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KÉRŐLAP 
 

Nyilvántartásban szereplő adat szolgáltatásához 
(világörökségi terület/világörökségi várományos terület) 

A kérelmező neve: ............................................................................................................  

A kérelmező címe: ............................................................................................................  

A kérelmező telefonszáma:................................................................................................  

A kérelem tárgya (terület/ingatlan azonosítása): 

Megye: ............................................ ...        Helység:1 ......................................................  

Cím (utca, házszám, dűlő, határrész, stb.) ..........................................................................  

Ingatlan helyrajzi szám .................................................................................................. -n  

 
Az alábbi adatok szolgáltatása2: 
A kérelem tárgyában szereplő területet vagy ingatlant érintő világörökségi 
helyszín(ek)/világörökségi várományos helyszín(ek) azonosító és az örökségvédelem 
szempontjából fontos adatai: 
 
1. A  helyszín megnevezése, névváltozata(i) 
2. A  helyszín védettségi jellege 
 
Az adatkérés indoka:  
a) hivatalos (pl. hatósági eljárás, rendezési terv, szabályozás, pályázat, stb.) 
b) magán (pl. telekalakítás, adásvétel, építkezés, egyéb fejlesztés, stb.) 
 

Kelt, ………………………….     ………év  ……………………….hó ……..nap 
 
 ……………………… 

kérelmező aláírása 
Melléklet: 
Díj befizetését igazoló csekk másolata 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Budapesten kerület is. 
2 A megfelelő rész aláhúzandó 
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Tájékoztató 
 

1. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § e) pontjában 
foglaltak szerint a hatóság központi hatósági nyilvántartást vezet a világörökségi és a 
világörökségi várományos helyszínekről. 

 
2. Ugyanezen törvény 72. § (1) bekezdése szerint a nyilvántartás a védettség 

fennállására vonatkozó adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül. 
 

3. A kulturális örökség védelme érdekében a nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartás 
egyes adataihoz való hozzáférést miniszteri rendelet alapján korlátozhatja. 
 

 
4. A Korm. rendelet 10. § (1)-(2) bekezdése értelmében nyilvántartást vezető hatóság a 

nyilvántartásban szereplő adataiból kérelemre adatot szolgáltat. A kérelem 
benyújtásakor igazolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését vagy a Kötv. 
72. § (5) bekezdése szerinti díjmentességet. 
A régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté 
nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi 
elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. (III.11.) MvM rendelet. 6. § (3)-
(4) bekezdésében a díj mértéke legfeljebb öt adattétel esetén kérelmenként 2200 Ft. 
Ötnél több adat esetén a díj tételenként 220 forinttal növekszik. Ha az 
adatszolgáltatás valamely településrendezési eszköz (helyi építési szabályzat, 
szabályozási (keret) terv, településrendezési terv) elkészítéséhez szükséges, úgy a 
díjtétel egységesen 5000 Ft. A díjat a Miniszterelnökség 10032000-00294889-
00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára készpénz-
átutalási megbízással vagy átutalási megbízással kell befizetni. A díj megfizetésének 
igazolását a kérelem benyújtásakor igazolni, illetve mellékelni kell, avagy 
illetékmentesség esetén arról nyilatkozni szükséges. 

 
5. A kérőlapot elektronikusan a nyilvántartást vezető hatóság nyi@me.gov.hu e-mail 

címére, hagyományos postai úton az 1357 Budapest, Pf. 6. címre kell benyújtani. 
 


