegóvásáról, 
biztonságáról, őrzéséről a feltárást végző intézmény a beruházó költségére köteles gondoskodni.
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6. A nagyberuházással kapcsolatos régészeti feladatellátás általános szabályai

19. § (1) Nagyberuházással kapcsolatos régészeti feladatellátás esetén a  régészeti feltárás elvégzésére vonatkozó általános 
követelményeket és a megelőző feltárásra vonatkozó szabályokat a 20–25. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A  nagyberuházáshoz kapcsolódóan létesített anyagnyerőhely vagy célkitermelő-hely vonatkozásában 
a nagyberuházás esetén folytatott régészeti feltárásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

20. § (1) Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, ha a  beruházás jellege próbafeltárás végzését 
nem indokolja, vagy azt nem teszi lehetővé. Az  egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció készítésére 
a próbafeltárás kivételével a Kötv. 23/C. §-át kell alkalmazni.

 (2) Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció készíthető különösen az alábbi esetekben:
a) kerékpárút létesítése,
b) két méternél keskenyebb nyomvonalas közművek létesítése, kiváltása, áthelyezése,
c) légvezeték oszlopának létesítése,
d) beépített területen,
e) hulladéklerakó rekultivációja,
f ) a  két méter szélességet szakaszokban sem meghaladó, pálya- és ívkorrekció nélküli 11,5 tonnás 

burkolat-megerősítés,
g) belterületi aszfaltos környezetben körforgalmak építése,
h) helyben cserés vasúti felújítások,
i) természetes és mesterséges vízfolyások mederrendezése,
j) vasúti vagy közúti töltést érintő munkálatok.

21. § (1) Az  előzetes régészeti dokumentáció keretében a  próbafeltárást az  akadályozó körülmény megszűnését követően 
kell elvégezni, ha
a) a  próbafeltárás építmény, aszfalt vagy térburkolat, közművezeték, termelői vezeték, engedélyhez kötött 

magánvezeték, vízzel vagy vegetációval való fedettség miatt részben sem lehetséges, vagy
b) az érintett ingatlannal a beruházó nem jogosult rendelkezni, és az ingatlannal rendelkezni jogosult nem járul 

hozzá a próbafeltárás elvégzéséhez.
 (2) Az előzetes régészeti dokumentáció keretében végzett próbafeltárás bejelentéséhez mellékelni kell:

a) a próbafeltárásra vonatkozó szerződést,
b) a beruházó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a beruházás nagyberuházásnak minősül, és
c) a  beruházásnak a  Kötv. 23/F.  § (4)  bekezdése alapján tervezett teljes bekerülési költségének tervezett 

összegéről szóló nyilatkozatot.
 (3) A  próbafeltárás a  bejelentés megtételét követően kezdhető meg, ha jogszabály alapján egyéb engedélyre nincs 

szükség.

22. § (1) A nagyberuházás egészére egy feltárási projekttervet kell készíteni.
 (2) Ha a  nagyberuházás több megye területét érinti, akkor a  régészeti feladatellátás területi szakaszát megyei 

bontásban kell meghatározni. Feltárási projektterv a nagyberuházás területi szakaszaira külön is készíthető.
 (3) A  feltárási projektterv készítése során az  elfedés alkalmazása tekintetében figyelembe kell venni, hogy ha 

a  kivitelezés során eltávolítandó talajréteg alsó síkja és a  régészeti emlékek jelentkezésének felső síkja között 
a  régészeti lelőhely, lelőhelyrész vagy régészeti emlék megóvását biztosító magasságú és konzisztenciájú intakt 
földréteg
a) marad, elfedést nem kell alkalmazni,
b) nem marad, a Kötv. 23/E. § (8) bekezdése alapján alkalmazható elfedés.

 (4) A feltárási projektterv készítése során a Hivatal az Ásatási Bizottság szakmai véleményét kérheti különösen
a) több megyét érintő nagyberuházás,
b) elfedés alkalmazására irányuló javaslat
esetén.

 (5) A  feltárási projekttervet tartalmazó teljes előzetes régészeti dokumentációt a  földmunkával járó tevékenység 
engedélyezésére irányuló azon első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben 
a hatóság eljár vagy szakhatóságként közreműködik.
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23. § (1) Nagyberuházást megelőző feltárást a régészeti feladatellátás megyére kiterjedő területi szakaszán
a) az akkreditált megyei hatókörű városi múzeum, Budapesten a Budapesti Történeti Múzeum, ha akkreditált,
b) akkreditált megyei hatókörű városi múzeum hiányában a  nagyberuházás helye szerinti megyével 

szomszédos megyék akkreditált megyei hatókörű városi múzeumai közül   a legmagasabb pontszámot elért 
akkreditált megyei hatókörű városi múzeum, ha a nagyberuházás helye szerinti megyére akkreditált,

c) az  a)–b)  pont szerinti múzeum hiányában a  megyére akkreditált legmagasabb pontszámot elért egyéb 
akkreditált intézmény,

d) az  a)–c)  pont szerint akkreditált intézmény hiányában országos akkreditációjú intézmény az  elért 
pontszámok sorrendje szerint,

e) a beruházás helye szerinti, az a)–d) pontban meghatározott intézmény hiányában a Hivatal
végez.

 (2) A  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező beruházás esetében – a  kiemelt üggyé 
nyilvánításról szóló kormányrendeletben – a Kormány kijelölheti a megelőző feltárás végzésére jogosult akkreditált 
intézményt.

24. § (1) A  beruházó és a  feltárást végző intézmény a  megelőző feltárásra vonatkozó szerződést a  feltárási projektterv 
adataira figyelemmel köti meg.

 (2) Ha a  feltárási projektterv elfedést tartalmaz, a  régészeti feladatellátásra irányuló szerződésnek tartalmaznia kell 
az elfedésre vonatkozó rendelkezéseket is.

 (3) A  kivitelezés során a  földmunkákkal érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti 
megfigyelést kell biztosítani.

 (4) A szerződésben a régészeti feladatellátásra, valamint a hatósági eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtására 
meghatározott határidők késedelmes teljesítése esetére a  feltárást végző intézményt terhelő kötbért kell kikötni. 
A  kötbér mértéke – ettől eltérő megállapodás hiányában – a  régészeti feladatellátás nettó díjának a  késedelem 
időtartamára számított napi egy százaléka, legfeljebb azonban tizenöt százalék.

25. § (1) Elfedésre olyan műszaki megoldás alkalmazható, amely biztosítja a  lelőhely tartós állapotmegóvását mind 
a kivitelezés során jelentkező, mind a kivitelezés megvalósulása után fellépő fizikai és kémiai hatásoktól.

 (2) Elfedésre alkalmazható műszaki megoldás különösen a  bolygatatlan régészeti rétegek és a  kivitelezéssel érintett 
rétegek elválasztása
a) szigetelőréteggel,
b) teherelosztó szerkezettel vagy
c) teherelosztásra alkalmas anyagú, vastagságú és szilárdságú takaróréteggel.

 (3) Az elfedés során alkalmazandó megoldás kiválasztásakor figyelemmel kell lenni az adott helyszín talajtani és egyéb 
környezeti viszonyaira, a beruházás kiviteli terveire, valamint a régészeti lelőhely jellegére.

 (4) Elfedésnek csak az  a  megoldás minősül, amelynek célja az  érintett régészeti lelőhely, lelőhelyrész vagy régészeti 
emlék megóvása. Nem minősülnek elfedésnek az  egyéb célok érdekében végzett – különösen a  beruházás során 
megvalósítandó építmény teherhordó szerkezetének kialakítását szolgáló – hasonló munkálatok. Ha az  építmény 
teherhordó szerkezetének kialakítását szolgáló műszaki megoldás megfelel a (2) és a (3) bekezdésben foglaltaknak, 
elfedésre szolgáló műszaki megoldást nem kell alkalmazni.

 (5) Az elfedés régészeti előkészítését végző régész köteles az elfedést megelőző termőréteg-letermelést is figyelemmel 
kísérni, és ha a  régészeti leletek jelentkezésének az  előzetes régészeti dokumentáció, illetve a  próbafeltárások 
során meghatározott felső síkjánál magasabban kerül elő régészeti lelet vagy emlék, annak feltárását a  régészeti 
megfigyelés keretén belül elvégezni.

7. A régészeti leletek és emlékek elhelyezése, megőrzése

26. § (1) A  feltárás során eredeti összefüggéseiben megmaradt régészeti emlék megtartására a  feltárást végző intézmény 
három napon belül javaslatot tehet a hatóságnak, valamint megelőző feltárás esetén értesíti a beruházót.

 (2) Az (1) bekezdés szerint bejelentett régészeti emlék kezeléséről, helyszíni megtartásáról és a szükséges állagmegőrző 
intézkedésekről a bejelentés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a hatóság helyszíni szemle alapján dönt.

 (3) Ha a  régészeti emlék megelőző feltárás során került elő, és a  hatóság határozata alapján azt a  helyszínen 
kell megőrizni, a  beruházás során a  műszaki tervezésnek és a  kivitelezésnek tekintettel kell lennie az  emlék 
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megőrzésére. Ebben az  esetben a  feltárást végző intézmény köteles a  feltárás terepi munkáinak befejezését 
követő tizenöt napon belül a  régészeti emlékről adatot szolgáltatni a  beruházónak. Az  adatszolgáltatás részeként 
rajzi dokumentáción egyértelműen fel kell tüntetni a bontható és a helyszínen – eredeti helyükön – megőrzendő 
régészeti emlékeket.

 (4) Ha a  feltárást nem a  leletanyagot véglegesen befogadó múzeum végezte, a  feltárások leletanyaga a  teljes 
tudományos feldolgozásig, legfeljebb azonban a feltárás befejezésétől számított öt évig a feltárást végző intézmény 
őrzésében maradhat. Ezt követően az  engedélyes a  restaurált és tudományosan feldolgozott leletanyagot 
–  a  befogadó múzeum alapleltárába vételre előkészítve – köteles átadni a  feltárási engedélyben a  leletanyag 
befogadójaként megjelölt múzeumnak.

 (5) Ha a feltárás során 1711 utáni emberi maradványok kerülnek elő, a  feltárást végző intézmény erről haladéktalanul 
köteles a hatóságot értesíteni.

8. A régészeti korú tárgyakra vonatkozó szabályok

27. § (1) Régészeti korú tárgy tulajdonjogának átruházását megelőzően legalább harminc nappal a  régészeti korú tárgyat 
– az 1711 előtt keletkezett könyvek, iratok, bútorok, numizmatikai és bizonyíthatóan műgyűjteményben fennmaradt 
tárgyak kivételével – a Hivatal részére a 6. mellékletben meghatározott adattartalommal be kell jelenteni.

 (2) A tulajdonjog átruházása kizárólag a Hivatal bejelentés tényét rögzítő igazolása alapján történhet.
 (3) A  Hivatal bejelentés tényét rögzítő igazolása nem tanúsítja a  régészeti korú tárgy korát, értékét és eredetiségét. 

Az igazolás kiadásának ügyintézési határideje a kézhezvételtől számított legfeljebb tizenöt nap.
 (4) Az igazolást a tulajdonjog átruházása során át kell adni az új tulajdonosnak.
 (5) A (2) bekezdés szerinti igazolás nélkül értékesített régészeti korú tárgy tulajdonjogának átruházása semmis.

III. FEJEZET 
A MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK VÉDELME

9. A műemléki érték védelmére és fenntartására vonatkozó követelmények

28. § (1) A  nyilvántartott műemléki értéket érintő tevékenységeket az  e  fejezetben meghatározott követelményeknek 
megfelelően kell végezni.

 (2) A  nyilvántartott műemléki érték esetén az  értékleltárba felvett értéket fizikai valójában kell megőrizni, valamint 
előnyben kell részesíteni az ezt elősegítő, az érték anyagi megőrzését biztosító építészeti-műszaki megoldásokat.

 (3) A nyilvántartott műemléki érték akkor nyilvánítható műemlékké, ha
a) műemlékké nyilvánítása a védetté nyilvánításról szóló jogszabályban meghatározott közérdekű célt szolgál,
b) a műemlékké nyilvánítás időszakában fennálló formájában

ba) hazánk történelmének eredeti, hiteles dokumentuma,
bb) kortörténeti jellege meghatározó módon érvényesül,
bc) sérülései ésszerű helyreállítás révén kijavíthatók és a műszaki állapothibák helyreállítása nem jelent 

olyan jelentős fizikai változtatást, amely a műemléki érték kortörténeti jelleget megszüntetné,
bd) gazdaságossági vagy használati szempontból fenntartható, továbbá

c) az értékleltár elkészült.
 (4) Ha a nyilvántartott műemléki érték értékleltára vagy feltárása még nem teljes körű, a közérdekűség megállapítására 

akkor kerülhet sor, ha a  kiemelkedő és országos jelentőség a  feltárt tudományos tények alapján legalább 
valószínűsíthető.

 (5) A nyilvántartott műemléki érték műemlékké nyilvánításának előkészítéséről értesíteni kell
a) az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultat,
b) a védetté nyilvánítás kezdeményezőjét,
c) a hatóságot,
d) más jogszabály alapján is védett vagy védendő műemléki érték esetében a hatáskörrel rendelkező illetékes 

hatóságot,
e) a  (6)  bekezdésben meghatározott módon a  tervezett műemléki környezet területén fekvő ingatlan 

tulajdonosát, valamint
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f ) a természetvédelmi kezelésért felelős szervet, ha a védelemre tervezett történeti kert, történeti táj, műemléki 
jelentőségű terület, műemléki környezet országos jelentőségű védett természeti területen helyezkedik el.

 (6) A  védelem alá vonni tervezett területen álló ingatlanok tulajdonosait a  műemlékké nyilvánítás előkészítésének 
megindításáról a  Hivatal megkeresésére az  érintett ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat hirdetmény 
útján értesíti.

 (7) Ha az előkészítés alatt álló területi védelem ötven tulajdonosnál többet érint, a Hivatal a települési önkormányzat 
bevonásával szervezett közmeghallgatás keretében tájékoztatást ad.

 (8) Az  (5)  bekezdés szerinti értesítés közlése, a  (6)  bekezdés szerinti megkeresés iránt és a  (7)  bekezdés szerinti 
közmeghallgatás érdekében a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításától számított tizenöt napon belül kell 
intézkedni.

29. § (1) A nyilvántartott műemléki érték műemlékké nyilvánításakor műemléki környezetnek jelölhető ki
a) a műemléki érték telkéhez kapcsolódó, azzal közvetlenül határos telek, továbbá
b) az a) pontban meghatározott telkek által kijelölt közterület-szakasz és az ehhez kapcsolódó telkek, különösen

ba) amelyen az esetleges építési vagy más tevékenységek a műemlékké nyilvánítandó műemléki érték 
állagát közvetlenül befolyásolhatják, vagy

bb) amelyen a  műemlékké nyilvánítandó műemléki érték megjelenését, értékeinek érvényesülését 
közvetlenül befolyásoló építmény áll vagy építhető.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti kijelölés hiányában – a  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel – műemléki környezet 
nem jön létre.

 (3) A 2015. január 1. előtt védetté nyilvánított műemlékkel vagy műemléki jelentőségű területtel közvetlenül határos 
telkek, a  közterületszakaszok és a  közterületszakaszokkal határos ingatlanok, valamint a  védettségről szóló 
döntésben ettől eltérően kijelölt ingatlanok minősülnek műemléki környezetnek.

30. § (1) A  műemléket érintő, a  38.  § (1)  bekezdésében meghatározott tevékenységeket a  28.  §-ban megfogalmazott 
követelmények mellett a (2)–(6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell végezni.

 (2) A  műemléket fizikai valójában, anyagi és eszmei értékei összefüggéseire tekintettel kell megőrizni, védett 
értékeit hitelesen és meghatározó módon érvényre kell juttatni. A  műemlék hasznosítása, használata a  28.  § 
(2)  bekezdésében megfogalmazott követelményen túlmenően nem járhat a  védettséget megalapozó műemléki 
érték veszélyeztetésével.

 (3) A  műemlék esetén az  építészeti–műszaki beavatkozás, különösen az  energetikai követelmények betartása, 
az  energia-megtakarítási célú felújítás során a  műemléki érték megjelenését és érvényesülését nem sértő 
megoldásokat kell alkalmazni.

 (4) A műemlék jókarbantartása keretében a védett műemléki érték megjelenésének megváltoztatásával, az érték fizikai 
sérülésével, roncsolásával vagy restaurálásával nem járó tevékenység végezhető. A műemlék építmény helyreállítása 
során a  jókarbantartási munkák elvégzését segítő szerkezeti megoldások alkalmazása és kiegészítő szerelvények 
rejtett elhelyezése szükséges.

 (5) A  műemlék alkotórésze, tartozéka, berendezési tárgya – a  kivitelezési, restaurálási munkák miatt szükséges 
ideiglenes eltávolítás kivételével – csak különösen indokolt esetben távolítható el.

 (6) Az  (5)  bekezdés szerinti áthelyezés csak szakértői jogosultsággal rendelkező restaurátor közreműködésével 
végezhető.

10. A műemlék vagyonátruházása

31. §  A műemlék vagyonátruházására vonatkozó, a Kötv. 44. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott jóváhagyást vagy 
hozzájáruló jognyilatkozatot a miniszter a kérelem beérkezésétől számított 45 napon belül adja meg.

11. A műemlékvédelem sajátos tárgyai védelmére vonatkozó különleges követelmények

32. § (1) Védett történeti kertben vagy védett műemléki érték telkén lévő védett parkban szakági kutatásokon kell alapulnia 
a kert, park helyreállítására és fenntartására irányuló munkáknak.

 (2) A  fás szárú növények kerti térhatást megváltoztató kivágása, eltávolítása, áttelepítése, valamint, új növényzet 
telepítése, továbbá kerti építmények építése és bontása a  védett műemléki érték együttes érvényesülését, 
hitelességét nem sértheti.
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 (3) Védett történeti kert, védett műemléki érték telkén lévő védett park jókarbantartása nem terjedhet túl a zöldfelület 
talajának és növényzetének idény szerinti ápolásán.

 (4) Védett temetők és temetkezési emlékhelyek esetén a  műemléki értékek fennmaradását, érvényesülését a  nem 
védett építményeket érintő tevékenységek és új építmény elhelyezése során is biztosítani kell.

33. § (1) Műemléki környezetben végzett tevékenységek során nem sérülhet a  műemlék megjelenése, különösen védett 
értékeinek érvényesülése, a műemlékre nyíló látvány vagy a műemlékből feltáruló kilátás.

 (2) Műemléki jelentőségű területen végzett tevékenységek során nem sérülhet a  védett településrész történelmileg 
kialakult szerkezete, beépítésének módja, összképe, a  tájjal való hagyományos kapcsolata, a  tájban feltáruló 
látványa.

 (3) Történeti tájként védett ingatlanok esetén biztosítani kell a  védetté nyilvánításról szóló miniszteri rendeletben 
elrendelt célhoz méltó terület-felhasználást, művelést, a  védett érték fennmaradását, valamint az  értékként 
meghatározott jellemzők érvényesülését.

12. A műemléki érték felkutatásának, értékleltár felvételének és a védett műemléki érték kutatásának 
különös szabályai

34. § (1) A műemléki értéket a nyilvántartásba vételt megelőzően értékvizsgálattal kell meghatározni.
 (2) A  nyilvántartott műemléki érték védett értékeit helyszíni szemrevételezésen alapuló értékleltárban kell rögzíteni 

e rendelet szerint. Az értékleltárt az előkerülő értékekkel ki kell egészíteni.
 (3) Az  értékleltárban a  helyiségek felmérési vázlatrajzon történő azonosításával, megnevezésével, számozásával kell 

biztosítani a felvett érték egyértelmű térbeli azonosíthatóságát.
 (4) Az előkerülő, a védettséget megalapozó értékkel össze nem függő műemléki értéket önállóan kell nyilvántartásba 

venni.
 (5) A  védett műemléki értéket érintő tevékenységeket jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott 

esetekben jellegüktől függő, jogosultsághoz kötött szakági kutatásnak kell megalapoznia, ha e kutatás eredménye 
a tervezett tevékenység elvégzése előtt még nem áll rendelkezésre.

 (6) A kutatást – a 48. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott eseteket kivéve – a helyreállítást vagy az átépítési 
munkákat megelőzően, legkésőbb a  beruházás-előkészítés folyamán, a  tervezési program lezárulása előtt kell 
elvégezni.

 (7) A védett műemléki értéket szakági kutatási terv alapján kell feltárni, az értéket a feltárás előtti és utáni állapotában, 
valamint a feltárás folyamatában, az értékleltárba történő felvétel mellett szükséges dokumentálni.

 (8) A rejtett műemléki értékek kutatása során előnyben kell részesíteni a roncsolásmentes vizsgálatokat a roncsolással 
járó kutatással szemben. A  roncsolásmentes vizsgálatoknak és azok dokumentálásának meg kell előznie 
a roncsolással járó kutatásokat.

 (9) A  kutatás – különösen a  roncsolásos kutatás – a  védett műemléki értéknek a  tervezett tevékenységgel érintett 
részén túl nem terjedhet, kivéve, ha azzal a tervezett tevékenységgel összefüggő, más módon meg nem szerezhető 
információ nyerhető.

 (10) Roncsolásos szondázó kutatást kell végezni a 38. § (1) bekezdés a) pont aa)–ae), valamint ai)–ak) alpontja szerinti 
esetekben.

 (11) A  védett műemléki érték egészére kiterjedő roncsolásos kutatás az  építmény egészének vagy több rendeltetési 
egységének teljes belső, valamint homlokzatának teljes helyreállítása során végezhető, ha a  roncsolásos kutatás 
a védett műemléki érték
a) fennmaradását és műszaki állapotát nem veszélyezteti,
b) helyreállításának műszaki feltételei biztosítottak,
c) tulajdonosa vagy vagyonkezelője nyilatkozik a  roncsolásos kutatást követő három éven belüli műemléki 

helyreállítás szándékáról.
 (12) A roncsolásos kutatás megkezdése előtt restaurátori kutatást kell végezni rejtett értékek várható előkerülése esetén.
 (13) Ha a védett műemléki érték roncsolásos kutatása során régészeti örökség elemeinek előkerülése várható, a kutatás 

csak egybefoglalt örökségvédelmi engedély alapján végezhető.
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13. A védett műemléki érték restaurálásának követelményei

35. § (1) Védett műemléki érték restaurálását csak a  régészeti örökséggel és a  műemléki értékkel kapcsolatos szakértői 
tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen 
a  szakértői tevékenység végzéséhez jogosultsággal, szakirányú szakképzettséggel, mesterfokozattal rendelkező 
restaurátorművész vagy okleveles restaurátorművész végezheti önállóan.

 (2) A  védett műemléki érték restaurálása csak restaurálási terv alapján végezhető. A  restaurálást a  tevékenység 
megkezdése előtti és utáni állapotában, valamint annak folyamatában is dokumentálni kell.

 (3) A  restaurálás csak a  szükséges és indokolt mértékben végezhető, a  beavatkozás a  védett műemléki értéknek 
a  restaurálási tervben meghatározott részén túl nem terjedhet. A  restaurátori beavatkozásnál tanúfelülettel kell 
biztosítani a későbbi kutatás lehetőségét.

14. Veszélyeztetett műemlékek megőrzése

36. § (1) A  fennmaradásukban veszélyeztetett műemlékek jegyzékének elkészítéséről a  nyilvántartás alapján a  Hivatal 
gondoskodik.

 (2) A Hivatal
a) kidolgozza és közreadja a  veszélyeztetett műemlékek esetében a  műemléket súlyosan veszélyeztető 

állapotot megszüntető módszereket és műszaki megoldásokat,
b) a tulajdonos és a települési önkormányzat akadályoztatása esetén

ba) kezdeményezheti és koordinálhatja a katasztrófavédelemről szóló törvény szerinti katasztrófa során 
a műemléket ért károk elhárításával, a további károkozás megelőzésével, a sürgős állagmegóvással 
kapcsolatos intézkedéseket,

bb) részt vehet a  súlyosan veszélyeztető események által okozott, műemléket ért károk elhárításához 
szükséges védelmi és más feladatok végrehajtásában,

bc) a tulajdonos helyett és annak terhére a további állagromlás megakadályozása érdekében szükséges 
állagmegóvási munkákat a hatóság jogerős döntését követően elvégezheti.

37. § (1) A  védett műemléki értéken az  állagmegóvás ideiglenes alkalmazásával, illetve a  statikai állékonyságot biztosító 
megoldásokkal el lehet térni a 28. §, a 30. §, a 34–35. § rendelkezéseitől, ha az eltérés nem eredményezi a védett 
műemléki érték helyreállíthatatlan sérülését vagy további pusztulását.

 (2) A  védett műemléki érték tetőszerkezetét ért katasztrófa esetén az  ideiglenes állagmegóvásról a  közvetlen 
életveszély-elhárítást követő három hónapon belül kell gondoskodni. A  további veszélyelhárító beavatkozásokat 
a védett műemléki érték helyreállíthatatlan sérelme nélkül kell végezni.

 (3) Az ideiglenes állagmegóvás állapota legfeljebb öt évig tartható fenn.

15. Bejelentéshez kötött tevékenységek

38. § (1) 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,
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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,
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.

 (2) Építésügyi hatóság engedélyéhez vagy az építésfelügyeleti hatóság tudomásulvételéhez kötött tevékenység esetén 
az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést nem kell megtenni.

16. Örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek

39. §  Műemlék esetén a  38.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott tevékenységek vonatkozásában – kivéve, ha 
a  tevékenység az  építésügyi hatóság vagy más hatóság örökségvédelmi szakhatóság hozzájárulásával 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.
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IV. FEJEZET 
A HATÓSÁG RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSAI

17. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet érintő, örökségvédelmi engedélyezési eljárás

40. § (1) A  védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen a  hatóság örökségvédelmi engedélye szükséges a  következő – más 
hatóság (örökségvédelmi szakhatóság hozzájárulásával kiadott) engedélyéhez nem kötött – tevékenységekhez:
a) minden 30 centiméter mélységet meghaladó földmunka, tereprendezés, depó, feltöltés, töltés létesítése,
b) régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálatai.

 (2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a tervezett tevékenység pontos helyszínének leírását annak földrajzi kiterjedésével, illetve helyszínrajzot (EOV 

vagy WGS84 földrajzi koordinátákat tartalmazó térképet),
b) a tervezett tevékenység megnevezését, leírását, valamint
c) a tevékenységgel érintett ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatát.

 (3) A hatóság döntéséhez kiemelten védett régészeti lelőhely esetén örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő.
 (4) A  hatóság az  engedélyt megtagadja, ha a  tervezett tevékenység következtében a  lelőhely megsemmisülne, vagy 

részleges állapotromlása következne be.

18. Bejelentésköteles tevékenységekkel kapcsolatos hatósági feladatok

41. § (1) A hatóság a tevékenység megkezdésének bejelentésével összefüggésben vizsgálja, hogy
a) a bejelentő jogosult-e a bejelentett tevékenységet elvégezni,
b) biztosítottak-e a bejelentésköteles tevékenység Kötv.-ben és e rendeletben foglalt, illetve szakmai feltételei,
c) a beruházás a Kötv. szerinti nagyberuházásnak minősül-e.

 (2) Ha a  hatóság a  jogszabályban előírt feltételek bármelyikének hiányát állapítja meg, a  régészeti tevékenység 
folytatását megtiltja, egyébként a bejelentést tudomásul veszi.

 (3) A tudomásul vételről a hatóság értesíti a bejelentőt, valamint a bejelentett tevékenység adatainak megküldésével 
a Nyilvántartási Irodát.

19. A régészeti feltárás engedélyezése

42. § (1) A  régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelmet a  7.  mellékletben meghatározott adattartalommal és 
mellékletekkel ellátott formanyomtatványon kell benyújtani.

 (2) 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 8. 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  12.  § (1)–(2)  bekezdése 

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



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 29. szám 2403

j) országos jelentőségű védett természeti területen tervezett régészeti feltárás esetén a  természetvédelmi 
hatóság engedélyét.

 (3) A  régészeti feltárás engedélyezésére irányuló kérelmet és mellékleteit az  Ásatási Bizottság szakmai szempontból 
véleményezi
a) az eljárást megelőzően a feltárásra jogosult intézmény megkeresésére, vagy
b) az eljárás során a hatóság megkeresésére.

 (4) A  (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben az Ásatási Bizottság szakértői véleményét megküldi a  feltárásra jogosult 
intézménynek és a hatóságnak.

 (5) Az  Ásatási Bizottság véleményezésének határideje a  régészeti feltárási engedély iránti kérelem és mellékletei 
hiánytalan rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt nap, nagyberuházás esetén öt nap, amely a  hatóság 
ügyintézési határidejébe beszámít.

 (6) Nagyberuházás esetén a megelőző feltárás engedélyezésére irányuló eljárásban az ügyintézési határidő tizenöt nap.

43. § (1) A Kormány a termőföldön megvalósuló régészeti feltárás esetén a hatóságnak a régészeti feltárás engedélyezésére 
irányuló eljárásában, ha a szakhatóság az érintett tevékenységgel összefüggő más eljárásban döntést nem hozott 
vagy állásfoglalást nem adott – abban a  kérdésben, hogy a  kérelem szerinti tevékenység a  termőföld minőségi 
védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e –, az  első fokú eljárásban a  fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, 
másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

 (2) A Kormány a hatóságnak a tervásatás engedélyezésére irányuló eljárásában, ha a tervásatást országos jelentőségű 
védett természeti területnek vagy barlangnak nem minősülő
a) külterületen,
b) természeti területen,
c) egyedi tájértéket magába foglaló területen vagy
d) Natura 2000 területen
végzik, annak elbírálása kérdésében, hogy a  tevékenység a  természet védelmére vonatkozó nemzeti és uniós jogi 
követelményeknek, valamint a  tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a  kérelemben foglaltak 
szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, első fokú eljárásban a  környezetvédelmi és természetvédelmi 
felügyelőséget, másodfokú eljárásban az  Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget 
szakhatóságként jelöli ki.

44. § (1) A  régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelmet el kell utasítani, ha a  tervezett régészeti feltárás jogszabályban 
foglalt, illetve szakmai feltételei nem biztosítottak.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában szakmai feltételnek minősül a  feltárás pénzügyi és személyi feltételeinek 
feladatarányos biztosítása, valamint időbeli végrehajthatósága.

45. § (1) A feltárási engedély tartalmazza
a) a feltárást végző intézmény, mint az engedély jogosultjának nevét és székhelyét,
b) ha más intézmény vagy a Kötv. 22. § (8) bekezdése szerinti akkreditált szervezet bevonására kerül sor, annak 

nevét és székhelyét,
c) a feltárásvezető nevét,
d) a  terület azonosítására alkalmas megjelölését, a  feltárás pontos helyét, az  érintett régészeti lelőhely 

nyilvántartási azonosítóját és megnevezését,
e) a feltárás módszereit és a feltárás várható időtartamát,
f ) ha nem azonos a  feltárást végző intézménnyel, a  leletanyagot véglegesen befogadó intézmény nevét és 

székhelyét, valamint
g) a feltárásra vonatkozó jogszabályi követelményekre való hivatkozást és szakmai feltételeket.

 (2) Az  engedély a  határozat jogerőre emelkedésétől számított kétéves időtartamban jogosít feltárás végzésére. 
A  megelőző feltárásra vonatkozó feltárási engedély hatálya kérelemre egy évvel, nagyberuházás esetén két évvel 
meghosszabbítható.

 (3) A hatóság a jogerős engedélyt megküldi a Nyilvántartási Irodának a jogerőre emelkedést követő harminc napon belül.
 (4) Az  (1)  bekezdés c) és e)  pontja alapján az  engedélyben meghatározottaktól eltérni csak a  hatóság módosított 

engedélyével lehet.
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20. Fémkereső műszer használatának engedélyezése

46. § (1) A  fémkereső műszer hivatáshoz nem kötött használatának engedélyezése iránti kérelmet a  hatóságnak kell 
benyújtani.

 (2) 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.
 (3) A hatóság az eljárás során határidő kitűzésével kérheti az Ásatási Bizottság vagy a gyűjtőterületén érintett múzeum 

szakvéleményét.
 (4) A fémkereső műszer használatára vonatkozó kérelmet el kell utasítani, ha

a) a tervezett tevékenység a 4. § (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott területet, legelő művelési ágban 
lévő régészeti érdekű területet vagy nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint,

b) a kérelmező szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét a  régészeti örökséggel összefüggésben 
megállapították,

c) a kérelmezővel szemben örökségvédelmi bírságot szabtak ki, vagy
d) a kérelmező ellen a b)–c) pont szerinti eljárás folyamatban van.

 (5) A fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély tartalmazza
a) az engedély jogosultjának nevét és címét,
b) a  fémkereső műszer használatával érintett terület azonosítására alkalmas megjelölését és a  tevékenység 

végzésének idejét.
 (6) A  fémkereső műszerrel végzett tevékenységet a  hatóság hivatalból vagy a  gyűjtőterületén érintett múzeum 

kérelmére is megtilthatja.
 (7) A  (6)  bekezdés szerinti határozat tartalmazza a  tiltással érintett terület azonosítására alkalmas megjelölését és 

helyrajzi számát.
 (8) A hatóság az (5) és (6) bekezdés szerinti jogerős határozatot megküldi

a) a gyűjtőterületén érintett múzeumoknak,
b) a működési területével érintett nemzeti park igazgatóságnak,
c) az illetékes jegyzőnek,
d) az illetékes jegyző útján a mezőőri szolgálatnak,
e) az illetékes rendőrkapitányságnak és
f ) az ingatlannal rendelkezni jogosultnak.

 (9) Ha a (6) bekezdés szerinti tiltás jelentős számú ügyfelet érint, akkor a hatóság az ügyféllel hirdetményi úton tarthat 
kapcsolatot a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 
28/D. §-ában foglalt feltételeknek megfelelően.

V. FEJEZET 
A HATÓSÁG MŰEMLÉKI ÉRTÉK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSAI

21. A bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos 
szabályok

47. § (1) A végezni kívánt tevékenységre vonatkozó bejelentést vagy a hatóság engedélye iránti kérelmet a megbízó jogosult 
benyújtani.

 (2) A  bejelentést, a  kérelmet papíralapon vagy elektronikus adathordozón lehet benyújtani a  9.  mellékletben 
meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatványon.

 (3) A megbízó a végezni kívánt tevékenységre vonatkozó bejelentésben kérheti, hogy a hatóság a hozzájáruló hatósági 
nyilatkozatot is foglalja írásba.
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48. § (1) A  38.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott tevékenységek bejelentéséhez vagy örökségvédelmi engedély 
iránti kérelméhez mellékelni kell
a) a 9. melléklet II. rész D. pontjában meghatározott tartalmú építéstörténeti tudományos dokumentációt,
b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben előírt nyilatkozatot.

 (2) A  védett műemléki értéknél a  38.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)–ae), valamint ai)–ak)  alpontja szerinti esetekben 
az  építéstörténeti tudományos dokumentációnak az  előzetesen elvégzett roncsolásos kutatás dokumentációját is 
tartalmaznia kell, kivéve, ha
a) a  kutatandó épületrészt a  kivitelezés előtt megbonthatatlan szerkezet, burkolat takarja, vagy a  kutatandó 

felület más okból hozzáférhetetlen a kivitelezés előtt, vagy
b) a megbízó a kutatás elhalasztása mellett dönt és nyilatkozatban kötelezettséget vállal arra, hogy a kutatást 

a kivitelezést megelőzően – vagy a kivitelezés során – elvégezteti.
 (3) A  38.  § (1)  bekezdés c)  pont cb)–cc)  alpontja szerint a  védett műemléki érték telkén lévő védett parkban, 

a  védett történeti kertben tervezett tevékenység bejelentése esetében mellékelni kell a  tevékenységgel érintett 
terület 9.  melléklet II. rész E.  pontjában meghatározott tartalommal kiegészített kerttörténeti tudományos 
dokumentációját.

 (4) A  védett történeti kert vagy a  védett műemléki érték telkén elhelyezkedő védett park teljes körű helyreállítási 
koncepciójának megalapozásához és a tervezett beavatkozások szükségességének alátámasztásához
a) régészeti módszerekkel történő kutatást kell végezni, valamint
b) a  kerttörténeti tudományos dokumentációt a  történeti és a  régészeti módszerekkel történő kutatás 

eredményeivel, az azokon alapuló értékeléssel ki kell egészíteni, valamint a helyreállítást, és annak prioritásait 
meghatározó és azt indokoló részekkel a tervezési programba be kell építeni.

49. § (1) A Műemléki Tanácsadó Testület (a továbbiakban: Testület) szakértői véleménye kérhető, ha a tevékenység a védett 
műemléki érték
a) egészének vagy egyes részeinek, szerkezeti elemeinek eredeti összefüggésrendszeréből történő 

elmozdítására, áthelyezésére,
b) egészének vagy több rendeltetési egységének megváltoztatását eredményező belső helyreállítására vagy 

átalakítására,
c) homlokzatának megváltoztatását eredményező teljes helyreállítására vagy átalakítására
irányul.

 (2) Előzetes megkeresés esetén a  Testület szakértői véleményét a  tervezett tevékenységre vonatkozó bejelentéshez 
vagy az  örökségvédelmi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell. A Testületet szakértői véleménye mindaddig 
köti, amíg a megkeresésben meghatározott tervezett tevékenység érdemben nem változik meg.

50. § (1) A  38.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontja szerint a  védett műemléki érték roncsolásos vizsgálata, továbbá a  38.  § 
(1)  bekezdés c)  pont ca)  alpontja szerint a  védett történeti kert, a  védett műemléki érték telkén lévő védett park 
régészeti módszerekkel történő kutatása esetén a bejelentéshez vagy a 62. § szerinti egybefoglalt örökségvédelmi 
engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a 9. melléklet II. rész D. pontjában meghatározott építéstörténeti tudományos dokumentációt, illetve annak 

9. melléklet II. rész E. pontja szerinti kiegészítését, valamint
b) a kutatási tervet a 9. melléklet II. rész F. pontja szerint,
c) a 48. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben előírt nyilatkozatot.

 (2) A kutatásról kutatási naplót kell vezetni, beleértve a régészeti módszerekkel történő kutatást is.
 (3) A kutatás befejezését követő kilencven napon belül kutatási dokumentációt kell készíteni.
 (4) Ha a  kutatás eredményei a  tervezett tevékenység, illetve műszaki megoldás módosítását teszik szükségessé, 

a  módosítás kezdeményezéséhez a  (3)  bekezdés szerinti kutatási dokumentációt, ennek hiányában a  kutatás 
eredményeinek összefoglalását kell mellékelni.

 (5) Ha a  védett műemléki értéken végzett kutatás közben olyan körülmény merül fel, amely a  9.  melléklet II. rész 
F.  pontja szerinti kutatási terv módosítását vagy hatósági intézkedést tesz szükségessé, a  kérelmező köteles azt 
haladéktalanul bejelenteni a hatóságnak.

 (6) A  védett történeti kertben vagy védett műemlék telkén lévő védett parkban elhelyezkedő régészeti lelőhelyen 
földmunkával járó feltárás csak történeti kertek szakterületen jogosultsággal rendelkező szakértő bevonásával 
történhet.
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51. § (1) A védett műemléki érték restaurálásának bejelentéséhez mellékelni kell:
a) a  9.  melléklet II. rész D.  pontja szerinti, a  restaurálás tárgyára vonatkozó építéstörténeti tudományos 

dokumentációt,
b) a 9. melléklet II. rész G. pontja szerinti restaurátori kutatási dokumentációt, valamint
c) a restaurálási tervet a 9. melléklet II. rész H. pontjában meghatározott tartalommal.

 (2) A restaurálásról restaurálási naplót kell vezetni.
 (3) A restaurálás befejezését követő hatvan napon belül restaurálási dokumentációt kell készíteni.

52. § (1) Bejelentés vagy örökségvédelmi engedély alapján végzett tevékenységről annak befejezését követően nyolc napon 
belül fotódokumentációt kell készíteni.

 (2) A fotódokumentációt, a kutatási dokumentációt és a restaurálási dokumentációt elektronikus formában a Nyilvántartási 
Iroda útján az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (a továbbiakban: OÉNY) tizenöt napon belül fel kell tölteni.

22. A hatóság feladatai és eljárásainak közös szabályai védett műemléki érték esetén

53. § (1) A hatóság
a) a  védett műemléki értéket érintően a  bejelentést tudomásul veszi, vagy a  végezni kívánt tevékenységet 

megtiltja,
b) műemlék esetében dönt az örökségvédelmi engedély kiadásáról, módosításáról vagy hatályának legfeljebb 

két évvel való meghosszabbításáról.
 (2) Építésügyi vagy örökségvédelmi eljárásban, illetve a bejelentést követően a hatóság

a) nyilvántartott műemléki értéken tervezett tevékenység esetén:
aa) a hasznosításból, használatból eredő veszélyeztetés,
ab) a fizikai valójában történő megőrzés,
ac) a szakszerűség, továbbá

b) műemléken tervezett tevékenység esetén:
ba) a méltó használat,
bb) a gazdasági fenntarthatóság,
bc) az érték hiteles és meghatározó módon történő érvényesülése,
bd) a hagyományos anyaghasználat,
be) az építészeti minőség és illeszkedés

szempontjának érvényesülését mérlegeli.

54. § (1) A hatóság a bejelentés vagy az örökségvédelmi engedély iránti kérelem alapján megvizsgálja, hogy
a) a  tervezett tevékenységgel érintett műemléki érték védettségére és azonosítására vonatkozó adatok 

megegyeznek-e a nyilvántartás adataival,
b) rendelkezésre áll-e a  védett műemléki értékre vonatkozó értékleltár, illetve építéstörténeti tudományos 

dokumentáció,
c) a tervezett tevékenység

ca) érint-e az  értékleltárba felvett értéket, azt roncsolja-e, műemlék esetén annak érvényesülését 
befolyásolja-e,

cb) megfelel-e a  Kötv.-ben, valamint az  e  rendeletben meghatározott követelményeknek, továbbá 
műemlék esetén a védetté nyilvánítás céljának.

 (2) A  hatóság az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben, ha az  azonosítás vonatkozásában a  valóságtól eltérő adatot 
talál, azt haladéktalanul jelzi a Nyilvántartási Irodának.

23. Bejelentés és hatósági nyilatkozat védett műemléki érték esetén

55. § (1) A  hatóság a  bejelentésre vonatkozóan – a  bejelentés benyújtásától számított tizenöt napon belül – hozzájáruló 
hatósági nyilatkozatot ad ki, ha a megbízó a bejelentésben kéri a tervezett tevékenység tudomásulvételének írásba 
foglalását.

 (2) A  bejelentésköteles tevékenység a  bejelentést követő tizenötödik naptól végezhető, ha azt a  hatóság nem 
tiltja meg. Ha a  bejelentésben megjelölt tevékenységet a  bejelentéstől számított két éven belül nem végzik el, 
a bejelentést az e rendeletben meghatározottak szerint meg kell ismételni.
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 (3) A  hatóság a  végezni kívánt tevékenységet – a  bejelentés benyújtásától számított tizenöt napon belül hozott – 
határozattal megtiltja, ha a tervezett tevékenység
a) a védett műemléki érték

aa) veszélyeztetésével, vagy
ab) helyreállíthatatlan roncsolásával

 jár, illetve
b) műemlék esetén

ba) annak hitelességét vagy érvényesülését sérti, vagy
bb) a méltó használatot nem szolgálja.

 (4) A  hatósági nyilatkozatban a  benyújtott adatok és dokumentumok alapján kizárólag a  bejelentésben foglaltakról 
lehet nyilatkozni.

 (5) A  hatóság – ha a  49.  § (1)  bekezdése szerinti szakértői vélemény nem áll rendelkezésre – a  Testület szakértői 
véleményét kikérheti. Ha a  hatóság a  szakértői véleményben foglaltaktól eltérő álláspontot foglal el, azt külön 
indokolnia kell.

24. Az örökségvédelmi engedélyezési eljárás műemlék esetén

56. § (1) A  hatóság – határidő kitűzésével – a  Testület szakértői véleményét kikérheti, ha a  49.  § (1)  bekezdése szerinti 
szakértői vélemény nem áll rendelkezésre.

 (2) A hatóság a szakértői véleményt a döntése meghozatalához szükséges tényállás tisztázása érdekében jogszabályon 
alapuló bizonyítékként veszi figyelembe.

 (3) Az  örökségvédelmi engedélyezési eljárásban a  tényállás tisztázása érdekében helyszíni szemlét kell tartani. 
A  döntés meghozatalához szükséges tényállás tisztázásának keretében a  tervezett tevékenység helyszínén, annak 
környezetében e  rendeletben meghatározott szempontok szerint vizsgálja a  döntés meghozatalának feltételeit 
különösen, hogy
a) az  építéstörténeti tudományos dokumentáció, történeti kert esetében a  kerttörténeti tudományos 

dokumentáció, valamint az  értékleltár megfelelően dokumentálja-e vagy rögzíti-e a  védett műemléki 
értékeket,

b) a meglévő állapotot rögzítő dokumentáció tartalma a valóságnak megfelel-e,
c) a tervezett tevékenységgel érintett műemlék megőrzésének és érvényesülésének feltételei adottak-e,
d) az érintett műemléken a tervezett tevékenység megvalósítható-e, a tevékenységet megkezdték-e.

 (4) A hatóság a helyszíni szemlén tapasztaltakról jegyzőkönyvet és a helyszínről, annak környezetéről dátummal ellátott 
fényképfelvételt készít.

 (5) Az örökségvédelmi engedélyben
a) kivitelezés közben végzendő kutatást kell előírni, ha az eljárást megelőzően végzett kutatás nem terjedhetett 

ki minden kutatandó felületre,
b) kiviteli tervek és részletrajzok készítését és bemutatását kell előírni, ha a kérelem és mellékletei azok léptéke 

miatt nem tartalmazhatják minden műszaki megoldás olyan mértékű meghatározását, amely alapján 
a műemléki értékre gyakorolt hatás megállapítható,

c) tervezői művezetést kell előírni, ha a kivitelezés során eldöntendő műszaki kérdések merülnek fel,
d) mintafelület, mintadarab készítését kell előírni, ha a  tervezett tevékenység olyan vizuális változást 

eredményez, amely a kérelem és mellékletei alapján nem állapítható meg.
 (6) A  hatóság – életveszély elhárításának szakvéleménnyel alátámasztott esetét kivéve – a  kérelmet elutasítja, ha 

a tervezett tevékenység
a) a  benyújtott terv alapján ellentétes az  érintett védett műemléki értékre vonatkozó építéstörténeti 

tudományos dokumentációval, történeti kert esetében a  kerttörténeti tudományos dokumentációval, 
valamint az értékleltárral,

b) szakszerűtlen, vagy
c) az érintett védett érték

ca) jelentőségét, eredetiségét, hitelességét veszélyezteti,
cb) helyreállíthatatlan sérülését vagy pusztulását eredményezi, vagy
cc) érvényesülését és megjelenését gátolja.
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57. § (1) A  38.  § (1)  bekezdés e)  pont ea)–ec)  alpontjában meghatározott tárgyak elhelyezése vonatkozásában határozott 
időre, de legfeljebb tíz évre, gépészeti egység, napkollektor, napelem esetén húsz évre adható hozzájárulás. 
A határozott idő eltelte után – a fennmaradásra irányuló bejelentés hiányában – az eredeti állapot helyreállítására 
kell kötelezni a tulajdonost.

 (2) Az  örökségvédelmi engedély a  határozat végrehajthatóvá válásától számított egy év után hatályát veszti, kivéve 
a (3) bekezdés szerinti esetet, valamint ha az engedélyezett tevékenységet megkezdték, és két éven belül a munkák 
befejezését bejelentették.

 (3) Az  örökségvédelmi engedély hatálya megegyezik az  építési engedély hatályával, ha az  építésügyi hatóság 
az engedélyeket egybefoglalta.

 (4) Az örökségvédelmi engedély alapján végezhető tevékenységek megkezdését megelőzően tíz nappal a tevékenység 
tényleges végzésének megkezdését a hatóságnak elektronikus úton be kell jelenteni.

25. Az örökségvédelmi eljárásokra vonatkozó mentességi feltételek

58. §  Ha a  védett műemléki értéket érintő tervezett tevékenység jókarbantartásra irányul, a  bejelentésre vagy 
örökségvédelmi engedélyre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

59. § (1) A  bejelentésre, illetve hatósági nyilatkozatra, valamint az  örökségvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatására 
vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni, ha a  38.  § (1)  bekezdésében felsorolt tevékenységek esetén 
az értékleltár alapján egyértelműen eldönthető, hogy a tervezett tevékenység az értékleltárba felvett védett értéket
a) nem roncsolja vagy nem érinti, és
b) műemlék vagy műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet esetén annak megjelenését, 

érvényesülését nem befolyásolja.
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a megbízó a tervezett tevékenység megkezdésekor köteles a hatóság 

számára a tevékenység megkezdése és folytatása pontos időpontjának megjelölésével a tevékenységet elektronikus 
úton bejelenteni.

 (3) A hatóság felügyeleti intézkedést tesz, ha a tervezett tevékenység az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek 
nem felel meg.

60. §  A bejelentés, illetve hatósági nyilatkozat szabályai és az örökségvédelmi hatósági eljárás lefolytatása alóli mentesség 
a  tevékenység végzésére jogosultat nem mentesíti a  tervezett tevékenység elvégzéséhez szükséges más hatósági 
engedélyek, nyilatkozatok vagy hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól.

VI. FEJEZET 
AZ ÖSSZEVONT ÉS AZ EGYBEFOGLALT ÖRÖKSÉGVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS SZABÁLYAI

26. Az összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárás

61. § (1) Az örökségvédelmi engedélyezési eljárás megindítása előtt a hatóságtól összevont örökségvédelmi engedélyezési 
eljárás lefolytatása kérhető
a) a műemlék 38. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységekre vonatkozó követelmények,
b) a  műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben a  védett műemléki érték érvényesülésével 

kapcsolatos speciális követelmények
előzetes tisztázása érdekében.

 (2) Az  összevont engedélyezési eljárás a  megvalósítással kapcsolatos követelmények előzetes tisztázása céljából elvi 
örökségvédelmi keretengedélyezési és örökségvédelmi engedélyezési szakaszból áll.

 (3) 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.

 (4) Az összevont eljárás elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakaszának megindításához a Testületnek a tervezett 
tevékenységre vonatkozó előzetes szakértői véleménye kérhető.

 (5) A hatóság – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – az összevont eljárás elvi örökségvédelmi keretengedélyezési 
szakaszában – határidő kitűzésével – kikérheti a Testület szakértői véleményét.
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 (6) A hatóság az elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakaszban
a) határozatot hoz a kérelem elutasításáról, vagy
b) önálló jogorvoslattal meg nem támadható végzés formájában elvi örökségvédelmi keretengedélyt ad, amely 

csak az  örökségvédelmi engedély megadásáról szóló határozat, ennek hiányában az  eljárást megszüntető 
végzés elleni jogorvoslati kérelemben támadható.

 (7) Ha a  hatóság az  elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakaszban a  bizonyítékok értékelése alapján  
a  (4)–(5)  bekezdésben meghatározott szakértői véleményben foglaltaktól eltérő álláspontot foglal el, azt külön 
indokolnia kell.

 (8) A hatóságot az elvi keretengedélyében foglaltak mindaddig kötik, amíg a kérelemben meghatározott tevékenység 
érdemben nem változik meg.

 (9) Az elvi örökségvédelmi keretengedély a tervezett tevékenység végzésére nem jogosít.

27. Egybefoglalt örökségvédelmi engedélyezési eljárás

62. § (1) Egybefoglalt örökségvédelmi engedély kérhető a  régészeti örökség és a  műemlék kutatását és megőrzését 
együttesen érintő alábbi esetekben:
a) régészeti feltárás és védett műemléki érték roncsolásos kutatása,
b) a  régészeti lelőhelyen elterülő védett történeti kert vagy műemlék telkén elhelyezkedő védett park 

földmunkával járó kutatása,
c) védett történeti kertben, illetve műemlék telkén elhelyezkedő védett parkban tervezett régészeti feltárás, vagy
d) a műemlékké nyilvánított régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálatai.

 (2) Egybefoglalt örökségvédelmi engedélyezési eljárás hivatalból vagy kérelemre folytatható le, ha a  régészeti 
örökségre valamint a  műemlékre vonatkozó engedélykérelmet ugyanaz a  kérelmező egy kérelemben, az  egyes 
eljárásoknál előírtak szerint nyújtja be.

 (3) Az egybefoglalt határozat rendelkező részét és indokolását az egyes eljárásokra vonatkozó döntésenként önállóan 
kell megszövegezni. Az  egybefoglalás az  egyes döntések meghozatalára vonatkozó határidőket és a  jogorvoslati 
szabályok alkalmazását nem érinti.

 (4) Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat 
szabályait kell alkalmazni.

VII. FEJEZET 
A HATÓSÁG SZAKHATÓSÁGI ELJÁRÁSAI

28. Az örökségvédelmi hatóság szakhatósági eljárása

63. § (1) A  szakhatósági hatáskörében eljáró hatóság a  nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a  régészeti védőövezetet, 
a  nyilvántartott műemléki értéket, a  műemléket, a  műemléki környezetet, a  műemléki jelentőségű területet 
és a  történeti tájat vagy világörökségi területet érintő ügyben a  64.  §-ban, valamint a  66.  §-ban meghatározott 
szempontok alapján vizsgálja, hogy a  tervezett tevékenység megfelel-e a  Kötv.-ben és az  e  rendeletben 
meghatározott követelményeknek.

 (2) A hatóság szakhatósági hatáskörében a nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott 
műemléki értéket, a  műemléket, a  műemléki környezetet, a  műemléki jelentőségű területet és a  történeti tájat 
vagy világörökségi területet érintő ügyben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a kibocsátásától számított hat hónapig használható fel.

 (3) A  világörökségi területet érintő szakhatósági eljárásban a  hatóság – határidő kitűzésével – kikéri a  Hivatal 
véleményét, állásfoglalását ennek figyelembe vételével adja meg.

 (4) A  szakhatósági hatáskörében eljáró hatóság örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését írhatja elő a  beruházás 
előkészítését meghatározó feltételek tisztázása érdekében
a) a  bányászati kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása, bányatelek megállapítása és módosítása, védőpillér 

kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése,
b) előzetes környezeti hatásvizsgálat, valamint
c) újrahasznosításra, más célú hasznosításra vagy telekalakításra irányuló földhivatali eljárás
esetén, ha előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre.
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29. Az örökségvédelmi szakhatóság régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet érintő eljárásában 
figyelembe veendő régészeti követelmények és szempontok

64. § (1) A régészeti lelőhelyet érintő szakhatósági eljárásokban a hatóság vizsgálja:
a) a  nyilvántartott régészeti lelőhely, lelőhelyrész ismert és várható horizontális és vertikális kiterjedését 

az érintett ingatlan vagy ingatlanok területén,
b) a nyilvántartott régészeti lelőhely jellegét, ezen belül:

ba) történeti jelentőségét,
bb) védettségi fokozatát,
bc) tájban való elhelyezkedését, tájképi megjelenését,
bd) állapotát, bolygatottságának mértékét,
be) régészeti jelenségek jellegét, különösen az ismert vagy várható épített örökségi elemek meglétét,
bf ) a  nyilvántartott régészeti lelőhelyen belül a  régészeti jelenségek elhelyezkedésének sűrűségét, 

fedettségét, intenzitását, rétegzettségét,
bg) kutatottságát, feltártságát,

c) a tervezett beavatkozás jellegét és mértékét, ezek hatását a régészeti örökség elemeire, különösen:
ca) nyomvonalas beruházás, beleértve ennek védősávját is,
cb) sáv-, illetve pontalapozási technikákkal tervezett beruházás,
cc) pinceszinti vagy földfelszín alatti beépítés,
cd) elfedés

 esetében,
d) a régészeti lelőhely elkerülése lehetőségét.

 (2) A  telekalakítási ügyben szakhatóságként közreműködő hatóság a  telekalakítás engedélyezéséhez történő 
hozzájárulást megtagadhatja, ha a tervezett telekfelosztás következtében az egy telken fekvő régészeti emlék több 
telekre kerülne, és az veszélyezteti a régészeti emlék védelmét.

 (3) A  telekalakítási eljárás a  védettség hatályát nem érinti, a  telekalakítással érintett telek régészeti védelme 
a  telekalakítás folytán létrejött telkekre is vonatkozik, kivéve ha a  hatóság a  szakhatósági eljárás során másként 
rendelkezik.

 (4) A  védetté vagy ideiglenesen védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet érintő szakhatósági eljárásokban a  hatóság 
az e §-ban, valamint a 66. §-ban meghatározott szempontokon túl tekintetbe veszi, hogy a  tervezett beavatkozás 
összhangban áll-e a  védetté nyilvánítás céljával, ezen belül biztosítható-e – a  fenntartható használat elvét is 
figyelembe véve – a lelőhely hosszú távú megőrzése, valamint jövőbeni kutathatósága.

 (5) A  régészeti védőövezetet érintő szakhatósági eljárásokban a  hatóság az  e  §-ban, valamint a  66.  §-ban 
meghatározott szempontokon túl tekintetbe veszi a tervezett beavatkozás hatását a védetté nyilvánított régészeti 
lelőhelyre – összhangban a  védetté nyilvánítás céljával –, különös tekintettel arra, hogy a  tervezett tevékenység, 
beruházás, építmény nem veszélyezteti-e a védetté nyilvánított lelőhely
a) tájképi megjelenését,
b) megközelíthetőségét,
c) fenntartható használatát, hosszú távú megőrzésének lehetőségét,
d) esetleges bemutathatóságát, vagy
e) rövid- és hosszú távú kutathatóságát.

65. §  A hatóság szakhatósági állásfoglalása során a  4.  § (3)  bekezdésében meghatározottól eltérően rendelkezhet, ha 
a földmunkával járó beruházás
a) örökségvédelmi vagy természetvédelmi célból, vagy
b) belterületen
valósul meg.

30. Az örökségvédelmi szakhatósági eljárás szabályai a műemléki területek esetén

66. § (1) A  műemléki környezetet vagy a  műemléki jelentőségű területet érintő szakhatósági eljárásokban a  hatóság 
a  műemlék érvényesülése, illetve a  terület védetté nyilvánításának alapjául szolgáló értékek megőrzése és 
hangsúlyos érvényesülése érdekében vizsgálja, hogy a  tervezett tevékenység megfelel-e az  e  rendeletben 
meghatározott követelménynek.
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 (2) A történeti tájat vagy világörökségi területet érintő szakhatósági eljárásokban a hatóság vizsgálja
a) a  történeti tájon vagy világörökségi területen azon jellemzők fennmaradásának és érvényesülésének 

biztosítását, amelyek a védetté nyilvánítás céljaként meghatározásra kerültek,
b) a  tervezett tevékenység, különösen a  tájhasználat megváltozása következtében potenciális hatásviselővé 

váló, a  védett műemléki értéket megtestesítő környezeti elem vagy rendszer érintettségét, illetve 
a környezetveszélyeztetés előfordulásának valószínűségét és mértékét.

 (3) A  szakhatóságként közreműködő hatóság a  tervezett tevékenység engedélyezéséhez történő hozzájárulást 
megtagadja, ha az  eljárás során megállapítható, hogy az  e  rendeletben meghatározott követelmények nem 
teljesülnek.

 (4) A (3) bekezdésben meghatározottakat kell alkalmazni telekalakítás során, ha
a) a  műemlék ingatlant érintően a  tervezett telekalakítás következtében az  egy telken fekvő védett érték, 

a telekalakítást követően több telekre kerülne,
b) a  műemléki jelentőségű területet érintően a  tervezett telekalakítás, telekhatár-rendezés nem veszi 

figyelembe a  történeti településszerkezetet, a  telekosztási struktúrát, a  telekméretet és telekformát, 
a megközelítési lehetőséget, a történeti utcavonalat.

 (5) A telekalakítási eljárás a védettség hatályát nem érinti, a telekalakítással érintett telek általános vagy a műemlékké 
nyilvánítással keletkező védelme a telekalakítás folytán létrejött telkekre is vonatkozik.

67. § (1) A  műemléki környezetet, műemléki jelentőségű területet, történeti tájat vagy világörökségi területet érintő 
összevont építésügyi engedélyezés elvi keretengedélyezési szakaszára vonatkozó szakhatósági eljárásában 
a hatóság – határidő kitűzésével – kikérheti a Testület szakértői véleményét.

 (2) A Testületet a szakértői véleménye mindaddig köti, amíg a kérelemben meghatározott tevékenység érdemben nem 
változik meg.

31. Az örökségvédelmi hatástanulmány

68. § (1) Az örökségvédelmi hatástanulmányt
a) a  Kötv. 85/A.  §-ában meghatározott esetekben a  településfejlesztési koncepció vagy a  településrendezési 

eszköz megalapozó vizsgálata keretében,
b) a 63. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben az engedély iránti kérelmet benyújtónak a 12. melléklet 

szerinti tartalommal a (2) bekezdés alapján kell elkészíttetni.
 (2) Az örökségvédelmi hatástanulmány kidolgozása során

a) a településfejlesztési koncepcióhoz
aa) a 12. melléklet 1–3. pontja alatti vizsgálatokat és elemzéseket teljes körűen,
ab) a  12.  melléklet 6.  pontjában meghatározott értékleltárt és a  12.  melléklet 7.  pontjában 

meghatározott értékvédelmi tervet – a  12.  melléklet 7.  pont f )  alpontja kivételével – a  koncepció 
meghatározásához szükséges részletezettséggel,

b) a  településrendezési eszközök kidolgozásához a  12.  melléklet 1–3.  pontja alatti vizsgálatokat és 
elemzéseket, továbbá a 12. melléklet 6. pontjában meghatározott értékleltárt és a 12. melléklet 7. pontjában 
meghatározott értékvédelmi tervet – a 12. melléklet 7. pont e) és f ) alpontja kivételével – teljes körűen,

c) a 63. § (4) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott esetekben
ca) régészeti örökség felmérése esetén a 12. melléklet 1–3. pontja alatti vizsgálatokat és elemzéseket,
cb) műemléki érték felmérése esetén a  12.  melléklet 1–3.  pontja alatti vizsgálatokat és elemzéseket, 

továbbá a  12.  melléklet 6.  pontjában meghatározott értékleltárt és a  12.  melléklet 7.  pontjában 
meghatározott értékvédelmi tervet teljes körűen

a tervezés alá vont terület és a tervezett rendezési cél által megkövetelt mértékben kell elkészíteni.
 (3) A 12. melléklet 4–5. pontja szerinti összefoglalót és nyilatkozatot a (2) bekezdésben meghatározott minden esetben 

el kell készíteni.
 (4) Az  örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze a  12.  mellékletben meghatározott tartalmi 

elemek közül a régészeti örökség tárgykörével foglalkozó tartalmi elemek összessége.
 (5) Az örökségvédelmi hatástanulmány műemléki szakterületi munkarésze a 12. mellékletben meghatározott tartalmi 

elemek közül a műemlékvédelem tárgykörével foglalkozó tartalmi elemek összessége.
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69. § (1) Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési eszköz 
készíttetője köteles gondoskodni.

 (2) A Kötv. 85/A. §-ában meghatározott örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosult:
a) az  örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában a  régészeti 

örökséggel és a  műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint 
régészeti területen szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő,

b) az  örökségvédelmi hatástanulmány műemléki szakterületi munkarésze vonatkozásában a  régészeti 
örökséggel és a  műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint 
műemléki terület műemléki érték dokumentálása szakterületen szakértői tevékenység végzésére jogosult 
szakértő vagy az, aki a hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta elkészítésére egyébként jogosultsággal bír.

VIII. FEJEZET 
A HATÓSÁG ÖRÖKSÉGVÉDELMI FELÜGYELETI ELJÁRÁSAI

32. A régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos felügyeleti feladatok

70. § (1) A  régészeti feltárás ellenőrzése keretében a  hatóság vizsgálja, hogy a  régészeti feladatellátást a  Kötv.-ben és 
az  e  rendeletben meghatározott követelményeknek és előírásoknak megfelelően végzik-e, valamint a  feltárási 
naplóban rögzített régészeti feltárásra alkalmas és arra alkalmatlan napokat, a  feltárásra alkalmatlanság 
indokoltságát, és eldönti az ezzel kapcsolatos vitás kérdéseket.

 (2) A  régészeti feltárásra vonatkozó jogszabályi vagy a  feltárási engedélyben foglalt előírások megszegése esetén 
a  hatóság a  feltárást felfüggeszti, és megvizsgálja, hogy fennállnak-e a  Kötv.-ben meghatározott egyéb 
jogkövetkezmények alkalmazásának indokai.

 (3) Ha a Kötv.-ben meghatározott egyéb jogkövetkezmények alkalmazásának indokai fennállnak, a hatóság a feltárást 
leállítja és a feltárási engedélyt visszavonja.

71. § (1) A  védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken a  hatóságnak öt évenként legalább egy alkalommal helyszíni 
ellenőrzést kell lefolytatnia a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum és a gyűjtőterületén érintett 
területi múzeum bevonásával.

 (2) A  helyszíni ellenőrzés során a  3.  melléklet szerinti adatokat rögzítő jegyzőkönyvben és fotódokumentációval 
rögzíteni kell a védetté nyilvánított régészeti lelőhely állapotát. A jegyzőkönyvet és a fotódokumentációt meg kell 
küldeni a Nyilvántartási Irodának és a gyűjtőterületén érintett területi múzeumnak.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti helyszíni szemlét követően a  Kötv. 18.  § (1)  bekezdése szerinti esetben a  hatóság 
haladéktalanul kezdeményezi a régészeti védelem megszüntetését.

33. A hatóság örökségvédelmi felügyeleti feladatai és a helyszíni ellenőrzés szabályai védett 
műemléki érték esetén

72. § (1) A hatóság az e rendeletben foglaltak szerint
a) a bejelentéshez kötött tevékenységek megvalósítása során legalább egy alkalommal,
b) az  örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek megvalósítása során az  a)  pontban 

meghatározottakon túl – az  elvi keretengedély kivételével – az  engedély hatályának lejárta előtt legalább 
harminc nappal is köteles helyszíni ellenőrzést tartani.

 (2) A hatóság
a) a tevékenység folytatását megtiltja, ha a jogszabályban előírt követelmények teljesülésének hiányát állapítja 

meg,
b) a  bejelentést követő harminc napon belül a  védett műemléki értéken helyszíni ellenőrzést folytat le, 

amelynek során a  tevékenységgel kapcsolatban – ha az  szakszerűtlen, nem felel meg a  Kötv.-ben és 
az  e  rendeletben meghatározott követelményeknek és szempontoknak – felügyeleti intézkedést tesz, 
jogszabályban meghatározott esetben és módon örökségvédelmi bírságot szab ki,

c) a  restaurálás elvégzése során szakértő bevonásával történő helyszíni hatósági szemlét tart legalább 
a restaurátori kutatás után, a mintafelületek elkészítésekor, valamint a restaurálás elkészültekor.
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 (3) A hatóság szemléje alkalmával a helyszínen ellenőrzi, hogy
a) a  kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértő, vállalkozó végzi-e 

a megvalósítást,
b) a  tervezett tevékenység megvalósítása a  hatósághoz benyújtott, záradékkal ellátott terv és dokumentáció 

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

c) a  megvalósítást, kivitelezést dokumentáló kutatási vagy restaurálási napló rendelkezésre áll-e, és ebben 
a szükséges bejegyzéseket az arra jogosultak megtették-e.

 (4) A hatóság ellenőrzi az 52. §-ban foglaltak teljesítését, és a teljesítés elmulasztása esetén határidő megjelölésével és 
eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezésével kötelezi a jogosultat a mulasztás pótlására.

34. Az örökségvédelmi felügyeleti intézkedés szabályai védett műemléki érték esetén

73. § (1) Ha a hatóság a tevékenység végzésének folytatását a 72. § (2) bekezdés a) pontja szerint megtiltotta, az ellenőrzés 
napjától számított nyolc napon belül a helyszínen felvett jegyzőkönyv megállapításai alapján, fellebbezésre tekintet 
nélkül végrehajtható határozattal elrendeli a szabálytalan állapot megszüntetését.

 (2) A tervezett tevékenység megvalósítását tovább folytatni csak a szabálytalan állapot megszüntetése után lehet.
 (3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezés végrehajtásának teljesítését a hatóság a helyszínen ellenőrzi és dokumentálja.
 (4) Az e rendeletben meghatározott követelmények súlyos megsértésének, szabálytalan állapotnak minősül

a) a  védett műemléki érték megőrzésére vonatkozóan, ha az  a  tevékenység megvalósítása során 
veszélyeztetetté válik,

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.
 (5) A  hatóság a  szakértői névjegyzéket vezető miniszternek bejelenti, ha a  (4)  bekezdés a)  pontjában meghatározott 

veszélyeztetettség fennáll, és
a) a  szakértő vagy szakértő szervezet által készített terv vagy dokumentáció szakszerűtlen vagy tartalma 

valótlan, vagy
b) a szakértőre vonatkozó összeférhetetlenséget vagy jogosulatlan tevékenységet észlel.

 (6) A hatóság az (5) bekezdésben meghatározottak esetén örökségvédelmi bírságot szab ki.

74. § (1) A hatóságnak öt évenként legalább egy alkalommal helyszínen kell ellenőriznie az illetékességi területén található 
védett műemléki értéket.

 (2) A  helyszíni ellenőrzést követően a  Kötv. 35.  § (1)  bekezdése szerinti esetekben a  hatóság haladéktalanul 
kezdeményezi a  nyilvántartott műemléki érték nyilvántartásból történő törlését vagy a  műemléki védettség 
megszüntetését.

 (3) Az (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzés helyszíni szemléje során
a) a 11. melléklet szerinti állapotfelvételi adatlapot kell kitölteni,
b) a műszaki állapotra vonatkozó, helyszíni szemrevételezésen alapuló jegyzőkönyvet kell felvenni,
c) a  jókarbantartáson túlmutató és a  védett műemléki érték megőrzését elősegítő javaslatokat kell 

megfogalmazni,
d) az  I. bírságkategóriába sorolt műemlékek esetében ellenőrizni kell az  építőipari kivitelezési tevékenységről 

szóló kormányrendeletben meghatározott szervizkönyv vezetését, a műemlék műemlékvédelmi szempontú 
szakértői felülvizsgálatát.

 (4) Az  örökségvédelmi felügyelet keretében hivatalból elvégzendő, a  (3)  bekezdésben megfogalmazott feladatok 
dokumentumait a hatóság az éves helyszíni szemle napjától számított tizenöt napon belül elektronikus formában 
a Nyilvántartási Iroda útján az OÉNY-be feltölti.

 (5) A  hatóság a  szervizkönyv vezetésének vagy az  I. bírságkategóriába sorolt műemlék szakértői felülvizsgálatának 
rendszeres elmulasztása esetén örökségvédelmi bírságot szab ki.
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35. Az örökségvédelmi fennmaradási engedélyezési eljárás a védett műemléki értéket érintő 
beavatkozások esetén

75. § (1) A  hatóság az  e  rendeletben foglaltak szerint dönt a  védett műemléki értéket érintő bejelentéshez vagy 
az  örökségvédelmi engedélyhez kötött, de hozzájáruló nyilatkozat, illetve engedély nélkül vagy szakszerűtlenül, 
a  hatóság által jóváhagyott tervtől vagy dokumentációtól eltérően végzett tevékenységek befejezésével 
megvalósult beavatkozások fennmaradásának engedélyezéséről és egyúttal örökségvédelmi bírság kiszabásáról.

 (2) Az  örökségvédelmi fennmaradási engedélyezési eljárás során a  hatóság szabályossá tételi, helyreállítási bontási 
kötelezettség teljesítését rendelheti el, amelynek határideje a  döntés jogerőssé és végrehajthatóvá válásától 
számított legfeljebb hat hónap, mely határidő a  kötelezett kérelmére indokolt esetben egyszer három hónappal 
meghosszabbítható.

 (3) A  szabályossá tételi kötelezettség nem teljesítése esetén a  hatóság, örökségvédelmi bírság kiszabása mellett, 
haladéktalanul elrendeli a  jogszerűtlenül, szakszerűtlenül megvalósított beavatkozás bontását, illetve az  eredeti 
állapot visszaállítását vagy a helyreállítást.

 (4) Nem adható fennmaradási engedély és örökségvédelmi bírságot kell kiszabni, ha a  jogszerűtlenül, szakszerűtlenül 
megvalósított beavatkozás eredményeként
a) a  nyilvántartott műemléki érték esetén az  egymást követő egyes beavatkozások összeadódó hatása miatt 

az érintett védett érték
aa) anyagában helyreállíthatatlanul megsérült vagy elpusztult,
ab) veszélyeztetetté vált, vagy

b) műemlék esetén – az a) pontban felsoroltakon túlmenően –
ba) a  védett érték jellegét, történelmi és eszmei jelentőségét, ezek eredetiségét, hitelességét, 

integritását veszélyeztető és sértő állapot jött létre,
bb) olyan állapot jön létre, amely a védett érték érvényesülését és megjelenését gátolja.

36. A felügyeleti hatósági kötelezés szabályai védett műemléki érték esetén

76. § (1) A hatóság műemlékvédelmi érdekből a sérült védett műemléki érték helyreállítását írhatja elő.
 (2) A műemlék zavartalan érvényesülése érdekében a hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl elrendelheti:

a) a nem illeszkedő szerkezetek, burkolatok, díszítmények, vagy
b) beépített berendezési tárgyak, felszerelések
eltávolítását vagy átalakítását,
c) az  örökségvédelmi engedély nélkül vagy az  engedélytől eltérően megépített építmény, építményrész 

lebontását vagy átalakítás esetén az eredeti állapotnak a kötelezett költségén történő helyreállítását,
d) olyan munkálatok elvégzését, amelyek a  műemlék történeti állapotának vagy korábbi történeti állapota 

meghatározott elemeinek helyreállítására és bemutatására irányulnak.
 (3) A kötelezettséget úgy kell elrendelni, hogy teljesítése a kötelezett méltánylást érdemlő életviszonyaiban zavart ne 

okozzon.

IX. FEJEZET 
AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS NEM HATÓSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA

37. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési 
eszközök egyeztetési eljárásában adott szakmai vélemény örökségvédelmi szempontjai

77. § (1) A  településfejlesztési koncepció, az  integrált településfejlesztési stratégia és a  településrendezési eszközök 
jogszabályban meghatározott egyeztetési eljárás keretében kialakított szakmai vélemény során figyelemmel 
kell lenni a  védett régészeti örökség és a  védett műemléki értékek helyben történő megőrzésének alapvető 
követelményére.

 (2) A  szakmai véleményezés során a  33.  §-ban meghatározottakon túl a  következő szempontokat kell különösen 
érvényesíteni:



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 29. szám 2415

a) a  műemléki környezet, a  műemléki jelentőségű terület, a  történeti táj vagy világörökségi és világörökségi 
várományos terület egyedi szabályozását lehetővé tevő különleges építési övezeti, övezeti előírások és 
paraméterek, egyéb rendelkezések megléte és minősége,

b) a  település (településrész) történelmileg kialakult tagozódása, szerkezete, beépítési módja, jellemző 
épületmagassága, hagyományos jellege,

c) a  közlekedéshálózat szabályozásának a  történeti településrész méreteihez és szerkezeti adottságaihoz 
alkalmazkodó megoldása,

d) az  új építményeknek és építészeti elemeknek, illetve műszaki berendezéseknek a  történelmi településkép, 
hagyományos tájkép jellegéhez és arányaihoz illő összhangja,

e) a terület, a táj hagyományos arculatát torzító és túlterhelő, a természeti vagy művi környezetet veszélyeztető 
hatások elhárításának szabályozási lehetősége.

 (3) A  hatóság a  településfejlesztési koncepció, az  integrált településfejlesztési stratégia és a  településrendezési 
eszközök egyeztetési eljárásában adott szakmai véleményhez kikérheti
a) nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet és védőövezetét érintő esetben az  Ásatási 

Bizottság,
b) országos védelem alatt álló műemléket, műemléki környezetet, műemléki jelentőségű területet, történeti 

tájat érintő esetben a Testület
szakértői véleményét.

38. A hatóság műemlékvédelemmel kapcsolatos egyes nem hatósági feladatainak ellátása

78. § (1) A hatóság nem hatósági örökségvédelmi feladatai különösen:
a) a  védett műemléki érték fenntartható, integrált szemléletű, a  védelmet és fejlesztést összehangoló 

megőrzésének – hatósági szolgáltatás keretében történő – elősegítése,
b) az örökségvédelem érdekeit érintő helyi szintű szakmai és társadalmi együttműködés elősegítése.

 (2) A hatóság örökségvédelmi szolgáltatás keretében
a) a  jogszabályban meghatározott módon, a  műemléki érték nyilvántartásba vétele során – a  Hivatal 

megkeresésére –
aa) vizsgálja és véleményezi a műemléki érték nyilvántartásba vételére irányuló kezdeményezéseket,
ab) szakértői jogosultság birtokában értékvizsgálatot folytathat le, értékvizsgálati dokumentációt 

készíthet, és
ac) szemrevételezésen alapuló értékleltárt vehet fel.

b) az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott céllal – a  Hivatallal együttműködve – segíti a  tulajdonosokat 
az alábbiak tekintetében:
ba) a védett műemléki értéket érintő jókarbantartási kötelezettségük teljesítése,
bb) a  régészeti lelőhely fenntartására és a  műemlék helyreállítására, különösen annak előkészítésére, 

kutatására, restaurálására fordítható pályázati lehetőségek feltérképezése,
bc) a  műemlékvédelmi követelményekre, szempontokra, eljárási szabályokra vonatkozó, valamint 

– a 72. § (1) bekezdés b) pont szerinti helyszíni ellenőrzést követően – az örökségvédelmi engedély 
lejáratának jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatás nyújtása.

c) az ügyfél megkeresésére előzetes tájékoztatást nyújt
ca) az  ingatlant érintő örökségvédelmi követelmények és szempontok pontosítása, konkrét 

meghatározása,
cb) a  tervezett tevékenységek megvalósításához szükséges örökségvédelmi és építésügyi hatósági 

eljárások, településrendezési eljárások köre és szabályai
 kérdésében.

 (3) A hatóságot az előzetes tájékoztatása azokban a kérdésekben, amelyekről tájékoztatást adott, mindaddig köti, amíg 
a  vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy a  nyilatkozat iránti kérelemben meghatározott tevékenység érdemben 
nem változik meg.
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X. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

79. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 27. § 2015. április 15-én lép hatályba.
 (3) A 23. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

80. §  A 68.  § (1)–(3) és (5)  bekezdés és a  69.  § rendelkezéseit nem kell alkalmazni az  e  rendelet hatálybalépése előtt 
megkötött tervezési szerződéssel rendelkező településfejlesztési koncepció vagy településrendezési eszköz 
készítésénél.

81. §  Hatályát veszti
a) a  régészeti örökség és a  műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) 

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

A járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalok és illetékességi területük az örökségvédelmi feladatok 
tekintetében

A B C

Sorszám Megye
Járási építésügyi és örökségvédelmi 

hivatal központja
Járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal illetékességi területe

1. Baranya Pécs a megye

2. Bács-Kiskun Kecskemét a megye

3. Békés Békéscsaba a megye

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc a megye

5. Csongrád Szeged a megye

6. Fejér Székesfehérvár a megye

7. Győr-Moson-Sopron Győr a megye

8. Hajdú-Bihar Debrecen a megye

9. Heves Eger a megye

10. Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok a megye

11. Komárom-Esztergom Tatabánya a megye

12. Nógrád Salgótarján a megye

13. Pest Érd a megye

14. Somogy Kaposvár a megye

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza a megye

16. Tolna Szekszárd a megye

17. Vas Szombathely a megye

18. Veszprém Veszprém a megye

19. Zala Zalaegerszeg a megye
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20. Budapest I. kerület I. kerület, II. kerület, III. kerület, XI. kerület, XII. kerület, 
XX. kerület, XXI. kerület, XXII. kerület, XXIII. kerület

21. V. kerület IV. kerület, V. kerület, VI. kerület, VII. kerület, VIII. kerület, 
IX. kerület, X. kerület, XIII. kerület, XIV. kerület, XV. 
kerület, XVI. kerület, XVII. kerület, XVIII. kerület, XIX. 
kerület, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül 
igazgatott terület

2. melléklet a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

Feltárás megkezdéséről szóló bejelentés adattartalma

 1. Bejelentő intézmény neve
 2. Feltárást engedélyező határozat száma

2.1. Országos jelentőségű védett természeti területen tervezett régészeti feltárás esetén a  természetvédelmi 
hatóság által kiadott engedély száma

 3. Feltárási munkával érintett lelőhely
 4. Feltárás megkezdésének pontos időpontja (év, hó, nap)
 5. Feltárás vezetőjének neve

3. melléklet a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

Lelőhely-bejelentő adatlap adattartalma

 1. A lelőhely megjelölése
1.1. Megye, város, település neve, kerület, utca, házszám
1.2. Nyilvántartási azonosító száma

 2. A lelőhely neve(i)
 3. A lelőhely pontos helye

3.1. A mellékelt térkép(vetület) fajtája
3.2. A helyszínen mért EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták: .............................................................
 vagy
 A térképlap száma és a térképről leolvasott koordináták: X (É–D): ..... Y (K–Ny): .....
3.3. Helyrajzi szám(ok), ha a bejelentő rendelkezésére áll
3.4. Földrajzi leírás
3.5. A helymeghatározás pontossága

 4. A lelőhelyen talált régészeti jelenségek adatai (jellege, kora)
 5. A lelőhely állapota
 6. A lelőhely veszélyeztetettsége
 7. A lelőhely ismertsége
 8. A lelőhelyen végzett tevékenység
 9. A leleteket fogadó múzeum
 10. A bejelentő neve, címe
 11. Megjegyzés
 12. A bejelentés kelte
 13. Mellékletek
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4. melléklet a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

Bejelentéshez kötött feltárási tevékenység bejelentésének és mellékleteinek adattartalma

 1. A lelőhely nyilvántartási azonosítója
 2. A feltárást végzők adatai

2.1. A bejelentő neve, székhelyének címe
2.2. A feltárás vezetőjének neve, beosztása, szakterülete

 3. A feltárás helye
3.1. Azonosításra alkalmas megjelölés (pl. közigazgatási, földrajzi egység, helység, Budapesten a  kerület 

megnevezése is, külterületen földrajzi név, helyrajzi szám, belterületen településrész neve, utca, házszám)
3.2. Csatolt térkép azonosítási adatai: térképlap száma, térkép vetülete, térkép méretaránya
3.3. EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták
3.4. A feltárással érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i)
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

5. melléklet a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

A régészeti feladatellátás költségeire vonatkozó hatósági árak
(A táblázat az  árakat nagyberuházás esetén folytatott régészeti feladatellátás szakaszai és tevékenységei szerinti 
bontásban tartalmazza.)

A B C

1 Feladat Egység Ár (forintban)

2 Terepbejárás    
3 a) Nem nyomvonalas Ft/1 ha 4000 + áfa,

de legalább  
20000 + áfa

4 b) Nyomvonalas (20 méter szélességig) Ft/km 40000 + áfa

5 c) Nyomvonalas (20 méternél szélesebb) Ft/km 80000 + áfa

6 Fémkereső műszerrel végzett lelet- és lelőhely-felderítés Ft/m2 20 + áfa

7 További lelőhely-diagnosztikai módszerek

8 1. Geofizikai kutatás

9  a) Mágneses mérés Ft/m2 40 + áfa

10  b) Talajradaros mérés Ft/m2 140 + áfa

11  c) talajellenállás-mérés Ft/m2 120 + áfa
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12 2. Légifelvételezés (földről irányított repülő szerkezetről, motoros 
sárkányrepülőről, repülőgépről)

Ft/ 10 ha/km 15000 + áfa

13 3. Kis felületű szisztematikus mintavétel (lapát-teszt, fedett, egyéb 
módszerrel nem vizsgálható területek kutatására)

Ft/10 ha/km 160000 + áfa

14 4. Fedett területek komplex vizsgálata (fúrás, lapát-teszt és geofizika 
lehetőség szerinti kombinációja)

   

15  a) Nem nyomvonalas Ft/1 ha 32000 + áfa

16  b) Nyomvonalas (2 méter szélességig) Ft/km 160000 + áfa

17  c) Nyomvonalas (20 méter szélességig) Ft/km 240000 + áfa

18  d) Nyomvonalas (20 méternél szélesebb) Ft/km 320000 + áfa

19 5. Talajtani kutatások (Sekély mélységű fúrás a régészeti lelőhelyek 
réteg- és talajviszonyainak meghatározásához.)

Ft/1 ha/km 18000 + áfa

20 Örökségvédelmi kockázatelemzés (a próbafeltárások megkezdése előtt) Ft 80000 + áfa

21 Kutatási terv készítése (további lelőhely-diagnosztikai módszerek 
alkalmazásának tervezése a próbafeltárás előkészítéséhez)

22 a) Nem nyomvonalas Ft 30000 + áfa

23 b) Nyomvonalas Ft/km 10000 + áfa,
de legalább  
30000 + áfa

24 Próbafeltárás (az ár a beruházó által végzett földmunka költségét nem 
tartalmazza)

Ft/m2 2200 + áfa

25 Feltárási projektterv összeállítása

26 a) Nem nyomvonalas Ft 50000 + áfa

27 b) Nyomvonalas (2 méter szélességig) Ft 30000 + áfa

28 c) Nyomvonalas (2 méternél szélesebb) Ft/km 50000 + áfa

29 Előzetes régészeti dokumentáció járulékos költségei: térképészeti 
elő-feldolgozási díj [ha a beruházó nem tud olyan georeferált, CAD vagy 
GIS alapú digitális állományokat biztosítani, melyeken egyértelműen 
azonosítható a beruházás helye, kiterjedése, és lehetőleg a földmunka 
mértéke (keresztszelvények)].

Ft 20000 + áfa

30 Teljes felületű feltárás poligonnal határolt területe (az ár a beruházó által 
végzett földmunka költségét nem tartalmazza)

31 a) egy vagy több korszak történeti összefüggésben megmaradt 
emlékanyagának feltárása (1 vagy 2 rétegű)

Ft/m2 3150 + áfa

32 b) többrétegű lelőhely (3 rétegtől) Ft/m2 3150 x (rétegszám–1) 
+ áfa

33 c) történeti városmag, kis intenzitású (kis mélység, csekély fedettség, 
kevés objektum)

Ft/m2 31500 + áfa

34 d) történeti városmag, közepes intenzitású (közepes mélység, közepes 
fedettség, területileg összefüggő objektumok)

Ft/m2 47250 + áfa

35 e) történeti városmag (nagy mélység, intenzív fedettség, egymást 
átfedő objektumok)

Ft/m2 63000 + áfa

36 Régészeti megfigyelés Ft/óra 8000 + áfa,
de legalább  

36000/nap + áfa

37 Megfigyelés keretében végzett bontómunka Ft/m2 3150 + áfa
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6. melléklet a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

Régészeti korú tárgyak tulajdonjogának átruházását megelőző bejelentés adattartalma

 1. A régészeti korú tárgy
1.1. megnevezése,
1.2. leírása,
1.3. meghatározó méretei,
1.4. készítési kora,
1.5. egyéb jellemzői (különleges jelzések, ismertető jegyek, sérülések),
1.6. anyaga és készítési eljárása,
1.7. származási helye és szerzési módja, ideje,
1.8. őrzési helye.

 2. A régészeti korú tárgy tulajdonosának neve, elérhetősége.
 3. A bejelentés kötelező mellékleteként a régészeti korú tárgy azonosítására alkalmas fotó.

7. melléklet a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

Feltárási engedély iránti kérelem és mellékletei adattartalma

 1. A lelőhely nyilvántartási azonosítója
 2. A feltárást végzők adatai

2.1. A kérelmező neve, székhelyének címe
2.2. A feltárásba bevont szerv neve, székhelyének címe
2.3. A feltárás vezetőjének neve, beosztása, szakterülete
2.4. A feltárás vezetőjének végzettségét igazoló okirat megnevezése, száma és kiállítója
2.5. A  feltárás vezetőjének nyilatkozata arról, hogy a  korábbi tevékenysége során a  8–9.  §-ban meghatározott 

dokumentációs kötelezettségét teljesítette
2.6. A feltárás vezetőjének munkatársai, beosztásuk, szakterületük

 3. A  feltárás helye (a feltárással érintett terület azonosítására egyértelműen alkalmas megjelölés értelemszerinti 
megadásával)
3.1. Azonosításra alkalmas megjelölés (pl. közigazgatási, földrajzi egység, helység, Budapesten a  kerület 

megnevezése is, külterületen földrajzi név, helyrajzi szám, belterületen településrész neve, utca, házszám, 
MRT-szám)

3.2. Csatolt térkép azonosítási adatai: térképlap száma, térkép vetülete, térkép méretaránya
3.3. EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták
3.4. A feltárással érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i)
3.5. A feltárandó terület (kutatási felület) nagysága, nyomvonal esetén hossza
3.6. Megelőző feltárás esetén a beruházással érintett terület nagysága, nyomvonal esetén hossza

 4. A feltárás adatai
4.1. A tervezett régészeti feltárás jellege
4.2. A tervezett régészeti feltárás módja
4.3. Megelőző feltárás esetén a  beruházó megnevezése (neve, székhelyének címe, képviselője), illetve milyen 

beruházáshoz kapcsolódik a feltárás
4.4. Tervásatás esetén a kutatási program leírása, tudományos indoklása, a feltárás költségeinek tervezett forrása

 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

 6. Mellékletek
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6.1. A  feltárni tervezett ingatlanok azonosítására alkalmas és a  terület helyszínét, pontos kiterjedését 
egyértelműen, valamint értelmezhető léptékben ábrázoló térkép

6.2. A régészeti feltárás részét képező régészeti szaktevékenységek felsorolása és ezek tételes költségbecslése
6.3. A leletanyag végleges befogadásáról szóló nyilatkozat
6.4. A  feltárás által érintett ingatlan tekintetében rendelkezni jogosult – az  ingatlan régészeti célú 

igénybevételére vonatkozó – hozzájáruló nyilatkozata
6.5. A  különleges munkavégzési körülmények esetén végzendő kutatás esetén követendő speciális eljárásra 

vonatkozó leírás és indokolás
6.6. Megelőző feltárás esetén a megelőző feltárás elvégzésére jogosult szerv és a beruházó közötti, a megelőző 

feltárás elvégzésére vonatkozó szerződés egy eredeti példánya
6.7. Nagyberuházás esetén a  beruházó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a  beruházás nagyberuházásnak 

minősül, továbbá nyilatkozat és igazolás a beruházás tervezett teljes bekerülési költségéről
6.8. Nagyberuházás esetén az előzetes régészeti dokumentáció

 7. Nyilatkozatok
7.1. A  feltárást végző intézmény vezetőjének nyilatkozata arról, hogy a  feltárás vezetője az  intézményükkel 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll
7.2. Esetleges illetékmentességről szóló nyilatkozat

8. melléklet a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

A leletanyag végleges befogadásáról szóló nyilatkozat adattartalma

 1. A leletanyagot véglegesen befogadó múzeum neve, székhelyének címe
 2. A feltárás adatai:

2.1. A lelőhely nyilvántartási azonosítója
2.2. A feltárás helye
2.3. A feltárási engedély iránti kérelmező neve

 3. A leletanyag befogadásának ütemezése:
3.1. A leletanyag átvételének tervezett időpontja
3.2. Múzeumi szakmai leltárba vétel elkészítésének tervezett határideje
3.3. Raktárban történő végleges elhelyezés befejezésének tervezett határideje
3.4. A társadalom és a szakmai közönség számára történő bemutatás, feldolgozás terve

9. melléklet a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

Bejelentéshez kötött tevékenység bejelentésének vagy az örökségvédelmi engedély iránti kérelemnek 
és mellékleteinek adattartalma

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:

 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,
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 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,

 5. az eljárási díj vagy illeték megfizetésének igazolása,
 6. a mellékletek felsorolása,
 7. a  szükséges szakági munkarészek, dokumentációk és tervek, a  tervezett tevékenység jellegének megfelelő 

diagnosztikai szakvélemény és szakági tervek:
7.1. faszerkezetek, tetőszerkezetek szerkezeti munkái esetén faanyagvédelmi szakvélemény,
7.2. utólagos falszigetelés és teljes homlokzat-helyreállítás esetén épületdiagnosztikai szakvélemény, 

a szomszédos épületeket vagy az utcaképet is ábrázoló látvány- és színezési terv,
7.3. az építési vagy kertépítészeti munkák, fás szárú növényzet telepítése jellegének megfelelő szakági terv,

 8. az egyéb mellékletek.

II.  A bejelentés vagy a kérelem mellékletének tartalma

A. ÁLLAPOTDOKUMENTÁCIÓ

 1. a  védett műemléki érték elhelyezkedését, kiterjedését meghatározó, EOV rendszerben készített helyszínrajz vagy 
térkép-kivágat,

 2. a tervezett tevékenység jellegétől, kiterjedésétől vagy a védett műemléki érték nagyságától, a jellegétől függően
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,
2.3. 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,

2.4. 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,
 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.

B. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG TERVE

 1. a tervezett tevékenység végzésének pontos helyszínét, földrajzi kiterjedését is meghatározó, az A. pont 1. pontjában 
meghatározott térkép-kivágatra illeszthető helyszínrajz,

 2. az  érintett védett műemléki érték egésze vagy része, alkotórészét, tartozékát képező képző- vagy iparművészeti 
alkotás pontos megjelölése,

 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,

 4. a tervezett tevékenységgel érintett részre vonatkozó alaprajzok, metszetek, nézetrajzok, részletrajzok, látványtervek 
az A. pont 2. pontjában meghatározott méretarányban és léptékben.

C. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG SAJÁTOS TERVE

 1. a B. pont 1–3. pontjában meghatározott tartalmi elemek,
 2. a  védett műemléki érték egészének vagy egyes részeinek, szerkezeti elemeinek eredeti összefüggésrendszeréből 

történő elmozdítása, egészének áthelyezése esetén:
2.1. az elemekre bontás és szétszerelés részletes terve,
2.2. az elhelyezés megvalósításának részletes építési-műszaki dokumentációja,
2.3. a kérelmező nyilatkozata a szállítás körülményeiről és biztonságáról, valamint
2.4. a  befogadó nyilatkozata az  új helyen történő elhelyezés és a  folyamatos megóvás feltételeinek teljes körű 

biztosításáról,
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 3. a  műemlék homlokzatán vagy külső felületén a  38.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott tárgy elhelyezése 
esetén, annak jellegétől függően:
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

3.2. a  beavatkozás mértékétől függően a  tervezett elhelyezés melletti 2-2 tengelyt magába foglaló 
homlokzatszakaszt ábrázoló 1:50 léptékű terv,

3.3. a tervezett fényforrás pontos helyét és elhelyezésének módját tartalmazó terv,
3.4. a  fényforrás alkalmazásának célját és módját, ideértve a  fénysugár rögzített vagy helyzetét változtató 

alkalmazását,
3.5. a  fényforrás fényerejére, fényminőségére (fókuszáltság mértéke, színhőmérséklet stb.), hatótávolságára, 

az üzemeltetés időbeliségére (napszak, szezonalitás stb.) vonatkozó adatok, valamint
3.6. a  fényforrásnak a  műemlékre várhatóan érvényesülő hatását bemutató, látványterveket is tartalmazó 

hatáselemzés.

D. AZ ÉPÍTÉSTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ

 1. a vonatkozó szakirodalom jegyzetekkel kiegészített ismertetése,
 2. forráskutatás (releváns írott források, térképek, tervek, fényképek, ábrázolások, szóbeli visszaemlékezések),
 3. részletes külső és belső építészeti leírás,
 4. értékleltár a  10.  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,

 5. építéstörténet és telektörténet összefoglalása a korábbi állapotok változásainak leírásával,
 6. felhasznált irodalom és források jegyzéke,
 7. a releváns felhasznált (különösen az ábrázolásos és a levéltári) források másolatai,
 8. javaslat a további tudományos vagy roncsolásos kutatásra, kutatói megfigyelésre,
 9. összefoglaló értékelés,
 10. a védett műemléki érték megőrzésére és fenntartására vonatkozó szakértői javaslat.

E. A KERTTÖRTÉNETI TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ

 1. a D. pont szerinti építéstörténeti tudományos dokumentáció tartalmi elemei, továbbá
 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,

 3. a  részletes szakszerű leírás, a  kertépítészeti struktúra, stílus, alkotóelemek bemutatása, élő és élettelen védett 
műemléki értékeinek megjelenésére és összefüggéseire,

 4. az  értékleltár a  10.  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. az építéstörténeti és telektörténeti összefoglalás különös tekintettel a kert kiterjedésének alakulására, a növényzet 
és kertépítészeti alkotóelemek változásaira,

 6. a kert, illetve park fennmaradt történeti növényállományának differenciált meghatározása, értékelése,
 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,

 8. ha korábban régészeti módszerekkel történő kutatásra, dokumentáció összeállítására került sor, az  eredmények 
összefoglalása, releváns információk, valamint a dokumentáció hivatkozása,

 9. javaslat a  növényállomány megőrzésére, kezelésére, gondozására vonatkozó fontossági és logikai sorrendjének 
felállításával.
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F. A KUTATÁSI TERV

 1. az A. pont 1–3. pontjában meghatározott állapotdokumentáció,
 2. a B. pont 1–2. pontjában meghatározott tartalmi elemek,
 3. ha rendelkezésre áll, a korábbi átalakítások történetének összefoglalását is tartalmazó – építéstörténeti tudományos 

dokumentáció eredményeinek bemutatása,
 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,

 5. kutatási szakterületenként a kutatás célja, módszerei meghatározása, az alkalmazandó eszközök ismertetése.

G. KUTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

 1. az  A.  pont 1–3.  pontjában meghatározott munkarészek felhasználásával a  tevékenység közbeni és az  elvégzett 
beavatkozásokat követő állapot állapotdokumentációja,

 2. a kutatás tárgyát képező védett műemléki érték történeti leírása,
 3. a kutatás alkalmazott módszerei és eszközei leírása,
 4. a kutatás folyamatának leírása, rajz- és fényképmellékleteket tartalmazó dokumentálása,
 5. a kutatás eredményeinek összegzése és kiértékelése.

H. A RESTAURÁLÁSI TERV

 1. az  A.  pont 1–3.  pontjában meghatározott állapotdokumentáció a  károsodások fajtáinak, mértékének és 
kiterjedésének rajzi (kártérkép) ábrázolásával,

 2. diagnosztikai vizsgálatok és – a korábbi restaurálások vagy átalakítások történetének összefoglalását is tartalmazó – 
tudományos kutatás eredményei,

 3. a B. pont 1–3. pontjában meghatározott tartalmi elemek,
 4. a beavatkozás célja, mértékének indoklása,
 5. a restaurálás során használandó eszközök, anyagok, eljárások, módszerek leírása,
 6. a restaurálás kiterjedését, módszereit szemléltető illusztrációk (áttekintő- és részletrajzok, fotók), a különböző típusú 

beavatkozások megítéléséhez alkalmas módon.

I. A RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ

 1. az  A.  pont 1–3.  pontjában meghatározott munkarészek felhasználásával a  tevékenység közbeni és az  elvégzett 
beavatkozásokat követő állapot állapotdokumentációja és a tevékenység eredményeinek részletes kiértékelése,

 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,

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

10. melléklet a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

Az értékleltár adattartalma és felépítése

I.  Az értékleltár tartalmával kapcsolatos általános követelmények

 1. Az értékleltár adattartalmát és felépítését a  műemlék egészére vagy az  eljárás tárgyát képező tevékenységgel 
érintett részére vonatkozóan – értelemszerűen – kell alkalmazni.

 2. Minden értékleltárba felvett elemhez meg kell adni az  egyedi azonosító számát, megnevezését, leírását (jelleg, 
anyag, szerkezet, technológia, megközelítő méret), datálását, fotóját, valamint a  lehetséges elemtípusok 
meghatározását, darabszámát, szükség esetén az állapotra, veszélyeztetettségre utaló megjegyzést.
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II.  Az értékleltár adattartalma:

A. AZONOSÍTÓ ADATOK:

 1. Helyszín megnevezése (építmény együttes esetén az építmények felsorolása)
 2. Település, településrész; megye
 3. Cím
 4. Helyrajzi szám(ok)
 5. EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták
 6. Nyilvántartás azonosítója (együttes esetén az  alkotórészek nyilvántartási azonosítójának felsorolása), műemléki 

törzsszám
 7. Adatfelvevő neve, elérhetősége; aláírás
 8. Adatfelvétel dátuma

B. ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY

 1. ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY ALAPADATAI
1.1. Épület/építmény megnevezése
1.2. Építményfajta
1.3. Típus
1.4. Jellemző stílus
1.5. Jellemző datálás
1.6. Eszmei értékek
1.7. Jelentőség
1.8. További védelem (országos, helyi védelem)

 2. A HOMLOKZATKÉPZÉS ÉS A DÍSZÍTMÉNYEK ANYAGAI, SZERKEZETEI
2.1. Előépítmények
2.2. Homlokzatok
2.3. Tető és tetőfelépítmények

 3. VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK HELYISÉG ADATLAPJA
3.1. A helyiség

3.1.1. helye (épületszint, épületrész)
3.1.2. száma
3.1.3. megnevezése
3.1.4. aktuális funkciója
3.1.5. történeti rendeltetése
3.1.6. mérete, alapterülete, belmagassága

3.2. Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei
3.3. Beépített történeti berendezések
3.4. Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai
3.5. Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai
3.6. Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok

C. TÖRTÉNETI KERT VAGY PARK

 1. TÖRTÉNETI KERT VAGY PARK ALAPADATAI
1.1. Kert kiterjedése (az érintett földrészletek helyrajzi számának felsorolása)
1.2. Típus
1.3. Stílus
1.4. Jellemző datálás
1.5. Eszmei értékek
1.6. Jelentőség
1.7. További védelem (országos, helyi védelem)
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 2. A TÖRTÉNETI KERT VAGY PARK ÉPÍTETT SZERKEZETEI, ELEMEI, FRAGMENTUMAI
2.1. Kert (kertrész) szerkezeti és tagoló elemei
2.2. Önálló kertrész, tájépítészeti elem
2.3. Kerti építmények vagy műalkotások
2.4. Egyéb kerti alkotások
2.5. Kerti műszaki műtárgyak

 3. A TÖRTÉNETI KERT VAGY PARK JELENTŐS TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNYA

D. TEMETŐ

 1. TEMETŐ ALAPADATAI
1.1. Temető, temetőrész kiterjedése (az érintett földrészletek helyrajzi számának felsorolása)
1.2. Típus
1.3. Stílus
1.4. Jellemző datálás
1.5. Eszmei értékek
1.6. Jelentőség
1.7. További védelem (országos, helyi védelem)

 2. A TEMETŐ ÉPÍTETT SZERKEZETEI, ELEMEI, FRAGMENTUMAI
2.1. Temető (temetőrész) szerkezeti és tagoló elemei
2.2. Önálló (parcellánál nagyobb) temetőrészek
2.3. Építmények vagy műalkotások
2.4. Síremlék, sírjel és díszítmények, felirat, címer
2.5. Ikonográfia jellegzetességek

 3. A TEMETŐ JELENTŐS TÖRTÉNETI NÖVÉNYÁLLOMÁNYA

E. KÖZTÉRI SZOBOR, PLASZTIKA

 1. Alapadatok
1.1. Elhelyezkedése
1.2. Típus
1.3. Stílus
1.4. Jellemző datálás
1.5. Eszmei értékek, összefüggésrendszer
1.6. Jelentőség
1.7. További védelem (országos, helyi védelem)

 2. Szerkezete, elemei, részei
 3. Ikonográfia jellegzetességek
 4. Kapcsolódó elemek

F. MELLÉKLETEK

 1. Arányos alaprajzi vázlatok szintenként, nézetrajzok
 2. Térkép-kivágat, helyszínrajz (kivágat azonosítási adatai: térképlap száma, térkép vetülete és méretaránya)
 3. Fotódokumentáció
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11. melléklet a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

Állapotfelvételi adatlap a műemlékek rendszeres örökségvédelmi felügyeletéhez

I.  Az állapotfelvételi adatlap tartalmával kapcsolatos általános követelmények

 1. Az állapotfelvétel adattartalmát és felépítését a  műemlék egészére vagy a  szemle tárgyát képező érintett részére 
vonatkozóan – értelemszerűen – kell alkalmazni.

 2. Minden állapotfelvételi adatlapba felvett műemléki értékhez meg kell adni az  – értékleltár szerinti – egyedi 
azonosító számát, megnevezését, műszaki állapotjelzőjét, rövid leírását (hibajelenség, hiba kiterjedése, oka), fotóját, 
valamint a javasolt beavatkozást és a beavatkozás ütemezését.

II.  Az állapotfelvétel adattartalma:

 1. AZONOSÍTÓ ADATOK
1.1. Műemléki törzsszám
1.2. Nyilvántartás azonosítója
1.3. Műemlék építmény megnevezése
1.4. Műemlék elhelyezkedése

1.4.1. Település, településrész; megye
1.4.2. Cím
1.4.3. Helyrajzi szám(ok)
1.4.4. EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták

1.5. Adatfelvevő adatai
1.5.1. Adatfelvevő intézmény neve, címe
1.5.2. Adatfelvevő neve, elérhetősége; aláírás

1.6. Adatfelvétel dátuma
1.7. Jegyzőkönyv hivatkozási száma

 2. TULAJDONOSI / VAGYONKEZELŐI ADATOK
2.1. Tulajdonos neve, címe, elérhetősége
2.2. Tulajdontípus
2.3. Tulajdoni hányad
2.4. Vagyonkezelő
2.5. Hasznosító (üzemeltető)
2.6. Egyéb jogcím

 3. MŰSZAKI PARAMÉTEREK
3.1. Telekméret/kert kiterjedése (méret, helyrajzi szám)
3.2. Bruttó építményterület
3.3. Nettó alapterület
3.4. Magasság (gerinc/párkány)
3.5. Szintszám

 4. RENDELTETÉS ÉS FUNKCIÓ
4.1. Eredeti rendeltetés
4.2. Jelenlegi hasznosítás (új funkciók)
4.3. Javaslat a méltó használat módjára

 5. ÁLLAG, ÁLTALÁNOS ÁLLAPOT
5.1. Általános állapot: 5 – kifogástalan, felújított; 4 – jó, átlagos; 3 – közepes (főként esztétikai hibákkal);  

2 – pusztuló (szerkezeti károsodás nyomaival); 1 – elpusztult, lebontva
5.2. Átalakítottság mértéke
5.3. Korábbi intézkedések
5.4. Általános javaslat az állapotjavításra
5.5. Javasolt beavatkozás: karbantartás; javítás; állagmegóvás; helyreállítás
5.6. Javasolt beavatkozás történeti kert esetén: karbantartás; gondozás; állapot megóvás; helyreállítás
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 6. VESZÉLYEZTETETTSÉG
6.1. Veszélyeztetettség mértéke: 5 – súlyosan veszélyeztetett; 4 – veszélyeztetett; 3 – mérsékelten veszélyeztetett; 

2 – nem veszélyeztetett; 1 – nem megállapítható

 7. AZ ÉRTÉKLELTÁR SZERINTI MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK MŰSZAKI ÁLLAPOTFELVÉTELE
7.1. Műszaki állapotjelzők: 7 – kiváló (helyenként kisebb felületi avulás); 6 – jó (helyenként kisebb felületi hibák, 

károsodások); 5 – megfelelő (jól látható felületi avulás); 4 – közepes (helyenként hibák, károsodások);  
3 – rossz (helyi anyaghibák, szerkezeti károk); 2 – nagyon rossz (összefüggő anyaghibák, szerkezeti károk);  
1 – műemléki értékét elvesztette; 0 – hiányzik (nem ellenőrizhető)

 8. KAPCSOLÓDÓ OBJEKTUMOK
8.1. Együttes: megnevezés, törzsszám, nyilvántartási azonosító
8.2. Épített alkotórész: megnevezés, törzsszám, nyilvántartási azonosító
8.3. Tartozék: megnevezés, törzsszám, nyilvántartási azonosító
8.4. Megjegyzések

 9. MELLÉKLETEK
9.1. Arányos alaprajzi vázlatok szintenként, nézetrajzok
9.2. Térkép-kivágat, helyszínrajz (kivágat azonosítási adatai: térképlap száma, térkép vetülete és méretaránya)
9.3. Fotódokumentáció
9.4. Értékleltár
9.5. Jegyzőkönyv

12. melléklet a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez

Az örökségvédelmi hatástanulmány és az értékvédelmi terv részletes tartalma

 1. Vizsgálat: szöveg, térképi ábrázolás, fotók azonosításra alkalmas adatokkal és formában:
a) történeti leírás és a változással érintett területen

aa) régészeti örökség felmérése esetén terepbejárás,
ab) műemléki értékek felmérése, települési értékleltár felvétele szemrevételezéssel,

b) természet, táj, tájhasználati, településhálózati és településszerkezeti összefüggések, tájtörténet,
c) településkép és utcaképek,
d) településszerkezet és területhasználat,
e) településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok,
f ) védettségek: régészeti és műemléki egyedi és területi, világörökségi,
g) az örökségi értékek elemzése,
h) területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében.

 2. Változtatási szándékok: a tér- és időbeli folyamatok szöveges és összehasonlító térképi vagy grafikus megjelenítése:
a) településhálózati és tájhasználati változás,
b) településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás,
c) infrastrukturális változás,
d) népesség, életmód, társadalom, kultúra változása,
e) műemléki értékek felmérése esetén a  középtávon tervezett, a  települési értékleltárban szerepeltetett 

létesítmények megjelenését érintő beavatkozások megnevezése és rövid ismertetése.
 3. Hatáselemzés szöveges és ábrázolt formában a különböző hatásterületek kijelölésével:

a) történeti településszerkezetet érintő következmények,
b) természeti, táji hatások,
c) a településkép feltárulásának változásai,
d) régészeti emlékek, műemléki értékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy 

pusztulásának lehetőségei,
e) történeti térbeli rendszerek alakulása,
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f ) műemléki jelentőségű területek, műemléki környezetek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai 
jelentőségének alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében,

g) műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei,
h) településkarakter változásának hatásai,
i) környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései,
j) folyamatok iránya, visszafordíthatósága,
k) kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei,
l) a műemléki értékek tekintetében SWOT-analízis (kockázatelemzés).

 4. Közérthető, egyértelmű elbírálásra alkalmas összefoglaló
 5. Nyilatkozat: az örökségvédelmi hatástanulmány készítőjének nyilatkozata arról, hogy a tervezett megoldás megfelel 

az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.
 6. A műemléki értékek tekintetében települési értékleltár tartalmazza:

a) az építészeti örökség országos védelemre (védett műemléki érték) méltó létesítményeinek azonosító adatait 
(megnevezés, cím, helyrajzi szám, jellemző fénykép),

b) a  közterület felé eső homlokzatok, nézetek megőrzendő, az  építészeti kialakítás karaktere szempontjából 
jelentős értékeit,

c) a létesítmények további – szemrevételezéssel megállapítható – értékeit.
 7. Az értékvédelmi terv tartalmazza:

a) az értékek meghatározását és tudományosan megalapozott rangsorolását,
b) az  értékleltárban szerepeltetett létesítmények értékeinek megőrzését elősegítő szempontokat és konkrét 

követelményeket,
c) helyi szabályozási elemekre, övezeti előírásokra, helyi értékvédelmi rendeletre vonatkozó javaslatot,
d) az érték védelmét szolgáló egyedi vagy sajátos szabályokat,
e) az  értékleltárban szerepeltetett létesítmények értékeit érintő fejlesztési, rendezési és hasznosítási típusú 

feladatok meghatározását,
f ) az  értékvédelemre irányuló tevékenységek prioritásainak meghatározását, ütemezését, felelőseinek 

megnevezését.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 13/2015. (III. 11.) MvM rendelete
a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti 
lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (2)  bekezdés a), c), f ) és j)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a 6. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a  következőket 
rendelem el:

1. Általános rendelkezés

1. §  E rendelet hatálya a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Kötv.) 
meghatározott, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében
a) a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásba vételére,
b) a hatósági nyilvántartás és azzal összefüggő igazgatási szolgáltatási díj mértékére és a  fizetésre vonatkozó 

egyéb szabályokra,
c) a nyilvántartott régészeti lelőhely és a nyilvántartott műemléki érték védetté nyilvánítására (a továbbiakban: 

védetté nyilvánítás), valamint
d) a régészeti lelőhely és a lelet megtalálójának anyagi elismerésére
terjed ki.

2. A régészeti örökséggel és a műemléki értékekkel kapcsolatos nyilvántartás

2. § (1) Régészeti lelőhely központi nyilvántartásba vételét a (2)–(4) bekezdésben meghatározottak szerint kell lefolytatni.
 (2) Régészeti lelőhely nyilvántartásba vételét feltárásra jogosult intézmény vagy az  örökségvédelmi hatóság 

(a  továbbiakban: hatóság) kezdeményezheti a  régészeti örökség és a  műemléki érték védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) meghatározott adattartalmú lelőhely-
bejelentő adatlap benyújtásával a  Forster Gyula Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központnál 
(a  továbbiakban: Hivatal). A  nyilvántartásba vételi javaslat közérdekű bejelentésnek minősül. A  régészeti lelőhely 
nyilvántartásba vételére irányuló eljárás hivatalból is indulhat.

 (3) A kezdeményezőnek a lelőhely-bejelentő adatlaphoz csatolnia kell
a) a  régészeti lelőhely kiterjedését ábrázoló, Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban: EOV) rendszerben 

készült térképet,
b) a lehatárolás vektoros állományát, valamint
c) a lelőhely-bejelentő adatlap kitöltésére okot szolgáltató tudományos információ bizonyítékát, így különösen 

a régészeti feltárásról szóló jelentés és dokumentáció, szakirodalom, adattári dokumentum másolatát.
 (4) Régészeti lelőhely nyilvántartásba vételére irányuló kezdeményezés esetén a Hivatal

a) helyszíni szemlét tarthat,
b) adategyeztetést végez a régészeti lelőhely elhelyezkedése szerint illetékes elsőfokú hatósággal és a régészeti 

lelőhely területét érintő gyűjtőterülettel rendelkező múzeummal.

3. § (1) A régészeti lelőhelyek nyilvántartása tartalmazza:
a) a  nyilvántartott régészeti lelőhely megnevezését, egyedi azonosító számát, a  fekvése szerinti települést és 

a lelőhely településen belüli sorszámát,
b) a  nyilvántartott régészeti lelőhely természetbeni elhelyezkedésének a  különböző feltárási módszerekkel 

meghatározott, EOV rendszerű vektoros kiterjedését,
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c) a nyilvántartott régészeti lelőhely védettségére vonatkozó adatokat:
ca) az általános, kiemelt, fokozott vagy ideiglenes védettség megjelölését,
cb) a védettség keletkezésének időpontját, ideiglenes védelem esetében a védelem időbeli hatályát,
cc) a védettséget keletkeztető miniszteri döntés, határozat vagy jogszabály számát,

d) azon ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatait (helyrajzi szám, terület, művelési ág), amelyek területén 
a lelőhely fekszik,

e) a védetté nyilvánított régészeti lelőhely védőövezetének b) és c) pont szerinti adatait,
f ) az  ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból legyűjthető, a  lelőhely és a  védőövezet kiterjedését lefedő 

vektoros állományt,
g) a nyilvántartott régészeti lelőhely régészeti szempontú leírását, a régészeti emlékek vagy leletek adatait, így 

különösen kormeghatározását, klasszifikációját, jellegét, elhelyezkedését, előkerülési módját és időpontját, 
a feltárásra és a kutatásra vonatkozó adatokat, illetve forrásaikat, veszélyeztetettségét, állapotát,

h) a  lelőhelyre vonatkozó hatósági határozatok, szakhatósági állásfoglalások számát, keltét, jogerejét és 
az elrendelt intézkedések tartalmát,

i) az örökségvédelmi bírságkategóriába történő besorolást, valamint
j) a védettség megszűnése esetén annak időpontját és az arról rendelkező jogszabály számát.

 (2) A  nyilvántartás az  (1)  bekezdés d), valamint f )–h)  pontja szerinti tartalmi követelményeket jogszabály vagy 
szolgáltatási szerződés alapján más, jogszabály alapján vezetett nyilvántartás tartalmára hivatkozással, annak 
közvetlen informatikai elérését biztosítva is teljesítheti.

4. § (1) A  műemléki értéknek a  Kötv. 71.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti központi nyilvántartásba vételét  
a (2)–(9) bekezdésben meghatározottak szerint kell lefolytatni.

 (2) A  műemléki érték (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásba vétele az  1.  mellékletben meghatározott adattartalom 
benyújtásával a  Hivatalnál kezdeményezhető. A  nyilvántartásba vételi javaslat közérdekű bejelentésnek minősül. 
A műemléki érték nyilvántartásba vételére irányuló eljárás hivatalból is indulhat.

 (3) A  műemléki érték nyilvántartásba vételére irányuló kezdeményezés esetén – ha az  nem hivatalból indult – 
a műemléki érték elhelyezkedése szerint illetékes elsőfokú hatóság adatszolgáltatása kérhető a műemléki értékek 
meghatározása céljából.

 (4) Műemléki érték csak helyszíni szemrevételezésen alapuló értékvizsgálati dokumentáció elkészítését követően 
vehető nyilvántartásba. Az értékvizsgálati dokumentáció kötelező adattartalmát a 2. melléklet határozza meg.

 (5) A Hivatal a műemléki érték nyilvántartásba vételéről szóló döntése során az értékvizsgálat eredményét, az illetékes 
elsőfokú hatóság véleményét jogszabályon alapuló bizonyítékként veszi figyelembe.

 (6) A Hivatal a Korm. rendeletben meghatározott adattartalmú, helyszíni szemrevételezésen alapuló értékleltárt vesz fel
a) a műemléki érték nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedését követő egy éven belül, de 

legkésőbb a műemlékké nyilvánítás előkészítése során,
b) a Kötv. 92. § (2) bekezdése alapján műemlékből nyilvántartott műemléki értéknek minősülő műemléki érték 

esetében az átminősítést követő öt éven belül.
 (7) A  Hivatal az  értékleltár felvételébe más szakértői jogosultsággal rendelkező szakértőt, vagy az  illetékes elsőfokú 

hatóság szakértői jogosultsággal rendelkező tisztviselőjét bevonhatja.
 (8) Ha a  műemléki érték tulajdonosa ismeretlen, a  nyilvántartásba vételről szóló döntést hirdetmény útján kell 

közzétenni.
 (9) Ha a  (6) bekezdés a) pontjában meghatározott értékleltár a Hivatal mulasztásából nem készült el, a nyilvántartott 

műemléki érték nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedését követő egy év elteltével 
a nyilvántartott műemléki érték bejegyzése törölhető.

5. § (1) A nyilvántartott műemléki értékek, a műemlékek, a műemléki területek (a továbbiakban együtt: védett műemléki 
értékek) nyilvántartása tartalmazza:
a) a védett műemléki érték megnevezését, törzsszámát és egyedi azonosító számát, a fekvése szerinti települést 

és címet,
b) a  védett műemléki érték természetbeni elhelyezkedésének az  EOV-rendszerhez illeszkedő pontszerű, 

vonalas létesítmény esetén a  nyomvonal meghatározását, terület esetén annak vektoros kiterjedését, 
körülhatárolását,
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c) a védettségre vonatkozó adatokat:
ca) az  általános, a  műemlékké nyilvánított egyedi, a  területi vagy az  ideiglenes műemléki védettség 

megjelölését,
cb) a védettség keletkezésének időpontját, ideiglenes műemléki védelem esetében a védelem időbeli 

hatályát,
cc) a védettséget keletkeztető miniszteri döntés, határozat vagy egyéb jogi aktus számát,
cd) az örökségvédelmi bírságkategóriába, illetve a műemlék kategóriába történő besorolását,
ce) a védett ingatlan-terület kiterjedését,
cf ) a védett műemléki érték egészére vonatkozó értékleltárat,

d) azon ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatait (helyrajzi szám, terület, művelési ág, tulajdonos), amelyek 
területén a műemléki védelem fennáll,

e) a védett műemléki érték leírását, azonosító fényképeit, valamint a 10. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában 
meghatározottakat,

f ) a védett műemléki érték eredeti és jelenlegi funkcióját,
g) a védett műemléki érték veszélyeztetettségének fennállását, okát és mértékét,
h) a  védett műemléki érték értékvizsgálatának, tudományos kutatásának és feltárásának adatait, a  10.  § 

(1)  bekezdés c) és e)  pontjában foglaltakat, a  műemléki érték műemlékké nyilvánításának és kutatásainak 
dokumentációit,

i) a  védett műemléki értékre vonatkozó hatósági iratok, határozatok, szakhatósági állásfoglalások számát, 
keltét, jogerejét és az engedélyezett, elrendelt intézkedések tartalmát,

j) az  ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból legyűjthető, a  védett műemléki érték kiterjedését lefedő 
földrészletek, alrészletek és építmények vektoros állományát.

 (2) A  nyilvántartás (1)  bekezdés d) és i)–j)  pontja szerinti tartalmi követelményeket jogszabály vagy szolgáltatási 
szerződés alapján más, jogszabály alapján vezetett nyilvántartás tartalmára hivatkozással, annak közvetlen 
informatikai elérését biztosítva is teljesítheti.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokat ki kell egészíteni, ha a  nyilvántartásban nem szereplő, de a  Kötv. 
7. § 17. pontja értelmében a műemléki értékhez tartozó alkotórész vagy tartozék kerül elő.

6. § (1) A Hivatal a nyilvántartásában szereplő adataiból kérelemre adatot szolgáltat.
 (2) A hatósági nyilvántartásban kezelt adatokért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.
 (3) A  díj mértéke legfeljebb öt adat esetén kérelmenként 2200 forint. Ötnél több adat esetén a  díj tételenként 

220  forinttal növekszik. Ha az  adatszolgáltatás valamely településrendezési eszköz elkészítéséhez szükséges, úgy 
a díjtétel egységesen 5000 forint.

 (4) A díjat a Hivatal bankszámlájára készpénz-átutalási megbízással vagy átutalási megbízással kell befizetni.
 (5) A díj megfizetését vagy – a (6) bekezdésre tekintettel – a díjmentesség igazolását a kérelem benyújtásakor igazolni 

kell.
 (6) A díjfizetési kötelezettség tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-ában és 

28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, az elévülés tekintetében az Itv. 86. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
 (7) A  3.  § (1)  bekezdés b) és g)  pontjában meghatározott adatok szolgáltatását a  Hivatal csak azoknak a  szerveknek 

nyújthatja, amelyek ezt jogszabályban meghatározott feladatuk ellátása érdekében kérik.
 (8) E jogszabály alkalmazásával nem szolgáltathatók

a) a 3. § (1) bekezdés d) és f ) pontjában, valamint
b) az 5. § (1) bekezdés d) és j) pontjában
meghatározott ingatlan-nyilvántartási, illetve állami földmérési és térképészeti adatok.

3. A nyilvántartott régészeti lelőhely és a nyilvántartott műemléki érték védetté nyilvánításának 
előkészítése

7. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhely és a nyilvántartott műemléki érték védetté nyilvánítására, valamint a védettség 
megszüntetésére irányuló kezdeményezést (a továbbiakban: együtt kezdeményezés) a  Hivatalnak kell benyújtani. 
A kezdeményezés közérdekű bejelentésnek minősül. A kezdeményezés hivatalból is indulhat.

 (2) A  nyilvántartott régészeti lelőhely védetté nyilvánítására, valamint a  védettség megszüntetésére irányuló 
kezdeményezést a 3. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.
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 (3) A  nyilvántartott műemléki érték védetté nyilvánítására, valamint a  védettség megszüntetésére irányuló 
kezdeményezést az 1. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

 (4) Ha a kezdeményezés hiányos vagy nem helytálló adatokat tartalmaz, a Hivatal annak kiegészítésére a benyújtástól 
számított tizenöt napon belül, határidő kitűzésével felhívja a  kezdeményezőt. A  kiegészítés határidőben történő 
elmulasztása esetén a Hivatal a kezdeményezés további vizsgálatát mellőzheti.

 (5) A  Hivatal a  beérkezett kezdeményezésekről negyedévente tájékoztatja a  kulturális örökség védelméért felelős 
minisztert (a továbbiakban: miniszter).

 (6) A miniszter a kezdeményezés alapján
a) határidő kitűzésével elrendeli a védetté nyilvánítás előkészítésének megindítását, vagy
b) védetté nyilvánítási dokumentáció készítésének mellőzésével megtagadja a védetté nyilvánítást.

 (7) A védetté nyilvánítást, valamint a védettség megszüntetését a miniszter is megindíthatja.
 (8) A miniszter (6) bekezdés szerinti döntéséről a Hivatal értesíti a védetté nyilvánítás kezdeményezőjét.

8. § (1) A védetté nyilvánítás előkészítése során a  Hivatal a  miniszter 7.  § (6)  bekezdés a)  pontja szerinti döntése alapján 
védetté nyilvánítási dokumentációt készít.

 (2) A  Hivatal a  Kötv. 14.  § (2)  bekezdése és 29.  § (3)  bekezdése szerinti értesítést megelőzően egyeztetést folytat le 
az elsőfokú hatósággal az esetleges ideiglenes védelem alá helyezés tárgyában.

 (3) Nyilvántartott műemléki érték védetté nyilvánításának előkészítése során a  Hivatal legkésőbb a  Kötv. 
29.  § (3)  bekezdése szerinti értesítést megelőzően kikéri az  érintett nyilvántartott műemléki érték szerinti 
illetékes települési – a  fővárosban a  fővárosi kerületi vagy a  Margitsziget esetén a  fővárosi – önkormányzat 
polgármesterének, valamint a  nyilvántartott műemléki érték tulajdonosának vagy tulajdonosi többségének 
véleményét a védetté nyilvánítással kapcsolatban.

 (4) A  védetté nyilvánítás előkészítése során a  Hivatal értesíti a  védetté nyilvánításra javasolt ingatlannal rendelkezni 
jogosultat.

 (5) A tervezett régészeti védőövezet által érintett ingatlannal rendelkezni jogosultat a Hivatal megkeresésére az érintett 
ingatlan fekvése szerinti települési – a  fővárosban a  fővárosi kerületi vagy a  Margitsziget esetén a  fővárosi – 
önkormányzat a helyben szokásos módon (hirdetmény útján) értesíti.

 (6) A nyilvántartott műemléki érték vagy védetté nyilvánítandó műemléki terület esetén a Hivatal a Korm. rendeletben 
meghatározott módon folytatja le az értesítést.

 (7) A  (4) és (5) bekezdés szerinti értesítésről a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításától számított 15 napon 
belül kell intézkedni.

9. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhely védetté nyilvánítási dokumentációja tartalmazza:
a) a nyilvántartott régészeti lelőhely nyilvántartási számát,
b) a nyilvántartott régészeti lelőhely földrajzi azonosító adatait és térképmellékletét,
c) a  védetté nyilvánítás tudományos indokolását a  védetté nyilvánítandó örökségi ingatlan elem értékeinek 

megnevezésével, leírásával, fotó- és rajzi dokumentációjával, a  lelőhelyen korábban elvégzett régészeti 
feltárás esetén a feltárt részek megjelölésével és az azonosításukra alkalmas adatokkal,

d) a  nyilvántartott régészeti lelőhely aktuális állapotának, esetleges veszélyeztetettségének leírását, további 
értékeinek feltárását célzó kutatásokra tett javaslatot,

e) a nyilvántartott régészeti lelőhely kijelölésre javasolt védőövezetét,
f ) a fenntartható használat főbb szempontjait,
g) a nyilvántartott régészeti lelőhely védettségi fokozatára vonatkozó javaslatot és annak indokolását,
h) a  nyilvántartott régészeti lelőhelyre vonatkozó szakirodalmi, múzeumi, adattári dokumentumok 

megnevezését, azonosító adatait, az alapvető információkat tartalmazó dokumentumok másolatát,
i) a  nyilvántartott régészeti lelőhely és tervezett védőövezete fekvése szerinti ingatlan ingatlan-nyilvántartási 

adatait (helyrajzi szám, terület, művelési ág, tulajdonos, vagyonkezelő) a védetté nyilvánítás előkészítésének 
megindításához képest harminc napnál nem régebbi, a  tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként 
szolgáltatott nem hiteles másolat alapján, valamint az ingatlanügyi hatóság által hitelesített térképmásolatot.

 (2) A nyilvántartott régészeti lelőhely védetté nyilvánításának előkészítése során a Hivatal figyelembe veszi a régészeti 
lelőhelyek nyilvántartásának adatait, továbbá – szükség esetén – más feltárásra jogosult intézmény, különösen 
a gyűjtőterületén érintett múzeum adatait.

 (3) A Hivatal a dokumentáció készítése során igénybe veheti az adott szakterületen szakértelemmel rendelkező személy 
vagy más feltárásra jogosult intézmény közreműködését.
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 (4) A  védetté nyilvánítás előkészítése során észrevételt tehet, és a  dokumentációba betekinthet, aki a  védetté 
nyilvánítási eljárás megindításáról értesült, valamint akinek az adott ingatlanra vonatkozó jogát a védelem érinti.

10. § (1) A műemléki érték védetté nyilvánítási dokumentációja tartalmazza:
a) a műemléki érték földrajzi azonosító adatait, kiterjedésének pontos meghatározását, térképmellékleteket és 

fotódokumentációt,
b) a  műemlékké nyilvánítás közérdekű célját, tudományos indokolását a  védetté nyilvánítandó műemléki 

érték mindazon jellemzői megjelölésével, amelyek azt hazánk múltja és a  közösségi hovatartozás-tudat 
szempontjából kiemelkedő jelentőségűvé emelik,

c) a nyilvántartott műemléki érték és annak a történeti, művészeti, építészeti, műszaki, tudományos értékeinek, 
illetve a  jellemzőit hordozó alkotórészeinek, tartozékainak, berendezési tárgyainak megnevezését, leírását 
és az  azonosításra alkalmas adatokat, a  Korm. rendeletben meghatározott műemléki értékvizsgálat 
követelményeinek megfelelő tartalommal,

d) a  nyilvántartott műemléki érték aktuális állapotának a  Korm. rendeletben meghatározott tartalommal 
történő felvételét, esetleges veszélyeztetettségének leírását, további értékeinek feltárását célzó kutatásokra 
tett javaslatot,

e) a  nyilvántartott műemléki értékre vonatkozó szakirodalmi, múzeumi, adattári dokumentumok 
megnevezését, azonosító adatait, az alapvető információkat tartalmazó dokumentumok másolatát,

f ) a nyilvántartott műemléki érték kijelölésre javasolt műemléki környezetét,
g) a nyilvántartott műemléki érték és környezete ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait (helyrajzi szám, terület, 

művelési ág, tulajdonos, kezelő) a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításához képest harminc napnál 
nem régebbi, a  tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles másolat alapján, 
valamint az ingatlanügyi hatóság által hitelesített térképmásolatot,

h) a fenntartható és méltó használat főbb szempontjait, a hasznosításra vonatkozó ajánlást,
i) a településrendezési eszközök védetté nyilvánítandó műemléki értékre vonatkozó kivonatát.

 (2) A Hivatal a dokumentáció készítése során igénybe veheti az adott szakterületen szakértelemmel rendelkező személy 
közreműködését.

 (3) A  műemlékké nyilvánítás előkészítése során észrevételt tehet, és a  dokumentációba betekinthet, aki a  védetté 
nyilvánítási eljárás megindításáról értesült, valamint akinek az adott ingatlanra vonatkozó jogát a védelem érinti.

11. § (1) A miniszter a 7. § (6) bekezdés a) pontja vagy a 7. § (7) bekezdése szerint a Hivatal által felterjesztett dokumentáció 
alapján
a) a védetté nyilvánítás tárgyában rendeletet alkot,
b) a dokumentáció kiegészítését rendeli el, vagy
c) megtagadja a védetté nyilvánítást.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  Hivatal a  védetté nyilvánítási dokumentáció egy másolati példányát 
megküldi az illetékes elsőfokú hatóságnak.

4. A régészeti lelőhely és a lelet megtalálójának elismerésére vonatkozó részletes szabályokról

12. § (1) A korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhely, lelet feltáráson kívüli 
felfedezőjét, megtalálóját vagy bejelentőjét (a továbbiakban: megtaláló) miniszteri elismerés illeti meg.

 (2) Az elismerés formája lehet oklevél vagy oklevél és a lelőhely, lelet tudományos jelentőségével arányos pénzjutalom.
 (3) Elismerés kizárólag akkor adható, ha a  megtaláló maradéktalanul eleget tett a  Kötv. és más jogszabályok 

előírásainak.
 (4) Nem adható elismerés annak, aki

a) régészet szakirányú mesterfokozattal vagy szakképzettséggel rendelkezik, vagy a régészet tárgyban doktori 
fokozatot szerzett,

b) alapfokozattal és történelem szakképzettséggel, régésztechnikusi specializációval rendelkezik vagy 
régésztechnikusként dolgozik, vagy

c) a lelőhellyel vagy lelettel régészeti feltárás során került kapcsolatba.
 (5) A  megtaláló elismerését a  4.  mellékletben meghatározott adattartalommal lehet kezdeményezni a  Hivatalnál. 

A kezdeményezéseket a Hivatal az Ásatási Bizottság bevonásával véleményezi, és a lelőhely vagy lelet tudományos 
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jelentősége és kiemelkedő fontossága alapján javaslatot tesz az  elismerés módjára. A  Hivatal minden év március 
30-ig eljuttatja a miniszternek javaslatait.

 (6) A miniszter állapítja meg az elismerés módját és pénzjutalom esetén annak összegét.
 (7) A pénzjutalom összegének megállapításánál figyelembe kell venni

a) éremkincs és ötvösmunka esetén a Magyar Nemzeti Múzeum szakértői véleményét,
b) aranylelet esetén az arany súlyának és tisztaságának megfelelő napi piaci értéket.

 (8) A megtaláló elismerésének adományozására évente egy alkalommal kerül sor.

5. Záró rendelkezések

13. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. §  A 2015. január 1-je előtt műemlékként védett műemléki értékre vonatkozóan a  4.  § (2)–(5)  bekezdése, a  4.  § 
(6) bekezdés a) pontja, a 4. § (8) és (9) bekezdése szerinti szabályokat nem kell alkalmazni.

15. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

16. §  Hatályát veszti a  régészeti lelőhely és a  műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a  régészeti 
feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 13/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

A műemléki érték nyilvántartásba vételének és a nyilvántartott műemléki érték műemlékké 
nyilvánításának, valamint a védettség megszüntetésének kezdeményezéséhez szükséges adattartalom

A) VÉDETTSÉG KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK
(A *-gal jelölt pontok kötelezően kitöltendők!)

 *1. Az építmény (együttes) neve(i)
 2. Az építmény (együttes) helyrajzi meghatározása

*2.1. Megye
*2.2. Település (Budapesten a kerület is)
*2.3. Cím
 2.4. Helyrajzi szám(ok)
*2.5. Koordináták

2.5.1. A helyszínen mért GPS (WGS84) koordináták, vagy
2.5.2. Térképről leolvasott EOV koordináták [a térkép (vetület) fajtája, a térképszelvény száma], vagy
2.5.3. Térképről leolvasott GPS (WGS84) koordináták

2.6. Földrajzi leírás (ha szükséges)
 *3. Rövid leírás
 4. Történeti adatok
 *5. Az építmény (együttes) jelentősége, amely indokolja a védettséget
 *6. Az  építmény (együttes) típusa: szakrális épület, lakóépület, középület, közlekedési építmény, ipari építmény, 

mezőgazdasági építmény, erődítmény, rom, temető, síremlék, történeti kert, köztéri szobor, egyéb építmény
 *7. Az építmény (együttes) jelenlegi funkciója
 8. Javaslat a méltó, fenntartható használat módjára
 *9. Az  építmény (együttes) állapota: kifogástalan, felújított; jó, átlagos; közepes (főként esztétikai hibákkal); pusztuló 

(szerkezeti károsodás nyomaival)
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 10. Az építmény (együttes) esetleges veszélyeztetettsége
 11. Az építmény (együttes) helyi (önkormányzati) védelme; egyéb védelmek
 12. A védetté nyilvánítás mennyiben szolgálja a megőrzést, fenntartást, helyreállítást, hasznosítást
 13. Források, szakirodalom
 14. Megjegyzés
 *15. A bejelentő neve, címe, aláírása
 *16. A bejelentés kelte
 *17. Mellékletek

*17.1. Fényképfelvétel(ek)
17.2. Az építmény (együttes) elhelyezkedését és kiterjedést ábrázoló helyszínrajz
17.3. Egyéb mellékletek (pl. rajz, archív fénykép, irodalom)

B) VÉDETTSÉG MEGSZÜNTETÉSÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK
(A *-gal jelölt pontok kötelezően kitöltendők!)

 *1. Az építmény (együttes) neve(i)
 2. Az építmény (együttes) helyrajzi meghatározása

*2.1. Megye
*2.2. Település (Budapesten a kerület is)
*2.3. Cím
*2.4. Helyrajzi szám(ok)
 2.5. Koordináták

2.5.1. A helyszínen mért GPS (WGS84) koordináták, vagy
2.5.2. Térképről leolvasott EOV koordináták [a térkép (vetület) fajtája, a térképszelvény száma], vagy
2.5.3. Térképről leolvasott GPS (WGS84) koordináták

 2.6. Földrajzi leírás (ha szükséges)
 *3. Rövid leírás
 4. Történeti adatok
 *5. Az  építmény (együttes) típusa: szakrális épület, lakóépület, középület, közlekedési építmény, ipari építmény, 

mezőgazdasági építmény, erődítmény, rom, temető, síremlék, történeti kert, köztéri szobor, egyéb építmény
 *6. Az építmény (együttes) jelenlegi funkciója
 *7. Az  építmény (együttes) állapota: kifogástalan, felújított; jó, átlagos; közepes (főként esztétikai hibákkal); pusztuló 

(szerkezeti károsodás nyomaival), elpusztult
 *8. A védelem megszüntetésének indoka
 9. Az építmény (együttes) esetleges veszélyeztetettsége
 10. Az építmény (együttes) helyi (önkormányzati) védelme; egyéb védelmek
 11. A védelem megszüntetése mennyiben szolgálja a hasznosítást vagy a használatot
 12. Archív állapot forrásai (fénykép, rajz, térkép, leírás)
 13. Megjegyzés
 *14. A bejelentő neve, címe, aláírása
 *15. A bejelentés kelte
  16. Mellékletek

*16.1. Fényképfelvétel(ek)
 16.2. Az építmény (együttes) elhelyezkedését és kiterjedést ábrázoló helyszínrajz
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2. melléklet a 13/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

A műemléki értékre vonatkozó értékvizsgálati dokumentáció kötelező adattartalma

 1. helyszín megnevezése,
 2. cím,
 3. ingatlanok megjelölése a helyrajzi szám(ok) felsorolásával és helyszínrajzi ábrázolásával,
 4. GPS (WGS84) koordináták pontos megadása,
 5. történeti kert vagy park esetén annak

5.1. kiterjedése,
5.2. típusa,
5.3. stílusa,
5.4. jellemző datálása,
5.5. eszmei és természeti értékei és jelentősége, szöveges leírása, rövid összefoglaló ismertetése,

 6. épület / építmény vagy ezek együttese esetén annak
6.1. megnevezése,
6.2. fajtája,
6.3. típusa,
6.4. stílusa,
6.5. jellemző datálása,
6.6. eszmei értékei és jelentősége
szöveges leírása, rövid összefoglaló ismertetése, továbbá

 7. épület / építmény esetén a történeti értéket képviselő
7.1. homlokzatképzés és a díszítmények,
7.2. a belső téralakítás és térelhatárolás,
7.3. a beépített történeti berendezések,
7.4. a történeti „épületgépészeti”,
7.5. a  történeti épületvillamossági berendezések, anyagaira, szerkezetei kialakítására vonatkozó összefoglaló 

ismertetés, valamint
 8. fotódokumentáció.

3. melléklet a 13/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

A nyilvántartott régészeti lelőhely védetté nyilvánításának, illetve a védettség megszüntetésének 
kezdeményezéséhez szükséges adattartalom

 1. A lelőhely azonosító adatai
1.1. Település, járás, megye (Budapest esetén kerület)
1.2. A lelőhely nyilvántartási száma
1.3. A lelőhely neve(i)
1.4. A lelőhely védettségre vagy a védettség megszüntetésére javasolt területének középponti EOV koordinátái

 2. A lelőhelyen található régészeti jelenségek jellege és kora
 3. A lelőhely tudományos jelentősége (a védetté nyilvánítási javaslat indoklása)
 4. A lelőhely állapota
 5. A terület használatára vonatkozó információ
 6. Információ arra vonatkozóan, hogy az 5. pont szerinti használat veszélyezteti-e a lelőhelyet
 7. A 6. pontban nem szereplő, a lelőhelyet veszélyeztető egyéb tényezők
 8. Javaslat a lelőhely további kutatására
 9. Védőövezet kijelölésének szükségessége
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4. melléklet a 13/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

A régészeti lelőhely, lelet megtalálója elismerésének kezdeményezéséhez szükséges adattartalom

 1. Az elismerésre javasolt személy vagy szervezet
1.1. neve
1.2. azonosító adatai
1.3. elérhetőségei

 2. A jelölés indoklása
2.1. A bejelentett régészeti örökségi elem (lelőhely, illetve régészeti lelet) megtalálásának körülményei és ideje
2.2. A  bejelentett régészeti örökségi elem (lelőhely, illetve régészeti lelet) ismertetése, leírása, tudományos 

jelentősége
 3. A javaslattevő személy vagy szervezet

3.1. neve
3.2. elérhetősége

 4. Az  elismerésre javasolt személy vagy szervezet nyilatkozata arról, hogy maradéktalanul eleget tett a  Kötv. és más 
jogszabályok előírásainak.

 5. Az  elismerésre javasolt személy vagy szervezet hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a  miniszteri elismerés 
adományozását előkészítő eljárásban a  hivatal az  elismerésre javasolt személy vagy szervezet azonosító adatait 
nyilvántartsa.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 14/2015. (III. 11.) MvM rendelete
a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban 
alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény 93.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 11.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az akkreditációs eljárás kizárólag a  kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) 
által lefolytatott, kizárólag a  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény (a  továbbiakban: Kötv.) 
23/B. §-ában meghatározott nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátás végzésére vagy az abban való 
közreműködésre való jogosultság megállapítására irányuló minősítő eljárás.

 (2) Akkreditáció iránti kérelmet a  Kötv. 20.  § (4)  bekezdése szerint feltárásra jogosult intézmény (a  továbbiakban: 
intézmény), továbbá fő tevékenységként régészeti szolgáltatást nyújtó, a  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi 
CXCVI. törvény szerinti átlátható gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: szervezet) nyújthat be.

 (3) Akkreditált intézménynek vagy szervezetnek az az (1) bekezdés szerinti intézmény vagy szervezet minősül, amely 
az akkreditációs eljárás során akkreditációt nyert.

 (4) Akkreditációt az az intézmény vagy szervezet nyerhet el, amely teljesíti valamennyi e rendeletben előírt feltételt.
 (5) E rendelet hatálya kiterjed az akkreditáció iránt kérelmet előterjesztő, továbbá a nagyberuházást megelőző régészeti 

feltárást végző vagy abban alvállalkozóként részt vevő akkreditált intézményekre, szervezetekre.

2. § (1) Az akkreditáció területi hatálya egy vagy több megyére, vagy az ország teljes területére terjed ki.
 (2) Az országos akkreditáció akkor nyerhető el, ha a kérelmező intézmény vagy szervezet a 3. alcímben meghatározott 

kötelező feltételeken túlmenően a  2.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat 9. sora szerint a  régészeti 
feladatellátásra legalább 2 további régészeti csapatot ki tud állítani.
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2. Az akkreditációs eljárás részletes szabályai

3. § (1) Az akkreditációs eljárás kérelemre indul, melyet az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani 
a miniszterhez. A kérelemhez csatolni kell az e rendeletben előírt mellékleteket, valamint – intézmények esetében – 
a  fenntartó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a  régészeti feladatellátáshoz az  e  rendeletben meghatározott 
feltételeket az  akkreditáció érvényessége alatt folyamatosan biztosítja. A  kérelemben meg kell jelölni, hogy 
a kérelmező mely területre kéri az akkreditációt.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet minden év február 15-ig lehet benyújtani.
 (3) Ha az akkreditáció iránti kérelem hiányos, a miniszter annak kiegészítésére a kérelem beérkezésétől számított nyolc 

napon belül, határidő tűzésével felhívja a kérelmezőt.
 (4) Az akkreditációs eljárás során a miniszter kikérheti az Ásatási Bizottság szakértői véleményét. Az Ásatási Bizottság 

tíz napon belül küldi meg véleményét a miniszternek.
 (5) Az akkreditációs eljárás során meg kell állapítani az  akkreditációt nyert intézmények pontszámát és annak 

megfelelően az  intézményeket rangsorolni kell azzal, hogy a  megyei hatókörű városi múzeum, amennyiben 
megfelel a  kötelező akkreditációs feltételeknek, az  elért pontszámtól függetlenül gyűjtőterülete vonatkozásában 
a rangsorban az első helyet kapja meg.

 (6) A miniszter a 2. melléklet szerinti szempontok alapján vizsgálja az akkreditációs feltételeknek való megfelelést.
 (7) A miniszter a  többletfeltételek teljesítését a  2.  melléklet szerint vizsgálja és a  régészeti örökség és a  műemléki 

érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet szerinti kijelölés érdekében az  intézményekre 
vonatkozóan pontozással értékeli a többletfeltételeknek való megfelelést.

 (8) A szervezetek esetében a  miniszter az  akkreditációs eljárás során a  kötelező feltételeknek való megfelelést vizsgálja, 
az országos akkreditációra vonatkozóan a 2. § (2) bekezdése szerinti 2 további régészeti csapat meglétének igazolásával.

 (9) A miniszter minden év március 31-ig az  általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi az  akkreditációt nyert 
intézmények és szervezetek jegyzékét, megjelölve az elnyert pontszámot és azt a területet, amelyre az akkreditáció 
vonatkozik, valamint megyénként meghatározva az  akkreditációs időszakban az  adott megyére nagyberuházás 
esetén feltárási jogosultsággal rendelkező intézmények kijelölésének sorrendjét.

 (10) Az akkreditáció a  minősítés elnyerésétől számított három évig hatályos. Az  akkreditált intézménynek, illetve 
szervezetnek az  akkreditáció hatálya alatt a  minősítés elnyeréséhez előírt feltételeknek folyamatosan meg kell 
felelnie.

 (11) A kérelmező, illetve a  már akkreditált intézmény vagy szervezet köteles a  változás bekövetkezésétől számított 
tizenöt napon belül bejelenteni
a) az akkreditációs kérelemben megjelölt adatainak változását,
b) az akkreditációs feltételekben bekövetkezett változást,
c) az akkreditációt kizáró, illetve visszavonását megalapozó körülmény bekövetkezését,
d) a régészeti tevékenységének megszűnését, illetve megszüntetését,
e) ha végelszámolását határozta el, vagy vele szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, kényszer-végelszámolás 

vagy kényszer-törlési eljárás indult.
 (12) Ha az akkreditáció elnyeréséhez vagy az akkreditáció területi hatályához szükséges feltételekben változás következett 

be, akkor az intézménynek vagy szervezetnek csatolnia kell a feltétel fennállását igazoló dokumentumokat.

3. Az akkreditáció követelményrendszere

4. § (1) A régészeti feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek az intézmények és szervezetek esetében az alábbiak:
a) három fő régész munkakörben foglalkoztatott, határozatlan idejű, vagy az akkreditációs kérelem beadásához 

képest legalább három év határozott idejű munkaviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban álló, 
egyetemi régész végzettségű (MA), legalább három év szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, aki 
ásatásvezetésre alkalmas,

b) négy fő régésztechnikus munkakörben foglalkoztatott, határozatlan idejű vagy az  akkreditációs kérelem 
beadásához képest legalább három év határozott idejű munkaviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban 
vagy az adott intézménnyel megbízási szerződésben álló szakember, aki legalább régésztechnikusi, egyetemi 
régész (BA) oklevéllel vagy legalább három év, régészeti feltáráson szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik,

c) a  restaurátori munkát ellátó, legalább középfokú szakképesítésű restaurátor, aki határozatlan idejű vagy 
az  akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű szerződéssel vagy 
kinevezéssel rendelkezik, vagy az adott intézménnyel megbízási szerződésben áll,
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d) a  terepi földmérési munkát ellátó – a  földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges 
szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 12.) VM rendeletben meghatározott végzettséggel rendelkező  – 
szakember határozatlan idejű vagy az  akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év 
határozott idejű szerződéssel vagy kinevezéssel, vagy közreműködését az  intézmény vagy a  szervezet erre 
vonatkozó rendelkezésre állási nyilatkozattal igazolja, és legalább egy év földmérési szakmai gyakorlattal, 
valamint régészeti feltárással kapcsolatos geodéziai referenciával rendelkezik,

e) egy fő jogi előkészítő munkát ellátó jogász végzettségű szakember (határozatlan idejű vagy az akkreditációs 
kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű munkaviszonyban vagy közszolgálati 
jogviszonyban álló, vagy rendelkezésre állási nyilatkozattal igazolt), valamint

f ) az  akkreditációs időszakra, de legalább egy évre kiterjedő kapacitás igazolása a  régészeti bontómunkára, 
illetve ha az intézmény nem rendelkezik a teljes akkreditációs időszakra kiterjedő kapacitással, az intézmény 
nyilatkozata arról, hogy
fa) gondoskodik a kapacitás folyamatos rendelkezésre állásáról, illetve
fb) ha a kapacitás biztosításának forrásigénye nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, eseti szerződések 

megkötésével gondoskodik a feladat ellátásáról.
 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott követelmények igazolására a  kérelemhez a  3.  mellékletben meghatározott 

dokumentumokat kell csatolni.

5. § (1) A régészeti feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek az intézmények és a szervezetek esetében az alábbiak:
a) a terepi munkavégzés feltételei:

aa) két db terepi közlekedésre alkalmas jármű,
ab) egy db terepfelvételre alkalmas geodéziai műszer rendelkezésre állása,
ac) két db terepi használatra alkalmas laptop,
ad) két db terepi használatra alkalmas fényképezőgép,
ae) egy db térinformatikai célú műholdas helymeghatározó eszköz (GNSS),
af ) a  dokumentáláshoz és az  elsődleges feldolgozáshoz szükséges, laptoponként rendelkezésre álló 

darabszámú jogtiszta szoftver,
b) régészeti feldolgozó munkára, régészeti leletanyag átmeneti tárolására alkalmas, őrzött ingatlan, valamint
c) bármely időpontban rendelkezésre álló őrzött, felszerelt, legalább kerámia restaurálására alkalmas 

restaurátor műhely.
 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott követelmények igazolására a  kérelemhez a  4.  mellékletben meghatározott 

dokumentumokat kell csatolni.

6. § (1) Az intézményeknek és szervezeteknek az akkreditációhoz az alábbi pénzügyi feltételeknek kell megfelelnie:
a) rendelkezik a működéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel,
b) a kérelem benyújtását megelőzően kötött szerződéseiből fakadó alvállalkozói díjakat határidőre megfizette 

az  építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
szerint,

c) nem szerepel az  adóhiányosok, hátralékosok vagy végrehajtási eljárás alatt álló adózók listáján és nincs 
hat hónapnál régebben lejárt adó-, vám-, járulékfizetési, illetve egyéb köztartozása, kivéve, ha a  tartozás 
megfizetésére az illetékes hatósággal egyezséget kötött,

d) ellene sem csőd-, sem felszámolási eljárás nincs folyamatban.
 (2) A kérelmező az (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott követelmények teljesülését az 5. mellékletben felsorolt 

dokumentumokkal köteles igazolni.
 (3) Az (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott adatokat a miniszter hivatalból történő információszerzéssel ellenőrzi.
 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeken kívül a szervezet Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

szerinti vezető tisztségviselőjének (a  továbbiakban: vezető) nyilatkozni kell, hogy vele szemben a  személyes 
megbízhatóságot kizáró ok nem áll fenn. A vezető személyes megbízhatóságát kizárja, ha
a) vezető volt olyan gazdálkodó szervezetnél, amelyet a  cégbíróság megszüntetési eljárás során 

a cégjegyzékből törölt, vagy
b) a korábban vezetése alatt álló gazdálkodó szervezetet vezetői megbízatása alatt egészségvédelmi, munka-, 

vámjogi vagy örökségvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségeinek teljesítésében jelentkező súlyos 
vagy ismétlődő mulasztás miatt jogerősen elmarasztalták.
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 (5) A  kizáró okokat a  bíróság határozatának jogerőre emelkedésétől számított öt évig kell az  engedélyezés során 
figyelembe venni.

 (6) A kérelmező szervezetnek igazolnia kell, hogy legalább három darab, egyenként 1 hektár területet elérő megelőző 
feltárás régészeti feladatellátásában közreműködött.

 (7) A  kérelmező a  (4) és (6)  bekezdésben foglalt követelmények teljesülését a  6.  mellékletben felsorolt 
dokumentumokkal köteles igazolni.

4. Az akkreditáció ellenőrzése és felülvizsgálata

7. § (1) Az akkreditált intézmény vagy szervezet köteles az  akkreditáció időbeli hatálya alatt az  akkreditációs 
követelményeknek megfelelően működni.

 (2) A miniszter az  intézmény vagy szervezet e  rendelet szerinti feltételeknek való megfelelését és a  régészeti 
feladatellátással kapcsolatos tevékenységét ellenőrizheti.

 (3) A miniszter soron kívüli ellenőrzést folytat le, ha valószínűsíthető, hogy az intézmény vagy szervezet
a) az akkreditációs eljárás vagy a működése során megtévesztő vagy valótlan adatokat közölt,
b) a minősítés elnyeréséhez előírt feltételek változásával kapcsolatos bejelentését elmulasztotta.

 (4) Az akkreditált intézmény vagy szervezet köteles lehetővé tenni az  ellenőrzést, az  ellenőrzés eredményes 
lefolytatásához szükséges iratok megtekintését, a munkavégzés körülményeinek vizsgálatát.

 (5) Az akkreditált intézménynek és szervezetnek az  akkreditáció időbeli hatálya alatt minden év február 1. napjáig 
nyilatkoznia kell, hogy az e rendeletben előírt követelményeknek megfelel.

 (6) A Kötv. 23/B. § (3) bekezdése szerinti felülvizsgálatot a miniszter hivatalból folytatja le.
 (7) Az akkreditáció visszavonására irányuló eljárásra az akkreditációs eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §  A 3. § (1) bekezdése szerinti kérelmeket – a 3. § (2) bekezdésétől eltérően – 2015-ben az e rendelet hatálybalépését 
követő hatvanadik napig lehet benyújtani. A miniszter az akkreditációt nyert intézmények és szervezetek jegyzékét 
2015-ben – a 3. § (9) bekezdésétől eltérően – május 31-ig teszi közzé.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 14/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

A nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosító akkreditációs eljárás iránti kérelem 
adattartalma

I.  Az akkreditáció iránti kérelem

 1. A kérelmező intézmény/szervezet neve
 2. Az intézmény/szervezet hivatalosan rövidített neve
 3. Az intézmény/szervezet székhelye
 4. Az intézmény/szervezet levelezési címe
 5. Az intézmény/szervezet felelős vezetőjének neve
 6. A felelős vezető elérhetősége
 7. Az intézmény/szervezet gazdasági vezetőjének neve
 8. A gazdasági vezető elérhetősége
 9. Az akkreditációs kérelem területi hatályának megjelölése (egy megyére, több megyére, országos)
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II.  Az  akkreditált intézmények/szervezetek nyilvántartásának adataiban, vagy a  minősítésben bekövetkezett változás 
átvezetése iránti kérelem

 1. Az akkreditációval rendelkező intézmény/szervezet neve
 2. Az akkreditáció száma
 3. A nyilvántartásba vétel óta bekövetkezett változás ismertetése
 4. Nyilatkozat arról, hogy a változás csak a minősítést érinti, az akkreditáció kötelező feltételeinek továbbra is eleget 

tesz

2. melléklet a 14/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

1. Akkreditációhoz szükséges kötelező feltételek teljesítése

A B C

1. 1.1. Személyi feltételek igen nem

2. Három fő régész munkakörben foglalkoztatott, határozatlan idejű, vagy az akkreditációs 
kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű munkaviszonyban vagy 
közszolgálati jogviszonyban álló, régész végzettségű (MA), legalább három év szakmai 
gyakorlattal rendelkező szakember, aki ásatásvezetésre alkalmas

3. Négy fő régésztechnikus munkakörben foglalkoztatott, határozatlan idejű vagy 
az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű 
munkaviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban vagy az adott intézménnyel 
megbízási szerződésben álló szakember, aki legalább régésztechnikusi, régész (BA) 
oklevéllel vagy legalább három év, régészeti feltáráson szerzett szakmai gyakorlattal 
rendelkezik

4. A restaurátori munkát ellátó, legalább középfokú szakképesítésű restaurátor, aki 
határozatlan idejű vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év 
határozott idejű szerződéssel vagy kinevezéssel rendelkezik, vagy az adott intézménnyel 
megbízási szerződésben áll

5. A terepi földmérési munkát ellátó geodéta – a földmérési és térképészeti tevékenység 
végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III. 12.) VM rendeletben 
meghatározott végzettséggel rendelkező – szakember, aki határozatlan idejű vagy 
az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű 
szerződéssel vagy kinevezéssel rendelkezik, vagy közreműködését az intézmény vagy 
szervezet erre vonatkozó rendelkezésre állási nyilatkozattal igazolja, és legalább egy év 
földmérési szakmai gyakorlattal, valamint régészeti feltárással kapcsolatos geodéziai 
referenciával rendelkezik

6. Egy fő jogi előkészítő munkát ellátó jogász végzettségű szakember, határozatlan idejű 
vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább három év határozott idejű 
munkaviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban álló, vagy rendelkezésre állási 
nyilatkozattal igazolt

7. Az akkreditációs időszakra, de legalább egy évre kiterjedő kapacitás igazolása a régészeti 
bontómunkára, illetve ha az intézmény nem rendelkezik a teljes akkreditációs időszakra 
kiterjedő kapacitással, az intézmény nyilatkozata arról, hogy
a) gondoskodik a kapacitás folyamatos rendelkezésre állásáról, illetve
b) ha a kapacitás biztosításának forrásigénye nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, eseti 
szerződések megkötésével gondoskodik a feladat ellátásáról

8. 1.2. Tárgyi feltételek

9. Két db terepi közlekedésre alkalmas jármű

10. Egy db terepfelvételre alkalmas geodéziai műszer rendelkezésre állása
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11. Két db terepi használatra alkalmas laptop

12. Két db terepi használatra alkalmas fényképezőgép

13. Egy db térinformatikai célú műholdas helymeghatározó eszköz (GNSS)

14. A dokumentáláshoz és az elsődleges feldolgozáshoz szükséges laptoponként 
rendelkezésre álló darabszámú jogtiszta szoftver

15. Régészeti feldolgozó munkára, régészeti leletanyag átmeneti tárolására alkalmas, őrzött 
ingatlan

16. Bármely időpontban rendelkezésre álló őrzött, felszerelt, legalább kerámia restaurálására 
alkalmas restaurátor műhely

17. 1.3. Intézmények és szervezetek pénzügyi feltételei

18. Legalább az akkreditáció megszerzését követő tizenkét hónapos időtartamra teljesíteni 
tudja a nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátással összefüggő pénzügyi 
kötelezettségeit

19. Rendelkezik a működéshez szükséges pénzügyi eszközökkel és igazolja, hogy a kérelme 
benyújtását követő tizenkét hónapos időszakban várható pénzügyi kötelezettségeit 
teljesíteni tudja

20. Nem szerepel az adóhiányosok, hátralékosok, vagy végrehajtási eljárás alatt álló adózók 
listáján és nincs hat hónapnál régebben lejárt adó-, vám-, járulékfizetési, illetve egyéb 
köztartozása, kivéve, ha a tartozás megfizetésére az illetékes hatósággal egyezséget 
kötött

21. A kérelem benyújtását megelőzően kötött szerződéseiből fakadó alvállalkozói díjakat 
határidőre megfizette az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint

22. Ellene sem csőd-, sem felszámolási eljárás nincs folyamatban

23. 1.4. Szervezetek pénzügyi feltételei

24. A vezető személyes megbízhatóságát kizárja, ha vezető volt olyan gazdálkodó 
szervezetnél, amelyet a cégbíróság megszüntetési eljárás során a cégjegyzékből törölt

25. A vezető személyes megbízhatóságát kizárja, ha a korábban vezetése alatt álló 
gazdálkodó szervezetet vezetői megbízatása alatt egészségvédelmi, munka-, vámjogi 
vagy örökségvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségeinek teljesítésében jelentkező 
súlyos vagy ismétlődő mulasztás miatt jogerősen elmarasztalták

26. A kérelmező szervezetnek a fentieken túl a feltáró intézmény igazolását csatolnia kell 
arról, hogy legalább három darab, egyenként 1 hektár területet elérő megelőző feltárás 
régészeti feladatellátásában közreműködött
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2. Az akkreditáció követelményrendszerén túl beszámítható többletfeltételek

A B C

1. 2.1. Személyi feltételek
Elért 

pontszám
Igazolás módja

2. További régész munkakörben foglalkoztatott, határozatlan idejű, 
vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább 
három év határozott idejű munkaviszonyban vagy közszolgálati 
jogviszonyban álló vagy az adott intézménnyel megbízási 
szerződésben álló régész végzettségű (MA) szakember: 15 pont/fő, 
de max. 21 pont/fő
a) legalább három év feltárási gyakorlattal rendelkező szakember: 
további 3 pont
b) ásatásvezetésre alkalmas: további 3 pont
c) több korszakra szakosodott: további 3 pont
d) régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó speciális képzettség: 
további 3 pont

Képzettséget igazoló okirat 
másolata, kinevezési okirat vagy 
munkaszerződés másolata, 
intézmény nyilatkozata 
a feltárásokról

3. További régésztechnikusi munkakörben foglalkoztatott, 
határozatlan idejű, vagy az akkreditációs kérelem beadásához 
képest legalább három év határozott idejű munkaviszonyban 
vagy közszolgálati jogviszonyban vagy az adott intézménnyel 
megbízási szerződésben álló szakember, aki legalább 
régésztechnikusi, régész (BA) oklevéllel vagy legalább három év 
szakmai gyakorlattal rendelkezik: 12 pont/fő, de max. 18 pont/fő
a) régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó speciális képzettség: 
további 3 pont
b) technikusi munkához szükséges speciális végzettség 
(különösen fotós, rajztanár, grafikus): további 3 pont

Képzettséget igazoló okirat 
másolata, kinevezési okirat vagy 
munkaszerződés másolata, 
intézmény nyilatkozata 
a feltárásokról

4. További restaurátori munkát ellátó,
a) felsőfokú szilikát szakképesítésű restaurátor, aki határozatlan 
idejű vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább 
három év határozott idejű szerződéssel vagy kinevezéssel 
rendelkezik vagy az adott intézménnyel megbízási szerződésben 
áll: 15 pont/fő
b) felsőfokú egyéb szakképesítésű restaurátor, aki határozatlan 
idejű vagy az akkreditációs kérelem beadásához képest legalább 
három év határozott idejű szerződéssel vagy kinevezéssel 
rendelkezik vagy az adott intézménnyel megbízási szerződésben 
áll: 12 pont/fő

Képzettséget igazoló okirat 
másolata, kinevezési okirat vagy 
munkaszerződés vagy vállalkozói 
szerződés másolata

5. A régészeti feladatellátáshoz bevonható egyéb szakember 
(antropológus, archeozoológus, régészeti geológus, 
térinformatikus stb.) rendelkezésre állása: 12 pont/fő 

Képzettséget igazoló okirat 
másolata, kinevezési okirat vagy 
munkaszerződés vagy vállalkozói 
szerződés másolata 

6. Projektmenedzser/kulturális menedzser logisztikai szakember 
rendelkezésre állása: 10 pont/fő 

Képzettséget igazoló okirat 
másolata, kinevezési okirat vagy 
munkaszerződés vagy vállalkozói 
szerződés másolata

7. Történelmi városmagok régészeti feladatellátásához szükséges 
műszaki ellenőr rendelkezésre állása: 12 pont/fő

Képzettséget igazoló okirat 
másolata, kinevezési okirat vagy 
munkaszerződés vagy vállalkozói 
szerződés másolata
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8. Az elsődleges leletanyag feldolgozásához szükséges további 
kapacitások rendelkezésre állása (pl. raktárkezelő, informatikus): 
8 pont/fő 

Képzettséget igazoló okirat 
másolata, kinevezési okirat vagy 
munkaszerződés vagy vállalkozói 
szerződés másolata

9. További kiállítható csapatok rendelkezésre állása (1 régész, 
3 technikus, 1 autó, laptop, fényképezőgép a vonatkozó 
feltételeknek megfelelően) megléte:
a) saját kapacitásból kiállítható csapat: 120 pont/csapat
b) gyűjtőterületében érintett feltárási jogú intézménnyel kötött 
együttműködési megállapodás alapján kiállítható csapat: 
100 pont/csapat
c) más feltárási jogú intézménnyel, szervezettel kötött 
együttműködési megállapodás alapján: 80 pont/csapat

saját kapacitás esetén:
képzettséget igazoló okirat 
másolata, kinevezési okirat vagy 
munkaszerződés másolata
együttműködési megállapodás

10. 2.2. Tárgyi feltételek

11. Fémkereső: 15 pont, max. 30 pont cégszerű igazolás a rendelkezésre 
állásról

12. Geofizikai felmérés eszközei (magnetométer, elektromos 
mérőállomás, földradar stb.): 30 pont/eszköz, max. 60 pont

cégszerű igazolás a rendelkezésre 
állásról 

13. Rendelkezésre álló lakókocsi, konténer: 20 pont/eszköz, max. 60 
pont 

cégszerű igazolás a rendelkezésre 
állásról

14. Terepi munkavégzésre alkalmas további jármű: 20 pont/gépjármű, 
max. 60 pont
Összkerék meghajtás: 5 pont/gépjármű, max. 15 pont

lízing szerződés, törzskönyv, 
forgalmi engedély, cégszerű 
igazolás a rendelkezésre állásról

15. Légifotó készítésére alkalmas műszaki berendezés: 30 pont cégszerű igazolás a rendelkezésre 
állásról

16. 3D-s koordináták meghatározására képes mérőállomás, illetve 
földi lézerszkenner: 30 pont

cégszerű igazolás a rendelkezésre 
állásról

17. 2.3. Egyéb feltételek

18. Területiség:
Gyűjtőterületén érintett területi múzeum bevonása: 50 pont

együttműködési megállapodás

19. Elért pontszám mindösszesen:

3. melléklet a 14/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

Az akkreditáció személyi feltételeinek igazolására szolgáló okiratok jegyzéke

a) A  4.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti feltételek esetén az  igazolás módja: végzettséget igazoló okiratok 
egyszerű másolata, aláírt, eredeti szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a  szakmai tapasztalatra vonatkozó 
adatokat (felelősségi körrel, referencia megnevezésével), publikációs jegyzéket, egyéb tudományos 
tevékenységek felsorolását, továbbá gazdálkodó szervezetek esetében eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
a büntetlen előélet, valamint annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

b) A  4.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti feltétel igazolásának módja: aláírt, eredeti rendelkezésre állási 
nyilatkozat, cégszerűen aláírva (vagy amennyiben a  nyilatkozatot adó nem gazdálkodó szervezet, teljes 
bizonyító erejű magánokirat egyéb formájában).

c) A 4. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti feltétel igazolásának módja: szerződés, rendelkezésre állási nyilatkozat 
egyszerű másolata.

d) Az  akkreditációs tevékenységeknek a  kérelmező szervezetén kívüli más személyek vagy szervezetek által 
történő biztosítása, illetve ilyen személyek vagy szervezetek által történő végzése esetén cégszerűen aláírt, 
eredeti nyilatkozat arról, hogy a polgári jogi szerződés alapján igénybe vett szervezetek, személyek szakmai 
alkalmasságáról teljes körűen meggyőződött.
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4. melléklet a 14/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

Az akkreditáció tárgyi feltételeinek igazolására szolgáló okiratok jegyzéke

a) Az 5. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti feltétel igazolásának módja: saját tulajdon esetében forgalmi 
engedély egyszerű másolata, nem saját tulajdon esetében a  használatról szóló szerződés és forgalmi 
engedély egyszerű másolata, valamint a  használatba adó részéről cégszerűen aláírt (vagy amennyiben 
a  használatba adó nem gazdálkodó szervezet, akkor teljes bizonyító erejű magánokirat egyéb formájában 
készült), eredeti rendelkezésre állási nyilatkozat.

b) Az 5. § (1) bekezdés a) pont ab)–af ) alpontja szerinti feltételek igazolásának módja: cégszerűen aláírt (vagy 
amennyiben a használatba adó nem gazdálkodó szervezet, akkor teljes bizonyító erejű magánokirat egyéb 
formájában készült), eredeti rendelkezésre állási nyilatkozat.

c) Az 5. § (1) bekezdés b)–c) pontja szerinti feltételek igazolásának módja: tulajdoni lap vagy bérleti szerződés 
egyszerű másolata vagy a  befogadó múzeummal kötött bérleti, illetve rendelkezésre állási megállapodás 
egyszerű másolata).

d) Az  eszközöknek a  kérelmező szervezetén kívüli más személyek vagy szervezetek által történő biztosítása, 
illetve az  akkreditációs tevékenységek ilyen személyek vagy szervezetek által történő végzése 
esetén cégszerűen aláírt, eredeti nyilatkozat arról, hogy az  üzemeltetésre átvett eszközök műszaki és 
szakmai megfelelőségéről, valamint a  polgári jogi szerződés alapján igénybe vett szervezetek szakmai 
alkalmasságáról teljes körűen meggyőződött.

5. melléklet a 14/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

Az akkreditáció pénzügyi feltételeinek igazolására szolgáló okiratok jegyzéke

 1. Intézmények esetében:
a) az intézmény vagy fenntartó nyilatkozata arról, hogy az akkreditáció időtartama alatt a 4. §-ban és az 5. §-ban 

meghatározott személyi és tárgyi feltételeket biztosítja, és az intézmény éves költségvetésének tervezésekor 
a 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti pénzügyi kötelezettségre figyelemmel lesz;

b) az intézmény vagy a fenntartó nyilatkozata a 6. § (1) bekezdés b) pontjának való megfelelésről.
 2. Szervezetek esetében:

a) a kérelem benyújtását megelőző két hitelesen lezárt üzleti évre – ha a szervezetnek még nincs két hitelesen 
lezárt üzleti éve, abban az  esetben az  első hitelesen lezárt üzleti évre – vonatkozó, a  számvitelről szóló 
törvény előírásai szerint elkészített – a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó – éves beszámolója egyszerű 
másolatban;

b) az  engedély iránti kérelem benyújtásának évére és az  azt követő üzleti évre vonatkozó, könyvvizsgáló által 
ellenőrzött üzleti terv egyszerű másolatban, amely mérleg-tervet, eredménykimutatás-tervet és cash 
flow-tervet is tartalmaz;

c) a  szervezet vezetőjének cégszerűen aláírt, eredeti nyilatkozata, amely dokumentumokkal alátámasztva, 
indokolással ellátva tartalmazza, hogy a  szervezet múltbeli pénzügyi helyzetére és a  működési és üzleti 
tervére alapozva legalább tizenkét hónapig meg tud felelni a  pénzügyi teljesítőképességgel kapcsolatos 
kötelezettségeknek;

d) pénzintézet eredeti nyilatkozata a kérelmező fizetés és hitelképességéről (pl. bankinformáció, a számlavezető 
bank nyilatkozata az ügyfél fizetési fegyelméről, sorbanállásairól, fizetési kötelezettségei teljesítéséről);

e) eredeti könyvvizsgálói nyilatkozat, amely dokumentumokkal alátámasztva, indokolással ellátva tartalmazza, 
hogy a  szervezet múltbeli pénzügyi helyzetére és a  működési és üzleti tervére alapozva legalább tizenkét 
hónapig meg tud felelni a pénzügyi teljesítőképességgel kapcsolatos kötelezettségeknek;

f ) a  kérelmező eredeti, cégszerűen aláírt nyilatkozata, hogy a  társaságnak nincs hat hónapnál régebbi lejárt 
tartozása (figyelemmel az esetleges egyezségi iratra is a tartozások megfizetésére).
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6. melléklet a 14/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

A 6. § (4) és (6) bekezdésében meghatározott feltételek igazolására szolgáló okiratok jegyzéke

a) A  személyes megbízhatóságot kizáró okokra vonatkozóan a  vezető tisztségviselő eredeti, cégszerűen aláírt 
nyilatkozata teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

b) A 6. § (6) bekezdésében meghatározott feltétel igazolására a szerződő partner által kiadott eredeti igazolás, 
mely tartalmazza a  kérelmező által elvégzett feladat időtartamát (év, hónap pontossággal), helyét, 
a  feltárással érintett terület nagyságát, a  feladat rövid leírását, valamint a  szerződésszerű teljesítésre utaló 
nyilatkozatot.

A földművelésügyi miniszter 7/2015. (III. 11.) FM rendelete
a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1.  átlagos állategység: a  tárgynegyedéves kérelmekben megjelölt állategységek támogatási évre vonatkozó 

átlaga;
2.  nagyvállalkozás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének alkalmazásában 

a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos 
kategóriáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU 
bizottsági rendelet (a  továbbiakban: mezőgazdasági csoportmentességi rendelet) I. számú mellékletében 
meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozás;

3.  támogatási év: tárgyév április 1-jétől a tárgyévet követő év március 31-éig tartó időszak;
4.  tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve;
5. tárgynegyedévek:  I.: a támogatási év április 1-jétől június 30-áig;
    II.: a támogatási év július 1-jétől szeptember 30-áig;
    III.: a támogatási év október 1-jétől december 31-éig;
    IV.: a támogatási év január 1-jétől március 31-éig
 tartó időszak;
6.  tartási hely: bármely olyan, egy járványügyi egységet képező létesítmény, építmény, vagy fedetlen gazdaság 

esetén bármely olyan hely, ahol a 7–8. pont szerinti állatokat állandó vagy időszakos jelleggel tartanak, vagy 
ahol ilyen állatok tartózkodnak;

7.  tenyészkoca: nőivarú sertés az első fialás után;
8.  tenyésztésbe fogott süldő: ivarérett, fedeztetett vagy termékenyített nőivarú sertés, az első fialásig.

2. A támogatás nyújtásának feltételei

2. § (1) E  rendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesítése esetén vissza nem térítendő állami támogatás vehető 
igénybe a tenyészkoca és a tenyésztésbe fogott süldő (a továbbiakban együtt: tenyészkoca) tartása során
a) az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely,
b) a szén-dioxid és az ammónia tartalomra ajánlott érték 5%-kal történő csökkentése,
c) a gazdálkodási gyakorlat során a kártevők okozta szennyeződések megakadályozásának,
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d) naponta legalább 9 órán át természetes vagy legalább 11 órán át mesterséges fény, vagy
e) a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz
(a továbbiakban együtt: tevékenység)
biztosítására.

 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt tevékenységek együttesen vagy külön-külön is támogathatóak.
 (3) A  támogatás állategység alapján, tevékenységenként igényelhető. A  tenyészkoca egyedenként 0,5 állategységnek 

felel meg.
 (4) A  támogatásban részesülő tenyészkocák számát a  tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes 

adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti (a  továbbiakban: TIR 
rendelet) országos adatbázisba bejelentett tenyészkoca létszám alapján kell meghatározni.

 (5) E rendelet szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, valamint a személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes személy  
– ideértve a külön törvényben meghatározott családi gazdálkodót is – (a továbbiakban együtt: ügyfél) jogosult, aki 
vagy amely
a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a  továbbiakban: Tv.) 28.  § (3)  bekezdése 
szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett vagy legkésőbb a  támogatási kérelem 
benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Tv. alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági 
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,
bb) nem minősül az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6.  §-ában 
meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bc) megfelel az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

bd) az  érintett termékpályán működő, olyan államilag elismert termelői csoport, tenyésztő szervezet, 
terméktanács vagy szakmaközi szervezet tagja, amely nyitott tagsággal rendelkezik,

be) a  mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó 
szabályokról szóló miniszteri rendelet szerint közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági 
termelőnek minősül,

c) nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, 
amely a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította,

d) eleget tesz a  sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 
116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet előírásainak,

e) eleget tesz a TIR rendelet előírásainak,
f ) valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja 

az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat,
g) a támogatási alapot képező tenyészkoca tartását saját kockázatára végzi,
h) vállalja a támogatott tevékenységnek – a támogatási kérelem benyújtásától számított – legalább öt éven át 

történő folytatását,
i) a b)–h) pontban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik.

 (6) A támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett tevékenység nem támogatható.

3. Támogatási keret, a támogatás forrása

3. § (1) E rendelet alapján támogatás az adott támogatási évben legfeljebb 8,62 milliárd forint összegig nyújtható.
 (2) A támogatás folyósítását az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium 

fejezeti kezelésű, 10032000-01220191-51200002 számú Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat-
felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.
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4. A támogatási kérelem benyújtása

4. § (1) A  támogatási kérelmet a  támogatási évet megelőző március 16-ától március 31-éig a  Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett, az 1. melléklet szerinti 
adattartalmú nyomtatványon kell benyújtani. Egy támogatási évre kizárólag egy támogatási kérelem nyújtható be. 
Határidőn túl benyújtott támogatási kérelem esetén az adott támogatási évben nem vehető igénybe támogatás.

 (2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) az  állattartó telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi igazgatóságának (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatóság) igazolását az ügyfél által – a  támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig – az adott tartási 
hely a Tenyészet Információs Rendszerbe (a  továbbiakban: TIR) bejelentett tenyészkoca férőhely kapacitása 
alapján megállapított maximálisan tarható tenyészkoca létszámról darabszámban kifejezve,

b) a 2. § (5) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti tagságról szóló igazolás eredeti példányát.
 (3) Az  ügyfélnek a  támogatási kérelmében meg kell jelölnie a  támogatási évben vállalni kívánt tevékenységeket, 

valamint az egyes tevékenységekhez kapcsolódó állategységeket egy tizedes jegy pontossággal.
 (4) Nagyvállalkozásnak minősülő ügyfél a  2.  § (5)  bekezdésben meghatározottak teljesítése mellett a  támogatási 

kérelemhez köteles csatolni a  2.  melléklet szerinti, a  támogatás igénybevételével előálló és a  támogatás 
igénybevétele nélkül várható helyzetére vonatkozó elemzés (a  továbbiakban: elemzés) alapján az  élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatóság álláspontját arról, hogy részvétele a támogatási programban indokolt.

 (5) Amennyiben az  adott támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igény 
meghaladja az  adott támogatási évre rendelkezésre álló költségvetési forrás összegét, úgy az  adott támogatási 
évre az  ügyfél részére legfeljebb megállapítható támogatás összege a  túllépés mértékével arányosan csökken 
(a továbbiakban: visszaosztás).

 (6) A támogatási kérelmet az MVH a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő hatvan napon belül 
bírálja el.

5. A kifizetési kérelem benyújtása

5. § (1) A  támogatási év négy tárgynegyedévből áll, és a  támogatás az  adott támogatási év vonatkozásában legfeljebb 
négy részletben fizethető ki. Egy ügyfél egy tárgynegyedévre vonatkozóan kizárólag egy kifizetési kérelmet 
nyújthat be a 3. melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közleményben 
közzétett kifizetési kérelem nyomtatványon. A kifizetési kérelemben kizárólag a  támogatási kérelemben megjelölt 
és az MVH által jóváhagyott tartási helyre, illetve tevékenységekre vonatkozó igények szerepelhetnek. A támogatási 
kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, illetve tevékenységekre vonatkozó kifizetési igényt az MVH elutasítja.

 (2) A kifizetési kérelem
a) az első tárgynegyedévre vonatkozóan az adott támogatási év július 1–31.;
b) a második tárgynegyedévre vonatkozóan az adott támogatási év október1–31.;
c) a harmadik tárgynegyedévre vonatkozóan az adott támogatási év január 1–31.;
d) a negyedik tárgynegyedévre vonatkozóan az adott támogatási évet követő április 1–30.
közötti időszakban nyújtható be az  (1)  bekezdésben meghatározottak szerint. A  kifizetési kérelem benyújtásra 
vonatkozó határidő jogvesztő.

 (3) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a) az egyes tevékenységeknél előírt dokumentumokat,
b) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak

ba) a  2.  § (5)  bekezdés f )  pontja szerinti állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségeknek való 
megfelelésről, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról szóló igazolását, 
valamint

bb) az  érintett tenyészetnek az  adott tárgynegyedév záró napjáig a  TIR-be bejelentett, a  2.  § 
(4) bekezdés szerint megállapított tenyészkocák létszámát is tartalmazó igazolását,

c) az állatállományt felügyelő vagy kezelő állatorvos (a  továbbiakban: kezelő állatorvos) igazolását arról, hogy 
az ügyfél az adott tevékenységre vonatkozó feltételeket teljesítette.

 (4) Az  adott tárgynegyedévre vonatkozó kifizetési kérelmekben foglalt jogos igények alapján legfeljebb a  teljes 
támogatási évre rendelkezésre álló forrás egynegyede fizethető ki.
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 (5) Amennyiben az  adott tárgynegyedévben a  jogos igény a  (4)  bekezdés szerinti forrás összeget meghaladja, úgy 
az  adott tárgynegyedévben az  ügyfél részére legfeljebb megállapítható támogatás összege a  túllépés mértékével 
visszaosztásra kerül. Amennyiben a  visszaosztással érintett negyedévet követően a  jogos negyedévi igények 
kifizetésén túl az adott tárgynegyedévi támogatási forrás rendelkezésre áll, úgy a visszaosztással érintett negyedévi 
jogos igények a következő negyedévben fizethetők ki.

 (6) Amennyiben a  tárgynegyedévre vonatkozó jogos igények kifizetését követően forrás-maradvány keletkezik, úgy 
a  maradvány összege – az  (5)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  következő tárgynegyedévre meghatározott 
forrás összegét növeli.

 (7) Az  MVH az  adott tárgynegyedévre vonatkozó kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló határidő utolsó 
napját követő hatvan napon belül dönt az  adott tárgynegyedévre vonatkozó jogos igényekről és intézkedik 
a tárgynegyedévre vonatkozó jogos összeg kifizetéséről.

 (8) A támogatási év lezárását követően az MVH tájékoztatja az ügyfelet az érintett támogatási évben igénybe vett teljes 
támogatás összegéről és az ahhoz kapcsolódó átlagos állategységéről.

 (9) A  beérkezett támogatási kérelmekről, az  adott tárgynegyedévre jóváhagyott igényekről, továbbá a  kifizetett 
támogatás összegéről az MVH tájékoztatást küld a miniszternek.

6. Nagyobb férőhely biztosítása

6. § (1) Ezen tevékenység alapján az  az ügyfél jogosult támogatásra, aki vagy amely a  tenyészkoca tartása során 
a  mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet  
[a továbbiakban: 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet] 2. számú melléklet 1.2.2.  pontjában meghatározott nagyságú 
férőhelynél legalább 10%-kal nagyobb alapterületet biztosít állategyedenként.

 (2) A támogatás mértéke állategységenként, tárgynegyedévente tizenkétezer forint.
 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti feltétel teljesítését a  kezelő állatorvos támogatási évente legalább egy alkalommal, 

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján vezetett állomány-nyilvántartás 
szerinti állatlétszám és az  engedélyezett építési engedély szerinti istálló méret alapján, vagy az  istálló méretére 
vonatkozó alaprajz alapján, vagy az  állattartó telep fekvése szerint illetékes általános építésügyi hatóságnak 
az istálló méretre vonatkozó hatósági bizonyítványa alapján vizsgálja.

 (4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell:
a) az  adott támogatási évre vonatkozó – ezen tevékenység tekintetében – első tárgynegyedévi kifizetési 

kérelemhez a Magyar Építész Kamara Tervezői Névjegyzékében szereplő kamarai tag által készített, az istállók 
méretét is tartalmazó alaprajz másolati példányát, vagy az állattartó telep fekvése szerint illetékes általános 
építésügyi hatóságnak az istálló méretre vonatkozó hatósági bizonyítványát.

b) a  kezelő állatorvos igazolását az  (1)  bekezdésben meghatározott feltétel teljesítéséről, valamint 
a  (3)  bekezdés szerinti vizsgálatokról. Az  igazoláson fel kell tüntetni annak időbeli hatályát. Az  adott 
támogatási év első tárgynegyedévére vonatkozó igazolás kelte nem lehet korábbi a  támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjánál.

7. Az előírt mikroklíma paraméterektől jobb értékek biztosítása

7. § (1) Ezen tevékenység alapján az  az ügyfél jogosult támogatásra, aki vagy amely biztosítja, hogy az  istállóban 
a szén-dioxid koncentráció a 2850 ppm, az ammónia koncentráció a 9,5 ppm értéket nem haladja meg.

 (2) A támogatás mértéke állategységenként, tárgynegyedévente ezerkilencszáz forint.
 (3) A  kifizetési kérelemhez csatolni kell a  szén-dioxid és ammónia méréséről tárgynegyedévente készült, a  kezelő 

állatorvos által ellenjegyzett jegyzőkönyv másolatát. Az  adott támogatási év első tárgynegyedévére vonatkozó 
jegyzőkönyv kelte nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtásának időpontjánál.

8. A gazdálkodási gyakorlat során a kártevők okozta szennyeződések megakadályozása

8. § (1) Ezen tevékenység alapján az  az ügyfél jogosult támogatásra, aki vagy amely vállalja, hogy az  Állat-egészségügyi 
Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. § (3) bekezdése szerinti, a kártevők 
folyamatos ellenőrzésére, illetve felszámolására irányuló intézkedésen túl az  állattartó tartási helyein a  légyirtást 
az év során folyamatosan alkalmazza.

 (2) A támogatás mértéke állategységenként, tárgynegyedévente kétezer-kétszáz forint.
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 (3) A  kifizetési kérelemhez csatolni kell a  kártevők okozta szennyeződések megakadályozására tett intézkedés 
gyakoriságáról tárgynegyedévente készült, a  kezelő állatorvos által ellenjegyzett jegyzőkönyv másolatát. Az  adott 
támogatási év első tárgynegyedévére vonatkozó jegyzőkönyv kelte nem lehet korábbi a  támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjánál.

9. Megnövelt fényerő biztosítása

9. § (1) Ezen tevékenység alapján az az ügyfél jogosult támogatásra, aki vagy amely vállalja, hogy a 32/1999. (III. 31.) FVM 
rendelet 2. számú melléklet 1.14 pontjában meghatározott fényerőt meghaladóan, naponta legalább 9 órán át 
természetes, vagy legalább 11 órán át 50 lux/m2 mesterséges fényt biztosít a tenyészkoca tartási helyén.

 (2) A támogatás mértéke állategységenként, tárgynegyedévente ezerhétszáznegyven forint.
 (3) A kifizetési kérelemhez csatolni kell a megnövelt fényerő biztosításának alkalmazásáról tárgynegyedévente készült, 

a  kezelő állatorvos által ellenjegyzett jegyzőkönyv másolatát. Az  adott támogatási év első tárgynegyedévére 
vonatkozó jegyzőkönyv kelte nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtásának időpontjánál.

10. Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása

10. § (1) Ezen tevékenység alapján az  az ügyfél jogosult támogatásra, aki vagy amely a  tenyészkoca takarmányozásához  
– a 4. mellékletben előírt dokumentumokkal igazolt – az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 
szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő minőségű vizet használ.

 (2) A támogatás mértéke állategységenként, tárgynegyedévente ezernégyszázötven forint.
 (3) Az  ügyfélnek az  általa takarmányozáshoz használt víz (1)  bekezdés szerinti feltételnek való megfelelését évente 

ellenőriztetnie kell ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratóriummal.
 (4) A  kifizetési kérelemhez csatolni kell a  4.  mellékletben meghatározott dokumentumok valamelyikét. Az  adott 

támogatási évre vonatkozó vízvizsgálat elvégzésének időpontja nem lehet korábbi a  támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjánál.

 (5) Az  ügyfél a  sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM 
rendelet 7.  § (4)  bekezdése szerinti igazolást is csatolhatja, amennyiben az  megfelel a  (4)  bekezdésében foglalt 
követelményeknek.

11. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §  E rendelet a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott 
állami támogatásokról szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás állatjóléti 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 1.1.5.2 alfejezetének végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

13. §  A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.)  
VM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „2014. évben” szövegrész helyébe a „2015. évben” szöveg lép.

14. §  A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. 
(IV. 29.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „2014. évben” szövegrész helyébe a „2015. évben” szöveg lép.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 7/2015. (III. 11.) FM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma

 1. Az ügyfél azonosítására szolgáló adatok.
 2. A mezőgazdasági termelő vállalkozás mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete 

(KKV besorolása).
 3. A tevékenységgel érintett tartási hely(ek) adatai.
 4. A támogatással érintett öt évre vonatkozó tevékenység kezdő és befejező éve.
 5. A tevékenységekre vonatkozó kötelezettségvállalás és a  hozzá kapcsolódó tenyészkoca darabszám, valamint 

állategység – egy tizedes jegy pontossággal – megjelölése tartási helyenként.
 6. A tevékenység megvalósításához szükséges, tervezett támogatás összege.
 7. Nyilatkozatok.
 8. Keltezés, ügyfél (cégszerű) aláírása.
 9. Mellékletek

9.1 az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság igazolása az ügyfél által a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjáig a TIR-be bejelentett kocaférőhely kapacitásról, darabszámban kifejezve,

9.2 a 2. § (5) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti tagságról szóló igazolás eredeti példánya,
9.3 nagyvállalkozásnak minősülő ügyfél esetén az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság 

álláspontja arról, hogy részvétele a támogatási programban indokolt.

2. melléklet a 7/2015. (III. 11.) FM rendelethez

A 4. § (4) bekezdéséhez kapcsolódó elemzéshez szükséges adatok

E rendelet 2. § 

(1) bekezdés a)–e) pontja 

szerinti tevékenységek 

megvalósítása nélkül

E rendelet 2. § 

(1) bekezdés a)–e) pontja 

szerinti tevékenységek 

megvalósításával 

támogatás nélkül 

E rendelet 2. § 

(1) bekezdés a)–e) pontja 

szerinti tevékenységek 

megvalósításával 

támogatással 

Foglalkoztatottak létszáma
fő

Támogatásban érintett állatlétszám
ÁE

Üzemi tevékenység eredménye
ezer Ft

minőségi adatok
– verekedések, kimarások
gyakorisága (%-ban)
– elhullások száma ÁE
– csökkent értékű értékesítés száma ÁE
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3. melléklet a 7/2015. (III. 11.) FM rendelethez

A kifizetési kérelem adattartalma és a csatolandó mellékletek

 1.  Az ügyfél azonosítására szolgáló adatok.
 2.  A támogatási igény

2.1  a  tárgynegyedév zárónapján a  tenyészkoca tényleges darabszáma és állategysége egy tizedes jegy 
pontossággal,

2.2  az 6–10. § szerinti tevékenységek és az egyes tevékenységekre igényelt összeg megjelölése.
 3.  A kifizetési kérelemben igényelt támogatás összege (Ft).
 4.  Nyilatkozatok.
 5.  Keltezés, ügyfél (cégszerű) aláírása.
 6.  Keltezés, állatállományt kezelő állatorvos aláírása.
 7.  Mellékletek

7.1  a kezelő állatorvos igazolása arról, hogy a kérelemben megjelölt támogatási igény megalapozott,
7.2  az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak az  állategészségügyi nyilvántartási 

kötelezettségek, valamint az  állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról szóló, az  érintett 
tenyészetnek az  adott tárgynegyedév zárónapjáig a  TIR-be bejelentett, a  2.  § (4)  bekezdés szerint 
megállapított tenyészkoca-létszámát is tartalmazó igazolása,

7.3  az egyes tevékenységeknél előírt dokumentumok.

4. melléklet a 7/2015. (III. 11.) FM rendelethez

A takarmányozáshoz használt itatóvíz ivóvíz minőségének feltételei
A takarmányozáshoz használt itatóvizet ivóvíz minőségűnek kell tekinteni, ha az  ügyfél a  kifizetési kérelemhez 
csatolja:
a) az  akkreditált laboratórium vizsgálati eredményét arról, hogy az  itatásra használt víz az  ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében 
a  víz nyerési módjától függően meghatározott határértékek tekintetében megfelel az  ivóvíz minőségi 
követelményeinek az alábbi paraméterek vonatkozásában:
1.  mikrobiológiai vizsgálatok: E. coli, telepszám 20 °C-on,
2.  kémiai vizsgálatok: szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetőképesség, valamint

b) nyilatkozatot arról, hogy a  víznyerőhely megfelelően van kialakítva, biztosítva ezzel az  itatóvíz 
szennyeződésének megakadályozását, vagy

c) a  vízszolgáltató írásos nyilatkozatát – amely nem lehet korábbi a  támogatási kérelem benyújtásának 
idejénél – arról, hogy az általa szolgáltatott víz ivóvíz minőségű, ha az állattartó telepen az állatok vízellátása 
vezetékes vízhálózatról történik.
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A nemzeti fejlesztési miniszter 10/2015. (III. 11.) NFM rendelete
a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, 
az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet, valamint a Belvízi 
Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet 
módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 22. pontjában,
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a következőket rendelem el:

1. A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége 
feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 
módosítása

1. §  A  belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, 
az  üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet (a  továbbiakban: R.) 8.  §-a 
a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A nemzeti víziúton közlekedő, 20 méternél rövidebb személyhajók üzemképességét tanúsító bizonyítványba 
be kell jegyezni az engedélyezett vonalszakaszt vagy vízterületet.”

2. §  Az R. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Elismert hajóosztályozó társaság előírásai szerint vagy a BHMFE alapján kell vizsgálni, ellenőrizni és tanúsítani
a) a kizárólag Magyarország belvízi útjain üzemelő
aa) kompok,
ab) úszóművek,
ac) a 20 méter hajótesthosszt és a 20 tonna hordképességet el nem érő személyhajónak nem minősülő hajók,
ad) személyhajónak nem minősülő, de személyszállításra szolgáló kishajók,
ae) szolgálati, valamint gazdasági célú hajózási tevékenység végzésére szolgáló kishajók,
b) a 2. és 4. zónában, valamint a Fertő tó és Velencei-tó területén üzemeltetett úszómunkagépek
megfelelőségét.”

3. §  Az R. 15. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„k) a  Bizottság 2013/49/EU irányelve (2013. október 11.) a  belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények 
megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról.”

4. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  Az  R. 11.  § (2)  bekezdésében az „előírásai szerint” szövegrész helyébe az „előírásai vagy a  Belvízi Hajók Műszaki 
Felügyeleti Előírásai (a továbbiakban: BHMFE) szerint” szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti az R. 2. melléklet 1. 02 cikk 2. pont záró szövegrészében a „terjed ki” szövegrész.

2. A Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló  
29/2003. (V. 8.) GKM rendelet módosítása

7. §  A  Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet 6.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ez  a  rendelet a  víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 58/A.  §-ában foglaltakkal együtt a  következő 
európai uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
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a) a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló belvízi flottakapacitási politikáról szóló, 1999. március 29-i 718/99/EK tanácsi 
rendelet,
b) a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról szóló 718/99/EK tanácsi rendelet 
módosításáról szóló, 2014. május 15-i 546/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.”

3. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § (1) Ez  a  rendelet a  belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv II.  mellékletének módosításáról szóló 2013. október 11-i 2013/49/EU bizottsági 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez  a  rendelet a  belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról szóló  
718/99/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 546/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 10/2015. (III. 11.) NFM rendelethez

Az R. 2. melléklet 2. Fejezet 2.18 cikk 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A hajózási hatóság az európai hajóazonosító számot a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény szerint kezeli 
és jegyzi be a Bizottság hajóadatbázisába.”



2456 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 29. szám 

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.


	2015. évi VI. törvény
	egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról*

	2015. évi VII. törvény
	a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

	A Kormány 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelete
	a kulturális örökség védelmével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelete
	a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 13/2015. (III. 11.) MvM rendelete
	a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 14/2015. (III. 11.) MvM rendelete
	a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről

	A földművelésügyi miniszter 7/2015. (III. 11.) FM rendelete
	a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről

	A nemzeti fejlesztési miniszter 10/2015. (III. 11.) NFM rendelete
	a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet, valamint a Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes sz


		2015-03-11T18:35:30+0100
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




