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4•§

49. tanyás területek övezete : megyei területrendezési tervben megállapított övezet, amelyb e
jellemzően a települések külterületén lévő mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, a z
állattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozása ,
tárolása és árusítása,	 valamint ökológiai és biotermesztés, illetve falusi és ökoturizmus )
céljára létesített lakó- és gazdasági épület, épületcsoport[ és az azonos helyrajzi szám
alatt],	 térbelileg hozzá kapcsolódó,[ legfeljebb] jellemzően i ha területű föld együttesei
tartoznak;

Indokolás

1.
A magyar táj hungarikuma a magyar tanya és a hagyományos tanyai térségek . Ezért ezeknek
a területeknek a kijelölése legyen kötelező a megyei rendezési tervekben . A térségek lakott
tanyái a társadalmi és gazdasági változások miatt az utóbbi évtizedekben jelentősen
csökkentek, elnéptelenedtek . A tanyás területek megtartása ezért kiemelten fontos, és ez t
korlátozások helyett csak segít ő szabályozási környezettel lehet . Amennyiben a már jelent ős

' Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatr a
vonatkozó javaslat .

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

országgyűlési képviselő



részben elnéptelenedett tanyás térségek nem kapnak lehetőséget visszatelepülésre a törvény
által, akkor a hagyományos tájaink, tájrészleteink ezen értékeinek megsz űnésével is számoln i
kell .

Budapest, 2o18 . január 9 .

Sallai R. Benedek
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