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Egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról szóló
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(T/15784. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatokat,
valamint az általa megfogalmazott  módosítási  javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. 06. 06. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

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

A dokumentumban használt rövidítések:
Kötv.: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
Tktv.: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Módosítópont: T/15784/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: elhagyás

[4. §

A Kötv. 61/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„61/E. §

Kiemelt  nemzeti  emlékhely  esetében a 61/D.  § (1)  bekezdés  a)  pontjában és  a 61/D.  § (3)
bekezdés  b)–d)  pontjában  meghatározott  állami  feladatokat  az  Országgyűlés  elnökével
egyetértésben kell ellátni.”]

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dunai Mónika (Fidesz)
Módosítópont: T/15784/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2) bekezdés - Kötv. 61/I. § (14) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kötv. 61/I. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (13)-
(14) bekezdéssel egészül ki:
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„(14) Ha a tevékenységet végző a (13) bekezdés b) pontja szerinti felhívástól számított nyolc napon
belül nem kezdi meg az eredeti állapot helyreállítását, az Országgyűlés Hivatala[,] mint a kiemelt
nemzeti  emlékhely  vagyonkezelője  az  eredeti  állapot  helyreállítását  a  tevékenységet  végző
költségére  elvégeztetheti.  A Kiemelt  Nemzeti  Emlékhely  Bizottság  e  bekezdés  szerinti  eredeti
állapot  helyreállításával  kapcsolatos  intézkedései  nem  érintik  a  kiemelt  nemzeti  emlékhely
vagyonkezelőjének azon jogát, hogy a 61/J. § (7) bekezdése alapján az eredeti állapot helyreállítása
érdekében pert indítson.”

T/15784/5/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dunai Mónika (Fidesz)
Módosítópont: T/15784/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § c) pont
Módosítás jellege: módosítás

A Kötv.
c)  61/I.  §  (5)  bekezdésében  az  „egységes  arculatához.”  szövegrész  helyébe  az  „egységes
arculatához, vagy nem felel meg a 61/K. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint megállapított
követelményeknek  vagy  a  61/K.  §  (2)  bekezdés  b)  pont  ba)  alpontja  szerinti  beépítési
szabályoknak és követelményeknek.” szöveg,

lép.

T/15784/5/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
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Benyújtó: Dunai Mónika (Fidesz)
Módosítópont: T/15784/5/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Tktv. 12. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

17. §

A Tktv. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kap  [a települési ]az  önkormányzat[ (fővárosban a kerületi önkormányzat,
illetve  a  fővárosi  önkormányzat)],  hogy  a  széleskörű  társadalmi  bevonás  és  a  nyilvánosság
biztosítása  érdekében,  a  helyi  adottságoknak  megfelelően  rendeletben  állapítsa  meg  a
településfejlesztési  koncepció,  az  integrált  településfejlesztési  stratégia,  a  településrendezési
eszközök,  a  kézikönyv  és  a  településképi  rendelet  készítéséhez,  módosításához  a  lakosság,
érdekképviseleti,  civil  és  gazdálkodó  szervezetekkel,  vallási  közösségekkel  (partnerek)  történő
(partnerségi) egyeztetés részletes szabályait.”

T/15784/5/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3., 4. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Módosítópont: T/15784/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

Az Nvt. 2. melléklet II. rész d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(II. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó vagyonelemek)

„d) a Budapest, V. kerület 24893, 24834/1 és 24897/4 helyrajzi számú ingatlanon álló szobrok:
da) II. Rákóczi Ferenc emlékmű,
db) a Horvay János által alkotott Kossuth-emlékmű másolata,
dc) A Dunánál - József Attila portrészobor,
dd) gróf Tisza István emlékmű,
de) gróf Andrássy Gyula emlékmű,
df) Nagyatádi Szabó István portrészobor,
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dg) Varga Tamás által alkotott Nagy Imre szobor,
dh) Nemzeti Vértanúk emlékműve.”

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

(tárcaálláspont)
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