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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján –  a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/18002. számú
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) A [kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) ]
Kötv. 20. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Kötv. 22. § [(2), (2a) és (2b) ](2)-(2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (9) bekezdés - Kötv. 23/E. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(9) A Kötv. 23/E. § (1)-(6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A [beruházó értesíti a szerződéskötés szándékáról ]Magyar Nemzeti Múzeum a  [Magyar
Nemzeti Múzeumot, mely ]beruházó szerződéskötési szándékáról, annak kézhezvételét követő  5



napon  belül  értesíti  a  nagyberuházás  megelőző feltárásának elvégzésére  jogosult  intézményt  és
koordinálja a szerződéskötést.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

6. §

(1) A Kötv. 71. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
( A hatóság vezeti)

„d)  a  nyilvántartott  műemléki  értékek,  a  műemlékek,  a  műemléki  jelentőségű  területek,  a
műemléki környezetek és a történeti tájak,”

(központi,  közhiteles  nyilvántartását,  amely  tartalmazza  az  a)-e)  pontban  meghatározottakkal
összefüggő adatokat.)

(2) A Kötv. 71. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„  (1a) A 71. § (1) bekezdés a),  c)-e) pontok szerinti  nyilvántartáshoz szükséges állami ingatlan-
nyilvántartási térképi adatbázis adatait, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszernek a 71. §
(1)  bekezdés  a),  c)-e)  pontok  szerinti  nyilvántartáshoz  szükséges  adattartalmú  felszínborítási
rétegét,  a  Mezőgazdasági  Parcella  Azonosító  Rendszer  programszerű  felújításához  használt
legfrissebb  évjárat  szerinti  ortofotóit,  valamint  az  ország  1:10000  digitális  szintvonalrajzát  és
domborzatmodelljét  (DDM-5),  a  földmérési  és  térinformatikai  államigazgatási  szerv
térítésmentesen biztosítja.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Kötv. 73. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Kötv. 73. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„73. §

(1) A védetté nyilvánított kulturális javak esetében a nyilvántartás tartalmazza:
e) a [külön ]jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 8. §
Módosítás jellege: kiegészítés
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8. §

A Kötv. 75/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (1a) Szakértőként a jogszabályban kijelölt szervezet vehető igénybe.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Kötv. 92/H. §
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A Kötv. a következő 92/H. és 92/I. §-sal egészül ki:

„92/H. §

(1)  [2018.  január  8-ig  a  ]A  megyei  hatókörű  városi  múzeumoknak,  a  Budapesti  Történeti
Múzeumnak,  valamint  a  Magyar  Nemzeti  Múzeumnak  –  amennyiben  a  feladat  ellátására
szerződéssel  nem  rendelkeznek,  vagy  a  feladat  esetleges  jogutódlását  követően  ilyen  tárgyú
kötelezettségvállalással várhatóan nem fognak rendelkezni – közbeszerzési eljárást kell kiírni a 23.
§ (2) bekezdés, valamint a 23/C. § (8) bekezdése szerinti, a régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó
földmunka biztosítása érdekében.

(2)  E  törvénynek  a  kulturális  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV.  törvény  és  egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi ….[ ]törvénnyel (a továbbiakban: Módtv5.)
megállapított [6. § (5) bekezdését, 7. § 29a. pontját, 20. § (4a) bekezdését, ]22. § (2)-(2b) és (8)
bekezdését,  23.  § (2) és  [(3)](2a) bekezdését,  [23/B. § (2)-(4) bekezdését,  ]23/C. §  [(6)](6)-(8)
bekezdését[,] és  23/E.  § (1)-(6)  bekezdését[,  23/F.  § (3),  (9) és  (10) bekezdését  és 23/G. §-át
rendelkezéseit] az (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési eljárások lefolytatása után indult
eljárásokban és megkötött szerződésekre kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Kötv. 92/I. §
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A Kötv. a következő 92/H. és 92/I. §-sal egészül ki:

„92/I. §

A 92/H. § (1) bekezdése szerinti  közbeszerzési  eljárások eredményhirdetését megelőzően indult
eljárásokban és megkötött szerződések tekintetében e [törvény 2017. december 31-én ]törvénynek
a Módtv5. hatályba lépését megelőzően hatályos előírásait kell alkalmazni azzal, hogy a jogutódlás
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tekintetében érintett szervezetek a jogelődnél fennálló kötelezettségvállalásokat a továbbiakban is
kötelesek fenntartani.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1) A Kötv. 93. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következő [szöveggel lép hatályba:]rendelkezés
lép:

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kötv. 93. § [(1)](1a) bekezdése a következő [25.]f) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást  kap  a  Kormány,  hogy  [rendeletben:)]rendeletben  állapítsa  meg  -  a  Kiemelt
Nemzeti Emlékhely Bizottság javaslata alapján vagy véleményének kikérésével -)

[„25. állapítsa meg a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottságnak a nemzeti jelképek kiemelt
nemzeti emlékhelyen történő használatával kapcsolatos egyes feladatait.”]
„  f) a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottságnak a nemzeti jelképek kiemelt nemzeti emlékhelyen
történő használatával kapcsolatos egyes feladatait.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § e) pont
Módosítás jellege: elhagyás

12. §

Hatályát veszti a Kötv.
[e) a 75/A. § (1a) bekezdésében az „és a 6. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi tanácsadó
testület is” szöveg.]

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[4. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról
szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L.
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törvény módosítása

15. §

Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási
perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló 2017. évi L. törvény

a) 202. § (3) bekezdés,
b) 203. § 23. és 24. pontja, valamint
c) 204. § h) pontja.]

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. §
Módosítás jellege: módosítás

16. §

(1) [E ]Ez a törvény – a [(2) és (3) ](2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. december 31-én
lép hatályba.

(2) [Az 1. és 2. alcím]A 2. § (1) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. alcím, a 2. § (2)-(10) bekezdése, a 3-13. § 2018. április 1-jén lép hatályba.

[(3) A 3. alcím 2018. október 1-jén lép hatályba.]

(4) A 3. alcím 2018. október 1-jén lép hatályba.

Indokolás

1-3. Lásd a T/18002/3/1-3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1-3.

4. Lásd a T/18002/3/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 4.

5. Lásd a T/18002/3/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 5.

6.,  8.,  11. Lásd  a  T/18002/3/6-9.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 6., 8., 11.

7. A kulturális  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV.  törvény  szövegének  koherenciáját
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biztosítja, a szövegpontosító és a hatályba lépést módosító rendelkezésekkel összhangban. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 7.

9. Szövegpontosító javaslat. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 9.

10. A  javaslat  célja  a  Kiemelt  Nemzeti  Emlékhely  Bizottság  javaslattevő  és  véleményezési
jogkörének biztosítása a kormányrendelet előkészítése során. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 10.

12. Tekintettel  arra,  hogy  a  kulturális  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV.  törvény
módosításai 2018. január 1-je helyett 2018. április 1-jén lépnek hatályba, az általános közigazgatási
rendtartásról  szóló  törvény  és  a  közigazgatási  perrendtartásról  szóló  törvény  hatálybalépésével
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény szerinti módosítások hatályba
nem lépéséről  e  törvényjavaslatban nem szükséges  rendelkezni,  hiszen  azok 2018.  január  1-jén
lépnek hatályba, így már nem áll fenn a párhuzamos módosítás veszélye, amelynek orvoslását ezen
alcím biztosította volna. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 12-13.

13. A hatálybalépési szabályok pontosítása. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 12-13.
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