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A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat
(T/3373. 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 bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magában foglaló, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. 11. 20. 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.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)
Módosítópont: T/3373/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: elhagyás

[2. §

A Tvtv. a következő 4/F. alcímmel egészül ki:

„4/F. A nemzeti ünnepek, a nemzeti gyász- és emléknapok, egyéb ünnepi időszakok, valamint
a helyi önkormányzati megemlékezések és ünnepségek helyszíneire vonatkozó különös

szabályok

11/J. §

(1) A megemlékezés vagy ünnepség időtartama, valamint az ezekre való felkészülés időszaka
alatt a közterület-használat szempontjából nem minősülnek mindenki által korlátozás nélkül
igénybe vehető, közhasználatra szolgáló közterületnek

a) az  Alaptörvény  J)  cikke  szerinti  nemzeti,  állami  ünnepek,  a  nemzeti  gyásznap  vagy
emléknap,  az  Alaptörvény  R)  cikk  (4)  bekezdésének  megfelelő  ünnepek,  egyéb  kiemelt
megemlékezések  esetében  a  (2)  bekezdés  szerinti  időpontokban  tartott  állami
megemlékezések és ünnepségek (2) bekezdés szerinti budapesti helyszínei, valamint
b) a  helyi  önkormányzati  megemlékezéseknek  és  ünnepségeknek  az  önkormányzati
rendeletben  meghatározott,  a  helyi  önkormányzat  tulajdonában  álló  helyszínei  az
önkormányzati rendeletben meghatározott időszakokban.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti időszakok és helyszínek a következők:
a) március 15. napja:

aa) 00:00 órától 24.00 óráig: az V. kerületi Kossuth Lajos tér (a továbbiakban: Kossuth
Lajos  tér),  Vértanúk tere,  az V.  kerületi  Zoltán utca (a továbbiakban: Zoltán utca),
Akadémia  utca,  Báthory  utca,  Alkotmány  utca,  az  V.  kerületi  Szalay  utca  (a
továbbiakban: Szalay utca), Balassi Bálint utca, Kálvin tér, az V. kerületi Kecskeméti
utca (a továbbiakban: Kecskeméti utca), Bródy Sándor utca, Múzeum körút, Múzeum
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utca,  Pollack  Mihály  tér,  Kossuth  Lajos  utca-Múzeum  körút  kereszteződés  (a
továbbiakban: Astoria),
ab) 00:00  órától  14.00  óráig:  Alkotmány  utca,  Bajcsy-Zsilinszky  út,  Károly  körút,
Astoria, Kossuth Lajos utca, Szabad Sajtó út, Erzsébet híd,
ac) 12:00 órától 24:00 óráig: Lánchíd, Várkert rakpart, Clark Ádám tér, az I. kerület
Hunyadi János út,

b) augusztus 20. napja 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér, Vértanúk tere, Zoltán
utca,  Akadémia  utca,  Báthory  utca,  Alkotmány  utca,  Szalay  utca,  Balassi  Bálint  utca,
Olimpia Park, id. Antall József rakpart, Jane Haining rakpart, Belgrád rakpart, a Margit
híd és Erzsébet híd között budai és pesti felső és alsó rakpartok, Széchenyi Lánchíd, Margit
híd,  Erzsébet  híd,  Szabadság  híd,  Clark  Ádám  tér,  Várkert  rakpart,  Gellért  rakpart,
Műegyetem rakpart, Bem rakpart, Szent Gellért tér,
c) október 22-én 00:00 órától október 23-án 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér, a Bródy Sándor
utca, a Múzeum utca,  Pollack Mihály tér,  Műegyetem rakpart,  Bem tér,  Vértanúk tere,
Zoltán utca,  Akadémia utca,  Báthory utca,  Alkotmány utca,  Szalay utca,  Balassi  Bálint
utca, Falk Miksa utca, Honvéd utca, Olimpia park, Andrássy út az Oktogontól a Csengery
utcáig,
d) nemzeti  gyásznappá  vagy  emléknappá  nyilvánított  napok,  és  az  elrendelt  rendkívüli
nemzeti gyásznapok 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér,
e) június 4-e, a Nemzeti Összetartozás Napja 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér,
Vértanúk tere, Zoltán utca, Akadémia utca, Báthory utca, Alkotmány utca, Szalay utca,
Balassi Bálint utca, Falk Miksa utca, Honvéd utca,
f) október 6-a, az Aradi Vértanúk Emléknapja 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér,
Hold utca, Báthori utca, Zoltán utca, Akadémia utca, Báthory utca, Alkotmány utca, Szalay
utca, Balassi Bálint utca, Falk Miksa utca, Honvéd utca,
g) november 4-e, Az emlékezés napja 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér, Vértanúk
tere, az V. kerületi Szent István tér,
h) Advent első vasárnapja 00:00 órától január 6-án 24:00 óráig Magyarország karácsonya:
Kossuth Lajos tér,
i) június 16-a, Nagy Imre és Mártírtársai Újratemetésének Emléknapja 00:00 órától 24.00
óráig: Hősök tere.”]

T/3373/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3. 

T/3373/2/1. sz. 

Megjegyzés: A T/3373/2/1. sz. és T/3373/3/1. sz. módosító indítványok egymással szöveg szerint 
azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

3



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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/3373/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: elhagyás

[2. §

A Tvtv. a következő 4/F. alcímmel egészül ki:

„4/F. A nemzeti ünnepek, a nemzeti gyász- és emléknapok, egyéb ünnepi időszakok, valamint
a helyi önkormányzati megemlékezések és ünnepségek helyszíneire vonatkozó különös

szabályok

11/J. §

(1) A megemlékezés vagy ünnepség időtartama, valamint az ezekre való felkészülés időszaka
alatt a közterület-használat szempontjából nem minősülnek mindenki által korlátozás nélkül
igénybe vehető, közhasználatra szolgáló közterületnek

a) az  Alaptörvény  J)  cikke  szerinti  nemzeti,  állami  ünnepek,  a  nemzeti  gyásznap  vagy
emléknap,  az  Alaptörvény  R)  cikk  (4)  bekezdésének  megfelelő  ünnepek,  egyéb  kiemelt
megemlékezések  esetében  a  (2)  bekezdés  szerinti  időpontokban  tartott  állami
megemlékezések és ünnepségek (2) bekezdés szerinti budapesti helyszínei, valamint
b) a  helyi  önkormányzati  megemlékezéseknek  és  ünnepségeknek  az  önkormányzati
rendeletben  meghatározott,  a  helyi  önkormányzat  tulajdonában  álló  helyszínei  az
önkormányzati rendeletben meghatározott időszakokban.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti időszakok és helyszínek a következők:
a) március 15. napja:

aa) 00:00 órától 24.00 óráig: az V. kerületi Kossuth Lajos tér (a továbbiakban: Kossuth
Lajos  tér),  Vértanúk tere,  az V.  kerületi  Zoltán utca (a továbbiakban: Zoltán utca),
Akadémia  utca,  Báthory  utca,  Alkotmány  utca,  az  V.  kerületi  Szalay  utca  (a
továbbiakban: Szalay utca), Balassi Bálint utca, Kálvin tér, az V. kerületi Kecskeméti
utca (a továbbiakban: Kecskeméti utca), Bródy Sándor utca, Múzeum körút, Múzeum
utca,  Pollack  Mihály  tér,  Kossuth  Lajos  utca-Múzeum  körút  kereszteződés  (a
továbbiakban: Astoria),
ab) 00:00  órától  14.00  óráig:  Alkotmány  utca,  Bajcsy-Zsilinszky  út,  Károly  körút,
Astoria, Kossuth Lajos utca, Szabad Sajtó út, Erzsébet híd,
ac) 12:00 órától 24:00 óráig: Lánchíd, Várkert rakpart, Clark Ádám tér, az I. kerület
Hunyadi János út,
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b) augusztus 20. napja 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér, Vértanúk tere, Zoltán
utca,  Akadémia  utca,  Báthory  utca,  Alkotmány  utca,  Szalay  utca,  Balassi  Bálint  utca,
Olimpia Park, id. Antall József rakpart, Jane Haining rakpart, Belgrád rakpart, a Margit
híd és Erzsébet híd között budai és pesti felső és alsó rakpartok, Széchenyi Lánchíd, Margit
híd,  Erzsébet  híd,  Szabadság  híd,  Clark  Ádám  tér,  Várkert  rakpart,  Gellért  rakpart,
Műegyetem rakpart, Bem rakpart, Szent Gellért tér,
c) október 22-én 00:00 órától október 23-án 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér, a Bródy Sándor
utca, a Múzeum utca,  Pollack Mihály tér,  Műegyetem rakpart,  Bem tér,  Vértanúk tere,
Zoltán utca,  Akadémia utca,  Báthory utca,  Alkotmány utca,  Szalay utca,  Balassi  Bálint
utca, Falk Miksa utca, Honvéd utca, Olimpia park, Andrássy út az Oktogontól a Csengery
utcáig,
d) nemzeti  gyásznappá  vagy  emléknappá  nyilvánított  napok,  és  az  elrendelt  rendkívüli
nemzeti gyásznapok 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér,
e) június 4-e, a Nemzeti Összetartozás Napja 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér,
Vértanúk tere, Zoltán utca, Akadémia utca, Báthory utca, Alkotmány utca, Szalay utca,
Balassi Bálint utca, Falk Miksa utca, Honvéd utca,
f) október 6-a, az Aradi Vértanúk Emléknapja 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér,
Hold utca, Báthori utca, Zoltán utca, Akadémia utca, Báthory utca, Alkotmány utca, Szalay
utca, Balassi Bálint utca, Falk Miksa utca, Honvéd utca,
g) november 4-e, Az emlékezés napja 00:00 órától 24.00 óráig: Kossuth Lajos tér, Vértanúk
tere, az V. kerületi Szent István tér,
h) Advent első vasárnapja 00:00 órától január 6-án 24:00 óráig Magyarország karácsonya:
Kossuth Lajos tér,
i) június 16-a, Nagy Imre és Mártírtársai Újratemetésének Emléknapja 00:00 órától 24.00
óráig: Hősök tere.”]

T/3373/3/1. sz. 

Megjegyzés: A T/3373/2/1. sz. és T/3373/3/1. sz. módosító indítványok egymással szöveg szerint 
azonosak, de a tartalmi összefüggésekre tekintettel külön pontban szerepelnek. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP)
Módosítópont: T/3373/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §
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[(1)] A Tvtv. 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
[f) a  11/J.  §  (2)  bekezdésében  felsorolt  közterületek  ingatlan-nyilvántartási  helyrajzi
számait]

rendeletben határozza meg.”

[(2) A Tvtv. 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Felhatalmazást  kapnak  a  helyi  önkormányzatok,  hogy  a  helyi  önkormányzati
megemlékezések és ünnepségek önkormányzati tulajdonú közterületi helyszíneit rendeletben
megállapítsák.”]

T/3373/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3. 

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