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Összegző jelentés

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tűrvény, valamint a
Budapest és az agglomeráció fejlesztésével iisszefüggéí állami feladatokról,

valamint egyes fejlesztések megvalósftásáról, továbbá egyes törvényeknek a
Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szúló SA.50768 számú

Európai Bizottsági határozattal iisszefüggó m ódositásárúl szóló 2018. évi XLIX.
tiin ény módositásárél szóló törvényjavaslathoz (T/10736.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági nródosító javaslat vitájáról

.,\z Országgyűlés Törvényalkotási bizousága (a továbbiakban: Bizonság) az egyes
hazszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OC, Y határozat (d továbbiakban: IIIISZ)
46. ~-a szerinti eljárásában 2020. június 18-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot.
valamint értékelte a törvényjavaslathoz benyújtott - az összegző jelentés mellékletében szereplő

részletes \ itat lezáró bizouság: modosit» javaslatot és arról állást foglalt.

1\ Bizottsúg eljárása során megvizsgálta a l 11 IS/ 42. ~-úban és 44. ~ ( 1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A modosito ja\ axlatokról történő úl l{1sll>):d:1Lls mellett él Bizousúg kormánypárti tagjainak
ia\ aslatára lm ábbi módositásra irányuló sz[md0kot fogalmazott meg és fogadott 1.·I.

A Bizottság a !HISZ 46. ~ (5) bekezdése alapján a részletes vitat lezáró bizottsági módosító
[avaslat általa támogatott pontjait. valamint az {i!wb rnegfogalrn,tzutt rnódosítúst tartalmazó
iissA·gzö rnlldusító javaslatot nyújt be.

:\ l3izottsúg a liirv0nyja\ aslathuz ben:, újtott. részletes vilút lezúró bizuttsúgi módosító javaslat
t(irgyalúsút 2020. június 18-ún lczúrta.

Budapest. 2020. június 18.

Tisztelettel:

/{ ,,.,,_,-/

Hende Csaba
dnök



i\1 Országgvű
Törvényalkotási bizottsága

MELLÉ'KLET 

:\ LI.,/\SFO(; I ,Al,:\S

a kulturális örijkség védelmérlfl szóló 2001. évi LXIV. törvé11y, valamint a Budapest és az 
agglotneráciúfejlesztesevel összc:fi'iggif áltumifeladatokrál, valamint egyesfejlesucsek
mcgvalásitásárál, továbbá egyes torvényeknek a Magyarorsztigfilmsrükmai támogatási 

programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összl'.fiiggif 
mádositásúrá! szóló 2018. évi XL IX. törvény módosításáról szóló T/ l 0736. számú

törvényjavaslathoz benyújtott, T/10736/3. számú részletes vitát lezáró bizotts.igi
módosító javaslatról

(A; indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget 111ú1ójel kö10 téve. az új
pedig ~jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:

Budapest törvény: a Budapest és a; agglumerúci(l fejlesztésével öss1eCtiggö állami
feladatokról. valamint egyes ilesztésck megvalósitasáról. továbbá egyes
törv cnycknek a \fagy,nrnvúg l11 mszakrnai támogatási programjáról szóló Si\.50768
számú Lurópai Bizottsági határozattal módosításáról szóló 2018. évi
XLIX. törvény

Kötv.: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. é\ i LX!V. törx én:

Háttéranyagpont sorszáma: l.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/10736/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § n~ itó szövegrész
Módosítás jellcg1,,': módosítás

3.§

1\ Köiv. 29. ~-a és az a1.t megelőző alcím

•\ módosító javaslutou t:i 1 ): a bizottság

a; Előterjesztő (képviselője) e!2\Ctért



Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/10736/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Kötv. 35. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: m ődosítás

6.§

;\ Kötv. 35. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Ha a védettség megszüntetésére az ( 1) bekezdés e) vagy d; pontja alapján került sor, a
rmmszier a védettség megszüntetését kimondó rendelet kihirdetésével egyidejűleg
kezdeményezi a műemlék fekvése szerinti települési (fővárosban a fővárosi vagy a fővárosi
kerületi) önkormányzatnál a korábbi műemlék helyi egyedi védelmének megállapítását.

(4) A települési önkormányzat köteles érdemben vizsgálni a miniszter (3) bekezdés szerinti
kezdeményezését. [Amennyiben a korábbi műemlék helyi védetté nyilvánítását az
őnkormáuyzat nem támogatja, az elutasítást indokolni és ezt a miniszternek megküldeni
köteles, Az önkorműnyzat által hozott, érdemi indokolással ellátott döntésével szemben
jogorvoslatnak nincs helye.]"

A módosító javaslatoutal): a bizottság IÚDJQ.fütüt1

- az Előterjesztő (képviselője) eQvetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: TII 0736/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (2) bekezdés - Kőtv. 82. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) ;\ Kötv. 82. ~ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

.. (2) Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt
a) bejelentési kötelezettségének. vaQv
b) árverési hirdetményben a védettség tényéről szóló tájékoztatási kötelezettségének
nem tesz e leget."

A módosító javaslatoutal): a bizottság támoQatja

az Előterjesztő (képviselője) egyetért

l láttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módosítópont: T/10736/3/4.

) 



1 iin i:11:-ja\ usl.u crinicu r,:mklko(·s1.·: 9. ~ ( l) bekezdés
\k1d(1sitús j,_.Jkge: módoxitás

/. 1 kulturális orl1k1é\!. 
c//Í\'Ú1úr!rí1iiug illet! 1/lL)-'.J 

· nvilvúnitot! elemeire o l!uyyor A110111n1 o 3··1-r-10 

.. ,1! kiemelt műemlék i11g,1tL111 eseteben 1.· ti.ín L'll) crcicucl !(1g\ a. 11<....m kiemelt múcrnlck ingatlan
\..''sl'li:hcn akkor. ha ezt a vcdeué ll) il , ániió vagy a\ (·Lleltségct mudosit« rendelet kimondja:"

1 L1llL·rnny:1gpu11l -;orszúrnd: :>.
lscnyújtó: Kulturális bizotts:íg
Modositopont: T/10736/3/5.

1 iin cnyjavasl.n crintctt rcndclkczcxc: 10. ~ - Kőtv. 92/A. ~ (2) bekezdés
\l\1d(1sitás_j,:lk-gL': módositús

10. ~ 

.. ( 2) \ 2020. SZL'plcrnbcr 1-i('\ d nem kiemelt mucmlck k.u...'g(1riúh;1 került műcmlckckcr
,1) ,1 29. ~ (2) lxkodl;S<..' alapján. \,l!,'.)

h I a hatósúgg:11 clózctcscn ,:g: czrcictt. ,1 műemlék tuL1_jd()11n;-;:111\<..'ghízúsilhól cl 75 .\.
sz,1ké·rtlí ,iluli
L'iké·szít<..·tt é·rtéknK·ghatú1"<•zi1 sz:1kc:nöi \ izsg,il,\l l1dt,1súg .iltal 1iirténi1 k icrtckclcsct kii, ciőcn ;i

, édctl ségcl ki mondó rcndc lel módosítú-sdig 1, 1 \ agy él m ucm lck í , ,\k 1cm mcgsvünrctcsci g .i

2020. augusztus J l-én i'i..'1111;i]!t'1 jugi vedelem illeti meg."

:-.Zl:rint i

1 L1ltnd11) ilgJ1u111 sorsz.una: (J.

Benyújtó: Kulturális hízottsúg
i\ll1d(1sí1ópo11t: T/10736/3/6.

1 iin(·n: j;1\ "~;!;1t crintcn rendelkezése: l 0. ~ - Kötv. 92/\. ~ (-l) bekezdés
\llido;-;ítús j1.·I kgc: múdföít:ís

10. ~ 

·'



/\ Kötv. a következő 92/i\. g-sal egészül ki:

.. (4) A 2020. szeptember l-jével kiemelt műemlék kategóriába került műemlékek esetében
indokolt esetben , an lehetőség a (2) bekezdés szerinti [értékv ízsgálatrn!értékn1c'L'.hatúrozó
s:otkérti.ü. vizs11álatra azzal. hogy [az érték,izsgúlatlannak eredmény e alapján a műemlék
kiemelt kategóriában marad. vagy [indukolt esctbenja müemlék vonatkozásában a (3)
bekezdés b) pontját alkalmazzák."

i\ módosító _j,n·aslatol( tal): a bizottság nem túmoeatja

- az Előterjesztő (képviselője) nem ért 1.'L'.\l't

l láuéranyagponr sorszáma: 7.
Benyújtó: Kulturális hizottsúg
Módosiiópont: T/10736/3/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - Kötv. 92/A. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: múdosíras

10.§

i\ Kötv. a következő 92,/\. ~-sal egészül ki:

.. (7) i\ nem kiemelt műemlékek vonatkozásában az clővúsárlúsi j\lg akkor áll lenn, ha azt ,1

védetté nyilvánitó vagy a védettséget módosító rendelet kimondja. v,1gy az elővásárlási jog a
86. g (4) bekezdése alapján üli fenn. :\ 20.20. augusztus 31-én nyilvánturtou műemléki érték
kategóriába tartozó ingatlanok vonatkozásában :1 (2í bekezdés szerinti
!ért(,kvizsgúlat]álékmeghatárnzó szak_t'.-rtöi \ izseálut kiértékeléséig a; államot elővásárlási jog
nem illeti meg."

A módosító iavaslatoutal J: a bizottság r1~mJú11.1ogalja

az Előtcrjcszrő (kcpviselője) nem ért euvet

Háuéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújt»: Kulturális bizottság
Módos: tópont: T/10736/3/8.
l örvcnyjuvaslnt érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás

13. ~

A Kötv.
,1) 7. g 15. pontjában a .. nyilvántartott" s1ö,·1.'grész helvébc a .. kii/hiteles nyilvántartásban
nyilvántartott" sz(iveg.

4



h) 7. § 17. pontjában a .. berendezési
tárgyaival együtt. vagy egyes nevesített értéke, onatkozásában"
e) 7. § l 7. pontjában a helyébe a .. műemléki"
d) 7. § [és] 44b. pontjabanl.] § (5a) bekezdésében a .. Veder: műemléki érték"
s;:iivegrész helyébe ,1 .Jvlűcmlck'
e) 7. § 44b. pontjában. 4 i. § ( 1 l bckczdcsébeu, 43. ($ 15h) bekezdésében. 43.
nyitó szövcgrészcbcn. <i3. ~ (4a) bekezdésében ,1 ..védett műemléki érték" szövegrész helyébe
a ..műemlék"
t'l 11. rész ·--···•··--······ OROKS hclvébe a
.. K\,1.·1t·R\l.lS

hel> éhe a .. berendezési

g) a l l. rési l. Fejezet
RFNI )ELKL/. FI<"
hl 28. ~ e) pontjában. 67.
helyébe a ..műemlékek ..
i) J5. ~ (1) bekezdés nyitó sziivegrészélx·n a ..védett rnűcmlck i érték" szÖ\L'grész helyébe a
..műemlék. műemléki terület"
i) 41. ~ (]) bekezdcsebcn. 43. ~ ( 1) bekezdésében a ..védett műemléki értéket"
helyébe a ..műemléket"

1\1\NOS

k) 6-1. ~ ( 1 l bekezdésében a ..védett műemléki crtckcn"
.. rn űern l cken ..

1 esetébcnlheh ebe ,l

[) 82. ~ ( 1) bekezdés l'! ponijábun a
rendelkező személy a kirendelt

szakszerűtlen. illetve szándékosan vag::, súlvos
szakvéleményt. dokumentációt készít."
lép."

heh ebe a vagy xzakértói
i szakértő szakvéleménye nt

gombllansúµból valótlan tartalmú

,\ módosító ja\ aslatou tal ): 11 hizottsúg,

,17 Előtcrjcszrő ( kcpvisclőjc)

l Iátteranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Kulturális bizottság
Módositópont: T/10736/3/9.
lörvcnyjavaslat érintett rendelkezése: 16. §
Módosítús jellege: módosítás

16. §

A Budapest törvény a következő IILA. Fejezettel ki:

.. II! ,\. !·EJEZ!
AGFl URT-llLCi\' \!l(i(.IÍL\S:\

1 ()./\. ~



( 1) I<: törvény alkalmazása tekintetében n Citadella erőd és környezete: a Budapest Xl. kerület
belterület 5412 helyrajzi számú ingatlan. valamint a Budapest l. és Xl. kerületében a Gellért
hegyen elhelyezkedő, kormányrendeletben meghatározott közterületek.

) A Citadella erőd és környezete megújitását. védelmét és fennmaradását szolgáló, értékőrző
és fej lesztési célú használata és fenntartása közérdek. amelynek biztosítása összhangban a
világörökségról és a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályok alapján fennálló
védettségből fakadó kötelezettségekkel az állami és önkormányzati szervek, az egyházi jogi
személyek, a civil és egyéb szervezetek. valamint a természetes személyek együttműködésével
valósul meg.

(3) A Citadella erőd és környezete részét képező ingatlanokat a (2) bekezdés szerinti közérdeket
érvényesítve kell használni. fenntartani. bemutatni. hozzáférhetővé tenni. valamint fenntartható
módon, történelmileg hiteles és egységes városképi arculatnak megfclelöen fejleszteni, szükség
esetén helvreállítani.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt közérdek és célok érvényesítése érdekében a Citadella erőd
és környezete értékmegőrző és méltó használatának, fenntartásának és bemutatásának.
fenntartható fejlesztésének, valamint tervszerű egységes szemléletű hely reál I ításának
biztosítása kiemelt jelentőségű közfeladat. amelyet állami feladatként az e törvényben
meghatározott szervek látnak el.

( 5) Az ( 1) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében településrendezési föladatok
megvalósítása, végrehajtása érdekéhen építési, telekalakítási változtatási tilalom nem
alkalmazható.

(6) Az ( l) bekezdés szerinti ingatlanokra vonatkozó önkormányzati rendeletet az (5)
bekezdésben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. Amennyiben önkormányzati rendelet az
(5) bekezdésben foglaltakkal ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz,
akkor helyette az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni."

A módosító javaslatorüal): --- a bizottság 1.1<;111 túmc11.i:atja

az Előterjesztö (képviselője) nem ért e~vet
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