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Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkár 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
a műemléki restaurátor szakterületen 

szakértői nyilvántartásba vételről 
 
A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői 
tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) kormányrendelet műemléki érték 
dokumentálása szakterületre vonatkozó részeinek kivonata 
 
1. § (1) E rendelet hatálya a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 
kapcsolatos területeken végzett szakértői tevékenységre terjed ki, a régészeti örökség és 
a műemléki érték védelmével kapcsolatos igazságügyi szakértői tevékenység kivételével. 
1. § (2) A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos területek: 
b) műemléki terület  
bc) műemléki restaurátor szakterület 
 
4. § (2) Szakértői tevékenységnek minősül a műemléki területen 
c) műemléki restaurátor szakterületen 
ca) a védett műemléki érték fizikai beavatkozással, mintavétellel, roncsolással járó 
restaurátori vizsgálata, kutatása, 
cb) a védett műemléki értéken végzett konzerválás, 
cc) a védett műemléki értéken végzett esztétikai helyreállítás, 
cd) a védett műemléki értéken végzett restaurálást érintő közigazgatási hatósági 
ügyekben szakértőként való közreműködés, a védett műemléki értéken végzett 
restaurálást érintő tevékenység – megvalósítás során történő, jogkövetkezménnyel járó 
– véleményezése; 
 
5. § (4) Műemlék alkotórészét, tartozékát képező, műemlékként és egyúttal 
kulturális javakként is védett tárgyakat érintő, a 4. § (2) bekezdésében 
meghatározott tevékenység esetén alkalmazandók e rendeletnek a 4. § (2) 
bekezdésében meghatározott tevékenységekre vonatkozó rendelkezései. 
 
7. § (3) Műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen a szakértői tevékenység 
végzéséhez mesterfokozat vagy azzal egyenértékű végzettség és restaurátorművész 
vagy okleveles restaurátorművész szakképzettség szükséges, a 4. § (2) bekezdés c) pont 
ca)–cc) alpontjai szerinti tevékenységek esetén a tevékenységnek megfelelő 
szakiránnyal. 
 
8. § (4) Műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen a szakértői tevékenység 
végzéséhez 
a) műemlékvédelem területen restaurátori feladatokra irányuló legalább 5 éves 
jogviszonnyal szerzett, vagy 
b) a szakirányú végzettség megszerzésétől számított legalább 5 éves szakmai 
tevékenységgel szerzett és az 1. melléklet 4. pontjában meghatározott számítási 
módszer alapján megszerzett legalább 30 pont 
szakmai gyakorlat igazolása szükséges. 
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8/A. § (1) Védett műemléki értéket érintő szakértői tevékenységben 
szakképzettséggel nem rendelkező személy közreműködését nem lehet igénybe 
venni.  
(2) A szakképzettséggel rendelkező, de szakmai gyakorlattal nem rendelkező személy az 
adott szakterületen jogosultsággal rendelkező szakértő irányításával, annak személyes 
közreműködésével végezhet a műemléken vagy annak alkotórészén, védett tartozékán 
beavatkozást, amely társszerzői minősítést és szakmai gyakorlat igazolását szolgálja.  
(3) Egyéb képzettségű szakember műemléken kizárólag a szakértő irányításával saját 
képesítésének megfelelő részfeladatot végezhet, mely szakmai gyakorlatnak restaurátori 
vonatkozásban nem vehető figyelembe.  
8/B. § A szakértő felelőssége kiterjed az általa elvégzett beavatkozásra, az általa 
irányított egyéb képzettségű szakember és a felügyelete alatt működő gyakornok 
tevékenységére, valamint a műemlékvédelem szempontjainak érvényesítésére.  
 
12/A. § A műemléki területen a hatóság megtilthatja a szakértői tevékenység 
folytatását, ha az örökségvédelmi vagy az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzése során 
megállapítja, hogy valamely védett műemléki érték a szakértőnek felróható okból 
helyreállíthatatlanul sérült vagy elpusztult. 
 
[A kormányrendeletnek 199/2014. (VIII. 1) kormányrendelet 22. §-ával módosított, 

hatályos változata alapján a Kormány a szakértői tevékenység felügyeletét ellátó 

hatóságként a minisztert jelölte ki, melyet a 2014. augusztus 6-án már folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell.] 

 
1. melléklet a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelethez 
4. Műemléki területen műemléki restaurátori szakterületre vonatkozó számítási 
módszer a szakmai gyakorlat igazolására (legalább 30 pont) 
 A B 
1.  Tevékenység  Pontszám 

2. műemlék alkotórészeként védett képző- vagy iparművészeti 
alkotásokon önállóan, vagy vezetőként elvégzett restaurálási 
munka 

6 pont 

3. műemlék alkotórészeként védett képző- vagy iparművészeti 
alkotásokon munkatársként elvégzett restaurálási munka 

4 pont 

4. 1 db restaurátori kutatás és dokumentációja önálló elkészítése 
(legfeljebb 12 pontig vehető figyelembe) 

4 pont 

5. 1 db restaurátori kutatás és dokumentációja elkészítésében 
munkatársként való részvétel (legfeljebb 12 pontig vehető 
figyelembe) 

3 pont 

 

 

A kormányrendelet hatályos változata elérhető a 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165039.269546#foot_19_place 

webhelyen. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165039.269546#foot_19_place

