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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2.
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m
Sneider Tamás (Jobbik) országgyűlési képviselő „Milyen koncepciója van a kormányna k
arra vonatkozóan, hogy a jöv őben az épületek tervezésénél fokozottan figyelembe vegyene k
környezetvédelmi, vagy éppen madárvédelmi szempontokat is?” című, K/13746 . számú írásbeli
választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon : (06 1) 795 3079 Fax : (06 1) 795 0462



u

mMI=EE

MINISZTERELNÖKSÉ G

Sneider Tamás országgyűlési képviselő részére

Jobbik képviselőcsoportja

Budapest

2017 . február 15 .

PARLF-MIN/28/ 2 (2017)

Tisztelt Alelnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak

szerint a hozzám intézett, „Milyen koncepciója van a kormánynak arra vonatkozóan, hogy a
jövőben az épületek tervezésénél fokozottan figyelembe vegyenek környezetvédelmi, vagy éppen
madárvédelmi szempontokat is?” című , K/13746. számú írásbeli kérdésére az alábbi válasz t

adom.

Tájékoztatom, hogy az építésügy környezetvédelmi és így természetvédelm i

követelményeit az országos településrendezési és építési követelményekről szóló

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 53. §-a részletezi . Általános szabály, hogy az

építési tevékenységek során legalább az érvényes szabványok el őírásaival azonos értékű
eljárásokat kell alkalmazni .

Ön által jelzett problémáról értesült a kormányzat . Ennek megfelel ően utasítottam a

Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságát, hogy a szakmai

kamarák bevonásával, a probléma megoldása és kés őbbi elkerülése érdekében, mielőbb

tegyenek javaslatot az országos településrendezési és építési követelményekr ől szóló

253/1997. (XII . 20.) Korm. rendelet módosítására .

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon : (06 1) 795 3079 Fax : (06 1) 795 0462
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