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Összegző jelentés

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV.

törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz (T/17312. szám) benyújtott
képviselői módosító javaslat vitájáról

(kivételes eljárásban)

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi 
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 62. § (5)–(11) 
bekezdésében meghatározott eljárásában – 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 62. § (6) bekezdése alapján – megtárgyalta az összegző 
jelentés mellékletében szereplő módosító javaslatot, megvizsgálva egyben azt is, hogy az megfelel-e
a HHSZ 42. §-ában foglalt követelménynek.

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

A Bizottság – a HHSZ 62. § (8) bekezdése alapján - az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. szeptember 18-án lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV.

törvény módosításáról szóló
T/17312. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/17312/3. számú számú képviselői módosító javaslatról

(kivételes eljárásban) 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Módosítópont: T/17312/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1-5. §
Módosítás jellege: elhagyás

[1. §

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 8. § (2)
bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A településkép védelme érdekében)

„c)  az  önkormányzat  polgármestere  (főpolgármester)  településképi  bejelentési  eljárást
folytathat le  az építésügyi  hatósági  engedélyhez nem kötött  és  az Étv.  33/A. §-a szerinti
egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek,
valamint a rendeltetésmódosítások tekintetében, továbbá településképi bejelentési eljárást
folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében,”

2. §

A Tvtv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi bejelentési eljárást
a) folytathat le – a 8. § (3) bekezdése szerinti kormányrendelet keretei között, településképi
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rendeletben meghatározott esetekben és módon – hatósági engedélyhez és az Étv. 33/A. §-a
szerinti  egyszerű  bejelentéshez  nem  kötött  építési  tevékenységek  és  a
rendeltetésmódosítások,
b) folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése

tekintetében.”

3. §

A Tvtv. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)  Felhatalmazást  kap  az  önkormányzat  településképi  rendelet  hiányában,  a  reklámok,
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és
tilalmáról  és  a  településképi  bejelentési  eljárásról  szóló  önkormányzati  rendeletnek  –  a
településkép  védelméről  szóló  2016.  évi  LXXIV.  törvény  módosításáról  szóló  2016.  évi
CLXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal
való összhang biztosítása érdekében történő – megalkotására és módosítására.”

4. §

A Tvtv. 14. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) 2017. december 31-ét követően településképi rendelet hiányában
a) a helyi építési szabályzat vagy az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati
rendelet  helyi  építészeti  örökség  védetté  nyilvánítását  és  védettség  megszüntetését
megállapító előírásait
b)  a  reklámok,  reklámhordozók  és  cégérek  elhelyezésének,  alkalmazásának
követelményeiről,  feltételeiről  és  tilalmáról  szóló,  valamint  a  településképi  bejelentési
eljárásról  szóló  önkormányzati  rendelet  reklámok  és  reklámhordozók  elhelyezésére
vonatkozó  előírásait  –  a  Módtv.  rendelkezéseivel  és  a  végrehajtására  kiadott
jogszabályokkal való összhang biztosítása érdekében –

2018. december 31-ig lehet alkalmazni.”

5. §

A Tvtv. a következő 15/B. §-sal egészül ki:

„15/B. §

(1) E törvénynek a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2017.  évi  LXXII.  törvénnyel  (a  továbbiakban:  Módtv.2.)  megállapított  rendelkezéseit  a
Módtv.2. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) 2020. december 31. napján megszűnik valamennyi, a Módtv.2. hatálybalépését megelőzően
létrejött  olyan,  határozatlan  vagy  2020.  december  31.  napjánál  hosszabb  ideig  tartó,
határozott időtartamra kötött, közterület reklámcélú hasznosítására és annak ellenőrzésére
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irányuló, valamely helyi önkormányzattal kötött reklám rendszergazdai szerződés, amely nem
felel meg e törvény – Módtv. és Módtv.2. által megállapított – rendelkezéseinek, valamint a
felhatalmazása  alapján  megalkotott  kormányrendelet  és  településképi  rendelet
rendelkezéseinek.  A szerződés  megszűnésével  megszűnik  valamennyi,  az  ilyen  szerződésen
alapuló reklámhordozó igénybevételére vonatkozó jogosultság.

(3) A (2) bekezdés szerinti,  határozott időre szóló reklám rendszergazdai  szerződés időbeli
hatálya nem hosszabbítható meg, és az érintett  rendszergazdai  tevékenységre új szerződés
nem köthető.”]

T/17312/3/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Módosítópont: T/17312/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A [Tvtv. ]településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 16. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

T/17312/3/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Módosítópont: T/17312/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Tvtv. 16. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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6. §

A Tvtv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  az  e  törvény felhatalmazása  alapján  kiadott  –  a
Módtv.  rendelkezéseit  végrehajtó  –  kormányrendelet  hatálybalépését  követően legkésőbb  2017.
december 31. napjáig e törvénynek a Módtv. által megállapított szabályaival és a végrehajtására
kiadott kormányrendelettel összhangban megalkotja vagy módosítja a településképi rendeletét.

[a)  településképi  rendelet  hiányában legkésőbb 2017.  október 1.  napjáig  e  törvénynek a
Módtv.  által  megállapított  szabályaival  és  a  végrehajtására  kiadott  kormányrendelettel
összhangban  megalkotja  vagy  módosítja  a  12.  §  (5)  bekezdés  szerinti,  a  reklámok,
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről
és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletét,
b)  legkésőbb  2017.  december  31.  napjáig  e  törvénynek  a  Módtv.  által  megállapított
szabályaival és a végrehajtására kiadott kormányrendelettel összhangban megalkotja vagy
módosítja a településképi rendeletét.]”

T/17312/3/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Módosítópont: T/17312/3/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: elhagyás

[7. §

A településkép  védelméről  szóló  2016.  évi  LXXIV.  törvény  módosításáról  szóló  2016.  évi
CLXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 5. § 2018. február 15-én lép hatályba.”]

T/17312/3/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Módosítópont: T/17312/3/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. §
Módosítás jellege: elhagyás

[9. §

Hatályát veszti a Tvtv.  Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról
szóló 2017. évi LXXII. törvény 97. §-ával megállapított 15/A. §-a.]

T/17312/3/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Hegedűs Lorántné (Jobbik)
Módosítópont: T/17312/3/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Hatályát veszti a Tvtv. 15/A. §-a.

T/17312/3/1-6. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4., 5., 6. 

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