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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény 23/C. § (1b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(1b) A területrendezésért felelős miniszter, a környezetvédelemért és a természetvédelemért felelős
miniszter, a belügyminiszter, valamint a megyei önkormányzat számára a területrendezési tervek, a
környezeti  stratégiai  vizsgálatok,  a  környezeti  hatásvizsgálatok,  vízgyűjtőgazdálkodási  tervek,
Natura  2000  területek  védelmét  szolgáló  tervek  készítéséhez  szükséges  állami  ingatlan-
nyilvántartási  térképi  adatbázis  adatait,  a  Mezőgazdasági  Parcella  Azonosító  Rendszer  a
területrendezési  feladatok  ellátásához  szükséges  adattartalmú  felszínborítási  rétegét,  az  érintett
területre  a  Mezőgazdasági  Parcella  Azonosító  Rendszer  programszerű  felújításához  használt
legfrissebb  évjárat  szerinti  ortofotóit,  valamint  az  ország  1:10000  digitális  szintvonalrajzát  és
domborzatmodelljét  (DDM-5),  a  földmérési  és  térinformatikai  államigazgatási  szerv
térítésmentesen biztosítja.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13/B. §
Módosítás jellege: módosítás

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az 
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként 
kezelendők.



„A településrendezési  eszköz, a  környezeti  stratégiai  vizsgálatok,  a  környezeti  hatásvizsgálatok,
vízgyűjtőgazdálkodási  tervek,  Natura  2000  területek  védelmét  szolgáló  tervek  készítéséhez
szükséges  állami  ingatlan-nyilvántartási  térképi  adatbázis  adatait,  a  Mezőgazdasági  Parcella
Azonosító Rendszer a településrendezési és településfejlesztési feladatok, valamint a környezet- és
természetvédelmi  célú  vizsgálatok  és  tervezés  ellátásához szükséges  adattartalmú felszínborítási
rétegét,  az  érintett  területre  a  Mezőgazdasági  Parcella  Azonosító  Rendszer  programszerű
felújításához használt legfrissebb évjárat szerinti ortofotóit,  valamint az ország 1:10000 digitális
szintvonalrajzát és domborzatmodelljét (DDM-5) a földmérési és térinformatikai államigazgatási
szerv térítésmentesen biztosítja.”

Indokolás

1-2. 

A  területrendezési-  fejlesztési  tervekhez  hasonlóan  a  környezetvédelemért  és  a
természetvédelemért  felelős  miniszter  számára,  valamint  a természeti  erőforrások és  értékek,
illetve a környezetállapot védelmét szolgáló tervek készítéséhez is szükséges az állami ingatlan-
nyilvántartási  térképi  adatbázis  adatait,  a  Mezőgazdasági  Parcella  Azonosító  Rendszer
meghatározott adattartalmú felszínborítási rétegét, az érintett területre a Mezőgazdasági Parcella
Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt legfrissebb évjárat szerinti ortofotóit,
valamint  az  ország  1:10000  digitális  szintvonalrajzát  és  domborzatmodelljét  (DDM-5)  a
földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv térítésmentesen biztosítani.
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