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A Házmabály 87.§-a alapján „Az Országos Területrendezési Tervről szóló . 003. évi XXVI .
tőrvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz az alábbi

képviselői önávó indítványt

terjesztjük elő .

2004. évi . . . . törvény
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003 . évi XXVII t, rvény

módosításáról
1 .§

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003 . évi XXVI. tőrvény 22 . -a helyébe a
kővetkező rendelkezés lép
„ 22. § (1) A kistérségi hulladéklerakó hely kíjelóléséhez vizsgálat alá vonhat - terület
Svezetben regionális hulladéklerakó hely csak külön jogszabályokban me& ározott
vizamálatok és az országos, illetve területi hulladékgazdálkodási tervek alapja a helyezhető el .
(2) Az övezet meghatárolásánál figyelembe kell venni, hogy
a) Idemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-vélelmi területen,
b) védett természeti területen és annak védőövezetében, védelmére terveze : területen, illetve

8koiógiai (zöld) folyosó területén,
c) termésceti területen
d) erdőben,
e) kiváló termőhelyi adottságú szántó-, szőlő- és gyü lesős területeken,
f) rendszeresen belvíz járta területen,
g) eróziónak kitett és csúszásveszélyes területen,
h) település belterületén és annak 1000 m-es körzetében,
i) honvédelmi és katonai érdeket szolgáló terüeten és annak 200 m-es kór etében,
j) az állami mphlések célját szolgáló és a közős felhasználású (katonai és v Agári) repülőtér

13 km-es körzetében,
k) hnllamtér és nyílt ártér körzetében
n regionális hulladéklerakó hely nem je181hető ki ."
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2 .§
Ez a törvény a kihirdetését kővető nyolcadik napon lép hatályba .

Budapest, 2004 . október 11 .

Dr. Turfi-Kovács Béla
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

Indokolás

Az önálló képviselői indítványunk arra szolgál, hogy biztosítsuk az Alkotmányban rögzítettek
szerint mindenki jogát az egészséges környezethez . Az Alkotmánybíróság 28/1994 .(V.20.)AB
határozatában rögzítette, hogy „Az Alkotmány 18. §-ában meg állapított, az egészséges
környezethez való jog a Magyar Köztársaságnak azt a kötelezettségét is magában foglalja,
hogy az Állam a természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti,
kivéve, ha ez más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi
szint csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan."
A lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való emberi jogot a Magyar Köztársaság
- többek közt - az épített és természetes környezet védelmével valósítja meg . Az állami
környezetvédelmi feladat beágyazása az egészséghez való jog megvalósításának eszközei közé
nem értelmezhető a környezethez való jog korlátozásaként . A regionális hulladéklerakók
belterületen, illetve annak 1000 m-es körzetében való megvalósítása az emberi életre, mint
értékre, kiemelten a jövő generáció életfeltételeinek biztosítására, nincs megfelelő tekintettel .

Dr.

	

János
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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