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Helyben

Magyar Országgyűlés Gazdasági Bizottsága

Tisztelt Elnök Asszony!

A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése

alapján a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló T/13673. számú

törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A Gazdasági Bizottság a törvényjavaslat 2 . számú (térképi) mellékletének (Budapesti
Agglomeráció Területrendezési Terve - Térségi Szerkezeti Terv) az alábbi módosítását
javasolja:

A 2. sz. (térképi) melléklet (Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve - Térségi
Szerkezeti Terv) a mellékelt vázrajz szerint módosul .

Indokolás :

A módosító javaslat a 2 . sz. térképi mellékletben szereplő, a mellékelt vázrajz szerinti
Herceghalon települési térségi besorolási határait módosítja . Herceghalon a Zsánbéki-
medence egyik települése, amely otthont ad a Talentís Programnak, Közép-Kelet-Európa első
„szilícium-völgyének" .

A Bizottság álláspontja szerint a törvényjavaslat 2 . számú (térképi) mellékletében csatolt
Szerkezeti Terv nem veszi figyelembe a Talentís Program területfelhasználási igényét, s így
annak megvalósítását gátolja ; emiatt a 14 település képviselőtestülete, és térségfejlesztési
társulása (ZSAMERT) kezdeményezte a Szerkezeti Terv módosítását.

A Talentís egy regionális, tudásalapú térségfejlesztési program, amely a XXI . századi
kihívásoknak megfelelő gazdasági és társadalmi fejlődéshez szükséges különféle anyagi és
szellemi erőforrások koncentrációjával (klaszter-modell), kívánja terveit megvalósítani . A
tudásklaszter az ipari-innovációs klaszterek leghatékonyabb ismert formája, amely az emberi,
a technikai és a szervezési intelligenciát állítja a középpontba egy adott régióban . (világszerte
ismert példája a kaliforniai Szilícium-völgy, Európában pedig például Cambridge Scíence
Park, Grand Lyon, Sophia Antipolis, Öresund) .

Bizottsázi módosító javaslat



A Talentis Program elősegíti a Magyarország egyik legjelentősebb versenyelőnyének tartott
tudástőke kibontakozását, Magyarországra csábítását a környező országokból . A Program
szorosan kapcsolódik az ország európai uniós csatlakozásához, és az egyik olyan
„mintaprogrammá" válhat, amely jelentős (többlet-) EU-források bevonását teszi lehetővé . A
Talentis ugyanakkor a Public Private Partnership (PPP) egyik mintapéldájává is válhat . Olyan
programmá, amely egy térség, a Zsámbéki-medence és az azt körülvevő települések
fejlődésének új pályára állását hordozza magában .

A Talentis Program jelentősen hozzájárul a magyar GDP növekedéséhez, illetve az EU-
átlaghoz való felzárkózás folyamatának. Folyamatosan nettó befizetője lesz és marad az
állami költségvetésnek, hiszen a finanszírozása mintegy 80-85%-ban magántőkéből történik .
Regionális versenyelőnyhöz juttathatja Magyarországot a környező országokkal folytatott
versenyben .

A Zsámbéki-medence települései - a Magyar Építész Kamara, az Országos Lakás- és
Építésügyi Hivatal valamint a Talentis Programiroda támogatásával - 2004 tavaszán
nemzetközi, kétfordulós urbanisztikai pályázatot hirdettek .

A pályázat célja az volt hogy, az országban elsőként, készüljön egy kistérségi (két megye
határán, 14 település közigazgatási területét érintő) területfejlesztési és területhasznosítási
terv. A pályázóknak figyelembe kellett venni a települések hatályos településrendezési
eszközeit, a térség környezeti adottságait, természeti értékeit, amelyek alapján javaslatot
kellett kidolgozniuk a Talentis Program (beleértve annak minden elemét) térségi
elhelyezésére. A közel egy éves magas szintű szakmai munka 2005 februárjában zárult le, és
az érintett önkormányzatok jelenleg azon dolgoznak, hogy település szerkezeti terveiket a
szakmai zsűri pályázók munkái alapján kidolgozott ajánlásainak megfelelően módosítsák . A
törvényjavaslat változatlan formában történő elfogadása ezt a körültekintő, több éves,
települések közigazgatási határain átnyúló, szakmailag megalapozott és a törvényjavaslat
céljaival a legmesszebbmenőkig összeegyeztethető munkát tenné feleslegessé .

Mindezek miatt a Bizottság úgy látja, hogy a Zsámbéki-medencében, Herceghalon
körzetében szükséges a hagyományosan vidéki települési térség határait a mellékelt vázrajz
szerint módosítani a program hatékonyabb érvényesülése érdekében .

A T alentis P rogram nemcsak a kistérségnek, hanem a Közép-magyarországi Régiónak és a
Közép-dunántúli régiónak is kiemelt fejlesztési programja, megvalósítását valamennyi
politikai párt és a Magyar Tudományos Akadémia is támogatja . Az Országgyűlés Gazdasági
Bizottsága 2004 . április hó 08.-án tartott ülésén foglalkozott a TALENTIS-programmal, ahol a
bizottság tagjai egyetértésüket fejezték ki a téma fontossága és a Program figyelemmel
kísérése iránt .

Budapest, 2005 . május 11 .

Puch aszló
elnök
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