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KÉRŐLAP
NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADAT SZOLGÁLTATATÁSHOZ 1

(RÉGÉSZETI LELŐHELY)

A kérelmező neve: 

A kérelmező címe: 

A kérelmező telefonszáma: 

A kérelem tárgya (terület/ingatlan pontos beazonosítása):
Megye:    Helység2:  

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

Ingatlan helyrajzi száma, vagy számai (hrsz.): 

Az alábbi adatok szolgáltatása3:
A  kérelem  tárgyában  szereplő  területet  vagy  ingatlant  érintő  lelőhely(ek)  azonosító  és  az 
örökségvédelem szempontjából fontos adatai: 

1.  A lelőhely megnevezése, névváltozata(i)
2. A lelőhely topográfiai adatai (a lelőhely EOV központi koordinátái, illetve helyszínen mért, 

vagy térképről leolvasott GPS (WGS84) koordináták)4

3. A lelőhely védettségi jellege
4.  A védettség keletkezésének időpontja
5.  A védettséget elrendelő határozat, jogszabály vagy hivatalos értesítés száma
6.  A lelőhely egyedi azonosító száma
7.  Örökségvédelmi bírságkategóriába történő besorolás
8.  A lelőhely(ek) által érintett további ingatlan helyrajzi szám(ok)

Az adatkérés indoka 5: 
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

1 Az adatokhoz való hozzáférés korlátozásáról ld. a mellékelt tájékoztatót
2 Budapesten a kerület megadása is szükséges. 
3 A megfelelő rész aláhúzandó.
4 A lelőhely EOV, vagy GPS koordinátáinak kérjük a  pontos  megadását. 
5 A megfelelő rész aláhúzandó.
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Tájékoztató

1.A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. §. a), c) pontjában foglaltak szerint a 
hatóság  központi  hatósági  nyilvántartást  vezet  a  nyilvántartott  és  a  védetté  nyilvánított  régészeti 
lelőhelyekről.

2.Ugyanezen törvény 72. § (1) bekezdése szerint a nyilvántartás a védettség fennállására vonatkozó adatok 
tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

A kulturális örökség védelme érdekében a nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartás egyes adataihoz 
való hozzáférést a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. 
rendelet  (a  továbbiakban:  Korm.  rendelet)  10.  §  (4)  bekezdése  alapján  korlátozza.  A nyilvántartott 
régészeti lelőhely természetbeni elhelyezkedésének a különböző feltárási módszerekkel meghatározott, 
EOV  rendszerű  vektoros  kiterjedését,  a  nyilvántartott  régészeti  lelőhely  védettségére  vonatkozó 
adatokat  (az  általános,  kiemelt,  fokozott,  vagy  ideiglenes  védettség  megjelölését,  a  védettség 
keletkezésének  a  időpontját,  ideiglenes  védelem esetében  a  védelem időbeli  hatályát,  a  védettséget 
keletkeztető  miniszteri  döntés,  határozat  vagy  jogszabály  számát,  azon  ingatlanok  ingatlan-
nyilvántartási adatait, amelynek területén a lelőhely fekszik), a védetté nyilvánított régészeti lelőhely 
védőövezetének  meghatározott  adatait,  az  ingatlan-nyilvántartási  térképi  adatbázisból  legyűjthető,  a 
lelőhely  és  a  védőövezet  kiterjedését  lefedő  vektoros  állományt,  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  az  Építészeti,  Építésügyi  és 
Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság nyilvántartást vezető hatósága (a továbbiakban: nyilvántartást 
vezető  hatóság)  csak  azoknak a  szerveknek  nyújthatja,  amelyek  ezt  a  jogszabályban  meghatározott 
feladatuk ellátása érdekében kérik. 

3.A Korm. rendelet 10. § (1)-(2) bekezdése értelmében nyilvántartást vezető hatóság a nyilvántartásban 
szereplő  adataiból  kérelemre  adatot  szolgáltat.  A  kérelem  benyújtásakor  igazolni  kell  a  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 a 
régészeti  lelőhely  és  a  lelet  megtalálója  anyag  elismerésének  részletes  szabályairól  szóló  13/2015. 
(III.11.)  MvM  rendelet  6.  §  (3)-(4)  bekezdésében  a  díj  mértéke  legfeljebb  öt  adattétel  esetén 
kérelemként  2200  Ft.  Ötnél  több  adat  esetén  a  díjtételenként  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. 

4.A  kérőlapot  elektronikusan  a  nyilvántartást  vezető  hatóság  regeszet@me.gov.hu e-mail  címére, 
hagyományos postai úton az 1357 Budapest, Pf.: 6. címre kell benyújtani. 

mailto:regeszet@me.gov.hu
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