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Tisztelt Elnök Úri

Az Országgyűlés a 2018. február 20-ai ülésnapján kivételes eljárásban tárgyalta és fogadta el a 2018 .

február 19-én egyéni képviselői indítványként T/19868 . számon benyújtott, a Budapesten

megrendezendő Hungarian Open ATI' World Tour tenisztorna megvalósításához szükséges

létesítményfejlesztésr ő l szóló törvényjavaslatot . Az Országgy űlés elnöke a Törvényt 2018 . február

25-én küldte meg részemre aláírásra és luhir:detésének elrendelésére .

A Törvénnyel az alábbiak szerhit nem értek egyet, ezért élek az Alaptörvény 6. cikk (5)

bekezdésében biztosított jogkörörrunel, és azt az aláírásra megállapított határid őn belül ,

észrevételeim közlésével megfontolásra visszaküldöm az Országgyű lés részére .

Tisztelt Országgyűlés !

1. A Margitsziget, ezen belül a Budapest XIII. kerület 23800/1, 23800/2, 23800/3, 23800/4 ,

23800/5, 23800/6, 23800/8 és a 23801 helyrajzi számú ingatlanok tájltépí történeti kertként, a

rajtuk lévő épittnények, így a Ferences templom és kolostor romjai, a Prcmontrei templom é s

kolostor romjai, a Domonkos apácák kolostorának romjai, a Palatínus Strandfürdő, a Víztorony és

a Nemzeti Sportuszoda kulturális örökségként vérlett műemlékek. A Margitszigeten van továbbá

11 parti szűrésű ivóvízkút é9 alatta jelentős ivóvízbázis, valamint egy ásványvízkút .

2. A jogalkotásról szóló 2010 . évi CXXX. törvény IV . fejezete éxtelrnében a jogszabályo k

előkészítőjének a jogszabály szakmai tartalmának kialakításán túl a jogszabály jogrendszerb e

illeszkedését, az előzetes hatásvizsgálatot és a jogszabálytervezetek véleményeztetését is biztosítania

kell .
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lnforinációítn szerint jelen esetben Törvény el őkészítése során ezek a követelmények nem

teljesültek . Nem volt előzetes hatásvizsgálat és elmaradt a törvénytervezet véleményeztetésc . Nem
került sor a Margitszigctct közvetlenül igazgató főváriosi önkormányzattal való egyeztetésre sem .

3. A Kormány a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont megvalósítására irányul ó
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáró l
szóló 122/2017 . (VI, 2.) Korm. rendeletben (a továbbiakban : Koxm. rendelet) a Budapest XIYI .
kerület 23800/2, a 23800/4 és a 23800/6 helyrajzi számít ingatlanokon tervezett beruházássa l
összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket még 2017-ben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította .
A kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítás célja a gyorsabb, egységesebb és egyszerűbb eljárás
lefolytatása volt.

4. A Törvény a Hungarian Open ATP World Tuux tenisztorna lebonyolításához szüksége s
beruházásokra, közöttük a Korm. rendelet szerinti, a Margitszigeti Nemzeti Tenis z
Versenyközpont beruházásra enged további kivételeket . így – egyebek mellett. – sajátos beépítés i
követelményeket határoz meg, például a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 100 °la

(minimum '14500 m2), a megengedett legnagyobb építésmagasság 26 méter és a megengedet t
legnagyobb szintterületi mutató 3,00, A Törvény ezen kívül lehet ővé teszi az árvízvédelmi előírások
tazellőzését és engedély nélkül végezhető építési tevékenységlcént engedi többek között a
mélyalapozást . A Törvény az ivóvízkészlet védelmére sem tartalmaz garanciákat.

5. Álláspontom szei:int a hatástanulmányokkal nem igazolt, kellően elő nem készített és az
érintettekkel nem egyeztetett Törvény, amely garanciák nélkül enged eltérést számos jogszabálytól ,
veszélyezteti a Margitszigct tertnészetvédehni és kulturális örökségi jellegét, valamint az alatta lév ő
ivc vízbázist .

Kérem ezért a Tisztelt Országgyűlést, hogy a Törvényt, annak megfelel ő előkészítése után és
észrevételeim figyelembe vételével tárgyalja újra .

Budapest, 2018 .

Tisztelettel
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