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módosításáról

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban:
HHSZ) 46. § ( 10) bekezdése alapján az előterjesztő megküldte ,,a településkép védelméről

szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról" szóló, T/3373. számú törvényjavaslat és az
összegző módosító javaslat egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a
továbbiakban: egységes javaslattervezet).

Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelelően
tartalmazza a törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét,
ezért a HHSZ 46. § (11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom.

Budapest, 2018. november 29.
Tisztelettel:
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2018. évi ..... törvény

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról

1. § 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) a 11/G. §-át
követően a következő 4/E. alcímmel egészül ki:

,,4/E. Az elektronikus közterület-használati tájékoztatási rendszer

11/H. § 

(1) A közterületek egyes - jogszabályban hatósági engedélyhez, hatósági szerződéshez,
bejelentéshez vagy tulajdonosi (vagyonkezelői) hozzájáruláshoz kötött - használatainak nyilvános
megismerhetősége, a közterület feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának támogatása, valamint
a közterület jogszerű használatára vonatkozó igények érvényesítése érdekében a Kormány
rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) nyilvános elektronikus közterület
használati tájékoztatási rendszert (a továbbiakban: tájékoztatási rendszer) működtet, amely
tájékoztatást nyújt arról, hogy a közterület meghatározott része egy adott időpontban korlátozás
nélküli igénybe vehető-e.

(2) A tájékoztatási rendszerbe bejegyzést, valamint törlést a helyi önkormányzat vagy a közterület
egyéb tulajdonosa, vagyonkezelője, továbbá a gyülekezési jog gyakorlásával összefüggő
hatáskörében a gyülekezési hatóság és a bíróság, valamint a Kormány rendeletében meghatározott
egyéb, bejegyzésre jogosult szerv tehet (a továbbiakban együtt: bejegyzésre jogosult szerv).

(3) A bejegyzésre jogosult szerv a Kormány rendeletében meghatározott módon bejegyzi a
tájékoztatási rendszerbe

a) a közterület meghatározott részének előre rögzített időpontban vagy időtartamban történő
használatára adott, az eljárásában beszerzett vagy csatolt tulajdonosi engedély, vagy a közterület
vagyonkezelője által adott érvényes használati hozzájárulás,
b) a közterület meghatározott részének előre rögzített időpontban vagy időtartamban történő,
filmforgatási célú használatára megkötött - a települési képviselő-testület által jóváhagyott -
hatósági szerződés, ide értve azt is, ha a hozzájárulást jogszabály alapján megadottnak kell
tekinteni,
c) a közterület tulajdonosa vagy vagyonkezelője általi azon használata, amely más általi ilyen
célú használata esetén tulajdonosi engedélyhez vagy vagyonkezelői hozzájáruláshoz lenne kötve,
d) a gyülekezési jogról szóló törvény alapján a gyülekezési hatóságnál közterületi gyűlés
megtartására tett bejelentés

e törvényben és a Kormány e törvény felhatalmazása alapján megalkotott rendeletében
meghatározott adatait.

(4) A (3) bekezdés d) pontja kivételével a tájékoztatási rendszerbe kizárólag olyan bejegyzés tehető,



amely a bejegyzésre jogosult szerv jogerős vagy véglegessé vált döntésén, illetve hatósági
szerződésen alapul.

11/1. § 

(1) A tájékoztatási rendszer - a Kormány rendeletében meghatározott, személyes adatnak nem
minősülő adatok mellett - a következő adatokat és adatváltozásokat tartalmazza a módosítás
időpontjának megjelölésével:

a) a bejegyzésre jogosult szerv megnevezése,
b) a bejegyzéssel érintett közterület megnevezése, a használattal érintett terület pontos
megjelölése részletes helyszínrajz csatolásával, azzal, hogy gyűlés bejelentése esetében a
helyszínrajz csatolása nem kötelező,
e) a közterület használatának

ca) célja, valamint
eb) kezdő és befejező időpontja,

d) a közterület - bejegyzésre jogosult szerv által megjelölt - használójának
da) természetes személy, jogi személy és egyéb szervezet esetén a neve,
db) lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye, illetve székhelye,
dc) telefonszáma, elektronikus levelezési címe, továbbá

e) a bejegyzés és törlés időpontja.

(2) A gyülekezési hatóság mint bejegyzésre jogosult szerv - az (1) bekezdésében
meghatározottakon túl - haladéktalanul rögzíti a tájékoztatási rendszerben

a) a gyűlés bejelentésének tényét,
b) a gyűlés bejelentésben megjelölt helyszínen vagy időpontban való megtartásának megtiltásáról
szóló határozat (a továbbiakban: megtiltó határozat) hozatalának tényét és a határozathozatal
időpontját,
e) a megtiltó határozat elleni jogorvoslati kérelem benyújtásának tényét, valamint
d) azt a tényt, ha a bíróság a megtiltó határozat ellen benyújtott kérelemnek helyt adott.

(3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben, ha a bíróság a megtiltó határozatot a bejegyzésben
megjelölt időpontot követően semmisítette meg, a gyülekezési hatóság - a szervező tájékoztatása
alapján - a bejegyzését módosítja és a gyűlés megtartásának tervezett új időpontját haladéktalanul
rögzíti a tájékoztatási rendszerben.

(4) A gyűléssel összefüggésben a tájékoztatási rendszerbe tett bejegyzést haladéktalanul törli a
bíróság, ha a gyűlést megtiltó határozat ellen benyújtott kérelmet elutasítja.

(5) A tájékoztatási rendszer (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti adatait a Kormány rendeletében
meghatározott közzétételi felületen bárki térítésmentesen megismerheti. Az (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott, közérdekből nyilvános személyes adatoknak nem minősülő személyes
adatokba csak a tájékoztatási rendszerbe bejegyzésre jogosult szerv és az arra törvényben vagy
kormányrendeletben feljogosított szerv tekinthet be, ha az adott személyes adat ismerete a
hatáskörébe tartozó valamely ügyben az eljárásához szükséges.
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(6) A tájékoztatási rendszerből törölni kell az (1) bekezdés d) pontja szerinti személyes adatokat a
bejelentésben foglalt közterület-használat befejezésétől számított 6 hónap, ha pedig arra nem került
sor, a bejelentés megtételétől számított 60 nap elteltével."

2.§

A Tvtv. a 11/G. §-át követően a következő 4/F. alcímmel egészül ki:

,,4/F. A nemzeti ünnepek, a nemzeti gyásznapok, valamint a nemzeti összetartozás napja
állami rendezvényeinek helyszíneire vonatkozó különös szabályok

11/J. § 

(1) A közterület-használat szempontjából nem minősül mindenki által korlátozás nélkül igénybe
vehető, közhasználatra szolgáló közterületnek a nemzeti gyásznappá nyilvánított napok és az
elrendelt rendkívüli nemzeti gyásznapok esetében 00:00 órától 24:00 óráig a Budapest V. kerület
Kossuth Lajos tér (a továbbiakban: Kossuth tér).

(2) Az állami megemlékezés vagy ünnepség, valamint az erre való felkészülés (a továbbiakban
együtt: állami rendezvény) időtartama alatt közterület-használat szempontjából a Kossuth tér nem
minősül mindenki által korlátozás nélkül igénybe vehető, közhasználatra szolgáló közterületnek az
Alaptörvény J) cikke szerinti nemzeti, állami ünnepeken, valamint a nemzeti összetartozás napján.
Az október 6-i állami rendezvény időtartama alatt a közterület-használat szempontjából Budapest
V. kerületében a Báthory utca és a Hold utca kereszteződése által alkotott téren álló Batthyány
Lajos-örökmécses emlékmű (a továbbiakban: Batthyány-örökmécses) környezete nem minősül
mindenki által korlátozás nélkül igénybe vehető, közhasználatra szolgáló közterületnek.

(3) A nemzeti ünnepekhez, a nemzeti összetartozás napjához kötődő Kossuth téri állami
rendezvények időtartamát, valamint az október 6-i állami rendezvények időtartamát a Batthyány
örökmécses környezetére vonatkozóan legkésőbb 30 nappal korábban be kell jegyezni a
tájékoztatási rendszerbe. Ilyen bejegyzés hiányában a gyülekezési hatóságnál más gyűlés
megtartására tett bejelentés bejegyzésének van helye."

3. § 

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

,,(la) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a tájékoztatási rendszerbe való bejegyzés részletes szabályait,
b) a bejegyzésre jogosult szervek körét és nyilvántartását,
c) a tájékoztatási rendszerben szereplő, e törvényben meg nem jelölt adatokat,
d) a tájékoztatási rendszer biztonságos működtetésére, az abból történő lekérdezésre, valamint a
nyilvánossá tett adatok megismerhetőségének biztosítására vonatkozó részletes szabályokat,
e) a tájékoztatási rendszer működtetésére kijelölt szervet,

rendeletben határozza meg."
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4.§

Ez a törvény a kihirdetését követő hatodik hónap első napján lép hatályba.
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