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2004. évi . . . . törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001 . évi LXIV. törvény

módosításáról

1 .§

A kulturális örökség védelméről szóló 2001 . évi LXIV . törvény (a továbbiakban : törvény) 7 . §
a az alábbi, 22 . és 23 . pontokkal egészül ki :

„22 . Városkép : valamely település jól körülhatárolható részén elhelyezkedő építmények,
műtárgyak, a hozzájuk tartozó, illetve az általuk közrefogott területek külleme, összképe,
összhatása .

23 . Városképi szempontból védett terület : valamely település jól körülhatárolható része,
amelynek városképét e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánították ."

2 .§

A törvény II. Része az alábbi 3 . Fejezettel és az alá besorolt 46 .- 50 . §-sal egészül ki, egyidejűleg
a törvény későbbi fejezeteinek és paragrafusainak számozása értelemszerűen módosul :

„3 . Fejezet

VÁROSKÉP VÉDELEM

ÁLTALÁNOS FELADATOK

46. § A városkép védelem feladata :
a.) a védelemre érdemes városképpel rendelkező települések, településrészek felkutatása, területi
körülhatárolása, nyilvántartása és védetté nyilvánítása,
b.) a városképi szempontból védett területek fenntartását, fejlesztését és védelmét szolgáló
kezelés .

VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁS

47.§ (1) Városkép védetté nyilvánítása a Hivatalnál kezdeményezhető .
(2) A védetté nyilvánítás előkészítését a hivatal folytatja le, ennek során értesíti :
a) a területileg illetékes települési és megyei (fővárosi) önkormányzato(ka)t ;
b) az illetékes építésügyi hatóságot ;
c) más jogszabály alapján is védett vagy védendő érték esetében a hatáskörrel bíró illetékes
hatóságot (p1. a természetvédelmi hatóságot) ;
d) a védetté nyilvánítás kezdeményezőjét .
(3) A védelem alá vonni tervezett területen álló ingatlanok, továbbá az ott található közművek és
egyéb létesítmények tulajdonosait a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításáról a Hivatal
megkeresésére az érintett terület fekvése szerinti települési önkormányzat(ok) a helyben szokásos
módon (hirdetmény útján) értesíti(k) .
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Az ideiglenes védettség

48.§ (1) A Hivatal a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításával egyidejűleg a védelemre
javasolt városképet, ha azt megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti, határozatával
legfeljebb egyéves időtartamra ideiglenes védelem alá helyezheti, és e határozat azonnali
végrehajtását rendelheti el .
(2) Az ideiglenes védelem indokolt esetben egyszer és legfeljebb további egy évre
meghosszabbítható .
(3) A ideiglenes védelem alatt álló városképre - a 67-68 . §-ok kivételével - a védett városképre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni .
(4) Az ideiglenes védelem megszűnik :
•

	

ha a Hivatal a védetté nyilvánítás előkészítése során megállapítja, hogy a védetté nyilvánítás
nem indokolt,
b) a védetté nyilvánításról szóló rendelet hatálybalépésével .

A védettség létrejötte

49. § A városképet a miniszter a Hivatal előterjesztése alapján rendeletben nyilvánítja védetté . A
rendeletnek tartalmaznia kell :
•

	

a védetté nyilvánítás tényét,
b) a védetté nyilvánított városkép területi körülhatárolását, az azonosításához szükséges helyrajzi
adatokkal ;
•

	

a védelem célját .

A védettség megszüntetése

50. § (1) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a védetté nyilvánított városkép
megsemmisült, vagy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette,
(2) A védettség megszüntetésére irányuló eljárás esetén a védetté nyilvánításra vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni ."

3.§

A törvény 63 . § -a az alábbi, (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) A Hivatal engedélye szükséges a városképi szempontból védett területen végzett minden
olyan tevékenységhez, amely alkalmas a városkép tartós megváltoztatására . Így különösen be kell
szerezni a Hivatal jóváhagyását
• a városképi szempontból védett területre készített szabályozási tervek elfogadásához ; a
Hivatal a jóváhagyás feltételéül szabhatja a beépíthetőségi arányokra, az egyes épületek
méreteire, párkánymagasságára, bruttó szintterületi mutatójára vonatkozó különféle előírásainak
teljesítését ;
b) a városképi szempontból védett területre kiadott építési engedélyek esetében az épület
homlokzatát, tetőszerkezetét meghatározó tervekhez; a Hivatal a jóváhagyás feltételéül szabhatj a
az épület homlokzatára, tetőzetére vonatkozó különféle előírásainak teljesítését ;
•

	

a városképi szempontból védett területen álló épületeken végzett minden olyan munkálathoz,
amely érinti az épület homlokzatát vagy tetőszerkezetét ; a Hivatal a jóváhagyás feltételéül
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szabhatja a homlokzat, illetve tetőszerkezet változatlanul hagyását, vagy eredeti formájában
történő visszaépítését ;
d) a városképi szempontból védett területen kiadott bontási engedélyekhez, amennyiben a
tervezett bontás érinti az épület homlokzatát vagy tetőzetét; a Hivatal a jóváhagyás feltételéül
szabhatja a keletkező üres telek határidőhöz kötött beépítését, és ennek során a bontási terv által
érintett épület homlokzatának, tetőzetének megtartását vagy eredeti formájában történő
visszaépítését ;
e) a városképi szempontból védett területen álló épületek homlokzati, vagy közterületről látható
más nyílászáróinak, felújításához, cseréjéhez ; a Hivatal a jóváhagyás feltételéül szabhatja e
nyílászárók anyagára, formájára, színére vonatkozó különféle előírásainak teljesítését ;
1) a városképi szempontból védett területen húzódó utak burkolatának, járdájának felbontásához,
felújításához, cseréjéhez ; a Hivatal a jóváhagyás feltételéül szabhatja az útburkolat és a járda
anyagára, szélességére, küllemére és szegélyére vonatkozó különféle előírásainak teljesítését ;
g) műtárgyaknak a városképi szempontból védett területek közútjairól, közterületeiről látható
módon történő elhelyezéséhez, illetve az így elhelyezett műtárgyak, felújításához, cseréjéhez ; a
Hivatal a jóváhagyás feltételéül szabhatja az érintett műtárgyakra vonatkozó különféle
előírásainak teljesítését, az eredeti műtárgyak megtartását vagy a műtárgyak eredeti külsejének
megfelelő műtárgyakra történő lecserélését ;
h) reklámoknak a városképi szempontból védett területen található épületek homlokzatán,
tetőszerkezetén, vagy közterületeiről látható módon másutt történő elhelyezéséhez ."

4.§

A törvény az alábbi szövegű új, 64 . § -sal egészül ki, egyidejűleg a további paragrafusok
számozása értelemszerűen változik :

„64. § (1) A Hivatal a 63 . § (5) bekezdésében említett jóváhagyó, vagy jóváhagyást megtagadó
határozatait háromtagú eseti bizottság szakvéleményét kikérve hozza meg .
(2) Az eseti bizottság két művészettörténészből és egy építészből áll, akiket a Hivatal az e célból
összeállított szakértői névjegyzékből közjegyző jelenlétében megtartott sorsolás útján választ ki .
(3) A szakértői névjegyzék összeállításának módját a nemzeti kulturális örökség minisztere
rendeletben szabályozza ."

5 .§
A törvény 65 . § -a az alábbiak szerint módosul :

„Előzetes nyilatkozat

65. § (1) A 63 . § (1) bekezdésében, (2) bekezdésének a)-d) és J-g) pontjában, valamint (5)
bekezdésében meghatározott, továbbá a régészeti lelőhelyen végzendő, és a Hivatal hatósági,
illetve szakhatósági engedélyéhez kötött tevékenységek esetén a Hivatal - kérelemre - köteles az
elvégzendő munkák engedélyezésével kapcsolatos előzetes feltételekről 60 napon belül
nyilatkozni (előzetes nyilatkozat) .
(2) Ha az előzetes nyilatkozat alapjául szolgáló körülmények lényegesen nem változtak, az egy
éven belül induló engedélyezési eljárás során a Hivatal az előzetes nyilatkozatához kötve van ."

6.§

A törvény 71 . § -a az alábbi, e) ponttal egészül ki, egyidejűleg a felsorolás további pontjainak
megjelölése, valamint az utolsó pontbeli hivatkozás értelemszerűen módosul :
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„e) a védetté nyilvánított városképekről ;"
7.§

(1) E törvény kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba .
(2) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a törvény hatályba lépését követő
a) három hónapon belül felülvizsgálja a korábban ideiglenes védelem alá vont kulturális javak
jegyzékét;
a) egy éven belül javaslatot tesz a miniszternek a korábban műemléki vagy területi védelem alá
vont műemléki értékek j egyzékének felülvizsgálatára .

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A törvényjavaslat a védendő kulturális javak új kategóriáját, a védendő városkép fogalmát vezeti
be . Városképi szempontból akkor védendő egy terület, ha az épített örökség ott található
együttesének látványa, összképe méltó a megőrzésre, de ez megvalósítható az ott elhelyezkedő
épületek műemlékként, vagy a szóban forgó terület műemléki jelentőségű területként való
védelme nélkül is . Ebben az esetben indokolt, hogy ez a megőrzés olyan eszközök
alkatinazásával történjék, amelyek az adott területen élő polgárok mindennapi életébe kisebb
beavatkozást jelentenek, az ott tulajdonnal rendelkező természetes és jogi személyek, továbbá az
ott illetékességgel bíró hatóságok jogait kevésbé korlátozzák .

Részletes indokolás

1.§

Az eredetei törvény által használt fogalmak felsorolását kiegészíti a városkép és a városképi
szempontból védett terület meghatározásával .

2.§

Rögzíti a városkép védelem feladatait, továbbá a városkép védetté nyilvánításának és a védettség
megszűnésének szabályait .

3.§

Rögzíti azon tevékenységek körét, amelyek a városképi szempontból védett területen csak a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével, jóváhagyásával végezhetők. Szabályokat
állapít meg arra nézve, hogy a Hivatal a kért jóváhagyást milyen feltételekkel adhatja, illetve
tagadhatja meg .
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4.-5 . §

Szabályokat állapít meg a Hivatal engedélyezési eljárásának lefolytatására .

6.§

Az eredeti törvénynek a védett kulturális javak nyilvántartásával kapcsolatos rendelkezéseit
módosítja

7.§

A törvény hatályba léptetéséről, valamint a korábban védelem alá vont kulturális javak
jegyzékének az elfogadott új szabályok értelmében történő felülvizsgálatáról intézkedik .

Budapest, 2004 . október 26 .
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