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~?',isztelt E~rttllc .elsszorly~

„MicR maradt a K'∎l11~ Ürúkaégvéd~ HivatalW csaknem regesen szakhatósági
jogé+ t "~"címmel a Házszabály 91. §-a alapján kérdést k~ok benyüjtaa Mer Ist nhoz,
az Qktatasi és Kultwális Mártisztétiutn múúsztet&ez .
A, kérdésre a választ itásban kérem .

Tisztelt Miniszter Út!

2006 . december 31-íg a kultuiális őróksée védehnérSl sz616 2001, évi 1=. tv. (a továtab"'ban:
K$v,tv) felbatahnazász alapján a kultix4bs ötőkségvédtlem terület~n a KoI4 látta el az összes
hatósági és szakhatósági jogkbrt. Az ezzel kapcsolatos rkszletes szabályozást a Kulturslis
xUségvédelmi Hivatal létrehoz s"l szüld 190/2001.(X.19 .) Korm. zend., valamint az azt

módosító 33/2006. (11 .15 .) Korm.rend. tastnlsna$ta .
nv,v, 62. 5 A Hivatrál feladata a kulturáááa° örrikrég okmsi menak, ,fenx~batö ha ~ílaáána~Z
coiegwte 4 taovrr a utd Bxnek eksfaen e~
•

	

ors a, os zile ossaggel a e á+3rt~értybm, paíaminr ar k"# ~~ban me~ám! »tt bdtót4# és
s~vkbatrisslg'frla~IvtQ~r •

£ bétasági jogkör több elemből állt, amelyek közül most csak kettővel fog3alkoxom, mivel ezek
kerültek az újraszabalyozásnak köszönhet$en, veszélybe :

1. épitéshatóaági jogkör: az egyedű% trebit		:rencWetbel védetté nyilv"tatt satirtnlék
épületek esetében
Kóhtu 63. ~ (°I). A HáWal+fpü ú, yí bmbs~jár ed
•

	

a t e~.en ~d6 minden olyan ápftdri mxnkn e~ttcbexy a~usy a épátsri e dé +e s r rs6rí ai
mbe

	

teles;
b) a tAú~kk íxltati~t kixA ts/eléai~ri w .éba
75. f (-) AC i{ointá#sí haM644k
•

	

bd a Hivataloítési ys 6ateise aijogkón6en -i- r4 .90 Nap.

2. kinta -á% örökségvédelmi szakhatásagi jogkör: műemléki te ilet ken (azaz műemléki
kömyezethen és műemléki jel~ségű területeken -- utóbbiak közé tartoznak p1 . a világörökségi
helyszínek és a történelmi városközpontok), valamint nyilvántartott régészeti lelőhelyeken
tjelenteg rxsústegy 55 ezer Q) le16hely)
Kói+.tv.63. $ (4):A Hiustul s akhatásá, nt j r e/.
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a) d rengések lelóhefyekeh, vaUwiant eT ré ésZete? r+édőöve ethem . . . °
b) a aszik rdéki tercku*on;
c) kdtdnjeags~atf

	

V"~~
A K.öv.ty.-nx kf ül mintegy 20-25, itt nem zészletezhetó ágazatii jogszabály ad szakFsatárá i jogkört
a KOH-nek. Torvények, kormány- és tn!l+ teri rendeletek egyaránt vpir)nak ko»Utűk
(bányatc rvény, cnergiatőrvénsy, erd$tőrvény síin .). Sajnos e ~zalaálpok küzvl töáhen a
szakhatósági jogkor nem volt elég pontosan de áW*-, vau, ahol, p1. csak ennyi szerepelt. ,&

kulturális öxökaé -rédel x t,-"ténP°.
75. C (3) Ax ügyi#(( ési batáridú-
í) aom bm rss .Fnsvatals akhutásei ntjdr e~ 30 nap.
A KoH =unkájanak gerincét a szakhatósági tevékenység teszi ki, a régés2eti örökség; esetében ez

gyakorlatilag az egyetlen eszköze a védelerraxx .

A 2007_ jan. 1-én hatályba lépő jogszabályok ezeket a (szak)hatósági jogkör4ket az alábbi módon

vá}.toztatták meg:
A 2006. évi CIX. tv. (a kozmárayzati szervezetalalntással összefüggő törvénymódositásokröl} az
építés~ haráságok kijelölését egységesen {aa sajátos építményfajtákra és a nőemlékekre
vonatkozóan is} koxmÁnyzati hata~be utalta. A sz~rvéssyekb6l pedig kiirtotta a azakhatösígit
jogközéci4 az egyes ágazati központiú hivatalok ~evezéaével egyűt( - azaal, hogy mind a
központi hivatalokkal, mind a szakharásági jogkörö kkel kapcsolatos szabályozást <ygységesea
koo%Ányzati hatáskörben kivi aaja rendezni. E törvény felhatAffipása alapján a2 örökségvédelmii
területre vosyatkoz&xa megszületett a 308/2006 . (XIL23.) sz. Korm. rend. a Kulturális
Ördkségvédehni .Hivataltői, amely hatályom kívül helyezte a 190/2001.(X.18.) és a 33/2006 .

(I1.15.) sz. koxtnányrcndeleteket .

Az új szabálpozás tartalma a következő:
1, építéshatósági jogkör:
Köutd 63- ,$ (1) a) -b) ó~ kise} be
Köum. 75. f (3) a) mregoamdt
2006. évi aX tv. 99. f (2) A ept&# kjmye et aiakitdsdtrfl e a+idel=frU s effó 1997. évi .l.X=1, tőrvény
62. § (1) hekus a) pompa helyébe a követke ó rendallés fáp.
j(1) Felhatalnra ást kap a Kormány

	

hogy)
a) ait épfáe`sztgyi hamiság vagy haririságok, a ~~eleti hot4sdg twgy ha~k élolését"
(rendete#ef kiunm«.J
30812006. ( 23) Kanvas. 1 . 5.-A Kormájy. . .
b) a műemkkm ve ti epitésY mr nrka ex &*holaak4* esaléaa atépített k~t alakít.~és rAédelmcn f , flá
1.997. évi .L'X ATI. törvénybe(( megghtztaún tt hatósági fafach nk. . .
elkitr9ssrlru u ,K&dtsnnlfts Ü>t+kseigyéde b~rá i` ir+eztrsll , . .jokW kx.
A Korín.rend. értelmében az építéshatósági jogkör váltcrxatlaa tartalomtYtal megmarad, tehát a
Hivatal 2007 . jani. 1-tál hatáskor birtokában, zavartalanul folytathatja tovább az építési
engedélyezést mú+enzlék épülctck esetében. ~ n*n feladat nem marad ellítatlaraul. A á3yos
viszont, hogy a szabályozás torvényi sziatról kormányszintre került, azaz az épitéshatásági jogkör
konsaánydőntéssel könnyen mcj vonhatö .
2. szakhatósági jogkor :
Keiv_ty_ 63_ ; (4) a)-b)-c) hut<ü>wn kívül be~
Köp. ta 75. $ (3) c) hatatyon k"/ he zve
A YWv.ty.-bői a 2006. évi CM tv. alapján ldkerü 4 a 348/2006. Kextín.rend-b6l viszont kimaradt .
Az IM tájékoztatása szerint nem szánd€kosara, haríenn ]dfelejte Azaz a KoH csaknem teljesen
szakhatósági jogkör nélkűi maradt, és jelenleg ezt az állasai feladatot egyetlen szerv sem látja eh
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,A ,csakacnza" kifejezés beszúrásának magyarázata a küvetkezó :
A kümyezet- és tertnnészetvédelmi jogszabályokban biztosan megma ;Cadt a K4 H szakhatósági

joagkSre, mrrt azokhoz a 2006- évi CM tv, nem nyúlt - azzal az indoklással, hogy a köxnyezet- és
természetvédelem mintegy rászabályoz műiden ágazati szabályozásra.
A többi szaktörvényből a 2006- évi +FIX, tv. szintén kigyomlálta a szakhatósági jogközüket, és
azokat új ko=ínyrendeletckbtn szabélyvzzák volou. Itt esetre még vanu remény arra, hogy
egyes területeken jogszabályi felhat-l-<k,-a'% alapján magmásad a KOH szakba 6s .gi jogk~.

mizcfo falás : A 2007. jan. 1. óta hatályos szabályozás sú1yown megesottikftja a Kt` H hatáskátét,
ezsdtal v'esaély~ed az örökségvédelerst államai fe fafámák ellátását - a régészeti szakmaterű eteti
szinte teljes egészében, és a muemlékvédelem terén:n is nagyon erótelic~e Az oZz6 kormányzati
ciklus óta megftgyelhető az a törekvés, hagy a hatóságok beavatkozási lchetőségeir ck
csökkentésével szabadítsák fel az utat a beruházások eMtt {L pi. az ,eWszerúsitctt >
örQkségvédelini szakhatósági ügyintézést a gyoxsforgalr>ai utak építése vagy egyén nagy EU-
s/NFT-s projektek engedélyezési eljárásában .
A kulturális örökségvédelmi sxakha tósá& jogkörbah az egyéb ágazati jogszabályok talán vslauút
átmentettek, a kérdést azonban csak egy a K(H szaklustaságií jogküret anyagií jogi jogszabályként
szabályozö ke>tmányxendelettel lehetne magra tóaran rendezni. Azaz tn<Sdodtani kellene a
308/2006. kozntányrendeketet és belerakni a KC H höz telepített szakhatósági jogkőm.

Kérdezem Miniez et urat:

Nfit kivín tcnm a texüUtext faW63 xn zter a 308/2006- korrasafuayrendclet rniclábbi
mődosításáézt, a kultut"s őrőkségvédelmi sza atcSsági jogkörnek a KÓH-höz törh&uó
visszatelepítéséétt?
Hogyan ks;fváaja átbi.-M í a jogszabály-módosítás lesámUsáig tartó átmeneti ídászakor.:I

Tisztclcttel váioiu vsílamait!

Budapcwt, 2007. február 7 .

FidPsz - IVIagyat Polgáxi ~Civo:tSég
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