
T/15888/61. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Kulturális és sajtó 

bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

Idegenforgalmi bizottságának 
 

Önkormányzati bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
módosításáról szóló T/15888. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/15888/47. sz. ajánlással.) 

 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság) – 
első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a 
továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Idegenforgalmi bizottsága, valamint Önkormányzati 
bizottsága megvitatta a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
módosításáról, T/15888. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/15888/48-60. számú módosító és kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 
 Az Önkormányzati bizottság feladatkörét érintő kapcsolódó módosító javaslat nem 
érkezett, így az ajánlásban foglalt indítványokat nem tárgyalta. 
 
 Az Emberi jogi bizottság az ajánlásban foglalt kapcsolódó módosító indítványokat a 
2005. június 20-i ülésén tárgyalja. 
 
 

_____________________ 
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I. 
 
 

1.  Ivanics Ferenc képviselő – kapcsolódva  képviselő T/15888/13. számú módosító 
indítványához (T/15888/47. számú ajánlás . pontja) – a törvényjavaslat első 2. §-ában a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 
5/A. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "2. § A Kötv. az 5. §-a után az alábbi 5/A-5/C. §-okkal egészül ki: 
 
 „5/A. § (1) A Világörökségi Listára felvett magyarországi helyszínek a kulturális, [és] 
kultúr-táji természeti örökség kiemelkedő jelentőségű elemeiként régészeti, műemléki, 
illetőleg – külön jogszabályban meghatározottak szerint – természeti védelem alatt állnak.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15888/54. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  A Kulturális bizottság a törvényjavaslat első 2. §-ában a Kötv. 5/A. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § A Kötv. az 5. §-a után az alábbi 5/A-5/C. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "(2) A Kormány a világörökséggel kapcsolatos feladatait a nemzeti kulturális örökség 
minisztere (a továbbiakban: miniszter) útján, az általa – az építésügyért és a természet 
védelméért felelős miniszterrel egyetértésben – létrehozott és működtetett Világörökség 
Magyar Nemzeti Bizottsága közreműködésével látja el." 
 

Indokolás: Lásd a T/15888/55. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

3.  Ivanics Ferenc képviselő – kapcsolódva T/15888/15. számú módosító 
indítványához (T/15888/47. számú ajánlás 3. pontja) – a törvényjavaslat első 2. §-ában a 
Kötv. 5/A. §-át a következő új (4)-(5) bekezdésekkel javasolja kiegészíteni: 
 
 /2. § A Kötv. az 5. §-a után az alábbi 5/A-5/C. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "(4) Amennyiben az érintett világörökség egy fenntartóhoz tartozik, a kezelő 
szervezetként azt kell megjelölni. 
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 (5) A kezelő szervezetet a világörökséggé nyilvánított, és a jelölésre felterjesztendő 
helyszíneken, a területen érintettek részvételével kell létrehozni (az előző pontban foglaltak 
kivételével), melynek tagjai: 
 
 a) a világörökség területén illetékes települési önkormányzat, 
 
 b) több érintett település esetén a területileg illetékes megyei önkormányzat, 
 
 c) a természetvédelemért, kulturális örökségért felelős területi állami szervek, 
 
 d) a területen meghatározó tulajdonrésszel, vagy kezelő joggal rendelkező természetes 
vagy jogi személyek hozzák létre." 
 

Indokolás: Lásd a T/15888/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Ivanics Ferenc képviselő – kapcsolódva T/15888/15. számú módosító 
indítványához (T/15888/47. számú ajánlás 3. pontja) – a törvényjavaslat első 2. §-ában a 
Kötv. 5/A. §-át a következő új (4)-(5) bekezdésekkel javasolja kiegészíteni: 
 
 /2. § A Kötv. az 5. §-a után az alábbi 5/A-5/C. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "(4) Amennyiben az érintett világörökség egy fenntartóhoz tartozik, a kezelő 
szervezetként azt kell megjelölni. 
 
 (5) A kezelő szervezet a világörökséggé nyilvánított területen érintett tulajdonosok, 
kezelő szervezetek részvételével kell létrehozni (az előző pontban foglaltak kivételével), 
melynek tagjai: 
 
 a) a világörökségért felelős miniszter kezdeményezésére,
 
 b) a világörökség területén illetékes települési önkormányzat, 
 
 c) több érintett település esetén a területileg illetékes megyei önkormányzat, 
 
 d) a természetvédelemért, kulturális örökségért felelős területi állami szervek, 
 
 e) a területen meghatározó tulajdonrésszel, vagy kezelő joggal rendelkező természetes 
vagy jogi személyek hozzák létre." 
 

Indokolás: Lásd a T/15888/52. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- az Idegenforgalmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Dr. Balogh Miklós képviselő – kapcsolódva T/15888/32. számú módosító 
indítványához (T/15888/47. számú ajánlás 24. pontja) – a törvényjavaslat 19. §-ában a Kötv. 
45. § (2) bekezdését új d) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 
 /19. § A Kötv. 45. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 /(2) A műemlék részleges bontása akkor engedélyezhető, ha/ 
 
 "c) műemléken vagy műemléki területen utólag létesített, műemléki értékkel nem bíró 
építmény eltávolítását, vagy terepszint megváltoztatását célozza, 
 
 d) a beavatkozás a műemlék használata érdekében, a védetté nyilvánítást megalapozó 
műemléki értékek sérelme nélkül megvalósítható." 
 

Indokolás: Lásd a T/15888/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

- az Idegenforgalmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

6.  A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 35. §-ában a Kötv. 80/A. §-át új (2) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a § eredeti szövege 
az (1) bekezdés jelölést kapja): 
 
 "35. § A Kötv. a 81. § előtt, „Az örökségvédelem pénzügyi eszközeinek felhasználása” 
alcímet követően az alábbi 80/A. §-sal egészül ki: 
 
 „80/A. § (1) 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.” 
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 „(2) Az (1) bekezdés da) és db) pontjai szerinti kedvezmények mindenkori mértékéről, 
érvényesítésük feltételeiről és módjáról külön törvények rendelkeznek.”" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk. 
 

Indokolás: Lásd a T/15888/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

7.  Ivanics Ferenc képviselő – kapcsolódva T/15888/22. számú módosító 
indítványához (T/15888/47. számú ajánlás 36. pontja) – a törvényjavaslat 36. § (1) 
bekezdésében a Kötv. 81. §-át a következő új p) ponttal kiegészíteni javasolja (a javaslat 
elfogadása esetén a 81. § pontjainak jelölése értelemszerűen változik): 
 
 "36. § (1) A Kötv. 81. §-ának felvezető szövege és a)-b) pontjai helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek, továbbá az alábbi p) ponttal egészül ki: 
 
 „81. § A kulturális örökség védelmével kapcsolatos költségvetési pénzeszközöket a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és az érintett költségvetési fejezeten belül – a 
Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú műemlékek 
esetében a KVI előirányzatai között – az alábbi feladatok költségeire figyelemmel kell 
meghatározni:" 
 
 "c) a világörökségi területek és azok kezelő szervezeteinek támogatása;" 
 

Indokolás: Lásd a T/15888/53. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. nem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 41. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) E törvény [31.] 32. §-a és [33.] 34. §-a 2005. november 1-jén lép hatályba." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat tartalmilag összefügg a T/15888/47. számú ajánlás 7. pontjában 
foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/15888/57. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
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9.  A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 43. § felvezető szövegének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "43. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. [tv. (a 
továbbiakban: Étv.)] törvény 57. §-a [az alábbi] a következő (4) bekezdéssel egészül ki:" 
 

Indokolás: Lásd a T/15888/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

10.  A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 44. § (4) bekezdésében a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 1. számú mellékletének s) pontjának a 
következő kiegészítését javasolja: 
 
 "(4) A Kult. tv. 1. számú mellékletének s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /E törvény alkalmazásában:/ 
 
 „s) Kulturális javak: az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az 
emberiség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, 
képi, hangrögzített, " 
 

Indokolás: Lásd a T/15888/59. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

11.  Lezsák Sándor képviselő – kapcsolódva T/15888/9. számú módosító 
indítványához (T/15888/47. számú ajánlás 39. pontja) – a törvényjavaslat 44. §-ában a Kult. 
tv. 7. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Kult. tv. 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "7. § A kulturális javak a nemzet egészének közös szellemi értékei. A muzeális 
intézményekben őrzött javak felhasználásának és bármilyen technikával történő 
sokszorosításának, valamint adatrögzítésének és adatfelhasználásának jogát [három évet 
meghaladó] kizárólagos felhasználásra nem lehet átruházni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15888/48. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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12.  A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 45. § g) pontjának az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 /45. § E törvény hatálybalépésével hatályát veszti:/ 
 
 "g) [a Kötv. 94. §-ának (1) bekezdése;]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15888/60. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

13.  Bebes István képviselő – kapcsolódva Botka Lajosné, Farkas Imre, dr. Füle 
István, dr. Gedei József, Herbály Imre, Iváncsik Imre, Jauernik István, Kis Péter, Rózsa 
Endre, dr. Szekeres Imre, dr. Vadai Ágnes képviselők T/15888/4. számú módosító 
indítványához (T/15888/47. számú ajánlás 42. pontja) – a törvényjavaslat mellékletében a 
Kötv. melléklet 18. pont 218. alpontjának az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása 
esetén az alpontok jelölése értelemszerűen változik): 
 

 /Melléklet a 2005. évi …..törvényhez 
 

„Melléklet a 2001. évi LXIV. törvényhez 
 

Az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlékek és műemlékegyüttesek jegyzéke/ 
 

/18. VAS MEGYE/ 
 

"[218. KÖRMEND, Gr. 
Batthyány L. u. 1. 

 Batthyány-Strattmann-várkastély teljes 
együttese: főépület, melléképületek, 
kastélypark és építményei 

 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 5, 
6/2]”" 

 
Indokolás: Lásd a T/15888/49. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja

- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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II. 
 
 
 A T/15888/47. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Idegenforgalmi 
bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 
Ajánláspont Bizottság Előterjesztő 
 
1.  nem támogatja nem ért egyet
4.  nem támogatja nem ért egyet
8.  támogatja nem ért egyet
10. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
22. támogatja nem ért egyet
23. nem támogatja nem ért egyet
24. nem támogatja nem ért egyet
27. támogatja nem ért egyet
30. nem támogatja nem ért egyet
32. támogatja egyetért
33. egyharmada sem támogatja nem ért egyet
34. nem támogatja nem ért egyet
35. támogatja nem ért egyet
36. nem támogatja nem ért egyet
41. támogatja egyetért
42. támogatja egyetért
43. támogatja egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 16. 
 
 
 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális  

bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Lasztovicza Jenő s.k., 
Idegenforgalmi bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
 


