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Módosító javaslat2

Módosítópont sorszáma : I.

A javaslat érintett rendelkezése : 27.§ (2) és (3) bekezdés

Módosítás jellege : módosítás

27. §

(2)Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhet ő
ki[, kivéve, ha:] .	 Az övezet esetleges módosítására csak a következ ő törvényi felülvizsgálat
során kerülhet sor.
[a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológia i
hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja ,
továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésr e
szánt terület az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott
területfelhasználási engedélye alapján jelölhet ő ki. Az eljárás során vizsgálni
kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálóza t
ökológiai folyosó természetes és természetközeli él őhelyeinek fennmaradása,
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan m űködése.]

1 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 összefüggő , tartalmilag-logikailag
összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethet ő fel . Az egy módosító
javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefügg őként kezelendők.

országgyűlési képviselő



Indokolás

i.

A törvényjavaslat 27.§ (2) és (3) bekezdése lehetővé teszi új beépítésre szánt területek
kijelölését, torzítva és relativizálva a törvényalkotó eredeti szándékát, hiszen a javasla t
szakmai megalapozása és a jelenlegi törvény értékelése során felülvizsgálatra került a z
ökológiai hálózat övezeteinek térbeli és funkcionális rendszere, több területen jelent ős

módosítással és átsorolásokkal. Az ökológia hálózatok kiemelt szerepet töltenek be az orszá g

és a települések környezetminőségének, ökológiai állapotának fenntartásában . Semmi nem

indokolja, hogy ezeknek az aktuálisan lehatárolt és egyeztetett övezeteknek a területei a
törvény elfogadása után változhassanak, új beépítésre szánt területek kijelölése történhessen ,

hiszen az a törvényi felülvizsgálat és az egyeztetés nem megfelelőségét bizonyítaná . Az övezet

esetleges módosítására ezért csak a következő törvényi felülvizsgálat során kerülhet sor .

Budapest, 2o18 . január 9 .

Sallai R. Benedek

LMP
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