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Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottsága a Házszabály 94 . § (1) és (3) bekezdése és 102.
§ (1) bekezdése alapján a kulturális örökség védelméről szóló 2001 . évi LXIV. törvény
módosításáról szóló T/15888 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő .

A törvényjavaslat 35 § az alábbiak szerint módosul :

35. § A Köty . a 81 . § előtt, „Az örökségvédelem pénzügyi eszközeinek felhasználása" alcímet
követően az alábbi 80/A . §-sal egészül ki :

„80/A . § Q) Az örökségvédelem pénzügyi eszközei lehetnek különösen :
a) a központi költségvetés örökségvédelmi célokat szolgáló előirányzatai,
b) a helyi önkormányzatok örökségvédelmi célokra fordított pénzeszközei,
c) az örökségvédelmi bírságból befolyt bevételek ;
d) egyéb pénzügyi eszközök, így
da) adókedvezmények,
db) illetékkedvezmények."

„(2) Az (1) da) és db) pontok szerinti kedvezmények mindenkori mértékéről, érvényesítésük
feltételeiről és módjáról külön törvények rendelkeznek ."

Bizottsági módosító javaslat



Indokolás

Az elmúlt évek során bebizonyosodott, hogy sürgető az örökségvédelem finanszírozási
kérdéseinek újragondolása, megoldási tervezet készítése, illetve hosszabb távra is kidolgozott
finanszírozási stratégiával fokozni e terület kiszámíthatóságát és stabilitását, összhangban az
EU országaiban ismert megoldásokkal és trendekkel, ezáltal is előnyhöz juttatva ezen
rendkívül forráshiányos területet.
A Köty. jelenleg hatályos szövege csupán az örökségvédelemre fordított pénzeszközök
felhasználásáról szólt, ezért vált szükségessé ennek az új, a forrásokkal foglalkozó 80/A .
szakasznak a beillesztése. Tartalmában, részletes megelőző elemzés alapján - az EU trendeket
is figyelembe véve - szerepelnek azok a közvetlen, illetve közvetett finanszírozási források,
amelyek lehetőséget nyújthatnak az értékvédelmi céllal életbe léptetett (tulajdoni)
korlátozások, illetve az értékeknek a közösség javára (is) történő megőrzését, bemutatását
szolgáló tevékenységekből származó többlet-terhek valamilyen mértékű kompenzálására . A
részletes szabályozás természetesen itt nem kerülhetett beépítésre, arra az érintett
szaktörvények alakításának évenkénti elfogadása kapcsán kerülhet sor, ennek
pontosítására szolgál jelen módosító indítvány .

Budapest, 2005 . június 16 .
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