
Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

Iromány száma: T/3373/8.

Benyújtás dátuma: 2018-11-29 15:51

Parlex azonosító: R6K2FXUW0005

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Hende Csaba, Elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Törvényalkotási bizottság eljárása, 46. § 

Összegző jelentés

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslathoz

(T/3373.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában – 2018. november 29-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot, valamint értékelte a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2018. november 29-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló
T/3373. számú törvényjavaslathoz benyújtott,

T/3373/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítés:
Tvtv.: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3373/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A településkép  védelméről  szóló  2016.  évi  LXXIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Tvtv.)  11/G.  §-t
követően a következő [4/E]4/E-4/F. alcímmel egészül ki:

„4/E. Az elektronikus közterület-használati tájékoztatási rendszer

11/H. §

(1)  A  közterületek  egyes  –  jogszabályban  hatósági  engedélyhez,  hatósági  szerződéshez,
bejelentéshez vagy tulajdonosi (vagyonkezelői) hozzájáruláshoz kötött – használatainak nyilvános
megismerhetősége, a közterület feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának támogatása, valamint
a  közterület  jogszerű  használatára  vonatkozó  igények  érvényesítése  érdekében  a  Kormány
rendeletében  kijelölt  szerv  (a  továbbiakban:  kijelölt  szerv)  nyilvános  elektronikus  közterület-
használati  tájékoztatási  rendszert  (a  továbbiakban:  tájékoztatási  rendszer)  működtet,  amely
tájékoztatást  nyújt  arról,  hogy a közterület  meghatározott  része egy adott  időpontban korlátozás
nélküli igénybe vehető-e.

(2) A tájékoztatási rendszerbe bejegyzést, valamint törlést a helyi önkormányzat vagy a közterület
egyéb  tulajdonosa,  vagyonkezelője,  továbbá  a  gyülekezési  jog  gyakorlásával  összefüggő
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hatáskörében a gyülekezési hatóság és a bíróság, valamint a Kormány rendeletében meghatározott
egyéb, bejegyzésre jogosult szerv tehet (a továbbiakban együtt: bejegyzésre jogosult szerv).

(3)  A  bejegyzésre  jogosult  szerv  a  Kormány  rendeletében  meghatározott  módon  bejegyzi  a
tájékoztatási rendszerbe

a)  a  közterület  meghatározott  részének  előre  rögzített  időpontban  vagy időtartamban  történő
használatára adott, az eljárásában beszerzett vagy csatolt tulajdonosi engedély, vagy a közterület
vagyonkezelője által adott érvényes használati hozzájárulás,
b)  a  közterület  meghatározott  részének előre  rögzített  időpontban vagy időtartamban történő,
filmforgatási  célú  használatára  megkötött  –  a  települési  képviselő-testület  által  jóváhagyott  –
hatósági  szerződés,  ide  értve  azt  is,  ha  a  hozzájárulást  jogszabály  alapján  megadottnak  kell
tekinteni,
c) a közterület tulajdonosa vagy vagyonkezelője általi azon használata, amely más általi ilyen
célú használata esetén tulajdonosi engedélyhez vagy vagyonkezelői hozzájáruláshoz lenne kötve,
d)  a  gyülekezési  jogról  szóló  törvény  alapján  a  gyülekezési  hatóságnál  közterületi  gyűlés
megtartására tett bejelentés

e  törvényben  és  a  Kormány  e  törvény  felhatalmazása  alapján  megalkotott  rendeletében
meghatározott adatait.

(4) A (3) bekezdés d) pontja kivételével a tájékoztatási rendszerbe kizárólag olyan bejegyzés tehető,
amely  a  bejegyzésre  jogosult  szerv  jogerős  vagy  véglegessé  vált  döntésén,  illetve  hatósági
szerződésen alapul.

11/I. §

(1)  A tájékoztatási  rendszer  –  a  Kormány rendeletében  meghatározott,  személyes  adatnak  nem
minősülő  adatok  mellett  –  a  következő  adatokat  és  adatváltozásokat  tartalmazza  a  módosítás
időpontjának megjelölésével:

a) a bejegyző szerv megnevezése,
b)  a  bejegyzéssel  érintett  közterület  megnevezése,  a  használattal  érintett  terület  pontos
megjelölése  részletes  helyszínrajz  csatolásával,  azzal,  hogy  gyűlés  bejelentése  esetében  a
helyszínrajz csatolása nem kötelező,
c) a közterület használatának

ca) célja, valamint
cb) kezdő és befejező időpontja,

d) a közterület – bejegyző szerv által megjelölt – használójának
da) természetes vagy jogi személy, valamint egyéb szervezet esetén a neve,
db) lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye, illetve székhelye,
dc) telefonszáma, elektronikus levelezési címe, valamint

e) a bejegyzés és törlés időpontja.

(2) A gyülekezési  hatóság mint bejegyző szerv – az (1) bekezdésében meghatározottakon túl  –
haladéktalanul rögzíti a tájékoztatási rendszerben
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a) a gyűlés bejelentésének tényét,
b) a gyűlés bejelentésben megjelölt helyszínen vagy időpontban való megtartásának megtiltásáról
szóló  határozat  (a  továbbiakban:  megtiltó  határozat)  hozatalának tényét  és  a  határozathozatal
időpontját,
c) a megtiltó határozat elleni jogorvoslati kérelem benyújtásának tényét, valamint
d) azt a tényt, ha a bíróság a megtiltó határozat ellen benyújtott kérelemnek helyt adott.

(3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben, ha a bíróság a megtiltó határozatot a bejegyzésben
megjelölt időpontot követően semmisítette meg, a gyülekezési hatóság – a szervező tájékoztatása
alapján – a bejegyzését módosítja és a gyűlés megtartásának tervezett új időpontját haladéktalanul
rögzíti a tájékoztatási rendszerben.

(4)  A gyűléssel  összefüggésben  a  tájékoztatási  rendszerbe  tett  bejegyzést  haladéktalanul  törli  a
bíróság, ha a gyűlést megtiltó határozat ellen benyújtott kérelmet elutasítja.

(5) A tájékoztatási rendszer (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti adatait a Kormány rendeletében
meghatározott  közzétételi  felületen  bárki  térítésmentesen  megismerheti.  Az  (1)  bekezdés  d)
pontjában meghatározott,  közérdekből  nyilvános személyes  adatoknak nem minősülő személyes
adatokba csak a tájékoztatási  rendszerbe bejegyzésre jogosult  szerv és az arra törvényben vagy
kormányrendeletben  feljogosított  szerv  tekinthet  be,  ha  az  adott  személyes  adat  ismerete  a
hatáskörébe tartozó valamely ügyben az eljárásához szükséges.

(6) A tájékoztatási rendszerből törölni kell az (1) bekezdés d) pontja szerinti személyes adatokat a
bejelentésben foglalt közterület-használat befejezésétől számított 6 hónap, ha pedig arra nem került
sor, a bejelentés megtételétől számított 60 nap elteltével.

4/F. A nemzeti ünnepek, a nemzeti gyász- és emléknapok, egyéb ünnepi időszakok, valamint a helyi
önkormányzati megemlékezések és ünnepségek helyszíneire vonatkozó különös szabályok

11/J. §

(1) A megemlékezés vagy ünnepség időtartama, valamint az ezekre való felkészülés időszaka alatt a
közterület-használat  szempontjából  nem  minősülnek  mindenki  által  korlátozás  nélkül  igénybe
vehető, közhasználatra szolgáló közterületnek

a) az Alaptörvény J) cikke szerinti nemzeti, állami ünnepek, a nemzeti gyásznap vagy emléknap,
az Alaptörvény R) cikk (4) bekezdésének megfelelő ünnepek, egyéb kiemelt megemlékezések
esetében  a  11/J.  §  (2)  bekezdés  szerinti  időpontokban  tartott  állami  megemlékezések  és
ünnepségek 11/J. § (2) bekezdés szerinti budapesti helyszínei, valamint
b) a helyi önkormányzati megemlékezéseknek és ünnepségeknek az önkormányzati rendeletben
meghatározott, a helyi önkormányzat tulajdonában álló helyszínei az önkormányzati rendeletben
meghatározott időszakokban.

(2) Az 11/J. § (1) bekezdés a) pontja szerinti időszakok és helyszínek a következők:
a) március 15. napja, az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója:
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aa) 00:00 órától 24.00 óráig: az V. kerületi Kossuth Lajos tér (a továbbiakban: Kossuth Lajos
tér), Vértanúk tere, az V. kerületi Zoltán utca (a továbbiakban: Zoltán utca), Akadémia utca,
Báthory utca,  Alkotmány utca,  az  V.  kerületi  Szalay utca  (a  továbbiakban:  Szalay  utca),
Balassi Bálint utca, Kálvin tér, az V. kerületi Kecskeméti utca, Bródy Sándor utca, Múzeum
körút, Múzeum utca, Pollack Mihály tér, Kossuth Lajos utca-Múzeum körút kereszteződés (a
továbbiakban: Astoria),
ab) 00:00 órától 14.00 óráig: Alkotmány utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Astoria,
Kossuth Lajos utca, Szabad Sajtó út, Erzsébet híd,
ac) 12:00 órától 24:00 óráig: Lánchíd, Várkert rakpart, Clark Ádám tér, az I. kerület Hunyadi
János út,

b) augusztus 20. napja, az Államalapítás és az Államalapító Szent István Ünnepe 00:00 órától
24.00  óráig:  Kossuth  Lajos  tér,  Vértanúk  tere,  Zoltán  utca,  Akadémia  utca,  Báthory  utca,
Alkotmány utca, Szalay utca, Balassi Bálint utca, Olimpia Park, id. Antall József rakpart, Jane
Haining rakpart, Belgrád rakpart, a Margit híd és Erzsébet híd között budai és pesti felső és alsó
rakpartok, Lánchíd, Margit híd, Erzsébet híd, Szabadság híd, Clark Ádám tér, Várkert rakpart,
Szent Gellért rakpart, Műegyetem rakpart, Bem rakpart, Szent Gellért tér,
c) október 23-a, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja október 22-én 00:00 órától
október 23-án 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér, a Bródy Sándor utca, a Múzeum utca, Pollack
Mihály tér, Műegyetem rakpart,  Bem tér, Vértanúk tere, Zoltán utca, Akadémia utca, Báthory
utca, Alkotmány utca, Szalay utca, Balassi Bálint utca, Falk Miksa utca, Honvéd utca, Olimpia
park, Andrássy út az Oktogontól a Csengery utcáig,
d) nemzeti gyásznappá vagy emléknappá nyilvánított napok és az elrendelt rendkívüli nemzeti
gyásznapok 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér,
e)  június  4-e,  a  Nemzeti  Összetartozás  Napja  00:00  órától  24.00  óráig:  Kossuth  Lajos  tér,
Vértanúk tere, Zoltán utca, Akadémia utca, Báthory utca, Alkotmány utca, Szalay utca, Balassi
Bálint utca, Falk Miksa utca, Honvéd utca,
f) október 6-a, az Aradi Vértanúk Emléknapja 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér, Hold
utca,  Báthory utca,  Zoltán  utca,  Akadémia  utca,  Báthory utca,  Alkotmány utca,  Szalay utca,
Balassi Bálint utca, Falk Miksa utca, Honvéd utca,
g) november 4-e,  a  Nemzeti  Gyász Emléknapja 00:00 órától  24.00 óráig:  Kossuth Lajos tér,
Vértanúk tere, az V. kerületi Szent István tér,
h)  Magyarország  karácsonya,  advent  első  vasárnapja  00:00  órától  január  6-án  24:00  óráig:
Kossuth Lajos tér,
i) június 16-a, Nagy Imre és Mártírtársai Újratemetésének Emléknapja 00:00 órától 24.00 óráig:
Hősök tere.”

T/3373/4/1., 4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
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- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3373/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Tvtv. 11/I. § (1) bekezdés d) pont da) alpont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) a következő
4/E. alcímmel egészül ki:

„11/I. §

(1)  A tájékoztatási  rendszer  –  a  Kormány rendeletében  meghatározott,  személyes  adatnak  nem
minősülő  adatok  mellett  –  a  következő  adatokat  és  adatváltozásokat  tartalmazza  a  módosítás
időpontjának megjelölésével:

d) a közterület – bejegyző szerv által megjelölt – használójának
da) természetes [vagy]személy, jogi személy[, valamint] és egyéb szervezet esetén a neve,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3373/4/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Tvtv. 11/I. § (1) bekezdés d) pont dc) alpont
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) a következő
4/E. alcímmel egészül ki:

„11/I. §

(1)  A tájékoztatási  rendszer  –  a  Kormány rendeletében  meghatározott,  személyes  adatnak  nem
minősülő  adatok  mellett  –  a  következő  adatokat  és  adatváltozásokat  tartalmazza  a  módosítás
időpontjának megjelölésével:

d) a közterület – bejegyző szerv által megjelölt – használójának
dc) telefonszáma, elektronikus levelezési címe, [valamint]továbbá”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3373/4/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: elhagyás

[2. §

A Tvtv. a következő 4/F. alcímmel egészül ki:

„4/F. A nemzeti ünnepek, a nemzeti gyász- és emléknapok, egyéb ünnepi időszakok, valamint
a helyi önkormányzati megemlékezések és ünnepségek helyszíneire vonatkozó különös

szabályok

11/J. §

(1) A megemlékezés vagy ünnepség időtartama, valamint az ezekre való felkészülés időszaka
alatt a közterület-használat szempontjából nem minősülnek mindenki által korlátozás nélkül
igénybe vehető, közhasználatra szolgáló közterületnek

a) az  Alaptörvény  J)  cikke  szerinti  nemzeti,  állami  ünnepek,  a  nemzeti  gyásznap  vagy
emléknap,  az  Alaptörvény  R)  cikk  (4)  bekezdésének  megfelelő  ünnepek,  egyéb  kiemelt
megemlékezések  esetében  a  (2)  bekezdés  szerinti  időpontokban  tartott  állami
megemlékezések és ünnepségek (2) bekezdés szerinti budapesti helyszínei, valamint
b) a  helyi  önkormányzati  megemlékezéseknek  és  ünnepségeknek  az  önkormányzati
rendeletben  meghatározott,  a  helyi  önkormányzat  tulajdonában  álló  helyszínei  az
önkormányzati rendeletben meghatározott időszakokban.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti időszakok és helyszínek a következők:
a) március 15. napja:

aa) 00:00 órától 24.00 óráig: az V. kerületi Kossuth Lajos tér (a továbbiakban: Kossuth
Lajos  tér),  Vértanúk tere,  az V.  kerületi  Zoltán utca (a továbbiakban: Zoltán utca),
Akadémia  utca,  Báthory  utca,  Alkotmány  utca,  az  V.  kerületi  Szalay  utca  (a
továbbiakban: Szalay utca), Balassi Bálint utca, Kálvin tér, az V. kerületi Kecskeméti
utca (a továbbiakban: Kecskeméti utca), Bródy Sándor utca, Múzeum körút, Múzeum
utca,  Pollack  Mihály  tér,  Kossuth  Lajos  utca-Múzeum  körút  kereszteződés  (a
továbbiakban: Astoria),
ab) 00:00  órától  14.00  óráig:  Alkotmány  utca,  Bajcsy-Zsilinszky  út,  Károly  körút,
Astoria, Kossuth Lajos utca, Szabad Sajtó út, Erzsébet híd,
ac) 12:00 órától 24:00 óráig: Lánchíd, Várkert rakpart, Clark Ádám tér, az I. kerület
Hunyadi János út,
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b) augusztus 20. napja 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér, Vértanúk tere, Zoltán
utca,  Akadémia  utca,  Báthory  utca,  Alkotmány  utca,  Szalay  utca,  Balassi  Bálint  utca,
Olimpia Park, id. Antall József rakpart, Jane Haining rakpart, Belgrád rakpart, a Margit
híd és Erzsébet híd között budai és pesti felső és alsó rakpartok, Széchenyi Lánchíd, Margit
híd,  Erzsébet  híd,  Szabadság  híd,  Clark  Ádám  tér,  Várkert  rakpart,  Gellért  rakpart,
Műegyetem rakpart, Bem rakpart, Szent Gellért tér,
c) október 22-én 00:00 órától október 23-án 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér, a Bródy Sándor
utca, a Múzeum utca,  Pollack Mihály tér,  Műegyetem rakpart,  Bem tér,  Vértanúk tere,
Zoltán utca,  Akadémia utca,  Báthory utca,  Alkotmány utca,  Szalay utca,  Balassi  Bálint
utca, Falk Miksa utca, Honvéd utca, Olimpia park, Andrássy út az Oktogontól a Csengery
utcáig,
d) nemzeti  gyásznappá  vagy  emléknappá  nyilvánított  napok,  és  az  elrendelt  rendkívüli
nemzeti gyásznapok 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér,
e) június 4-e, a Nemzeti Összetartozás Napja 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér,
Vértanúk tere, Zoltán utca, Akadémia utca, Báthory utca, Alkotmány utca, Szalay utca,
Balassi Bálint utca, Falk Miksa utca, Honvéd utca,
f) október 6-a, az Aradi Vértanúk Emléknapja 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér,
Hold utca, Báthori utca, Zoltán utca, Akadémia utca, Báthory utca, Alkotmány utca, Szalay
utca, Balassi Bálint utca, Falk Miksa utca, Honvéd utca,
g) november 4-e, Az emlékezés napja 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér, Vértanúk
tere, az V. kerületi Szent István tér,
h) Advent első vasárnapja 00:00 órától január 6-án 24:00 óráig Magyarország karácsonya:
Kossuth Lajos tér,
i) június 16-a, Nagy Imre és Mártírtársai Újratemetésének Emléknapja 00:00 órától 24.00
óráig: Hősök tere.”]

T/3373/4/1., 4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3373/4/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés - Tvtv. 12. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tvtv. 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
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„(6)  Felhatalmazást  [kapnak]kap a  helyi  [önkormányzatok]önkormányzat  képviselő-testülete,
hogy a helyi önkormányzati megemlékezések és ünnepségek önkormányzati tulajdonú közterületi
helyszíneit rendeletben [megállapítsák]állapítsa meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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