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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Kulturális bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény módosításáról szóló T/4075. számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Kötv. 23/G. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A Kötv. a 23/F. §-t követően a következő alcím címmel és 23/G. §-sal egészül ki:

„(2)  A  kiemelt  nagyberuházás  esetén  a  jogszabályban  kijelölt  örökségvédelmi  szerv  a
gyűjtőterületén  érintett  megyei  hatókörű  városi  múzeum,  Budapesten  a  Budapesti  Történeti
Múzeum útján gondoskodik

a) a megelőző feltárás, valamint
b) a kivitelezés során ellátandó régészeti megfigyelés és szükség esetén régészeti bontómunka
elvégzéséről,

[elvégzéséről,  ]és  e  feladatokra vonatkozó szerződést  a beruházóval  a  22.  §  (11)  bekezdésében
meghatározott 15 napos határidőn belül megköti.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Kötv. 23/G. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A Kötv. a 23/F. §-t követően a következő alcím címmel és 23/G. §-sal egészül ki:



„(3)  A  [(2)-(4)  ](2)  és  (4)  bekezdésben  meghatározott  feladatok  elvégzésébe  jogszabályban
meghatározott módon bevonható”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Kötv. 23/G. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A Kötv. a 23/F. §-t követően a következő alcím címmel és 23/G. §-sal egészül ki:

„(4)  Amennyiben  a  gyűjtőterületén  érintett  megyei  hatókörű  városi  múzeum,  Budapesten  a
Budapesti  Történeti  Múzeum  a  jogszabályban  kijelölt  örökségvédelmi  szerv  régészeti
feladatellátással kapcsolatos  megkeresésére öt napon belül nem válaszol, a jogszabályban kijelölt
örökségvédelmi  szerv  –  a  gyűjtőterületén  érintett  megyei  hatókörű  városi  múzeum,  illetve
Budapesti  Történeti  Múzeum  bevonása  nélkül  –  közvetlenül  gondoskodik  a  régészeti
feladatellátásról.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Kötv. 92/J. §
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A Kötv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 92/J. §-sal egészül ki:

„92/J. §

E törvénynek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló
[2018]2019.  évi  ….  törvénnyel  (a  továbbiakban:  Módtv6.)  megállapított  23/G.  §-át  a  Módtv6.
hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Kötv. 94. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A Kötv. 94. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) [E törvény ]A 19. § (4) [bekezdésének]bekezdése, 20. § (4) [bekezdésének]bekezdése, 23/G.
[§-ának ]§-a tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK
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európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  15.  cikk  (7)  bekezdése  szerinti  előzetes  bejelentése
megtörtént.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) [E törvény ]Az 1. § és 4. [§-ának ]§ tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006.
december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti
előzetes bejelentése megtörtént.

Indokolás

1. Jogtechnikai pontosítás annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, a beruházóval megkötendő
szerződés mind az a), mind a b) pontban foglalt feladatok elvégzésére vonatkozik. 
2. Jogtechnikai pontosítás. 
3. Kiegészítés a normavilágosság érdekében. 
4. Jogtechnikai pontosítás. 
5. Jogtechnikai pontosítás. 
6. Jogtechnikai pontosítás. 
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