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15 . §

(1) A kiemelt térségek, illetve a megyék területrendezési tervébe n
a) az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények helyét az Orszá g
Szerkezeti Tervében meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni ,
b) [az országos műszaki infrastruktúra-hálózatoknak az Ország Szerkezeti
Tervében megállapított nyomvonalától és a térbeli rendt ől az adott műszaki
infrastruktúra kijelölése tekintetében hatáskörrel bíró miniszter egyetértés e
esetén lehet eltérni .
c)] az 4/1. mellékletben felsorolt főúti elkerülő utak nyomvonalát rögzíteni kell .
(2) A településrendezési eszközökben
[a)] az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények helyét a
kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli ren d
figyelembevételével kell meghatározni[ ,
b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a
településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés
tárgyát képező infrastruktúra elem vonatkozásában az adott egyeztetés i
szakterületet képvisel ő államigazgatási szerv hozzájárulása, és az egyéb érintet t
szakterületet képviselő államigazgatási szerv egyetértése esetén térhet el a

' 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 .



kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében
megállapított nyomvonalváltozattól és azok térbeli rendjét ől] .

Indokolás

i.

A törvényjavaslat 15.§ (1) bekezdésének b) pontja miniszteri szinten teszi lehet ővé a törvény
érdemi módosítását, hiszen a törvénytől „a hatáskörrel bíró miniszter egyetértése esetén e l
lehet térni” .

Ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan, mivel kiüresíti a törvény garanciális szabályait. E nem
kellően pontosan megfogalmazott tartalmú, és eljárásrendileg sem tisztázott „egyetértés ”
alapján valójában a miniszter döntheti el, hogy a törvényből mit akar vagy nem aka r
alkalmazni . Ugyanígy elfogadhatatlan a törvénynek a településrendezési eszközökben val ó
felülírása is. A törvénybe foglalt kiemelt hálózatok és építmények elhelyezkedésének törvény i
szintű rögzítése indokolt . A törvény elfogadása után éppen ennek érdekében kerül sor a z
alacsonyabb szintű tervek rögzített határidőre történő felülvizsgálatára és azoknak a törvény i
elő írásokhoz való igazítására .

Budapest, 2018 . január 9 .

Sallai R. Benedek
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