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ADATLAP MŰEMLÉKI ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSBA 

VÉTELÉHEZ 

 

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 
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*9. Az építmény (együttes) állapota: kifogástalan, felújított; jó, átlagos; közepes (főként esztétikai 

hibákkal); pusztuló (szerkezeti károsodás nyomaival) 

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) 
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Tájékoztató 

Készült a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. melléklete alapján. Az adatlapot kérjük kitöltve a 
nyilvántartást vezető hatóság nyi@me.gov.hu e-mail címére, hagyományos postai úton az 1357 
Budapest, Pf. 6. címére beküldeni. 

A műemléki értéknek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti központi nyilvántartásba vételét a Korm. rendelet 8. §-ában 
meghatározottak szerint kell lefolytatni. 

(1) A műemléki érték központi, közhiteles nyilvántartásba vétele vagy a nyilvántartásból való 
törlése (a továbbiakban együtt: műemléki érték nyilvántartása) a 3. mellékletben meghatározott 
adattartalom benyújtásával a nyilvántartást vezető hatóságnál kezdeményezhető. 

(2) A műemléki érték nyilvántartására vonatkozó eljárás hivatalból indul. 

(3) A műemléki érték nyilvántartása ügyében ügyfélnek minősül a kezdeményezéssel érintett 
ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi joggyakorlója, vagyonkezelője, társasház esetén tulajdonosi 
közössége, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

(4) A műemléki érték nyilvántartására irányuló kezdeményezés esetén a műemléki érték 
elhelyezkedése szerint illetékes hatóság adatszolgáltatása kérhető a műemléki értékek 
meghatározása céljából. 

(5) Ha a műemléki érték nyilvántartására irányuló kezdeményezést a hatóság nyújtja be, a 3. 
mellékletben meghatározott adattartalmat teljeskörűen kell megadni. 

(6) Műemléki érték nyilvántartása csak értékvizsgálati dokumentáció elkészítését követően 
történhet. Az értékvizsgálati dokumentáció felvételét csak szakértői jogosultsággal rendelkező 
szakértő végezheti, kötelező adattartalmát a 4. melléklet határozza meg. 

(7) Ha a műemléki érték nyilvántartását kezdeményező nem ügyfél, a nyilvántartást vezető 
hatóság a döntéséről értesíti a kezdeményezőt. 

(8) A nyilvántartást vezető hatóság az 5. mellékletben meghatározott adattartalmú értékleltár 
felvételéről gondoskodik 

a) a műemléki érték nyilvántartásáról szóló bejegyzését követő egy éven belül, de legkésőbb a 
műemlékké nyilvánítás előkészítése során, 

b) a Kötv. 92. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartott műemléki érték esetében az átminősítést 
követő öt éven belül. 

    


