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Az építési és közlekedési miniszter 

 

…/2022. (… …) ÉKM rendelete 

 

egyes miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő 

módosításáról 

 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés n) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

a 35. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § 

(2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 7. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, 

a 13., 15., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 37., 38., 40. és 41. alcím 

tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) 

bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 

hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 7. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022 (V. 

24.) Korm. rendelet 54. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben –, 

a 47. alcím tekintetében a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdés a)-d) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 

Korm. rendelet 95. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 

a következőket rendelem el: 

 

 

1. A műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 29/1993. (XI. 23.) KTM-MKM együttes 

rendelet módosítása 

 

1. § 

 

A műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 29/1993. (XI. 23.) KTM-MKM együttes rendelet 

1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében és 

6. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

 

2. A műemlékek védetté nyilvánításáról és műemléki védelem megszüntetéséről szóló 

9/1994. (III. 29.) KTM-MKM együttes rendelet módosítása 

 

2. § 

 

A műemlékek védetté nyilvánításáról és műemléki védelem megszüntetéséről szóló 9/1994. 

(III. 29.) KTM-MKM együttes rendelet  
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a)  1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében és 4. § (1) 

bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b)  2. § (2) bekezdésében a „megyére” szövegrész helyébe a „vármegyére” szöveg 

lép. 

 

 

3. A műemlékek védetté nyilvánításáról, továbbá műemléki védettség megszüntetéséről 

szóló 14/1994. (IV. 29.) KTM-MKM együttes rendelet módosítása 

 

3. § 

 

A műemlékek védetté nyilvánításáról, továbbá műemléki védettség megszüntetéséről szóló 

14/1994. (IV. 29.) KTM-MKM együttes rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) 

bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében és 6. § a), b) és c) pontjában a 

„megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

 

4. A műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 18/1994. (V. 31.) KTM-MKM együttes 

rendelet módosítása 

 

4. § 

 

A műemlékek védetté nyilvánításáról szóló 18/1994. (V. 31.) KTM-MKM együttes rendelet 

1. § (1) bekezdésében és 2. § (1) bekezdésében a „Békés megyei” szövegrész helyébe a 

„Békés vármegyei” szöveg lép. 

 

 

5. Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség 

megszüntetéséről szóló 28/1996. (XII. 17.) KTM-MKM együttes rendelet módosítása 

 

5. § 

 

Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről 

szóló 28/1996. (XII. 17.) KTM-MKM együttes rendelet 

a) 1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) 

bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. 

§ (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (1) 

bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 16. § (1) 

bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében és 19. § (1) 

bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 5. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében a „Megyei” szövegrész helyébe a 

„Vármegyei” szöveg, 

c) 13. § (1) bekezdésében és 15. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg 

lép. 

 

6. Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetve műemléki védettség 

megszüntetéséről szóló 41/1997. (XII. 29.) KTM-MKM együttes rendelet módosítása 

 

6. § 
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Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetve műemléki védettség megszüntetéséről 

szóló 41/1997. (XII. 29.) KTM-MKM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) 

bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében és 13-15. §-ában a „megyei” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg lép. 

 

 

7. Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség 

megszüntetéséről szóló 12/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelet módosítása 

 

7. § 

 

Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről 

szóló 12/1999. (VIII. 18.) NKÖM rendelet 

a) 1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) 

bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. 

§ (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 13. § (1) 

bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 26. § (1) 

bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében és 28. § (1) bekezdésében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 5. § (1) bekezdésében és 15. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a 

„vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

8. Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség 

megszüntetéséről szóló 19/1999. (XII. 20.) NKÖM rendelet módosítása 

 

8. § 

 

Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről 

szóló 19/1999. (XII. 20.) NKÖM rendelet 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. 

§ (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész 

helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

 

9. Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség 

megszüntetéséről szóló 10/2000. (V. 26.) NKÖM rendelet módosítása 

 

9. § 

 

Az egyes műemlékek védetté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről 

szóló 10/2000. (V. 26.) NKÖM rendelet 

a) 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1) 

bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 15. § (1) 

bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 12. § (5) bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a 

„vármegye” szöveg 
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lép. 

 

 

10. A fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyegyüttes és parkja műemlékké nyilvánításáról 

szóló 17/2000. (XII. 1.) NKÖM rendelet módosítása 

 

10. § 

 

A fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyegyüttes és parkja műemlékké nyilvánításáról szóló 

17/2000. (XII. 1.) NKÖM rendelet 1. § (1), (2) és (5) bekezdésében, valamint 2. § (1) 

bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

 

11. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról szóló 1/2001. (I. 19.) NKÖM rendelet 

módosítása 

 

11. § 

 

Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról szóló 1/2001. (I. 19.) NKÖM rendelet 5. § 

(1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg lép. 

 

 

12. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség 

megszüntetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) NKÖM rendelet módosítása 

 

12. § 

 

Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség 

megszüntetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) NKÖM rendelet 

a) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 5. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

13. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 9/2001. (IV. 19.) NKÖM 

rendelet módosítása 

 

13. § 

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 9/2001. (IV. 19.) NKÖM rendelet 

a) 1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében és 3. § (1) és (3) bekezdésében a „megye” 

szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

b) 3. § (3) bekezdésében a „megyében” szövegrész helyébe a „vármegyében” szöveg 

 lép. 

 

 

14. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség 

megszüntetéséről szóló 21/2002. (X. 7.) NKÖM rendelet módosítása 
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14. § 

 

Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség 

megszüntetéséről szóló 21/2002. (X. 7.) NKÖM rendelet 

a) 5. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

b) 7. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

15. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet módosítása 

 

15. § 

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet 1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) 

bekezdésében, 3. § (1) és (2) bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész 

helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

16. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének 

megszüntetéséről szóló 10/2003. (VII. 24.) NKÖM rendelet módosítása 

 

16. § 

 

Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének 

megszüntetéséről szóló 10/2003. (VII. 24.) NKÖM rendelet 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) 

bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § 

(1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében és 

18. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép. 

 

 

17. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 13/2003. (VIII. 15.) NKÖM rendelet módosítása 

 

17. § 

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 13/2003. (VIII. 15.) NKÖM rendelet 

a)  2. § (1) bekezdésében és 3. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a 

„vármegye” szöveg, 

b)  4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében a „megye” 

szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

18. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 17/2003. (XI. 5.) NKÖM 

rendelet módosítása 
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18. § 

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 17/2003. (XI. 5.) NKÖM rendelet  

a)  1. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg, 

b)  2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében a „megye” 

szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

19. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének 

megszüntetéséről szóló 9/2004. (IV. 13.) NKÖM rendelet módosítása 

 

19. § 

 

Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének 

megszüntetéséről szóló 9/2004. (IV. 13.) NKÖM rendelet 

a) 1. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) 

bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 

10. § (1) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a 

„vármegye” szöveg, 

b) 9. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg 

lép. 

 

 

20. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 15/2004. (VII. 27.) NKÖM rendelet módosítása 

 

20. § 

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 15/2004. (VII. 27.) NKÖM rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) 

bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) 

bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, valamint 10. § (1) 

bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

21. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védőövezet 

kijelöléséről szóló 17/2004. (VIII. 27.) NKÖM rendelet módosítása 

 

21. § 

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetőleg régészeti védőövezet 

kijelöléséről szóló 17/2004. (VIII. 27.) NKÖM rendelet  

a)  1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 7. § (1) 

bekezdésében, 8. § (1) és (5) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, valamint 10. § (1) 

bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

b)  3. § (1) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a 

„vármegye” szöveg 

lép. 
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22. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 22/2004. (XI. 17.) NKÖM rendelet módosítása 

 

22. § 

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 22/2004. (XI. 17.) NKÖM rendelet 

a)  1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) 

bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (1) 

bekezdésében és 12. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

b)  3. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

23. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 2/2005. (I. 24.) NKÖM 

rendelet módosítása 

 

23. § 

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 2/2005. (I. 24.) NKÖM rendelet 4. 

§ (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és 8. 

§ (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

24. Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté 

nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 14/2005. (IV. 

5.) NKÖM rendelet módosítása 

 

24. § 

 

Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, 

illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 14/2005. (IV. 5.) NKÖM rendelet 1. 

§ (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 11. 

§ (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 

22. § (1) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 26. § (1) 

bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 30. § 

(1) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg lép. 

 

 

25. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 24/2005. (VIII. 19.) NKÖM 

rendelet módosítása 

 

25. § 

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 24/2005. (VIII. 19.) NKÖM 

rendelet 

a)  1. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg, 
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b)  2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) 

bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a 

„megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

26. Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté 

nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 25/2005. (IX. 

16.) NKÖM rendelet módosítása 

 

26. § 

 

Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, 

illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelet 

1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 

10. § (1) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (1) 

bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § 

(1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 

22. § (1) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, 25. § (1) 

bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 29. § 

(1) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 

37. § (1) bekezdésében, 38. § (1) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében, 41. § (1) 

bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében, 45. § 

(1) bekezdésében és 46. § (1) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” 

szöveg lép. 

 

 

27. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 28/2005. (XI. 4.) NKÖM rendelet módosítása 

 

27. § 

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 28/2005. (XI. 4.) NKÖM rendelet 

a)  1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) 

bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) 

bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 15. § 

(1) bekezdésében és 16. §-ában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

b)  6. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

28. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 2/2006. (VII. 19.) OKM rendelet módosítása 

 

28. § 

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 2/2006. (VII. 19.) OKM rendelet 



9 
 

a)  1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) 

bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 9. § (1) 

bekezdésében, 10. § (1) és (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 

13. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, valamint 15. §-ában a „megye” szövegrész 

helyébe a „vármegye” szöveg, 

b)  8. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

29. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 22/2007. (III. 28.) OKM rendelet módosítása 

 

29. § 

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 22/2007. (III. 28.) OKM rendelet 

a)  1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) 

bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) 

bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § 

(1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 

valamint 17. § (1) és (2) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,  

b)  3. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

30. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 1/2009. (I. 23.) OKM rendelet módosítása 

 

30. § 

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 1/2009. (I. 23.) OKM rendelet 

a)  1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 5. § (1) 

bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) 

bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § 

(1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 

19. § (1) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 23. § (1) 

bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 27. § 

(1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 

31. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 33. § (1) bekezdésében, 34. § (1) 

bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésében és 38. 

§ (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

b) 11. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében és 20. § (1) bekezdésében a „megye” 

szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

31. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok 

régészeti védettségének megszüntetéséről szóló 51/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet 

módosítása 



10 
 

 

31. § 

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti 

védettségének megszüntetéséről szóló 51/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet 

a)  1. § (1) bekezdésében és 3. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a 

„vármegye” szöveg, 

b)  2. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) 

bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § 

(1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 

18. § (1) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (1) 

bekezdésében, valamint 22. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” 

szöveg 

lép. 

 

 

32. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű 

területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 24/2012. 

(IX. 14.) EMMI rendelet módosítása 

 

32. § 

 

Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté 

nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 24/2012. (IX. 14.) 

EMMI rendelet 

a)  1. § (1) bekezdésében, 2. § (2) bekezdésében, 13. § (1) és (2) bekezdésében, 14. § (1) 

és (2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (1) és (2) 

bekezdésében, 18. § (1) és (2) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (1) és (2) 

bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 22. § (1) és (2) bekezdésében, 23. § (1) és (2) 

bekezdésében, 24. § (1) és (2) bekezdésében, 25. § (1) és (2) bekezdésében, 26. § (1) és (2) 

bekezdésében, 27. § (1) és (2) bekezdésében, 28. § (1) és (2) bekezdésében, 29. § (1) 

bekezdésében, 30. § (1) és (2) bekezdésében, 31. § (1) és (2) bekezdésében, 32. § (1) és (2) 

bekezdésében, 33. § (1) és (2) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 

36. § (1) és (2) bekezdésében, 37. § (1) és (2) bekezdésében, 38. § (1) bekezdésében, 39. § (1) 

és (2) bekezdésében, 40. § (1) és (2) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében, 42. § (1) és (2) 

bekezdésében, 43. § (2) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1) és (2) bekezdésében, 

46. § (1) és (2) bekezdésében, 47. § (1) és (2) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében, 50. § (1) 

és (2) bekezdésében, 51. § (1) bekezdésében, 53. § (1) bekezdésében, 54. § (1) bekezdésében, 

55. § (1) bekezdésében, 56. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 57. § (1) bekezdésében a 

„megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

b)  2. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és 49. § (1) 

bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

33. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok 

régészeti védettségének megszüntetéséről szóló 25/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 

módosítása 
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33. § 

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti 

védettségének megszüntetéséről szóló 25/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 

a)  1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) 

bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

b)  3. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a 

„vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

34. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki 

védettségének megszüntetéséről szóló 42/2013. (VIII. 9.) BM rendelet módosítása 

 

34. § 

 

Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki 

védettségének megszüntetéséről szóló 42/2013. (VIII. 9.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében, 

2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 

22. § (1) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, 25. § (1) 

bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 29. § 

(1) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 

33. § (1) bekezdésében és 36-44. §-ában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

35. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 44/2013. (VIII. 9.) BM 

rendelet módosítása 

 

35. § 

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 44/2013. (VIII. 9.) BM rendelet 

a)  1. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 6. § (1) 

bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

b)  2. § (1) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a 

„vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

36. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, egyes ingatlanok műemléki 

védettségének megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 70/2013. (XII. 16.) BM rendelet módosítása 

 

36. § 

 

Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, egyes ingatlanok műemléki védettségének 

megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 70/2013. (XII. 16.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében, 12. § (1) 

bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § 
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(1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 

20. § (1) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 23. § (1) 

bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 27. § 

(1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 

31. §-ában, 32. §-ában, 37. § (1) bekezdésében, 38-40. §-ában, 41. § (1) bekezdésében, 42. § 

(1) bekezdésében, 43. §-ában, 44. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. 

§-ában, 48. § (1) bekezdésében, 49. § (1) bekezdésében, 50. § (1) bekezdésében, 51. § (1) 

bekezdésében, valamint 52. §-ában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

37. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 81/2013. (XII. 23.) BM 

rendelet módosítása 

 

37. § 

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról szóló 81/2013. (XII. 23.) BM rendelet 1. 

§ (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § 

(1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § 

(1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 

15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (1) és (2) bekezdésében, 18. § (1) 

bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 22. § 

(1) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 

26. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, valamint 29. § (1) 

bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

38. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint a régészeti lelőhely és 

a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás 

részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 32/2014. 

(IV. 14.) BM rendelet módosítása 

 

38. §  

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint a régészeti lelőhely és a 

műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes 

szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 32/2014. (IV. 14.) 

BM rendelet 1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) 

bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a 

„megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

39. Az egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 5/2015. (II. 2.) 

MvM rendelet módosítása 

 

39. §  

 

Az egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 5/2015. (II. 2.) MvM 

rendelet 2-7. §-ában, 8. § (1) bekezdésében, 9-19. §-ában, 20. § (1) bekezdésében, 21. §-ában, 

22. § (1) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 24-26. §-ában, 27. § (1) bekezdésében, 28-34. 

§-ában, 35. § (1) bekezdésében, 36. §-ában, 37. § (1) bekezdésében, 38. § (1) bekezdésében, 
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39. § (1) bekezdésében, 40. §-ában, 41. § (1) bekezdésében, 42-46. §-ában, 47. § (1) 

bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében, 49. §-ában, 50. §-ában, 51. § (1) bekezdésében, 52-54. 

§-ában, 55. § (1) bekezdésében, 56. §-ában, 57. §-ában, 58. § (1) bekezdésében, valamint 59-

63. §-ában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

40. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 8/2015. (II. 27.) MvM rendelet módosítása 

 

40. §  

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 8/2015. (II. 27.) MvM rendelet 

a) 1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) 

bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. 

§ (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1) 

bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 15. § (1) 

bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 18. § (1) 

bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (1) 

bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében és 24. § (1) 

bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

b) 7. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg 

 lép. 

 

 

41. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 49/2015. (XI. 10.) MvM rendelet módosítása 

 

41. §  

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 49/2015. (XI. 10.) MvM rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) 

bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) 

bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésében a 

„megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

42. Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 40/2016. (XII. 29.) MvM rendelet módosítása 

 

42. §  

 

Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, valamint régészeti védettség 

megszüntetéséről szóló 40/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 

a)  3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) 

bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (1) 

bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 15. § 

(1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 

19. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 22. § (1) 

bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 25. § (1) és (2) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 

27. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 30. § (1) és (2) bekezdésében és 2. 
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mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg, 

b)  5. § (1) és (2) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében és 29. §-ában a „megye” 

szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg 

lép. 

 

 

43. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, műemléki védettségének 

megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 7/2017. (III. 7.) MvM rendelet módosítása 

 

43. §  

 

Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, műemléki védettségének megszüntetéséről, 

valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2017. 

(III. 7.) MvM rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. 

§ (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 

12. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 15. § (1) 

bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében a 

„megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

44. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint egyes miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 38/2017. (XII. 27.) MvM rendelet módosítása 

 

44. §  

 

Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 38/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) 

bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésében a 

„megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

45. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének 

megszüntetéséről szóló 10/2018. (VII. 27.) MvM rendelet módosítása 

 

45. §  

 

Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének 

megszüntetéséről szóló 10/2018. (VII. 27.) MvM rendelet 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) 

bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében és 1. mellékletében a „megye” szövegrész helyébe a 

„vármegye” szöveg lép. 

 

 

46. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének 

megszüntetéséről szóló 15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet módosítása 

 

46. §  

 

Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének 
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megszüntetéséről szóló 15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet 

a)  1. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrészek helyébe a „vármegye” szöveg, 

b)  2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdés a)-d) pontjában, 4. § (1) bekezdésében, 7. § 

(1) bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, valamint 11. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” 

szöveg 

lép. 

 

 

47. A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 

szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet módosítása 

 

47. §  

 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet  

a) 1. § (4) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében és 11. § (3) bekezdésében a „megyei” 

szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg, 

b) 4. § (1) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a 

„vármegye” szöveg, 

c) a III. Fejezet címében a „MEGYEI” szövegrészek helyébe a „VÁRMEGYEI” szöveg 

lép. 

 

48. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének 

megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 19/2019. (XII. 20.) MvM rendelet módosítása 

 

48. §  

 

Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének 

megszüntetéséről, valamint egyes műemlékvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 19/2019. (XII. 20.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdésében, 2. § (1) 

bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) 

bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész 

helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

49. Az egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, illetve védettségének 

módosításáról szóló 13/2020. (VII. 15.) MvM rendelet módosítása 

 

49. §  

 

Az egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről, illetve védettségének 

módosításáról szóló 13/2020. (VII. 15.) MvM rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) 

bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § 

(1) bekezdésében, 8. §-ában, valamint 9. § (1) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a 

„vármegye” szöveg lép. 

 

 

50. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének 
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megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról szóló 4/2021. (IV. 28.) MvM 

rendelet módosítása 

 

50. §  

 

Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének 

megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról szóló 4/2021. (IV. 28.) MvM 

rendelet 1. § (1) bekezdésében és 4-6. §-ában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” 

szöveg lép. 

 

 

51. Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének 

megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról szóló 8/2022. (IV. 29.) MvM 

rendelet módosítása 

 

51. §  

 

Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének 

megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról szóló 8/2022. (IV. 29.) MvM 

rendelet 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) 

bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 11-14. §-ában, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (1) 

bekezdésében, 19. §-ában, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében és 22-24. §-ában a 

„megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg lép. 

 

 

52. Záró rendelkezések 

 

52. § 

 

Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2022. „                        ” 

 

 

Lázár János 

építési és közlekedési miniszter 

 


