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Tudomásulvétel 

 

H A T Ó S Á G I   B I Z O N Y Í T V Á N Y 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal vezetőjeként örökségvédelmi 

hatáskörben eljárva Dudar Község Önkormányzata (8416 Dudar, Rákóczi utca 19. 

továbbiakban: Építtető) meghatalmazottként Bachstedter Gábor építész által hatóságomnak 

benyújtott, a Dudar, Kossuth Lajos utca 26. szám alatti 712/2. hrsz.-ú ingatlanon lévő óvoda 

melett lévő épület bontása és új épületrész bővítésére vonatkozó – Bachstedter Gábor (É 19-

0335/2010) építészmérnök által készített – bejelentést 

 

tudomásul veszem. 

 

Műemléki környezetben a műemlék megjelenését befolyásoló módon a műemlék felé eső vagy 

közterületről a műemlékkel együtt megjelenő építmény homlokzatának megváltoztatásával járó 

felújítása vagy átalakítása, valamint új építmény építése, a kulturális örökség védelmével 

kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Örökségvédelmi rendelet) 48. § (1) bekezdés g), ga) és gb) pontjai szerint bejelentés köteles 

építési tevékenységnek minősül. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy az Örökségvédelmi rendelet 52. §-a értelmében: ,,(1) A hatóság 

tudomásulvétele vagy örökségvédelmi engedélye alapján végzett tevékenységről annak 

befejezését követően a) tizenöt napon belül, ha a megvalósult állapot a hatóság által 

tudomásul vett vagy engedélyezett tervtől eltér, a 9. melléklet II. rész A. pontja szerint a 

beavatkozást követő állapotdokumentációt, vagy 

b) kilencven napon belül a 9. melléklet II. rész G. pontja szerinti kutatási dokumentációt, vagy 

c) hatvan napon belül a 9. melléklet II. rész I. pontja szerinti restaurálási dokumentációt kell a 

hatóság számára benyújtani.  
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(2) A tevékenység befejezésére irányuló bejelentést legkésőbb az (1) bekezdésben 

meghatározott időpontban kell megtenni.” 

 

Az Örökségvédelmi rendelet 50. § (4) bekezdése szerint a tulajdonos vagy meghatalmazottja 

a végezni kívánt tevékenység tervezett megkezdésére vagy annak befejezésére vonatkozó 

bejelentésben kérheti, hogy a hatóság a tudomásulvétel tényének igazolását is foglalja írásba.  

 

Megállapítottam, hogy a bejelentés és mellékletei formai és tartalmi tekintetben a jogszabályi 

előírásoknak megfelelnek, a tevékenység bejelentését az Örökségvédelmi rendelet 55. § (1) 

bekezdése szerint hatósági nyilatkozattal tudomásul vettem.  

 

Tájékoztatom, hogy az Örökségvédelmi rendelet 55. § (3) alapján a bejelentésköteles 

tevékenység a bejelentés beérkezését követő tizenötödik naptól végezhető, ha azt a hatóság 

nem tiltja meg. A hatóság által tudomásul vett tevékenységet a bejelentés beérkezését követő 

tizenötödik naptól számított egy éven belül lehet megkezdeni. Ha a bejelentésben megjelölt 

tevékenységet a bejelentéstől számított egy éven belül nem kezdik el, a bejelentést az e 

rendeletben meghatározottak szerint meg kell ismételni. 

 

A kérelmet és mellékleteit vizsgálva az Örökségvédelmi rendelet 53. § (2) és 54. § (1) 

bekezdésében foglaltakat vettem figyelembe. Tájékoztatom továbbá, hogyha a fent előírtakat 

nem tartják be, abban az esetben örökségvédelmi felügyeleti eljárás megindítását 

kezdeményezzük. 

 

Hatóságom hatáskörét és illetékességét az Örökségvédelmi rendelet 3. § a) pontja, valamint a 

3. § a) pont alapján az 1. számú melléklet 19. pontja határozza meg. 

 

Veszprém, 2018. április 5. 

Benczik Zsolt 

járási hivatalvezető 

nevében és megbízásából 

 

Bódis Péter 

osztályvezető 

 

 

Erről értesülnek: 

1. Dudar község Önkormányzata 8416 Dudar Rákóczi utca 19. 

2. Bachstedter Gábor   ÉTDR felületen 

3. Irattár    
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