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Összegző jelentés

az egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról szóló
törvényjavaslathoz

(T/15784.) benyújtott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2017.  június  8-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti frakcióhoz tartozó
tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. június 8-án lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról szóló
T/15784. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/15784/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(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: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15784/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Kötv. 61/C. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

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

„61/C. §

(1) A kiemelt nemzeti emlékhely az állami vagyon részét képezi.

(2) A 1055 Budapest V. kerület,  belterület, (24834/1) helyrajzi számú ingatlan (a Vértanúk tere)
2017. szeptember 1-jével  a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvtv.)  14.  §  (1)  bekezdése  alapján  –  a  méltó  megemlékezések  feltételeinek  biztosítása,  mint
örökségvédelmi  állami  feladatok  ellátása  érdekében  –  e  törvény  erejénél  fogva,  nyilvántartási
értéken,  ingyenesen  az  állam  tulajdonába,  és  az  Országgyűlés  Hivatalának  vagyonkezelésébe
kerül.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15784/6/2.
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:

„(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/15784/6/2., 5-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 5., 6. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15784/6/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. §
Módosítás jellege: módosítás

11. §

A Kötv. "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő [92/G]92/E. §-sal egészül ki:

[„92/G. §

Az egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról szóló … 2017. évi
törvénnyel megállapított 61/B. § (3) bekezdésre és 61/C. §-ra figyelemmel

a) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3)
bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a
budapesti  Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló 61/2011. (VII.  13.)  OGY határozat
szerint megvalósított beruházás keretében létrejött és a Magyar Állam tulajdonába került
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aa)  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a
továbbiakban:  Mötv.)  23.  §  (4)  bekezdés  1.,  9.  és  10.  pontjában  meghatározott
önkormányzati feladatok ellátásához szükséges ingó vagyonelemek, valamint
ab) az Mötv. 23. § (5) bekezdés 1. pontjában meghatározott önkormányzati feladatok
ellátásához szükséges ingó vagyonelemek

ingyenesen, nyilvántartási értéken, a c) pont szerinti szerződésben meghatározottak szerint
Budapest Főváros Önkormányzata, illetve Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület
Önkormányzata (a továbbiakban: belvárosi önkormányzat) tulajdonába kerülnek;
b) az a) pont szerinti tulajdon átruházással érintett ingó vagyonelemek e törvény alapján az
azokat hordozó ingatlanoktól elkülönült, önálló tulajdonjoggal rendelkező, forgalomképes
ingó vagyonelemnek minősülnek;
c) az a) pont szerinti tulajdon átruházásokról, ezen belül különösen a Budapest Főváros
Önkormányzata  és  a  belvárosi  önkormányzat  tulajdonába  kerülő  vagyonelemekről
egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata és a belvárosi önkormányzat, másrészről az
állam nevében a tulajdonosi joggyakorló – az Országgyűlés Hivatala közreműködésével –
szerződést kötnek;
d) az Nvtv. 14. § (1) bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában
álló,  a  Budapest  V.  kerület,  Kossuth  Lajos  téren  felállított,  Nagyatádi  Szabó  István
portrészobor,  Kaszás  legény  díszítőszobor,  Agronómuslány  díszítőszobor,  valamint  a
Budapest V. kerület, Vértanúk terén felállított Nagy Imre szobor fenntartása, valamint a
méltó  megemlékezések  feltételeinek  biztosítása  mint  örökségvédelmi  állami  feladatok
ellátása  érdekében  –  2017.  szeptember  1-jén  e  törvény  erejénél  fogva  ingyenesen,
nyilvántartási értéken a Magyar Állam tulajdonába kerül;
e) az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján az a) pont szerinti rekonstrukció megkezdése előtt a
Budapest  V.  kerület,  Kossuth  Lajos  téren  felállított,  állami  tulajdonú,  „A Forradalom
Lángja” emlékmű az Mötv. 23. § (5) bekezdés 1. pontjában meghatározott önkormányzati
feladatok ellátása érdekében 2017. szeptember 1-jén e törvény erejénél fogva ingyenesen,
nyilvántartási értéken Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerül.”]

„  92/E. §

Az egyes törvények kiemelt  nemzeti  emlékhellyel  összefüggő módosításáról szóló … 2017. évi
törvénnyel megállapított 61/B. § (3) bekezdésre és 61/C. §-ra figyelemmel

a) az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1)
bekezdése alapján a  budapesti  Kossuth Lajos tér  rekonstrukciójáról  szóló 61/2011.  (VII.  13.)
OGY határozat szerint megvalósított beruházás keretében létrejött és a Magyar Állam tulajdonába
került

aa)  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a
továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdés 1., 9. és 10. pontjában meghatározott önkormányzati
feladatok ellátásához szükséges ingó vagyonelemek, valamint
ab)  az  Mötv.  23.  §  (5)  bekezdés  1.  pontjában  meghatározott  önkormányzati  feladatok
ellátásához szükséges ingó vagyonelemek
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ingyenesen,  nyilvántartási  értéken,  a  c)  pont  szerinti  szerződésben  meghatározottak  szerint
Budapest  Főváros  Önkormányzata,  illetve  Belváros-Lipótváros  Budapest  Főváros  V.  kerület
Önkormányzata (a továbbiakban: belvárosi önkormányzat) tulajdonába kerülnek;
b) az a) pont szerinti tulajdon átruházással érintett ingó vagyonelemek e törvény alapján az azokat
hordozó  ingatlanoktól  elkülönült,  önálló  tulajdonjoggal  rendelkező,  forgalomképes  ingó
vagyonelemnek minősülnek;
c)  az  a)  pont  szerinti  tulajdon  átruházásokról,  ezen  belül  különösen  a  Budapest  Főváros
Önkormányzata  és  a  belvárosi  önkormányzat  tulajdonába  kerülő  vagyonelemekről  egyrészről
Budapest Főváros Önkormányzata és a belvárosi önkormányzat, másrészről az állam nevében a
tulajdonosi joggyakorló – az Országgyűlés Hivatala közreműködésével – szerződést kötnek;
d) az Nvtv. 14. § (1) bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, a
Budapest V. kerület, Kossuth Lajos téren felállított, Nagyatádi Szabó István portrészobor, Kaszás
legény díszítőszobor,  Agronómuslány díszítőszobor,  valamint a Budapest V. kerület,  Vértanúk
terén felállított  Nagy Imre szobor fenntartása,  valamint a méltó megemlékezések feltételeinek
biztosítása mint örökségvédelmi állami feladatok ellátása érdekében – 2017. szeptember 1-jén e
törvény erejénél fogva ingyenesen, nyilvántartási értéken a Magyar Állam tulajdonába kerül;
e) az Nvtv.  13.  § (3) bekezdése alapján az a) pont szerinti  rekonstrukció megkezdése előtt  a
Budapest V. kerület,  Kossuth Lajos téren felállított,  állami tulajdonú, „A Forradalom Lángja”
emlékmű  az  Mötv.  23.  §  (5)  bekezdés  1.  pontjában  meghatározott  önkormányzati  feladatok
ellátása érdekében 2017. szeptember 1-jén e törvény erejénél fogva ingyenesen, nyilvántartási
értéken Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerül.”

T/15784/6/3-4. sz. 

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

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15784/6/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: módosítás

12. §

A Kötv. 93. [§ (1) bekezdése ]§-a a következő [v) ponttal](1a) bekezdéssel egészül ki:
[(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)

„v)  állapítsa  meg  –  a  Kiemelt  Nemzeti  Emlékhely  Bizottság  javaslata  alapján  vagy
véleményének kikérésével –
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va) a kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetét,
vb)  a  kiemelt  nemzeti  emlékhelyre  és  annak  településkép-védelmi  környezetére
vonatkozó  egyedi  településképi  követelményeket,  a  követelmények  érvényesítése
érdekében szükséges hatósági kötelezés részletes szabályait, valamint a követelmények
érvényesítését szolgáló további sajátos eszközöket, az egyes eszközök alkalmazásának
eseteit,  módját,  részletes  szabályait,  a  vonatkozó  eljárások  szabályait,  beleértve  az
eljárásokban vizsgálandó településképi  szempontokat és  az eljárások alóli  mentesség
feltételeit,  alkalmazásukra  hatáskörrel  rendelkező  hatóságokat  és  feladatkörrel
rendelkező egyéb szerveket
vc)  a  kiemelt  nemzeti  emlékhelyre  és  annak  településkép-védelmi  környezetére
vonatkozó  beépítési  szabályokat,  valamint  az  ezzel  összefüggő  sajátos  építésügyi  és
örökségvédelmi követelményeket,
vd)  a Kiemelt  Nemzeti  Emlékhelyen és  annak településkép-védelmi környezetében a
közterületen  és  a  közterületről  látható  magánterületen  elhelyezhető  reklámok
megengedett  méreteit,  a  reklámközzététel  megengedett  technológiáit,  módszereit,
eszközeit, a reklámhordozók általános formai követelményeit, valamint
ve) a kiemelt nemzeti emlékhelyen és a településkép-védelmi környezetében található
ingatlan  e  törvényben,  illetve  az  e  törvény  felhatalmazás  alapján  megalkotott
jogszabályban  meghatározott  követelmények  szerinti  helyreállítását,  felújítását  és
átalakítását szolgáló támogatási és ösztönző rendszer részletes szabályait, a támogatás
feltételrendszerét és módját;”]

„  (1a)  Felhatalmazást  kap  a  Kormány,  hogy  rendeletben  állapítsa  meg  –  a  Kiemelt  Nemzeti
Emlékhely Bizottság javaslata alapján vagy véleményének kikérésével –

a) a kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetét,
b) a kiemelt nemzeti emlékhelyre és annak településkép-védelmi környezetére vonatkozó egyedi
településképi  követelményeket,  a  követelmények  érvényesítése  érdekében  szükséges  hatósági
kötelezés részletes szabályait, valamint a követelmények érvényesítését szolgáló további sajátos
eszközöket, az egyes eszközök alkalmazásának eseteit, módját, részletes szabályait, a vonatkozó
eljárások  szabályait,  beleértve  az  eljárásokban  vizsgálandó  településképi  szempontokat  és  az
eljárások  alóli  mentesség  feltételeit,  alkalmazásukra  hatáskörrel  rendelkező  hatóságokat  és
feladatkörrel rendelkező egyéb szerveket,
c)  a  kiemelt  nemzeti  emlékhelyre  és  annak  településkép-védelmi  környezetére  vonatkozó
beépítési  szabályokat,  valamint  az  ezzel  összefüggő  sajátos  építésügyi  és  örökségvédelmi
követelményeket,
d) a kiemelt nemzeti emlékhelyen és annak településkép-védelmi környezetében a közterületen és
a  közterületről  látható  magánterületen  elhelyezhető  reklámok  megengedett  méreteit,  a
reklámközzététel megengedett technológiáit, módszereit, eszközeit, a reklámhordozók általános
formai követelményeit, valamint
e) a kiemelt nemzeti emlékhelyen és a településkép-védelmi környezetében található ingatlan e
törvényben, illetve az e törvény felhatalmazás alapján megalkotott jogszabályban meghatározott
követelmények szerinti helyreállítását, felújítását és átalakítását szolgáló támogatási és ösztönző
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rendszer részletes szabályait, a támogatás feltételrendszerét és módját.”

T/15784/6/3-4. sz. 

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

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15784/6/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § c) pont
Módosítás jellege: módosítás

14. §

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/15784/6/2., 5-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 5., 6. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15784/6/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Tktv. 12. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

17. §

A Tktv. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
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„(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/15784/6/2., 5-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 5., 6. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/15784/6/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A 3. §, a 11. §, a 13. § és az 1. melléklet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

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