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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló l 0/2014. ( 11. 24.)
OCY határozat 46. § (5) bekezdése alapján a kulturális örökség védelméró! szóló 2001. évi 
L.YJV. törvény, valamint a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefügg// állami 
feladatokról, valamint egyes fejlesitesek megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a 
!Hagyarország filmszakmai támogatási programjárál szóló .\~/1.50768 számú Európai 
Bizottsági határozattal összefügg/! módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 
módosításáról szólú T/10736. számú törvényjavaslathuz az alábbi ősszegzű módosító
javaslatot terjeszti elő.

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

(2) i\ Kötv. 7. §-a a következő 21a. és 21b. ponttal egészül ki:

(E totvény alkalmazásában.)

la. Nemzeti emlékpont: olvan. az CL'.\~<,:Lt;J1J<:~y~H!\ a nemzeti közernlékezetben kiemelkedö
helvet elfu\.'.laló szemdlvel összclfo.:g¢~l1c;n.1J1i,:ghatúrozó jelentö~¢u:2el bíró helvszín. amGlvet a
kultCmiért folelös miniszter rendeh.:téb,:n nemzeti emlékpomtú_11yíly{t1Jít,

;JJ.LNevesített műemléki érték: értékmeghatározó szakértői vizsgálat alapján megállapított és
közhiteles nyilvántartásban szereplő érték. amely a védetté nyilvánítást megalapozza; a
nevesítés a műemléki érték cgcszérc vagy annak egyes elemeire ideértve alkotórészére.
tartozékára, beépített berendezési tárgyaira terjed ki."



Módosítópout sorszáma: 2.
Tör, L'nyja\ <isl;tl érintett rendelkezése: J, * nyitó sziivcgn'.'v
\líidosilús jellege: múdosít:ís

Múdoxitópon! sorszúma: .t 
Törv í."nyja\ uxlut crintcu rendelkezése: -t * - Kiit, ..U. *
\1'1dnsilús jclkgc: múdusitáx

7. ~ ;\ múcmlcki crtckckct :1 miniszter rendeletben ll) il , úníti,t mucmlckkc \ dL1) műemléki
területté. amel , nek tartalmaznia kL·II:
uJ a vcdcuc 11) ilvanita-: ll'll)L'l.
h; ,t \ cdcüc nyil , irni\()tl műemléki érték mcghutimvúsúl l'S ,1 vedelem ccljat.
c1 u védelem fajti1íitt t rnűernlek \,1gy műemléki terület).
dJ a műemlék k,ltl'):-'(1riúha :--urnh,itt ( 1 kiemelt 1],iv1n1..·l_tl·11 _~~'.(lt.·U műemlék \ ,1)2) [ nem
kiemelt]', édL·tt 11H1L·111kk l.
cJ [nem kicmcltjvédcll műemlék eseten a; érintett ingatlanra vag) ingatlunrészrc vonatkozo.
állami clővasarlasi iugg,il k:q1csulatns rcudclkcvcst. ha Ml ,t rnucmlcki értek jcllcuc .ilupjan :1
miniszter indokoltnak tartja.
/) [kiemelt műemlék c,1..'l('bL'll a [kiemelt] · műemlék.
\ alum int 111 t1c111 lék i k,irn) e IL'IL' hc 1: r;ii I i .sói 11 C1 111,..-µlrntan 11:húl. 1 nem kiemelt 1 111 úcm lck
és m ucmlc ki terei lct 1..·sc1éhL·11 ,1 \ ..:·dc krn :--1cri nt i i ng;it bn 11'-· lyr,ij;i s/éi111C11ncgl1atj1ru1úsút \ Jg)
a Ili ldréii 1i ,\,:'.( mosítúkkaLLd2:1túL(llL I ingatlan r(·sz I i11g,1t 1,tllrl'Y.L \dI arn i 11t ;i k ijclült rnücrn lí."k i
kiimyact h'-'i) rajzi s1:'t111ú 111<.:ghaLll-.11úsút."

\lódosítópont sorszáma: -L
1 iin L;11yr1 \ ,1sbt éri lllL'l t 11..·mk I k,·1és1..': 5. * - K iitY. 32/B. ~ 
\·l(>dositiis jL:lkgl': múdosítús

.. 32.H. ~ ( 1) i\ rnücrnkki \,iclcth(·g
u1 ;1 lkiemdtJbj_l'111cltl'll\'-'licl\ :rntL'lllkk l'SL'IL'h._·11 e tiin'-'11) l'f'L'icn(·I ll)g\:t ;i 1m1L'lllicki l'rték
cg('s;érc. él \ ..:·dclhl'gl'l mcg,tl;tp\li('i hilL'k.s ,tlkot,'irésATL'. t;iru11d:i1r,t. hcq)ítc·tl hncnda..:·si
tórg) ,tira. t\l\ éihbú <1 mücrnlék kh l'SL' s/crinti ingdtlanra .

..,



h! a [nem kiemclt]i:_éd~t műemlék esetében az értékmeghatározó szakértői vizsgálat alapján a
hatóság által mcgállapirou nevesített műemléki értékre. valamint az ennek fekvése szerinti
ingatlanra vagy ingatlanrészre.
e) a műemléki terület cserében e törvény erejénél fogva a védettséget megalapozó műemléki
érték egészére
terjed ki.

(2) [Kiemelt]Kiemelten ,éddt műemlék esetében a védett műemlék énekeinek részletes
leírását a 111C1e111k·ki értek leltár és a közhiteles 11, ilvántartás tartalmazza.

( 3) !\ [nem kiemelt! védetl műemlék és műemléki terület esetében a nevesített műemléki értéket
a műemléki értékleltárba fel kell venni és azt a közhiteles nyilvántartásnak is tartalmaznia kell.
Nevesített műemléki érték lehet a műemlék fekvése szerinti ingatlan vagy ingatlanrész is.

(4) A műernlékjogsznbályban meghatározott környezete műemléki környezetnek minősül."

Médosírópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Körv, 35. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. §

!\ Kötv, 35. ~ (3) (-s (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lep:

.. (3) Ha a védettség megszüntetésére az ( 1) bekezdés e) vagy cl) pontja alupján került sor. a
miniszter a vcdcuscg megszüntetését kimondó rendelet kihirdetésével egyidejűleg
kezdeményezi a 111C1eml0k fekvése szerinti települési (fővárosban a Iővúrosi vagy a fővárosi
kerületi) önkormányzatnál a korábbi műemlék helyi egyedi védelmének megállapítasát.

(A) A települési önkormányzat köteles érdemben vizsgálni a miniszter (3) bekezdés szerinti
kezdeményezését. I Amennyiben a korábbi műemlék helyi védetté nyilvánítását az
önkormányzat nem támogatja, az elutasítást indokolni és ezt a miniszternek megküldeni
köteles. Az önkorm anvzat által hozott, érdemi indukofússal ellátott döntésével szemben
jogorvoslatnak nincs hclyc.]"

Módosltópont sorsz:íma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Kötv, 35/A. ~ ( 1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7 ' . :;

A Kötv. 35'/\. ~ ( l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

.. ( 1) !\ műemléki értékel a műemlékké nyilvanitás során [kicmcltlkiemellL·n \édett műemlék
vagy [nem kiemeltj~dell rnücmlck kategóriába kell sorolni. A kategóriából eredő

,
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ioghatÚsilk:it a .~2 U. ~ é-; ,l/ l' liin c'tl\ kllFtl,dma/,L<t alapján kiadott korm.inx rendelet
határozza meg."

Múdosiróponr sorsz.imu: 7.
l örvcnyjavuslat crintcu l"l't1Lklk1.:/l'Sl': (!j 8 i·s 9. ~ 
:\l,'idllsítös jcllcgl: kiq~i·s1.ítés

,JJa) i\ k11lt L1rúc·n. lt.·l,:llls __ nüni:-,/ll'r :1 __ 1-~i/\lltsúgj,1_\-a>l,1\drd 1\:nckkthc11
11c:r1ycti _cn1Jékpz)ntlú 11:iJ 1J11ií1js:11:(1L:

{lsszcfüggésbcn a_n~·111_/_l't cmlé]<Qctérl' 111éltu __ cs_l·111c·I1.:: valósult 111cg.

(_5),\ llClll/Ct Í Cllll,j~p_,111tokat C~ \ Sl;'..cl':-. arCll j ;1\ L°I

kell llll'gjl'li\lni."

Módusitopont sursz.imu: 8.
Törvényjavaslat crintctt rendelkezése: 8. § (2) bekezdés - Kőtv. 82. § (2) bekezdés
\1ódn:-. jel . múdositás

•. t 2 í f{írsúgg,tl s11jthi1t\1 él/. ak i ;1 j()gszc!hitly altal l·l,1ín
;i J bejelentési kiilck/l·thegénl·k. y,t~\
h) ún ercsi hirdet mén: h1..·11 ,l \ cdcu tén: cri>I s;\) ki tC1jék\l/l.1túsi kiikloettsc·i:2'-;11ek
nem lesz eki!Cl. ..

Múdositópont sorszáma: 9.
l iin é11:,ja\ éisl,tt crinrcn rendelkezése: 9. § ( 1) hckczdés - Kii tv. 86. §
\l,.id11sítús jclk·gl·: m óduxinis



(,/ kulturális iin!ksc;g védetté nyilvánított elemeire o Magyar ,,Í//mnot a 37/-f=c/O. § kivételével
efovásárlásijog illeti meg) 

.,a) lkicmcltjkiemelten védett műemlék ingatlan esetében e törvény erejénél fogva, [nem
kicmeltJyé(l1:Jt műemlék ingatlan esetében akkor. ha ezt a védetté nyilvánító vagy a védettséget
módosító rendelet kimondja:"

Múdosítópont sorszáma: l 0.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - Kőtv, 92/A. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

/\ Kötv. a következő 92/A. §-sal egészül ki:

,.92/A. § ( 1) /\ 2020. augusztus 31-én l. kategóriába sorolt műemlékek e törvény erejénél fogva
2020. szeptember l-jével [kicmcltlkíemelten védett műemlékké. a Il. kategóriába sorolt
műemlékek. valamint a nyilvántartott műemléki értékek e törvény erejénél fogva [nem
kicmcltjvédett műemlékké válnak.

(2) /\ 2020. szeptember l-jével [nem ldcmcltLY¢ih:ll műemlék kategóriába került műemlékeket
a) a 29. § (2) bekezdése alapján, vagy
b) a hatósággal előzetesen egyeztetett, a műemlék tulajdonosa megbízásából a 751/\. §-a szerinti
szakértő által
elkészített értékmeghatározó szakértői vizsgálat hatóság által történő kiértékelését követően a
védettséget kimondó rendelet módositásáigj.] vagy a műemléki védelem megszüntetéséig a
2020. augusztus 31-én fennálló jogi védelem illeti meg.

(3) A ) bekezdés szerinti értékmeghatározó szakértői vizsgálatnak a hatóság által kiértékelt
és elfogadott eredménye alapján a 2020. szeptember l-jén [nem kicmcltjy¢slt:tt műemlékké
nyilvánított műemlék
a) lkicmcltjkiemelten védett műemlékként nyilvántartásba veheti).
h) [nem kicmcltJvédett műemlékként nyilvántartásba vehető, megjelölve a védelem alapját
képező nevesített műemléki értékeket. vagy
e) védettségének megszüntetését a hatóság kezdeményezheti.

(4) /\ 2020. szeptember l-jével lkicmcltjkiernclten védett műemlék kategóriába került
műemlékek esetében indokolt esetben van lehetőség a (2) bekezdés szerinti
1 értékvizsgálutra I értékmeghatározó szakértöi vizs2úlatra azzal. hogy I az
értékvizsgálat]annak eredménye alapján a műemlék !kicmclt]kiernclten védett kategóriában
marad, vagy [indokolt esetben]a..n1Ciemlék vonatkozásában a (3) bekezdés hJ pontját
alkalmazzák.

(5) Az 1945-bcn vagy azt követően tervezett és megépült műemléki értékek tekintetében az
értékmeghatározó szakértő: vizsgalatot úgy kell elkészíteni, hogy azt a hatóság 2021. augusztus
31-ig ki tudja értékelni.

5



((l) IAz olyan műemléki érték esetében, amely az e~'}etemes ,agy a mag~ ar nemzeti
közcrnlékczerbcn kiemelkedő helyet elfoglaló szcmélyiséj; szülőhelye is egyben, az
értékmeghatározó szak órtői vizsgúlatot úgy kell elkészíteni, hogy azt a hatóság 2021.
augusztus 31-ig ki tudja értékelni. Ila a kiértékelés alapján a műemléki védettség
megszüntetésre kerül, a védettség megszüntetését k imonrlú rendelet kihirderósóvcl
eg~idejiílcg a miniszter kezdeményezi a műemlék fekvése szerinti tclvpülcsi (fővárosban
a íővúrosi ,ag~ a fíívúrosi kerületi) önkormánvzatnál a kuriihhi műemlék hcl~ i egyedi
védelmének megúllapít.í.,:ít. Az önkormúnvzat cljú ráxáru a .:\5. ~ (4) bekezdése
irányadó. ll la a 112L1i..·rnl.,'.ii ······' l;dctbél! 11Kg,u(11ncté\_é\ cl i..·gy ídc:jükg. é-rték \ i1sgúl,11 i

.aldpjún h·r(ilt :-;ur ,l 11yíhét11l,l!l()[( mltcrnkki érté·k jclkg

( 71 \ [nem kiemelt]', l'lktl műemlékek \ u11;ilklll,1sé1h,111 <11 l'lÖ\Úsétrlús1 j{)g akkor ul l lenn. ha
,l/.l a védette nyilv áuir» \:ig:, d ,cdct1sq.2c-1 lll\ldtl:--ll(l rendelet kimondja. \.tg) él/ elővásárlási
j()g :i 8<i. ~ (.e+) bcki..·/cksi..· .ilapjan úll lenn. \ 21l20. ;1ugth1tus .; l-cn ll) ih anturtou múcmlck i

érték kétll'g('irii1h,1 t:1rt(11/1 í11gatl,111uk VP11,1tkuósúh,111 [a (2) hckczdés szerinti értdn izsgúlat
kiértékeléséig ja/ áll.uuo: L'i(l\ (i:-;úrlúsi jog nem illeti tlll·g ...

Módositópont sorszáma: 11.
Törvényjavasbt l'rÍt1tctt r~:n(k-lkacse: 11. ~
\ lúd()sítús jclkgi..': múdosít:í,

1 1. ~

/ Fcl!wra/mu::iÍst ku;1 u /\' ii< !cf c'/ ht· 11 .· ,1

. s;abúlyona a tll'\esill'lt rni1cmkki crt1.:·kl·k rnc:glutúro/ci:-;c\t s;o kl értékt1k·gildtÚrU/."1
s1akértöi \ i;sgitlat 1·és1kll's ldrtulrni ckn1L·it. , ;i\,rn1i11t ,1 d()ku111c:11túciti clkcs1ikst·nl'k l'S
ki(-rtd,eksi..·nl·k rL'lldil;t. ..

\lúdositóponl sorszúma: 12.
! i'in én:.ia\ ,tsbt lTÍtlll't\ IL'lllklkv1é·sc:: IJ. ~
\ kidnsít(is jl·lkgi..': módo~ít.ís

,\ Kii1v

()



o) 7. ~ 15. pontjában a ..nyilvántartott" szövegrész helyébe a .Jcözhiteles nyilvántartásban
nyil vanturtoü .. szöveg.
h) 7. ~ 17. pontjában a ..berendezési tárgyaival együu.. szövegrész helyébe a .Lcrcndczési
tárgvaival együtt. vagy egyes nevesített érteke vonatkozásában .. szöveg.
c1 7. ~ 17. pontjában a ,.sajütos .. szövegrész helyébe a ..műemléki .. szöveg.
dJ 7. § 44a., [és 144b. pontjábanl.] ~>43. § (5a) bekezdésében a .. Védett műemléki érték"
szövegrcsz helyébe a ..Műemlék" szöveg,
c1 7. § 44b. pontjában. 41. § ( 1) bekezdésében. 43. § (5b) bekezdésében, 43. § (5c) bekezdés
nyitó szövegrészében, 63. § (4a) bekezelésében a .. , éden műemléki érték" szövegrész helyébe
a .. műemlék" szöveg.
j) ll. rész l. Fejezet címében a .. Ri':G(~SZETI ÖRÖKSI\Ci·' szövegrész helyébe a
. .Kl LTl RALIS ÖRÖKSI\G .. szöveg, . , ,
r.J a ll. rész 1. Fejezet . .1\LL\LANOS RLNDFLKTiTSFK" címében az ..ALTALANOS
l\FNDEU~EZI°·SLOK ·· szi·i-~~gr0·~;-i,-~t:iTb~ a .JÜ-( ;(sz1: l l ÖRÜKSI\; vi':DEl.\-11 ' .. SZÜ\ eg.
h) 28. § e) pontjában. 67. ~ ( l) bekezdés e) pontjában a ..védett műemléki értékek .. szövegrész
helyébe :1 ..műemlékek .. szii, cg.
i) 35. § ( 1) bekezdés nyitó szövegrészében a ..védett műemléki érték" szövegrész helyébe a
..műemlék. műemléki terület" szöveg.
j) 4 l. § (2) bekezdésében. 43. § (]) bekezdésében a ..védett műemléki értéket" szövegrész
helyébe a ..műemléket" szöveg.
k1 6 l -'B. ~ ( 1 ) bekezdésében az ..a történGLtni G111I,ékhel vckr(,'~: s/Ö\ egrés11lGly~bGctz ,,a_11_l.'.1111~ti
emlék pontukn1, a történe Imi emlékbe lvckre.. sz.üveg.
/Jól 18. ~ (') lx-kezdésében az ..A történelmi ernkkheh ek" sziiv1.·grész hcl,(-be az .. 1\ nemzeti
emlékpontok._gJ(irlénelmi ernlékhelvek.. sz.üveg,
m! 61 /L). J {21 bekezdésében az ..a történelmi cmlékhelvekker· szövegrész helvébe az ..a
ncrnzeti emlékpontokkal. a történelmi emlékhelvekkel'· szö\eU.,
/A)/11) 63. § ( l) bekezdésében a .. védett műemléki értéken" sziivegr(-sz lcsctéhcn]helvébe a
.unúemléken.. szöveg,
/1)/o! 82. § ( l) bekezdés e) pontjában a ..végez." szövegrész helyébe a .. végez. vagy szakértői
jogosultsággal rendelkező személy a kirendelt igazsügLigyi szakértő szakvéleménye szerint
szakszerűtlen, illetve szándékosan vagy súlyos gondatlanságból valótlan tartalmú
szak, élemcnyt. dokumentációt készít. .. szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: B.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. ~ 
Módositás jellege: módosfrús

14. §

l latályát veszti a Kötv.
u1 7. § 22. pontja.
bJ 28. § h1 pontjában az .. a védett műemléki értékek. valumint" szövegrész.
C) 28.1/\. §-a.
d):; 1. § ( 1) bekezdés u) és h) pontjában, 321A. §-úb.ln a ..nyilv ántartort .. szövegrész.
e) 36. § (2) bekezdésében az .. általános védelemben részesíthető." szövegrész.
/) 39. ~ (2) bekezdése.
g) 41. § (2) bekezdésében a ..nyilvúntartott műemléki érték,'' szüvegn'.·sz,

7



/J) ·+!. ~ (_\) h:kc1d(·sélw11 a .. nvilv aut.utou műcmlck i én(·kct ,,1g:-·· s1ii,L·gr(·s1.
i! -1-3. ~ (-1-) bekezdése.

kj (J7. > ( 1) bckczdcx uJ és h! pontjában :1 .. nyilvuntartou műemléki crtékck ... s1ií\cgrés1.
[kJ[/j 71. > ( 1) bL'.kl'11.ks d) pontjában il/ ··" n_, ilv.uuartou műemléki crtckck." :vii\cgrcs1.
IOlu.U. 7-1-. > 1 l) bekezdésében 211 ,.a 28/.\. > ( 1 J bekcvdcxc szerinti nyilvántartott műemléki
értek." szövegrész.
[111)[1u 92. ~-a.

Múdnsitópnnt sorszáma: 14.
Törv énvj.r, uxlat érin telt rendelkezése: 16. ~ 
Modoxitás jellege: múdosirás

1 ii. >

.. 111 \. 11.Jl/'.l·T
!\ ( i LU.l ·.R 1-1 l FCi Y \l H il -.111/\S. \

19 A ~ ( l) L törvén. alkulrnuzása tekintetében ;1 Citadella cród és kiirn) czctc: ,l Budapest \:1.
kerület belterület 5-1-1.: hcl:, 1;1j1i s1i1111t1 ingatlan. , alamint ,1 Budapest 1. L':-- \:1. kerületében a
Gellért-hegyen elhelyezkedő. korruányrendcletbcn mcuhutúrozou közterületek.

t2l .\ Citadella crod és környezete l11L'gL1jítúsút. \1..;1.k·l111ét és k1111m,11·adú<1t .s1ulgi1k1. (·rti.'.·kiir1(1
és fejlesztési célú használata L'S fenntartása közérdek. amelynek hi1.1osílúsa összhangban ,1
\ÍbgiiriíbL\:rol és a kulturális i\riikség védclmcről S/(ll\l jug:--1:1h;'ilyllk al.ipj.m knnúll\i
,úlcttséghlll íukadó kiitclc1dtségckkL·l a; áll.uui és önkormun. 1:1ti S/lT\ 1.'k. a; 1..·g;hó1i jogi
személyek. a civil és '-'!:-'yd, s1cnc1ctck. valamint a természetes S/l'lllL'lyck 1..·gyüttmL1kiidéséH:I
\ aloxul meg.

( 3) :\ Citadella criíd (·s környcvcrc rcszct képc;ö i11gntlérnok:n :1121 hckc;dés :vcrinti kii;érdd,l'l
én l.'.·nyöít \ L' kL· 11 has111<il ni. knnt:nt:mi. hcrnt1L1tni. hon,licrh.:-t\i, é k1111i. , ,li:unillt knntartlut\i
módon. tiirt(·nclrnikg hiteles és 1..'gységL·:-- ,jrn,J:é11i drcubt11dk J11\:gkkl(1c11 kikvtcni. sziiksL;g
csctL'l1 hclyrcúllítalli.

(-+ l .\ ( 2 l (·s 1 3) hckC1d-:·sbcn !'t 1g I al l ki\1ér1.lck ('S c('I uk én 1..;11ycsí tésc érdekéhen ,1 ( · i tc1d,.: 1 L1 crud
és köm) l'/ClL' é1'll'kmcgör1i1 és m-:·ltó lrns111idéitimak. lc11ntanú<111c1k ..:·s bcmut<1t,ísanak.
krrntarth;itó l('jics11..:·sé11ck. valamint llT\ s;crü és s;crnklctii hclyrcúllítúsú1wk
hi1to:-:itúsc1 kiL·rnclt .ick11t1l.s;égu kií1kL1d,11. :1rncl:,.ct úll,trni i'cbdatként ;i; e tiiné11,h1..·11
rncglwtüroz\ltl s/lT\ ck léitnak 1.·I.
vagyunkcrljésc sorúll u 17. ~ ( 7) és ( 81 h.:-kc1dc·sc·bc11 fu,2lal1ak ,ilkalma;arnlóak anal. lrnl.1\
1..'IL'll , al.1, onclcrn,:kkL·I :1 \';1,2\ 1mkc1cli1 :\Ital ;11 l' tiin ~·11, :d:1pi,1n \ 1..;:.!.IL'll. a \ :1:2., (1nkc1cll



(5 J i\/ ( l J bekezdés szermu ingatlanok tekintetében településrendezési feladatok
mcgvalósitása. végrehajtása érdekében építési. tclcknlakítási és változtatási tilalom nem
alkalmazható.

( 6) Az ( 1 ) bekezdés sz-:rinti ingatlanokra \ onatkozó önkormanvzati rendeletet az ( :í)
bekezdésben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. Amennyiben önkormányzati rendelet az
(5) bekezdésben foglaltakkal ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető clőirast tartalmaz.
akkor helyette az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni."

INDOKOL\S

1. ;\javaslata kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban:
Köt,.) 7. ~-a módosításúra irúnyul, és a/ egyetemes vagy a nemzeti közcmlékezetben
kiemelkedő helyet elfoglaló személlyel összefüggésben meghatározó jelentőscggel bíró
helyszíneknek a közemlékezctbeu való megőrzése céljából javaslatot tesz a nemzeti emlékpont
jogintézményének létrehozására,
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1., 7., 11., 12. 

2. Lásd a T/10736/3/1. számú bizottsági módosító javaslat indokuláxat.

3., 4. és 6. A módosiiás célja, hogy a műemléki kategóriák elnevezése is tükrözze azt a
szándékot. hogy a törvényjavaslatban szereplő .. nem kiemelt műemlék .. kategóriába tartozó
műemlékeink ,1 továbbiakban is számíthatnak a megfelelő védelemre. Ennek érdekében a ..nem
kiemelt műemlék" helyett a ..védett műemlék... a .. kiemelt műemlék" helyett a .. kiemelten
védett műemlék" elnevezés javasolt.
;\ Kötv, J2. ~ )) pontjának kiegészítése szükséges annak érdekében. hugy a műemléki védetté
nyildnít,ís során földrujz: azonosüokkal lehatárolt ingatlanrész kerülhessen meghatározásra,
segítve ezzel a terület egyértelmű azonosítását.
,\ következő puntuk tartalmilag összefüggn-:k: 3., 4., 6., 9., 10.

5. l ásd a T/10736/3/2. szúrnC1 hizottsúgi nhídosítö ja,·asbt indnkol{1<11.

7. /\ Küt ,. (>l /D. ~-únak rnódosítúsa L;rtelméhL·n -:gy h-:lyszín nemzeti í.'mlékponttú
nyilv.ínításról a kultúrúén f-:leli\s miniszter rendeletéh-:n dönt. A kultúrúért lcklös miniszter a
döntését a Nemzeti K-:gyeleti Bizottság javaslata alapjtm hozza meg.
A Kötv. ól T. ~-únak miHfosítúsa riig1íti. hogy mely helyszín-:k nyilvúnítlwtt'lak ncrnz-:ti
cmlékpunttú és azt, hogy a nemzeti L'mlékpontokat is111ertetö túblct\ ,d kell jelölni.
Figydcmrncl ,trra. hogy a Kötv.-nek az 1. mödosítópunttal múdusítani kívúnt 7. ~-a a
törvényjavaslat últal is érinlétL a 7. módosítópo11t SZL'rinti jarnslat a l 11 !SZ. 42. ~-úban és 44. ~
( 1) beke/dés b) pontjúban m-:ghatúrozuttakra rigyclernmel hiv.szabúlyszer(í. mivel a
trn'idusítások a Köt,. 7. ~-,1 trn'idnsítús:inak követkczml;nyei. ahhuz szükségcsl'k.
A Ui,-:tkezö pontok tartalmibg üsszeff1ggnek: 1., 7., 11., 12. 

8. l.úsd a T/10736/3/3. szúmú bizottsúgi módosító javaslat inclokolúsút.

9. és rn. Nyilvillltartolt mC1í.'mlékí értékké nyih:inítúsra múr a todhbiakban nem k-:rülhet sor.
így \.'Zí:>n k,ltl·gúria vurnttk(vúsúban úllalúnosan ig,l/. hugy az úll,tnwt l'liívúsúrlúsi jog nem ilh.:ti
meg. ;\ katcgóriúba sorolúst is tartalmazó kihirc.ktésrc kerülö rrndelet pedig ,:gyértelmüen -:1
fogja dönteni. hogy a tovúhhiakban igényt tnrt-e az úllmn az elövúsúrlúsi jogra v,1gy sem. így
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annak határidőhöz kötése tclre\l'lelö. !/ért :1 Kötv. l)2/.\. ~ (7) bckczdcse vonatkozó részének
törlése j,n asolt.
Azokban a1 esetekben. ahol a uyilvúntartott műemléki értékké sorolás során a műemléki érték
nevesítés már megtörtént. szükségtelen a1 énckmeghaiározó szakértői \ i1sgúlat d vég1ésc. erre
tekintettel a Kötv. 92'1\. ~-a ((Í) bekezdéssel kerül kicgés1ílésre.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3., -L, 6., 9., 10. 

1 t. és 12. A javaslat ,l Kötv. 93. ~ (6) bekezdését kicgt'sziti egy felhatalmazó rendelkezéssel a
kultúrúért felelős miniszternek a nemzeti emlékponuó nyilvánírássnl kapcsolatos l'eladatúval
összefüggésben. Ezen ki, ül szövcgcscrés módositasokra tesz.javaslatot a nemzeti cmlékpontok.
mint az emlékhelyek egy új katcgóriájáv ul iisszefüggésben.
Figyelemmel arra. hogy a Kötv.-nek az 1. módosüóponnal módosíraui kívánt 7. ~-a a
törvényjavaslat által is érintett. a 11. módositópont szerinti javaslat a HHSZ. 42. ~-áhan és 44.
~ ( 1) bekezdés h) pontjában meghatározottakra figyelemmel h:í1,wtbülys/cri1. mivel :1

módosítások a Kötv, 7. ~-a módositásának következményei. ahhoz szükségesek.
;\ következő pontok tartalmilag összefüggnek: t., 7., 11., 12. 

13. A Kötv. 44. ~ (2) bekezdésében az ..előzetes" szövegrész elhagyása koherenciazavar
feloldását szolgúlja . .\1 állami vagyonról szólú 2007. é\ i CVI. ti.in ény szabályozza az allami
vagyon körébe tartozó ingatlanok atruhazasn. megterhelése kapcsán a szükségL'S egyeztetés
rendjét. amely nem azonos a Kötv. 44. ~ (2) bekezdésében foglaltakkal. A Kötv. szerinti
jóváhagyás a már megkörön jogügylet crvénvességi kelléke. amelyre a szerződés ismeretében
kerülhet sor. ezért az ..eiőzcics" szii\l'grész törlése indokolt. Íg) a két tönél1\ i rendelkezés
kii1ötti öss1eütkií1és l'eloldh,tt('i.

14. A Citadella cröd és kiirnyezelc rt'szét 1-;épc/.Ö ing:1lla11ok \:1gyo11kczclésé11ck szabólyait
pontosító és egyc-rtelnú\sítö rendelkezés.

Budapest, 2020. június 18.

Tis11elc1tcl:

elnök
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