Útmutató régészeti felhasználású fémkereső műszer engedélyezéséhez
Tisztelt Leendő Fémkeresőműszer Tulajdonosok!
Más – nem hiteles – tájékoztatással ellentétben a Nógrád megyében megyei
régészeti feladatellátással megbízott salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumnak n incs
törvény adta lehetősége arra, hogy fémkeresőzéshez szükséges engedélyt állítson
ki. Az engedélyhez szükséges információkat az alábbi tartalomban olvashatják
részletezve (ld. lejjebb).
Miután a Nógrád megyei Járási Hivatal az eljárási rend szerint a vonatkozó
ügyben megkérdezi a Múzeum véleményét, a Múzeum nem fogja támogatni a
kérelmet egyetlen kérelmező esetében sem, mert nem ért egyet ezzel a gyakorlattal,
valamint szakmai kifogásokat talál magánszemélyek tudományos munkába vagy
törvényi keretek által szabályozott feladatellátásba való bevonásában.

Fémkeresős engedély beszerzése
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A fémkereső műszer hivatáshoz nem kötött használatának engedélyezése iránti kérelmet a

területen illetékes megyei vagy városi hatóságnak (ld. alul a cím- és névlistát részletesen)
kell benyújtani a 496/2016. (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint (ld. lejjebb a törvény

vonatkozó cikkelyeit).
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
Az eljárás illetéke 3.000 forint.
Az ügyintézés határideje:
Az eljárási ügyintézési határideje 21 nap.
Ügymenet leírása:
A hatóság az eljárás során határidő kitűzésével kérheti az Ásatási Bizottság vagy a gyűjtőterületén
érintett múzeum szakvéleményét.
A fémkeresőzésre vonatkozóan a 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet tartalmaz eljárási
szabályokat.
Az engedély a határozat jogerőre emelkedésétől számított egyéves időtartamban jogosít a
tevékenység végzésére.
A fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély alapján végezni tervezett
tevékenység megkezdését megelőzően tíz nappal a tevékenység tényleges végzésének megkezdését
a hatóságnak elektronikus úton be kell jelenteni.
A döntés közlése:
Az építési és örökségvédelmi engedély iránti kérelemben hozott döntés szóban nem közölhető. Az
iratazonosítóval ellátott döntést közölni kell:
a) ügyféli minőségben, az értesítettek körének feltüntetése mellett
- az építtetővel vagy meghatalmazottjával,
- az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával,
- azzal, akit az építésügyi hatóság az eljárásba ügyfélként bevont,
b) tájékoztatásul
- azzal, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, építményre vonatkozó jogát az ingatlannyilvántartásba bejegyezték és ügyféli jogállással nem rendelkezik,
- az építési tevékenység helye szerinti települési önkormányzat polgármesterével,
A jogerős döntést közölni kell az építtetővel vagy meghatalmazottjával.

Jogorvoslati lehetőség:
Az örökségvédelmi hatóság döntése tájékoztatást ad a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának
helyéről és határidejéről.
Az örökségvédelmi hatósági döntés ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, az
a közléssel jogerős. A felek azonban a határozat bírósági felülvizsgálatát kérhetik –
jogszabálysértésre hivatkozással – a kézhezvételtő l számított 30 napon belül. A keresetlevelet az
első fokú határozatot hozó hivatalnál kell benyújtani (Salgótarjáni Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1, Levelezési cím: 3100 Salgótarján Pf. 269,
Telefon: 0632795161, Fax: 0632795173, e-mail: epites.salgotarjan@nograd.gov.hu), és a
Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell címezni (3100 Salgótarján, Pipishegy u. 1,
Levelezési cím: 3101 Salgótarján, Pf. 33, Központi telefonszám: +36 32 511950, e-mail cím:
munkaugy@starjan.birosag.hu).
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a
keresetlevelet a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 330. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint az első fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. A jogi
képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi
képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a képviseletét ellátó személy teljes körű
azonosítását biztosító és az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha
azzal rendelkezik. Ebben az esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás
során ezt kell alkalmaznia.
A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs, az ügyfél
azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A bíróság a pert
tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás
tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Nem
lehet a pert tárgyaláson kívül elbírálni, ha a felperes az alperes kereseti ellenkérelmének
kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban tárgyalás tartását kéri. A közigazgatási határozat
bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 forint.
Az építésügyi és örökségvédelmi döntés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály Örökségvédelmi Osztályához (1012 Budapest, Logodi utca
38-40.) címzett, de a Salgótarjáni Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához az
ÉTDR-en benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés mellékleteként fel kell tölteni az
ÉTDR-be az építési engedély elleni fellebbezés 30.000 forint összegű illetékét. Az ügyfél a

fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag
összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy
érdeksérelemre lehet hivatkozni. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A
fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, melyről az ügyfélnek a döntés meghozatala
előtt tudomása volt.
A jogorvoslatra nyitva álló határidőn belül az engedélyezési építészeti-műszaki
tervdokumentáció a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályán tekinthető meg.

Fémkeresőzésre vonatkozó jogszabályok
496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600496.KOR&timeshift=20170101&txtreferer=0000
0003.TXT)

6. Bejelentésköteles feltárási tevékenységek, valamint a fémkereső műszer hivatás
gyakorlásához szükséges használatának bejelentése
13. §(1) A Kötv. 20. § (2) bekezdésében megjelölt tevékenységet annak megkezdése előtt legalább
öt nappal be kell jelenteni lelőhelyenként
a) elektronikus úton a hatóságnak, valamint
b) országos jelentőségű védett természeti terület esetén a működési területével érintett nemzeti
park igazgatóságnak.
(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) a hadtörténeti örökség kutatására miniszteri rendeletben kijelölt örökségvédelmi szerv által
fémkereső műszerrel végzett hadtörténeti örökségi helyszín felderítése,
c) tervszerű lőszermentesítés,
d) közmű-nyomvonal keresése,
e) háborús kegyelettel összefüggő feltárás, exhumálás.
(4) A Kötv. 20/A. §-át és e rendeletnek a fémkereső műszer használatára vonatkozó
rendelkezéseit a bűnüldöző és nyomozó szervek feladatellátására, valamint a tűzszerészeti
tevékenységre nem kell alkalmazni.
(5) A (3) bekezdés a) pontja esetében a bejelentést a 4. mellékletben meghatározott
adattartalommal kell megtenni.
(6) A (3) bekezdés b)-c) pontja esetében a bejelentésnek tartalmaznia 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 használójának igazolását arról, hogy feladatainak ellátásához szükséges a
fémkereső műszer,
d) az alkalmazni tervezett fémkereső műszer típusának megnevezését és leírását.
(7) A (3) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység végzése során az (1) bekezdés a) és b) pontjában
megjelölt szervnek a 41. § (3) bekezdése szerinti tudomásulvételről szóló értesítését a tevékenység
végzője köteles a tevékenység végzése során magánál tartani, és a fémkereső műszer használatának
ellenőrzésére jogosult szerv felszólítására bemutatni.

12. Fémkereső műszer használatának engedélyezése
36. §(1) A fémkereső műszer hivatáshoz nem kötött használatának engedélyezése iránti kérelmet
a tervezett tevékenység leírásával és céljának megjelölésével a hatóságnak kell benyújtani.
(2) Fémkereső műszer használatának minősül, ha a fémkereső műszer építményen kívül
összeszerelt és üzemképes állapotban van.
(3) 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,
f) a feltárásra jogosult intézménnyel kötött megbízási szerződés vagy együttműködési
megállapodás hiteles másolatát.
(4) A hatóság az eljárás során határidő kitűzésével kérheti az Ásatási Bizottság vagy a
gyűjtőterületén érintett múzeum szakvéleményét.
(5) A fémkereső műszer használatára vonatkozó kérelmet el kell utasítani, ha
a) a tervezett tevékenység az 5. § (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott területet, rét vagy
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,

d) a kérelmező ellen a régészeti örökséggel összefüggő szabálysértési, büntetőjogi vagy
örökségvédelmi bírság kiszabására vonatkozó eljárás folyamatban van,
e) a tervezett tevékenység a régészeti örökség vagy a hadtörténeti örökség felderítését célozza kivéve, ha a gyűjtőterületén érintett múzeum megbízásából, vagy a múzeummal kötött
együttműködési megállapodás alapján végzik, vagy
f) a tevékenység engedélyezését a (4) bekezdés szerinti szakvélemény nem támogatja.
(6) 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.
(7) A fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély részét képezi a hatóság által hitelesített,
EOV rendszerben készült térkép a tevékenység végzésével érintett terület lehatárolásával.
(8) A fémkereső műszerrel végzett tevékenységet a hatóság hivatalból vagy a gyűjtőterületén
érintett múzeum kérelmére is megtilthatja.
(9) 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.
(10) Ha a (6) bekezdés szerinti engedély 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.
(11) Az engedély a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig jogosít a tevékenység
végzésére, kivéve, ha a hatóság ennél rövidebb időt jelöl meg.
(12) A fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély alapján végezni tervezett tevékenység
megkezdését megelőzően tíz nappal a tevékenység tényleges végzésének megkezdését a hatóságnak
elektronikus úton be kell jelenteni.
(13) A fémkereső műszer hivatáshoz nem kötött használatára vonatkozó jogerős engedélyt az
engedélyes köteles a tevékenység végzése során magánál tartani, és a fémkereső műszer
használatának ellenőrzésére jogosult szerv felszólítására bemutatni.
(14) Ha a tevékenység során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy

a) kerül elő, az engedélyes köteles a Kötv. 24. § (2) bekezdés b)pontja szerinti bejelentést
megtenni,
b) nem kerül elő, az engedélyes köteles a fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély
lejártát követő 30 napon belül a hatóságnak jelentést küldeni a végzett tevékenység leírásával, és
nyilatkozni, hogy régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy nem került elő a fémkereső műszerrel
végzett tevékenység során.

1. melléklet a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A járási hivatalok és illetékességi területük az örökségvédelmi feladatok tekintetében
Megye

Járási hivatal székhelye

Járási hivatal illetékességi területe örökségvédelmi
hatáskörében

Baranya

Pécs

Baranya megye

Bács-Kiskun

Kecskemét

Bács-Kiskun megye

Békés

Békéscsaba

Békés megye

Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csongrád

Szeged

Csongrád megye

Fejér

Székesfehérvár

Fejér megye

Győr-Moson-Sopron

Győr

Győr-Moson-Sopron megye

Hajdú-Bihar

Debrecen

Hajdú-Bihar megye

Heves

Eger

Heves megye

Jász-Nagykun-Szolnok

Szolnok

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Komárom-Esztergom

Tatabánya

Komárom-Esztergom megye

Nógrád

Salgótarján

Nógrád megye

Pest

Érd

Pest megye

Somogy

Kaposvár

Somogy megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tolna

Szekszárd

Tolna megye

Vas

Szombathely

Vas megye

Veszprém

Veszprém

Veszprém megye

Zala

Zalaegerszeg

Zala megye

Budapest

I. kerület

I. kerület, II. kerület, III. kerület, XI. kerület, XII. kerület,
XX. kerület, XXI. kerület, XXII. kerület, XXIII. kerület

Budapest

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

