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Összegző jelentés

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslathoz

(T/4075.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2019.  március  14-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

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

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – a részletes vitát lezáró bizottsági módosító
javaslat  általa  támogatott  pontjait,  valamint  az  általa  megfogalmazott  módosítást  tartalmazó
összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2019. március 14-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló
T/4075. számú törvényjavaslathoz benyújtott,

T/4075/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/4075/2/1.
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.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/4075/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Kötv. 23/G. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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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

a) a gyűjtőterületén érintett területi múzeum, illetve, ha annak kapacitása nem elégséges,
b) feltárásra jogosult intézmény vagy szervezet.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/4075/2/3.
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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/4075/2/4.
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. §

3



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.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/4075/2/5.
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
európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelv  15.  cikk  (7)  bekezdése  szerinti  előzetes  bejelentése
megtörtént.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/4075/2/6.
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.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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