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2. A!kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

2.!§ (1) A!kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 
66.!§ (1)!bekezdése helyébe a!következ" rendelkezés lép:
„(1) A! 63.! § (3)! bekezdésében és a! 64.! § (2)! bekezdés f )! pontjában meghatározott tevékenységek tervezett 
megkezdésének bejelentéséhez vagy örökségvédelmi engedély iránti kérelméhez mellékelni kell a! 3.! melléklet 
3.!pont 3.1.!alpontjában, valamint 5.!pont 5.2., 5.3., 5.4.!alpontjában meghatározott tartalmú dokumentációkat.”

 (2) Az!R2. 66.!§ (5)!bekezdése helyébe a!következ" rendelkezés lép:
„(5) A! 63.! § (3)! bekezdés b)! pont bc)! alpontja szerint a! m#emlék konzerválásának vagy restaurálásának 
bejelentéséhez mellékelni kell a!3.!melléklet 3.!pont 3.1.!alpontja, 6.!pont 6.2.!alpontja, valamint 7.!pont 7.1.!alpontja 
szerinti dokumentációkat.”

 (3) Az!R2. 75.!§-a a!következ" (3) és (4)!bekezdéssel egészül ki:
„(3) A! helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan esetén a! hatóság a! 13.! melléklet szerinti állapotfelvételi adatlap 
felvétele céljából a! helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan helyi védelmére vonatkozó adatokat jogosult 
felhasználni.
(4) A! területileg illetékes jegyz" – a! f"város esetében a! f"jegyz" – a! (3)! bekezdés szerinti állapotfelvételi adatlap 
felvétele céljából a! hatóság megkeresésének beérkezését"l számított 3 napon belül elektronikus úton a! hatóság 
részére
a) továbbítja a! helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanokról vezetett nyilvántartás alapján a! védett érték 
megnevezését, védelmi nyilvántartási számát és a! 13.! melléklet 1.2–1.4.3.! pontja szerinti azonosító adatait, 
a!védelem típusát, a!védelem rövid indokolását, az!ingatlan rendeltetését,
b) tájékoztatást ad arról, hogy amennyiben az! ingatlanon végzett beruházás felújítás, karbantartás településképi 
bejelentéshez kötött, úgy annak elvégzése a!bejelentési eljárásban megtiltásra került-e.”

 (4) Az!R2.
a) 3.! § (6)! bekezdésében a! „m#emlék jogi jelleg# ingatlanon az! (1)! bekezdés a)! pontjában meghatározott 

hatóság, a! helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanon az! illetékes jegyz" jár el” szövegrész helyébe 
az!„az!(1)!bekezdés a)!pontjában meghatározott hatóság jár el” szöveg,

b) 59.!§ (3)!bekezdésében a!„63.!§ (1)!bekezdés a)!pontja” szövegrész helyébe a!„63.!§ (3)!bekezdése” szöveg,
c) 59.!§ (11)!bekezdésében az!„5.!pont 5.5.!alpontja” szövegrész helyébe a!„6.!pont 6.1.!alpontja” szöveg,
d) 64.!§ (4)!bekezdésében az!„f ) és g)!pontjában” szövegrész helyébe az!„e) és f )!pontjában” szöveg,
e) 66.! § (3)! bekezdésében a! „valamint 5.! pont 5.2., 5.5.! alpontjában” szövegrész helyébe az! „5.! pont 

5.2.!alpontjában, valamint 6.!pont 6.1.!alpontjában” szöveg,
f ) 67.!§ (1)!bekezdés b)!pontjában az!„5.!pont 5.6.!alpontja” szövegrész helyébe a!„6.!pont 6.2.!alpontja” szöveg,
g) 67.!§ (1)!bekezdés c)!pontjában az!„5.!pont 5.8.!alpontja” szövegrész helyébe a!„7.!pont 7.2.!alpontja” szöveg,
h) 75.! § (1)! bekezdésében a! „m#emléki jogi jelleg# ingatlant” szövegrész helyébe a! „m#emlék jogi jelleg# 

ingatlant, valamint a!helyi egyedi védelem alatt álló ingatlant” szöveg,
i) 75.!§ (6)!bekezdésében a!„m#emléket” szövegrész helyébe a!„m#emléket vagy a!helyi egyedi védelem alatt 

álló ingatlant” szöveg,
j) 75.!§ (9)!bekezdésében a!„M#emlék jogi jelleg#” szövegrész helyébe a!„M#emlék jogi jelleg# vagy helyi egyedi 

védelem alatt álló” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

3.!§  Ez a!rendelet a!kihirdetését követ" napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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