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TÁJÉKOZTATÓ 
a régészeti szakterületen 

szakértői nyilvántartásba vételről 
 
A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői 
tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) kormányrendelet régészet 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. 
(2) A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos területek: 
a) régészeti terület  
 
4. § (2) Szakértői tevékenységnek minősül a régészeti területen  
a) az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarészének készítése, 
valamint 
b) a régészeti örökség felkutatásával, értékelésével, számbavételével, nyilvántartásával, 
megőrzésével, fenntartható használatával kapcsolatosan, különösen a földmunkával járó 
beruházás megrendelője, építtetője vagy kivitelezője számára végzett tanácsadói 
tevékenység. 
 

6. § (1) Régészeti területen a szakértői tevékenység végzéséhez  
a) mesterfokozat vagy azzal egyenértékű végzettség és okleveles régész szakképzettség 
b) mesterfokozat vagy azzal egyenértékű végzettség, bölcsészettudomány képzési 
területen szerzett szakképzettség és régészeti specializáció 
szükséges. 
(2) Régészeti területen a szakértői tevékenység végzéséhez 
a) régészeti feltárásra jogosult intézményben vagy örökségvédelmi hatóságnál régészeti 
feladatok ellátására vonatkozó, munkavégzésre irányuló jogviszonyban szerzett, 
összesen legalább 5 éves vagy 
b) az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott számítási módszer alapján legalább 50 
pont szakmai gyakorlat igazolása szükséges 
 

[A kormányrendelet 3. §-a 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 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelethez 
1. melléklet a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelethez 
 

1. Régészeti területre vonatkozó számítási módszer szakmai gyakorlat igazolására 

 

Egy tevékenységtípusba tartozik a 2–6., a 7–8., és a 9–11. sor szerinti tevékenység. A 
szakértői jogosultság megszerzéséhez legalább két tevékenységtípusból kell pontot 
gyűjteni. 

 

 A B 

1. Tevékenység Pontszám 

2. 1 önállóan vezetett, nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feltárás 10 pont 

3. 1 önállóan vezetett megelőző régészeti feltárás 6 pont 

4. 1 önállóan vezetett, legalább 10 napos régészeti feltárás 4 pont 

5. régész munkatársként 1 alkalommal való részvétel 
nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feltáráson 

4 pont 

6. régész munkatársként 1 alkalommal való részvétel legalább 10 napos 
időtartamú régészeti feltáráson 

3 pont 

7. önállóan vezetett 1 régészeti terepbejárás 2 pont 

8. régész munkatársként való részvétel 1 régészeti terepbejáráson 1 pont 

9. tudományos fokozat megszerzése régészeti tárgyú doktori 
értekezéssel 

5 pont 

10. régészeti szakmai tevékenységért kapott állami kitüntetés, díj, 
elismerés 

3 pont 

11. tudományos szaklapban megjelent öt cikk vagy három tanulmány 
vagy egy monográfia 

4 pont 

 

 
A kormányrendelet hatályos változata elérhető a  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15029.pdf  

 webhelyen. 
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