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a Városliget megújitásáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII .
törvény hatályon kívül helyezéséről valamint a 2006. évi

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításáról szóló törvény módosításáról

A Városliget megújításáról és fejlesztésér ől szóló 2013. évi CCXLIL törvény hatályát
veszti .

2.§ .

A 2006. évi, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszer űsítéséről szóló LIII, törvény i .§ . (1)
bekezdés h) pontja alábbiak szerint módosítását javaslom :

,,h) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent őségű nemzeti vagyonnak minősülő
műemlékek és m űemlékegyüttesek, továbbá a világörökségi területen lévő
műemlékek és műemlékegyüttesek fenntartásához, felújításához ,
fejlesztéséhez szorosan kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemel t
jelentőségű beruházásokkal összefüggő , a Kormány által rendeletben
meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben (a továbbiakban : kiemelt jelentőségű
ügy) indult eljárásokra és e törvény szerinti egyéb eljárásokra terjed ki, kivételt képe z
a települések közpark funkciót betölt ő ingatlanjain végrehajtandó beruházáso k
esetében .

§

E törvény a kihirdetését követ ő napon lép hatályba.

INDOKOLÁS

A Liget Budapest projekt keretében a volt Kertem nev ű vendéglátóhelyen foganatosítot t
birtokvédelmi eljárást követően megkezdődik a volt Hungexpo épületek bontása és építés i
munkálatok . A közelmúltban napvilágot látott közvéleménykutatások egyértelm űen
visszajelezték, hogy a fővárosiak elutasítják a Liget Budapest projekt keretében történő , a
Városligetet múzeumokkal való beépítését . Azonban az is nyilvánvalóvá vált, hogy a
fövámsiak épületek beépítése nélkül igénylik a Városliget közpark funkciójának fejlesztését .
A Városliget fejlesztésnek a lakosság érdekeinek figyelembevételére történ ő módosítására
még most van lehetősége az Országgy ű lésnek, mielőtt megkezdödnek a bontási, építés i
munkálatok .
A múzeumok építésének leállítása, valamint a lakosság, civilek Ligettel kapcsolato s
érdekeinek figyelembevételének érdekében szükséges a 20 13-ban elfogadott Liget-törvén y
hatályon kívül helyezése, amely lehetővé teszi, hogy korlátlanul elpusztítsanak zöl d
területeket és betonépületeket húzzanak fel a helyükön . A jogszabály ellentétes a jogalkotás i
és az önkormányzati törvényekkel is, mert egyfel ől nem illeszkedik a magyar jogrendbe
másfelő l pedig elvonta a főváros és illetékes kerület kezébő l a döntés, beleszólás jogát .



A Városliget törvény szerint a Városligeti Építési Szabályzat készítése és jóváhagyása sorá n
nem kell figyelembe venni Budapest hosszú távú városfejlesztési koncepcióját, a fővárosi
integrált településfejlesztési stratégiát, sem a mindenkori hatályos fővárosi településrendezési
eszközök szabályait . Nem kell alkalmazni a zöldterületre vonatkozó kormányrendeleti
elő írásokat sem.
Emellett szükséges a nemzetgazdaságílag kiemelt beruházásokról szóló törvény módosítása i s
annak érdekében, hogy a települési közparkokban lebonyolítandó beruházásoknak - mint a z
egészséges környezethez való alkotmányos alapjog érvényesülésének pótolhatatlan feltétele a
sűrűn beépített területeken él ők számára, — kikerüljön a nemzetgazdasági szempontbó l
kiemelt jelentőségű beruházásokról szóló törvény hatálya alól .



Törvényjavaslat

Dr. Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök úr !

Az Alaptörvény 6 . cikkének (2) bekezdése alapján »a Városliget megújításáról és
fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény hatályon kívül helyezéséről
valamint a 2006. évi nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások megvalósításáról szóló törvény módosításáról" címmel a
mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2'316, július o8 .

Tiszte le

Szabó Tímea
Független országgyűlési képviselő
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