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Napirendi javaslat
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módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2883. szám)
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Dr. Schuchmann Péter, a Pestterv Kft. ügyvezető igazgatója
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 7 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok a fenntartható fejlődés bizottsága tagjainak! Nagyon örülök, hogy ilyen szép számban
megjelentek képviselőtársaim, majdnem teljes létszámú a bizottság a budapesti agglomeráció
területrendezési tervéről szóló törvény módosításáról szóló bizottsági ülésünkön.
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes 14 fő személyes jelenlétével és 3
helyettesítéssel, úgyhogy el tudjuk kezdeni a munkát.

Elsőként az előzetesen írásban kiküldött napirendet szeretném szavazásra bocsátani,
amely az agglomerációs törvényen kívül még egy egyebek napirendi pontot is tartalmaz.
Kérem, aki egyetért ezzel a napirenddel, az ezt kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ellene?
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadta a bizottság a napirendet.
Köszönöm.

Meg is kezdjük a munkát.

A budapesti agglomeráció területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény
módosításáról szóló T/2883. számú törvényjavaslat

Az első napirendi pont az agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvény. A
kormány részéről Eiselt György helyettes államtitkár úr, illetve Magó Erzsébet
területrendezési osztályvezető asszony képviseli az előterjesztőket. Azt kérem, hogy a
helyettes államtitkár úr, illetve az osztályvezető asszony… (Dr. Szalóki Gyula: A helyettes
államtitkár úr nincs itt. Az úr Tompai Géza.) …Tompai Géza főosztályvezető úr van itt, igen,
a helyettes államtitkár úr nincs…

DR. TOMPAI GÉZA (Belügyminisztérium): Igen, mert ismereteim szerint az
államtitkár úr tervezte, hogy jön, de nem érkezett meg, tehát az ő távollétében én terjesztem
be.

ELNÖK: Igen, a mi ismereteink szerint is úgy volt, hogy itt lesz, de akkor köszöntöm
Tompai Géza főosztályvezető urat, és akkor kérem Tompai Géza főosztályvezető urat, Magó
Erzsébet osztályvezető asszonyt és Schuchmann Pétert, a Pestterv Kft. igazgatóját, hogy az
előterjesztő képviseletében mutassák be a javaslatot a bizottság számára. Önöké a szó.

Dr. Tompai Géza (Belügyminisztérium) szóbeli előterjesztése

DR. TOMPAI GÉZA (Belügyminisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Az Országgyűlés először 2005-ben fogadta el a budapesti agglomeráció
területrendezési tervéről szóló törvényt, amely hosszú távú kitekintéssel meghatározta az adott
térségnek a területfelhasználását és a műszakiinfrastruktúra-hálózat térbeli rendjét. Egy
nagyon dinamikusan fejlődő térségről van szó, ezért az Országgyűlés előírta a törvény
rendszeres, 5 évenkénti felülvizsgálatát. A jelen törvénytervezet benyújtásával a kormány
ennek a kötelességének tesz eleget.

A térség belső folyamatai által megkövetelt változtatási igények mellett azért is
szükség volt az agglomerációs törvény felülvizsgálatára, mert 2008-ban módosult az országos
területrendezési terv, amelynek nyilvánvaló következményei érintették a budapesti
agglomeráció térségét is. A módosítási javaslatok a meglévő előírásokat egészítették ki,
azokat pontosították, tulajdonképpen a meglévő térségi szabályozás hatékonyságát a növelését
szolgálták, de nem igényelték a törvény alapvető koncepciójának a megváltoztatását. Mint
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ismeretes, a törvény eredeti célja a kiegyensúlyozottabb fejlődés kereteinek, tehát a területi
fejlődés lehetőségeinek és egyúttal korlátainak a meghatározása volt, és ez változatlanul
érvényes.

A törvénymódosító javaslat hosszú tervezési és egyeztetési folyamat eredményeként
került benyújtásra az Országgyűlésnek. Az egyeztetésbe bevonásra kerültek a minisztériumok,
az országos önkormányzati érdekszövetségek, az érintett kamarák, az érintett regionális és
térségi, valamint megyei és kistérségi fejlesztési tanácsok, az érintett területi államigazgatási
szervek, a megyei önkormányzatok, érdeklődő civil szervezetek, valamint végül, de nem
utolsósorban az agglomerációba tartozó települési önkormányzatok. Elkészültek a módosító
javaslat társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait bemutató elemzések, amelyek közül a
környezeti vizsgálat és a Natura 2000-területekre készülő hatásbecslés az elvárhatónál jóval
részletesebb módon került kidolgozásra. Társadalmi és gazdasági szempontból az
agglomerációs terv szerinti optimális térszerkezet hosszú távon az itt élő népesség
életminőségét és a térség versenyképességét javítja. A törvényjavaslat összhangban van az
Európai Unió tagországai által elfogadott irányelvekkel és ajánlásokkal is, amelyek a
fenntartható területfejlesztésre vonatkoznak.

Összességében, összefoglalva az elmondottakat, a budapesti agglomeráció
területrendezési tervéről szóló 2005. évi törvény módosítása az eredeti céloknak megfelelően
meghatározza a kiegyensúlyozott területi fejlődés kereteit, gátat szab a túlzott területi
terjeszkedéssel járó, a természeti és környezeti folyamatokat veszélyeztető jelenségeknek. A
tervezett térszerkezet megteremti a lehetőségét, hogy kiegyensúlyozottabb, a térségek
adottságaira épülő területi fejlődés valósuljon meg.

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a fentiek alapján a törvényjavaslat általános vitára
való alkalmasságát állapítsa meg.

ELNÖK: Köszönöm a főosztályvezető úrnak, és akkor Magó Erzsébetnek adom át a
szót.

MAGÓ ERZSÉBET (Belügyminisztérium): Nem kívánom kiegészíteni az
elhangzottakat.

ELNÖK: Kérdezem, hogy Schuchmann úr kíván-e bármit hozzáfűzni az
elhangzottakhoz.

DR. SCHUCHMANN PÉTER (Pestterv Kft.): Köszönöm, nem.

ELNÖK: Ha nem, akkor a bizottság tagjaié a lehetőség, hogy kérdéseiket vagy
észrevételeiket megtegyék az elhangzottakhoz, illetve a módosító törvényjavaslathoz.
Kérdezem, ki az, akinek van hozzáfűznivalója. (Jelzésre:) Igen, Aradszki képviselő úr!

Kérdések, hozzászólások

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KNDP): Köszönöm a szót, elnök úr. Figyelmesen
hallgattam, hogy mire volt tekintettel a törvénytervezet kialakításakor a gondos előkészítés.
Meg szeretném kérdezni, hogy mennyiben tudták, mennyiben voltak képesek követni az ezzel
majdhogynem párhuzamosan alakuló Duna-stratégia követelményeit az agglomerációs
tervben - gondolok itt a Duna mint vízi út, illetve a személyszállítás fejlesztésére -, mert ez
mintha nem látszódna az előterjesztésben. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Én azt gondolom, hogy
menjünk néhány kérdéssel körbe, aztán egyben tudnak reagálni azokra az előterjesztők. Nagy
Andor alelnök úr jelezte, hogy szólni kíván.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. A Fidesz- és a KDNP-
frakció általános vitára alkalmasnak tartja a törvénymódosítást, tehát igennel fogunk szavazni.
Szeretnék ezzel kapcsolatban néhány megjegyzést tenni, és kérdéseket is feltennék.

A felkészítő anyagot olvasva látom, hogy a törvény módosítása a környezetvédelem
szempontjából kifejezetten kedvező. Mondanék konkrét példákat is: a jövőben, ha jól olvasom
a törvénymódosítást, lakóparkok létesítése esetén lesz egy olyan korlátozás, legalábbis ha
5 hektárt meghaladó területről vagy 300-nál több lakásról van szó, hogy legalább
5 kilométeren belül kell lennie olyan közösségi közlekedési megállóhelynek, amely csökkenti
az autóközlekedés növekedését; illetve a bevásárlóközpontok helyszínének a megtalálásában
is szerepet játszanak környezetvédelmi szempontok, nevezetesen hogy ha 7 ezer négyzetméter
nettó alapterületnél nagyobb bevásárlóközpontról beszélünk, akkor azt a jövőben csak jelentős
közösségi közlekedési csomóponti megállóhelynél fogják elhelyezni. Az lenne az ezzel
kapcsolatos kérdésem, hogy ezek életszerű dolgok-e, tehát tartani tudjuk-e ezeket a szerintem
egyébként nagyon kedvező feltételeket.

A másik, hogy jelentősen, 29 százalékra növekszik az erdőgazdálkodási térség aránya
az agglomeráción belül. Ez országosan jelenleg olyan 21 százalék körül van, tehát ez egy, az
országos átlagot meghaladó erdősültséget jelent. Jelenti-e ez azt, hogy itt jelentős
erdőtelepítésekre lehet számítani? Mert azt nem tudom elképzelni, hogy pont az
agglomerációban a jelenlegi erdősültség nagyobb lenne, mint az országos.

Azt is szeretném megkérdezni, hogy mekkora most az agglomeráció, hogy pontosan
mennyi emberről beszélünk, ha esetleg erre adatot tudnának mondani, meg hogy mennyi
településről van szó, illetve hol helyezkedik ez el. Ezeket szoktam kérdezgetni
képviselőtársaimtól is, és más-más válaszokat kapok. Érdekelne, hogy mekkora is ez az
agglomeráció, meddig terjed a határa.

Végezetül pedig a javaslatban szerepel a különleges rendeltetésű térség mint fogalom.
Ezt hogy kell elképzelni? Egy kicsit írják ezt körül a bizottság tagjainak, azt szeretném kérni
önöktől.

A golfpályák kapcsán van egy olyan kitétel, hogy azokat a sport- és rekreációs célú
fejlesztéseket, amelyek összeegyeztethetők a táj-, a természet- és az erdővédelem érdekeivel -
és ebbe beleértik a golf- és lovasturizmust -, azokat támogatni fogja ezentúl a
törvénymódosítás. Itt azt szeretném megkérdezni, hogy az én ismereteim szerint a golfpályás
fejlesztések jó része valójában egy ingatlanfejlesztés, mert golfpályát építeni nem nyereséges
dolog, hogyha nincsenek körülötte szállodák vagy lakóparkok. Hogy tudjuk kezelni ezeket a
jövőben? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Turi-Kovács alelnök úr, parancsolj!

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Nekem is kérdésem lenne.
Van egy olyan megfogalmazás és kategória, amely szerint a mezőgazdasági térség legalább
75 százalékát kell mezőgazdasági terület kategóriába sorolni. Ez meglehetősen nem
egyértelmű az én számomra. Egy térség, amely mezőgazdasági - ez összekapcsolódik azzal,
amit alelnöktársam is elmondott -, ha ismerjük az agglomerációt, és ha ismerjük az
agglomeráció térségeit, amelynek vannak olyan részei és térségei, amelyeket eleve
mezőgazdasági jellegűnek minősítünk, hogyha ezen belül alakul ki csupán a 75 százalék,
akkor ezt meg kell fordítani, és azt kell mondani, hogy 25 százalék meg nem. Ez az egyik
része, ahol én meglehetősen éles ellentmondást látok. Másrészt ebben a 75 százalékban
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nyilván benne foglaltatik az erdő, benne foglaltatnak a természetvédett területek is. A kérdés
tehát akkor az, hogy voltaképpen mekkora mezőgazdasági területet kívánna meghagyni az
agglomerációban, és hogy arra van-e valamiféle elképzelés, hogy ez a fajta mezőgazdasági
terület milyen hasznosítással kerülne felhasználásra az elkövetkezendő időben. Nem mindegy
ugyanis, hogy gabonatermesztésre akarnak-e berendezkedni az agglomerációban, vagy pedig
zöldség-, gyümölcstermesztésre, és hogy erre a célra akarják igénybe venni vagy arra a célra.
Természetvédelmi szempontból is más a két kategória. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Schmidt képviselő úr!

SCHMIDT CSABA (Fidesz): Köszönöm. Az egyik kérdésem az lenne, hogy láttam az
agglomerációs tervben, hogy változott a Zsámbéki-medencében épülő vagy tervezett útnak,
amely az agglomeráció közlekedése szempontjából nagyon jelentős, a 10-es, a 11-es utat köti
össze az M1-es autópályával, ennek az útnak a nyomvonala változna elég jelentős mértékben,
Zsámbékot nem keletről, hanem nyugatról tervezik elkerülni. Kérdezném, hogy ez milyen
természeti értékeket érint, illetve hogy hogyan alakult ez a nyomvonal. Első ránézésre
számomra úgy látszik, hogy ez egy kedvezőbb nyomvonal, de kérdezném, hogy mi indokolta
ezt a változást.

A másik kérdésem pedig az lenne, hogy látom, hogy az új lakótérségek kijelölése
vonatkozásában van egy szándék arra, hogy lehetőség szerint minél inkább azokat a
lakóterületi fejlesztéseket támogassuk, amelyek a településekhez közel épülnek, nem pedig új
településeket hoznak létre. Ezzel egy kicsit ellentétesnek látom azt, hogy egy olyan szabály
került bevezetésre, amely a közigazgatási határon 200 méteren belül tiltja a beépítést, és ezzel
a települések összenövését. Életképes-e ez a szabály? Véleményem szerint nem teljesen, és
alapvetően ezeknél, ahol már nagyon közel van a település, nem ezen a 200 méteren fog
múlni az összenövés, én tehát ezt a szabályt nem tartom szükségesnek. Az a kérdésem, hogy
mi indokolja ezt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem is volna egy-két észrevételem, illetve kérdésem.
Az agglomerációs területrendezési terv felülvizsgálata - ahogy el is hangzott az

előterjesztői beszámolóban - egy szükséges és tulajdonképpen törvényi kötelezettségnek is
eleget tevő lépés. Összességében a benyújtott tervezet megítélésünk szerint jó irányba indul
el, tehát valóban kezelni kívánja azokat a problémákat, amelyek miatt maga az agglomerációs
terv 2005-ben megszületett, és azokat a folyamatokat, amelyek 2005 óta lezajlottak.
Ugyanakkor azt látjuk, hogy messze nem kielégítőek azok a lépések, amelyek ezeknek a
folyamatoknak a kordában tartását vagy megállítását célozzák.

Az agglomerációban - nyilvánvalóan mindannyian tudjuk - az elmúlt mondjuk két
évtizedben gyakorlatilag tarthatatlan állapotok uralkodtak el. A főváros szétterülése olyan
mértéket öltött, hogy az az agglomeráció területén belül egy elképesztő zöldterület-
veszteséggel, mezőgazdaságiterület-veszteséggel járt, egy nagyon jelentős beépülést vagy
beépítést hozott magával, és igazából az agglomerációs terv 2005 óta nem volt képes gátat
szabni ennek a folyamatnak, részben azért, mert a terv, a törvény elfogadása előtt az
agglomerációs települések nagyon nagymértékben bespájzoltak olyan területekből, amelyekre
építkezni, fejlesztéseket kivitelezni tudtak, részben pedig azért, mert nem sikerült igazából
bizonyos rendelkezéseket megfelelően érvényesíteni a fejlesztések során.

A most előttünk lévő tervezet több ponton határozottan jobb és kikényszeríthetőbb
intézkedéseket tartalmaz, ugyanakkor én azt látom, hogy szükséges volna néhány ponton
szigorítani. Egyrészt azt látjuk, hogy a mostani törvényjavaslat visszaminősít több olyan
települési területet, amelyeket a települések a településszerkezeti terveikben nem jelöltek ki
építési területté, részben kezelendő azt a helyzetet, ami a törvény elfogadása előtti nagy
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bespájzolás eredménye, ugyanakkor ez kizárólag azokra a területekre vonatkozik, amelyek
egyáltalán nem jelentek meg a településszerkezeti tervekben körülbelül 4 ezer hektár
terjedelemben. Felvetődik az, hogy ezzel tulajdonképpen azokat a településeket büntetjük,
amelyek ezt a lépést nem tették meg, tehát úgymond nem nyilvánítottak települési területté
jelentős területeket csak azért, hogy a későbbiekben ezeket bármikor fejlesztési területként
beépítésre lehetővé tegyék, és azok a települések járnak jól, amelyek bizonyos mértékig
kapzsi módon gyorsan megpróbáltak minél több ilyen területet kijelölni. A kérdésem az, hogy
megfontolták-e a törvénytervezet készítői, hogy olyan területeket is visszaminősítsenek,
amelyeket a településszerkezeti tervekben a települések kijelöltek, ám évek óta, 5-6 éve
igazából kihasználatlanul álló beépítési területek, tehát szemmel láthatólag nem volt valós
igény arra, hogy ott beépítés történjen, tulajdonképpen egy tőketartalék-képzés zajlott az
önkormányzatoknál. Ezeknél az én tudomásom szerint a jelenlegi szabályok alapján 7 év után,
hogyha nem történik meg az átminősítés, nem kell kártalanítást fizetni. A kérdés az, hogy
volt-e ilyen elképzelés, szándék, illetve ezt mi akadályozza.

Schmidt képviselő úrral ellentétben én azt gondolom, hogy a 200 méteres szabály egy
nagyon előremutató szabály, hiszen azt látjuk, hogy éppen az az ökológiai hálózat, az a
zöldfolyosó-hálózat, amely elemi érdeke volna az agglomerációnak és Budapestnek, az sérül a
települések összenövése révén. Én megkockáztatom, hogy még azt a kivételt is ki kellene
venni a szabályból, ami jelenleg benne van, hogy az állami főépítész engedélye alapján el
lehet térni a 200 méteres szabálytól. A tapasztalatok alapján az állami főépítész felülvizsgálata
nem jelent érdemi kontrollt, gyakorlatilag majdnem minden esetben, hogyha a törvényi
feltételeknek megfelel, megkapják erre az engedélyt, ez tehát nem jelent egy valódi kontrollt,
és ezáltal Budapest körül teljes mértékben be tud zárulni a települési gyűrű, és lehetetlenné
válik a zöldterületi, az ökológiai hálózat fennmaradása. Annál is inkább, mert a települési
térségeknél a minimális zöldterület előírása pusztán az új települési térségeknél 5 százalék,
ami, én azt gondolom, nagyon sűrű új beépítési területeket fog jelenteni, és gyakorlatilag
ennek a folyamatnak a növekedését vagy folytatódását hozza magával.

Nyilván nagyon sok kérdés felvetődik még, én csak egy-két szempontot szeretnék még
felvetni. Egyrészt megjelenik a történelmi sportterület kérdése, az 1914 előtt sportolási célra
használt területek kérdése. Erre valami indoklást szeretnék hallani. Gyakorlatilag nincs
pontosan definiálva, hogy mit tekinthetünk történelmi sportterületnek, nagyon szabad kezet
kapnak az önkormányzatok arra, hogy ha valami 1880-as térképen ki tudják bökni, hogy ott
valami lovaglás történt 130 évvel ezelőtt, akkor azt települési területté lehessen nyilvánítani.
Nem látom a koncepcionális célját ennek az intézkedésnek, hacsak nem egy-két konkrét
területnek a beépítése áll az intézkedés mögött. Ezzel az erővel azt is mondhatnánk, hogy az
1914 előtti erdőterületeket minősítsük vissza erdőterületté, mert akkor az volt, és akkor
erdősítsük be az egész budai hegyvidéket. Ugyanígy a ’89 előtti honvéd… (Közbeszólások:
Vagy szőlővel!) …Vagy szőlőültetvényekkel telepítsük be. (Dr. Bácskai János: A Várban már
megkezdődött.) A Várban megkezdődött, igen. A ’89 előtti honvédelmi területek is ilyenek.
Ezek nagyon értékes ökológiai területek az esetek nagy részében, tehát a települési területté
nyilvánítás ezeknél is komoly ökológiai értékek elvesztésével járhat.

Végezetül még egy dolog. A települési területté nyilvánítás során különböző érdekeket
kíván figyelembe venni az agglomerációs terv, ugyanakkor - és itt csatlakoznék egy picit
Turi-Kovács alelnök úr mondandójához - a mezőgazdasági szempontok megítélésünk szerint
nem érvényesülnek kellőképpen. Tehát az, hogy a települési területeknél nem tesz
különbséget a között, hogy milyen mezőgazdasági területről van szó, hogy jó, illetve kiváló
termőhelyi adottságú területekről vagy gyenge termőképességű területekről van-e szó, ezeknél
nem látjuk eléggé kidolgozottnak a tervezetet, hogy megpróbáljuk megőrizni azt a nem túl
sok mezőgazdasági területet, amely az agglomerációban még megmaradt, különös tekintettel
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a jó, illetve kiváló termőhelyi adottságú területekre. Tehát a települési területté nyilvánításnál,
az esetleges területcseréknél a termőhelyi adottságokat javasoljuk figyelembe venni.

Nekem ezek a kérdéseim, illetve észrevételeim vannak.
Kérdezem, hogy a bizottság tagjai részéről van-e még hozzászólás. (Jelzésre:) Szili

Katalinnak van még.

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Összesen három kérdésem
lenne. Elég tetszetős az a végállapot, ahova egyébként az agglomeráció fejlődne, hiszen ott
már egy dupla körgyűrű venné körbe a fővárost. Ehhez kapcsolódva lenne az az első

kérdésem, hogy mondjuk abból az állapotból visszatekintve mekkora zöldfelület-veszteség
vagy -nyereség az, ami a következő időszakban az agglomerációt érheti - reményeim szerint
inkább ez utóbbi.

A másik pedig, hogy készült-e arra vonatkozóan felmérés, hogy mennyi felépült, de
kihasználatlan ingatlan van ma egyébként a fővárosi agglomerációban. Hogyha azokat az
ingatlanfejlesztési terveket tekintjük, amelyeket a főváros dédelget, azok nyilvánvalóan azt is
feltételezik, hogy akkor ezek hasznosulnak is, és nem csak mementóként épülnek meg. Ezekre
figyelemmel volt-e a tanulmány, illetőleg az a hozzákapcsolódó szabályozás?

A harmadik kérdés pedig az, hogy hozzáférhető-e, hiszen a főosztályvezető úr
említette, hogy készült társadalmi-gazdasági hatáselemzés, mielőtt a vonatkozó tervezet
elkészült. Ez hol férhető hozzá, illetőleg ezt megtekinthetnénk-e? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm Szili Katalinnak. Ha nincs más kérdés, észrevétel (Senki nem
jelentkezik.), akkor az előterjesztőknek adom meg a szót, hogy reagáljanak az elhangzottakra.

Válaszok, reflexiók

Magó Erzsébet (Belügyminisztérium)

MAGÓ ERZSÉBET (Belügyminisztérium):
Az első kérdés az volt, hogy mennyiben követte a Duna-stratégiát az agglomerációs

törvény készítése, az mennyire vette figyelembe a dunai vízi út kialakítását. Ma nem hangzott
el egy nagyon lényeges dolog, hogy az agglomerációs törvényjavaslat az OTrT törvény
kiegészítő törvénye, és az OTrT törvény 1/7. számú melléklete szabályozza a Duna vízi út
kategóriát, valamint jelöli ki a nemzetközi jelentőségű kikötőhálózatot.

A következőkben Nagy Andor úr felvetéseire válaszolnék. Mi is úgy érezzük, hogy
környezetvédelmi szempontból kedvező szabályokat épít be az agglomerációs
törvényjavaslat, hiszen a fenntartható fejlesztés elvét kívánja érvényesíteni, tehát egy
tervszerű, de területtakarékos területhasználat kijelölésére próbálja ösztönözni az
önkormányzatokat, és mindazon szabályok, amelyek feltételhez kötik az új lakóparkok,
lakóterületek kialakítását, mind ezt a célt szolgálják. Mi úgy ítéljük meg a tapasztalatok
szerint, hogy életszerűek ezek a szabályok. Amennyiben 5 év alatt bebizonyosodik, hogy
mégsem életszerűek ezek a szabályok, akkor ezeket a szabályokat a soron következő
felülvizsgálatnál nyilván pontosítani fogjuk.

Az erdősültség vonatkozásában: az OTrT törvény egy 28 százalékos erdősültségi
célállapotot tartalmaz. Ehhez képest a most beterjesztett törvényjavaslat szigorúbb is, mert
29 százalékos erdőgazdálkodási térséget jelöl ki, de ennek csak a 85 százalékát kell a
településeknek erdőterület területfelhasználási kategóriába sorolni. Miután viszont nemcsak a
területhasználati szabályok vannak, hanem az OTrT bevezetett két, erdőre vonatkozó védelmi
övezetet, mi úgy ítéljük meg, hogy ez az erdőre vonatkozó szabály, amely látszatra enyhítést
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jelent, mégis javítani fogja a térség környezeti állapotát, hiszen a hatályos törvényhez képest
19 százalékkal nagyobb erdőterület-kijelölést tartalmaz.

A különleges rendeltetésű térség mint térségi területfelhasználási kategória bevezetését
az indokolja, hogy az országos településrendezési és építésügyi követelményeket tartalmazó
kormányrendelet bevezetett egy településrendezési terv szinten beépítésre nem szánt
különleges területfelhasználási kategóriát, amely pontosan a zöldterületek, zöldfelületek
védelmét szolgálja. Amikor 2005-ben elkészítettük az első agglomerációs törvényt, erre nem
volt lehetőség, tehát gyakorlatilag mezőgazdasági térségként jelöltünk olyan jelentős
zöldfelületi intézményterületet, mint a golfpálya vagy a lovaspálya, és pontosan ezeknek a
területeknek a lehatárolását szolgálja ez a térségi területfelhasználási kategória, pontosan
azért, hogy ne lehessen településrendezési terv szinten funkciót váltani. A szabályozásnak
tehát pontosan az a célja, hogy ne lehessen burkoltan lakóparkot kijelölni ezeken a
területeken.

A Turi-Kovács úr által említett szám tekintetében voltaképpen az országos
területrendezési törvény tartalmazza ezt a 75 százalékos szabályt. Ehhez képest a beterjesztett
törvényjavaslat szigorít, tehát 90 százalékban kell mezőgazdasági területbe sorolni a
településeknek. Itt tehát a mezőgazdasági területek védelmében a törvényjavaslat kifejezetten
szigorít, és voltaképpen 10 százalékban engedi meg bármely településrendezési terv szinten
bármely OTÉK szerinti területfelhasználási kategóriába sorolni.

A zsámbéki elkerülő út nyomvonala kapcsán megkérem Schuchmann Péter tervező
kollégámat, hogy válaszoljon arra, miért kellett ezt megtenni.

A 200 méteres szabály nem egy új szabály, ezt a szabályt már tartalmazza a hatályos
agglomerációs törvény is. Itt a területfejlesztési törvény miatt pontosítottuk a szabályt, de ez
nem egy új szabály. Mi szakmailag mindenképpen indokoltnak tartjuk ennek a szabálynak a
benntartását a törvényjavaslatban, de szakmailag nem vagyunk biztosak abban, hogy ezt a
szabályt tovább kellene szigorítani, hiszen előfordulhat, hogy van egy olyan település, amely
a közigazgatási területének a nagy részét voltaképpen már beépítette. Tehát hogy életszerű

legyen ez a törvény, mi mindenképpen indokoltnak tartjuk, hogy ez a területrendezési
hatósági eljárás lehetőséget biztosítson arra, hogy ilyen település esetén a szakhatóságok
véleményének figyelembevételével a területi főépítész eldönthesse, hogy hozzájárul-e az új
beépítésre szánt terület kijelöléséhez.

Mi szakmailag mindenképpen úgy látjuk, hogy az előírások pontosodása, valamint az,
hogy az OTrT törvény számtalan védelmi övezetet vezetett be az OTrT törvény 2008. évi
felülvizsgálata során, amely kifejezetten a természeti erőforrás védelmét szolgálja, mi tehát
úgy ítéljük meg, hogy igen erős a beterjesztett törvényjavaslat környezetvédelmi része.

A felülvizsgálat során abból indultunk ki, hogy bekértük a települések hatályos
településrendezési terveit, és itt mi elsősorban a határozattal elfogadott településszerkezeti
tervet vettük kiindulási alapnak, hiszen ez tartalmazza a települések hosszú távú fejlesztési
elképzelését. Első megközelítéssel egyrészt megnéztük azt, hogy a 2005-ben elfogadott
agglomerációs törvény kapcsán milyen mértékben hasznosultak azok a területek, amelyek
voltaképpen települési térségként a parlamenti szakaszban, képviselői módosító indítvánnyal
kerültek be. Miután azt is egy túlzott elképzelésnek tartottuk, mindenképpen célként
határoztuk meg, hogy visszavesszük ezt a területet, hiszen az is a zöldterületek, zöldfelületek
védelmét szolgálja, ha a túlzott településfejlesztési elképzeléseket megpróbáljuk visszafogni.
Azért is tehettük ezt, hiszen a települések vizsgálata, a településszerkezeti tervek vizsgálata
alátámasztotta azt, hogy 10-15 százalék tartalék lakó- és gazdasági területtel rendelkeznek a
települések. Elfogadjuk, hogy ez a célmeghatározás kedvezőtlenül érint néhány települést,
amelyek 5 év alatt nem vizsgálták felül a településszerkezeti elképzeléseiket, de ezt
voltaképpen kompenzálja az a szabály, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a települések
2 százalék mértékben, tehát a települési térségűk 2 százalékával növelhetik, bárhol növelhetik
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a települési térségüket, ha ez nem érint védelmi övezetet, amely tiltja a beépítésre szánt
területkijelölést.

Nem kívántuk visszavonni a településszerkezeti tervben lévő olyan, beépítésre szánt
területkijelölést, amely bár látszólag felesleges területek, de pontosan ezért vezettük be a
területcsere eljárását, ami szintén egy tervszerű, takarékos területgazdálkodásra ösztönzi a
településeket, hiszen pontosan ez ad lehetőséget arra, hogy egy rossz településfejlesztési
döntést korrigálni tudjanak az önkormányzatok bármikor azzal, hogy a területi mérlegük nem
csökken, nem változhat meg.

Azt az észrevételt meg fogjuk fontolni, hogy a történelmi sportterület fogalma nem
helytálló. Annak, hogy ez a szabály bekerült, elsősorban az az oka, hogy 2005-ben az
agglomerációs törvénnyel párhuzamosan készült a főváros szerkezeti tervének a módosítása,
most viszont amikor elindítottuk az agglomerációs törvény felülvizsgálatát, akkor a fővárost
megkeresve a főváros úgy nyilatkozott, hogy nem kíván hozzákezdeni a főváros szerkezeti
tervének a módosításához. Ennek a szabálynak, a beiktatásának tehát az a fő indoka, hogy a
főváros számára lehetőséget biztosít egy hatósági eljárás keretében arra, hogy ha gyakorlatilag
jogszabályok nem tiltják, akkor bizonyos zöldfelületek funkcióváltását lehetővé tenné ez a
szabály.

Szakmai megítélésünk szerint a mezőgazdasági szempontok kellőképpen
érvényesülnek mind az OTrT törvényben, mind az agglomerációs törvényjavaslatban, hiszen
a szabály szigorodása is ezt szolgálja, tehát hogy 75 százalékról felemeltük 90 százalékra a
mezőgazdasági területek védelmét, valamint a törvényjavaslat védelmi övezetként lehatárolja
a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek védelmét. Művelési ág védelmét a
területrendezési tervezés mindaddig nem tudja felvállalni, míg az ágazat azt az OTrT
törvényjavaslat felülvizsgálatához koncepcióval kellőképpen nem alapozza meg.

Szili Katalin képviselő asszony kérdéseire: mindenképpen szakmai álláspontunk az,
hogy a törvényjavaslat kifejezetten a zöldfelületek növekedését tartalmazza, hiszen visszavesz
bizonyos településitérség-területeket, valamint növeli az erdőgazdasági térségek kiterjedését.
Vizsgálataink nem mentek le ingatlan mélységű vizsgálatokra, hiszen ez már egy
településrendezési mélység, mi csak azt tudtuk feltárni, hogy mennyi tartalék beépítésre szánt
területtel rendelkeznek a települések.

A társadalmi, gazdasági és környezeti hatásvizsgálat, valamint a környezeti vizsgálat,
illetve a Natura-hatásbecslés a főosztályunkon elérhető, illetőleg ezeket az anyagokat fel
fogjuk telepíteni a VÁTI Térportra, tehát mindenki számára hozzáférhetővé fogjuk tenni.

ELNÖK: Köszönjük szépen…

DR. SCHUCHMANN PÉTER (Pestterv Kft.): Tisztelt Bizottság! …Bocsánat!

ELNÖK: Parancsoljon!

Dr. Schuchmann Péter (Pestterv Kft.)

DR. SCHUCHMANN PÉTER (Pestterv Kft.): Köszönöm szépen. Néhány ponton
szeretném kiegészíteni Magó Erzsébet osztályvezető asszony válaszait.

Nagy Andor képviselő úr kérdezte, hogy mekkora ez az agglomeráció, tulajdonképpen
miről beszélünk. A budapesti agglomeráció Magyarország területének mindössze a
2,7 százaléka, tehát országos viszonylatban egy nagyon kis méretű térség, de itt él a magyar
népesség egynegyede, 2,5 millió ember, és itt termelődik meg a magyar nemzeti jövedelem
több mint 40 százaléka. Tehát egy hihetetlenül koncentrált, funkciósűrű tér, amely az európai
közlekedési hálózatoknak is egy olyan csomópontja magyar viszonylatban, vagy inkább azt
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mondom, hogy Kárpát-medencei viszonylatban egy olyan találkozópontja, amely
funkciósűrűség indokolja ennek a térségnek a kiemelt térségként való kezelését.
2500 négyzetkilométer, ebből durván - most durva számokat mondok, tehát nem akarok
tizedes számokat mondani - 500 négyzetkilométer Budapest, 2 ezer négyzetkilométer az azt
körülvevő, 80 Pest megyei településből álló településcsoport. Ez a 80 Pest megyei település
tulajdonképpen tartalmazza a Dunakanyartól, tehát Váctól délre eső területeket, az
agglomeráció déli határa a Csepel-szigeten Tököl közigazgatási magasságában van. Keleti
irányban a Veresegyház-Gödöllő-vonalig terjed az agglomeráció, nyugati irányban pedig Pest
megye teljes közigazgatási területe része az agglomerációnak, tehát a Zsámbéki-medence
nyugati határa egyúttal az agglomeráció nyugati határa. Ennyit a térség fő jellemzőiről.

Szintén Nagy Andor képviselő úr kérdezte, hogy a golfpálya, az ingatlanfejlesztés,
illetve az erre vonatkozó szabályok miért ilyenek. Magó Erzsébet asszony részben
megválaszolta a különleges térség bevezetésének az okát. Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy
ha részletesen tanulmányozzák a szabályokat, a szabályból kihagytuk a különleges beépítésre
szánt terület kijelölésének a lehetőségét, és úgy gondoljuk, hogy az a 2 százalékos szabály,
amely most úgy szól, hogy ezen a területen a beépítés mennyisége 2 százalék lehet, elég
szigorú ahhoz, hogy itt az ingatlanfejlesztésben csak azok a valóban zöldhöz és sporthoz
kapcsolódó ingatlanfejlesztések valósuljanak meg, amelyek viszont indokoltak. Ezek több
száz hektár kiterjedésű területek, tehát egy golfpálya 100-150-200 hektár nagyságrendű,
ennek a 2 százaléka is jelentős, ugyanakkor ez a szabály szigorúbb, mint az általános
mezőgazdasági területnek az OTÉK-ban rögzített 3 százalékos szabálya.

Az erdőhöz annyiban szeretnék visszatérni, hogy Turi-Kovács Béla alelnök úr
kérdezte, hogy milyen célra lehet igénybe venni a területek nem mezőgazdasági részét. Ez a
nem mezőgazdasági rész - ahogy osztályvezető asszony utalt rá - mindössze 10 százalék lehet,
és ebben lehetnek azok az erdőterületek is, amelyeket a törvény nem erdőgazdálkodási
térségként határol le, mert hiszen kisebbek, mint 5 hektár. Ez egy 1:50 000 méterarányú terv,
amely nem minden pici kis erdőfoltot és fasort tartalmaz, csak az 5 hektárnál nagyobbakat. Ez
a 10 százalék tehát részben a pluszerdők területét tartalmazhatja, illetve a 10 százalék
rovására lehet a települési térséget növelni összesen 2 százalékkal, tehát nem 5, hanem
2 százalékkal.

Schmidt képviselő úr a Zsámbéki-medencéről kérdezett. Itt tulajdonképpen egy
érdekes helyzet áll elő, mert a Zsámbéki-medencében tervezett út egy nagyon jelentős, az
agglomeráció határon tervezett út, amely az országos területrendezési terv szerint egy
gyorsforgalmi útkapcsolatot teremtett volna vagy teremtene Szlovákia irányába. Ezt
tartalmazza az országos területrendezési terv, és ezt tartalmazza a mi mostani törvényünk. De
párhuzamosan folyik az országos főúthálózat és gyorsforgalmiút-hálózat koncepció
felülvizsgálata, és mivel Szlovákia nem fogadja Komáromnál ezt a gyorsforgalmi utat, ez a
távlatban - bár a mi mostani törvényünkben az OTrT-vel való kötöttség miatt gyorsforgalmi
útként szerepel - főút kiépítésű lesz, és a Zsámbéki-medencét érintő szakasza is főút lesz. Én
is úgy gondolom, hogy az a nyomvonal, amely most van, jobban szolgálja a térség érdekeit,
bár ezt a térség zöldszervezetei nem így gondolják, őszerintük egyáltalán nincs keresnivalója
a Zsámbéki-medencén belül ennek az útnak. Mi úgy gondoljuk, hogy ha ennél nyugatabbra
lenne ez a külső gyűrű - függetlenül attól, hogy az főútként vagy gyorsforgalmi útként kerül
megépítésre -, akkor már nem szolgálná azt a célt és funkciót, amelyre a közlekedésfejlesztési
dokumentumokban azt tervezik. Talán jó hír a környezetvédelmi szervezeteknek, hogy nem
gyorsforgalmi útként fog megépülni, tehát kisebb átmenő forgalmat és kisebb környezeti
terheket fog jelenteni.

Jávor Benedek elnök úr említette a főváros szétterülését. Ez valóban igaz, és minden
zöldszervezet erre hivatkozik. Mi a megalapozó munkarészekben készítettünk egy olyan
összehasonlító tanulmányt, hogy egy németországi átlag területnövekménnyel összevetve
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hogy alakul az agglomeráció terület-igénybevétele, és azt kellett megállapítani, hogy bár nagy
területek kerültek beépítésre, de ez egy németországi átlaggal összehasonlítva nem több annál,
szinte százalékosan ugyanannyi, mint a német átlag - nem a német nagyvárostérségek átlaga,
hanem a németországi átlag -, pedig ők az elmúlt évtizedben szigorú szabályokat hoztak az új
városi területek szétterülésének a korlátozására, és így határozták azt meg.

Azt kérdezte az elnök úr, hogy megfontoltunk-e olyan visszaminősítéseket vagy olyan
szabályokat, amelyek szigorítanának. Én úgy gondolom, ha elfogadjuk azt, hogy a települések
területi jövőképét a településszerkezeti terv határozza meg, akkor ebbe felülről belepiszkálni
és az önkormányzati döntéseket módosítani nem lenne indokolt. Ha letelik az a 7 év - mert
valóban ez a szabály -, akkor lehet és kell ezt azokban az esetekben megtenni, de még nem
telt el ennyi idő ezeknek a területeknek a kijelölése óta.

Szili Katalin képviselő asszony kérdése volt, hogy mekkora zöldfelület-nyereség lesz.
Én is biztos vagyok benne, hogy erdővonatkozásában nyereség lesz, többlet lesz, mert
elsősorban az agglomeráció északkeleti térségében, tehát a Vác, Dunakeszi, Fót, Veresegyház
térségében tervezett új erdőknek a 85 százalékát a településrendezési tervekben is erdőként
kell majd továbbtervezni. Ez ugyan a térkép zöldre festését jelenti, és nem valódi erdőket, de
úgy gondoljuk, hogy ha létre fog jönni majd a területfejlesztésnek és a területrendezés
eszközeinek egy összehangolása, és mondjuk a területfejlesztés azt mondja, hogy kiemelt
pályázati támogatásokat kapnak azok a földtulajdonosok, akiknek a földjein a regionális
tervben, az agglomerációs törvényben erdőként vannak tervezve, akkor van esély arra, hogy
ezek az erdők meg is valósuljanak, és ne csak a térkép zöldítése történjen meg.

Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy romlani nem romolhat a biológiai
aktivitásérték. Ezt nem a mi mostani törvényünk garantálja, hanem az építési törvény,
amelyben benne van, hogy a településszerkezeti tervek módosításánál a biológiai
aktivitásérték romlását kompenzálni kell. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Bödecs Barna képviselő úr jelezte, hogy hozzá kíván szólni. Parancsolj!

További hozzászólások

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Én tulajdonképpen csak
véleményt fogalmaznék meg. Egyrészt nagyon szépen köszönjük, hogy egyfajta új szemlélet
azért mégis csak megjelenik ebben a javaslatban, már ami a zöldfelületek védelmét szolgálja.
Ugyanakkor ahogy áttanulmányoztam, az én szemléletem szerint azért ez nem jelent még
olyan gyökeres elmozdulást, amire a közvélemény várna. Itt arra gondolunk, hogy lassítani
próbálja azt a kitelepülési folyamatot, ami nemcsak a lakosságra, hanem egyáltalán az ipari,
logisztikai és kereskedelmi övezetekre is jellemző Budapesthez képest, ám nem hoz egy olyan
változást, amely ezt a folyamatot megállítaná. Ezáltal az én véleményem szerint továbbra is
fennmarad az a kettősség, hogy miközben az agglomerációban újabb és újabb területeket
veszünk igénybe ipari, logisztikai és egyéb, bevásárlóközponti beruházásokra, addig a főváros
belterületén a roncs- és barna övezetek további növekedése, illetve megmaradása várható.
Gondoljuk csak aktuálisan mondjuk a Józsefvárosi pályaudvar területére vagy a
Nemzetvédelmi Egyetem területére, és így tovább, amelyek kezelése ezáltal gyakorlatilag
reménytelenné válik, hiszen a magánbefektetők továbbra is az eddig igénybe nem vett
területeket fogják előnyben részesíteni, és ezeknek a helykijelölését végül is ez a terv is
tartalmazza. Az is látszik ebből egyébként bizonyos, például logisztikai központok
elhelyezésénél, hogy egyfajta ingatlanbefektetői érdek jelenik meg, mert ezeket a területeket
ezek a magánbefektetők már korábban felvásárolták erre a célra, most pedig a terv végül is
lehetőséget is biztosít arra, hogy ezt meg is valósítsák.
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A másik, ami nagyon szembeötlő, ami tényleg szemléletbeli kérdés, hogy mennyi
közútfejlesztést és milyen formában tartunk indokoltnak. Kétségtelen tény, hogy a főváros
központi területeinek az elkerülése a közúti közlekedés szempontjából szükséges, és nyilván
másként ítéli meg mondjuk egy M11-es vagy egy M0-ás építését egy zöldszervezet, és
máshogy ítéli meg a közlekedésszakma, viszont óriási problémának tartom az egész
agglomerációs terv tekintetében, hogy még csak kísérletet sem tesz a kötött pályás közlekedés
sugaras szerkezetének a feloldására. Azaz amennyiben ebben a formában végbemennek azok
a közútfejlesztések a következő években, évtizedekben, amelyeket ez a terv tartalmaz, az a
közösségi közlekedés további leépülésével fog járni az agglomerációban, ugyanis
keresztirányú közlekedésre gyakorlatilag a közösségi közlekedésben nincs lehetőség. És itt
most nem valami hatalmas, grandiózus beruházásra gondoltam, de még a meglévő adottságok
és meglévő pályaszerkezeti hiányok korrekciójára sem történik kísérlet.

Az utolsó gondolatom, amit szeretnék megfogalmazni, az időbeliség kérdése. Egy
ilyen törvénymódosításnak nyilván nem lehet szándéka, és nem tud teljes körűen kiterjedni
arra, hogy melyik fejlesztési elem mikor valósul meg, ugyanakkor tekintettel arra, hogy itt
egyes elemek a másikkal nagyon szoros függésben vannak, örültünk volna, hogyha legalább
az indoklásban kaptunk volna tájékoztatást arról az időbeliségről, amely az egyes, például
vonalas létesítmények megvalósításának az ütemezését és az ehhez kapcsolódó egyéb
infrastrukturális létesítmények tervezését tartalmazza, egyszerűen azért, mert a korábbi
évtizedekben is nagyon sokszor előfordult az, hogy bizonyos szerkezeti elemek
megvalósultak, és ezáltal elég súlyos, kaotikus helyzetek keletkeztek vagy a kiszolgáló
infrastruktúra hiánya miatt, vagy mert adott esetben egy vonalas létesítmény olyan
közlekedési kapcsolatok nélkül jött létre, amelyek annak a használatához szükségesek lettek
volna.

A fentiek alapján azzal foglalnám össze frakciónk álláspontját, hogy üdvözöljük azt az
elmozdulást, ami van, és azt mindenképpen támogatandónak tartjuk, az általunk
megfogalmazott és módosító indítványokban majd szintén benyújtásra kerülő hiányosságok
miatt azonban tartózkodni fogunk az általános vitára való alkalmasság megítélésénél.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem az előterjesztőket, hogy kívánnak-e reagálni
az elhangzottakra.

Reflexiók

Magó Erzsébet (Belügyminisztérium)

MAGÓ ERZSÉBET (Belügyminisztérium): Igen. 2003-ban, gyakorlatilag már az első
OTrT törvény készítésénél szakmailag szerettünk volna a barnamezős területekkel
foglalkozni, de a szakma normatív szabályt nem tudott megfogalmazni a tekintetben, hogy
ösztönözzük a barnamezős területek rehabilitációját. Viszont nagyon fontosnak tartjuk, hogy a
területfejlesztés olyan támogatási rendszert alakítson ki, hogy az a jövőben nem a zöldmezős
beruházások kijelölését támogassa, hanem kifejezetten a barnamezős övezetek átépülését. Azt
tehát, amit a képviselő úr felvetett, nem annyira a területrendezési, mint területfejlesztési és
településfejlesztési feladatnak tekintjük.

Mi is fontosnak tartjuk, hogy a kötött pályás közlekedés fejlesztésére egy kiérlelt
koncepciója legyen a fővárosnak a budapesti agglomerációval együtt, de ez a célmeghatározás
is terület- és településfejlesztési feladat.

A fejlesztési elképzelések megvalósulásának az ütemezése szintén nem
településrendezési feladat. Ez részben ágazati feladat, tehát eddig a gyorsforgalmi törvény
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tartalmazta a gyorsforgalmi utak megvalósulásának az ütemezését, valamint kormányrendeleti
szinten került meghatározásra a főúthálózat megvalósulásának az ütemezése. Tehát az
ütemezés szintén nem településrendezési feladat.

Dr. Schuchmann Péter (Pestterv Kft.)

DR. SCHUCHMANN PÉTER (Pestterv Kft.): Két mondattal egészíteném ki az
osztályvezető asszony által elmondottakat. Egyrészt én úgy gondolom, és merem állítani,
hogy nem ingatlanbefektetői érdekeket támogatunk és érvényesítettünk, hanem
településfejlesztési érdekeket vittünk tovább. Tehát csak azokat az ingatlanátsorolásokat
tartalmazza a törvénytervezet, amelyeket azt megelőzően a helyi önkormányzatok saját
maguk már befogadtak. Ezen túl semmilyen új szempont nem került megfogalmazásra.

A másik pedig az, hogy mivel elkészült Budapest hosszú távú közlekedésfejlesztési
programja, ebből a tervezetben benne vannak mindazok a vasútipálya-korrekciók, bármilyen
picik is azok, nyomvonalaiban, amelyek biztosítják azt az átjárhatóságot, ami a térségben
szükséges. Ezek nem látványos változások, hiszen csak egy-egy irány összekapcsolását
tartalmazzák, de részei a tervnek. És van egy Budapestet elkerülő vasútjavaslat is, egy déli
javaslat is, amely az agglomeráció határától kicsit délre fogalmazódik meg. Én személy
szerint nem hiszek abban, hogy egy ilyen új vasúti összeköttetésre bármikor szükség lesz,
inkább az elővárosi vonalak megfelelő hálózatba rendezésében lehet fantázia, mert vasútban
elkerülni nemigen kellene Budapestet. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Azt gondolom, hogy törvényjavaslat bizottsági vitáját lezárhatjuk, és akkor szavazásra

bocsátom az agglomerációs területrendezési tervről szóló törvény módosításáról szóló
T/2883. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát. (Egy vendég jelentkezik a
hátsó sorokból.) Sajnos csak előzetes bejelentkezés alapján tudunk szót adni civil szervezetek
felszólalóinak. Ezt legalább az ülés előtt kérem legközelebb jelezni. Ez alakult ki mint
szokásjog itt a bizottságban, hogy a bizottsági ülés előtt legalább szóban kell ezt jelezni, és
akkor tud szavazni a bizottság a szó megadásáról. Elnézést kérek ezért, de ez a szokás.

Tehát az általános vitára való alkalmasságról kell most szavaznunk. Kérem, hogy aki a
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.)
Ellenszavazat? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

A bizottság tehát támogatja a javaslat általános vitára bocsátását.

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő
kijelölése

Akkor előadókat kell állítani. Kérdés, hogy ki vállalja a bizottság többségi
véleményének a megfogalmazását és a plenáris ülésen való ismertetését. Tekintve, hogy…
(Dr. Nagy Andor jelzésére:) Alelnök úr!

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Azt szeretném javasolni, hogy az elnök úr mondja el a
többségi álláspontot annak alapján, ami elhangzott, és akkor fejtse ki a saját véleményét is.
Mert nehezen tudjuk megoldani egyébként azt, hogy ki mondja el a többségi véleményt,
kivéve, ha valaki vállalkozik rá. (Dr. Aradszki András jelzésére:) Vállalkoznál rá? (Dr.
Aradszki András: Igen.) Szuper! Akkor jó.
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ELNÖK: Amit mondott, én azért tartom problémásnak, mert tekintve, hogy a
szavazásnál nem a bizottság többségével azonos szavazási magatartásom volt, ezért
problémás lehet, hogyha én ismertetem a többségi véleményt.

Kérdezem, hogy a bizottság elfogadja-e, hogy Aradszki képviselő úr ismertesse a
többségi véleményt. Aki elfogadja, az jelezze! (Szavazás.) Igen. Ellene? (Szavazás.)
Tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett elfogadtuk.

A kisebbségi vélemény ismertetése kapcsán azt gondolom, hogy Bödecs képviselő
úrral egyeztetünk, közös kisebbségi véleményt fogalmazunk meg, és annak az ismertetésére a
képviselő urat javaslom. (Bödecs Barna: Rendben, köszönöm.)

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom.

Egyebek

Az egyebek napirendi pont alatt tájékoztatom a bizottságot, hogy a jövő héten
előreláthatólag két ülésre lesz szükségünk: egyrészt május 9-én reggel, egy hasonló
időpontban a törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok tárgyalására kell sort keríteni,
tekintve, hogy a jelek szerint jövő hétfőn megkezdődik a részletes vita, illetve május 10-11-én
a bizottság kihelyezett ülést tart Mátészalkán. Ezzel kapcsolatban kérem a bizottság tagjait,
hogy lehetőség szerint… (Bödecs Barna: Mikor?) Május 10-11-én, kedden délután 3-kor
vagy 2-kor indulunk emlékeim szerint, és 11-én az esti órákban érkezünk vissza. Fülöp
képviselő úr látja vendégül a bizottságot. Kérem, hogy a bizottság tagjai lehetőség szerint még
a mai vagy a holnapi nap folyamán jelezzék a titkárságon, hogy részt kívánnak-e venni a
kihelyezett ülésen a szállás miatt. Aki tudja, akár most is jelezheti. (Jelzések.) Akkor kérem,
jelezze, aki biztosan részt vesz a kihelyezett ülésen. (Jelentkezések.) Aradszki András, Nagy
Andor, én is… A szállásigényt is kérjük jelezni, illetve azt is, hogy ki az, aki a közös busszal
jön, és ki az, aki egyénileg oldja meg az utazást. Kérem, hogy ezeket mind jelezzék a
titkárságon a szervezés végett.

Ha más észrevétel, kérdés nincsen, akkor én megköszönöm a munkát, közben az
előterjesztő képviselői távoztak, de nekik is köszönöm, hogy jelen voltak, és elmondták az
előterjesztő véleményét a törvényjavaslattal kapcsolatban, illetve a bizottság tagjainak is
köszönöm a részvételt. További szép napot kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 14 perc)

Jávor Benedek
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


