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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Területfejlesztési bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, 
Gazdasági bizottsága, Környezetvédelmi bizottsága, valamint Önkormányzati bizottsága 
megvitatta a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló, T/13673. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/13673/5-65. módosító 
javaslatokat és a 67-97. számú bizottsági módosító javaslatokat. (Az ajánlás nem tartalmazza 
a T/13673/66. számú módosító indítványt, mivel az kapcsolódó módosító javaslatként került 
benyújtásra.) 
 
 Dr. Illés Zoltán a T/13673/6-14. számú, valamint Horváth Csaba képviselő a 
T/13673/56., /57. és /59. számú módosító indítványait visszavonta, ezért azokat az ajánlás 
nem tartalmazza! 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 
 ___________ 
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 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 Azok a módosító javaslatok, amelyek a törvényjavaslat mellékletét képező térképek pontosítására 
(átszerkesztésére) irányulnak dőlt betűvel szerepelnek az ajánlásban. 

 
 

1.  Dr. Jánosi György képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "5. § (1) Települési térség nem beépített területe abban az esetben minősíthető át 
beépítésre szánt területté, ha a településszerkezeti tervben, a helyi építési szabályzatban, vagy 
szabályozási tervben a beépítésre szánt, és már jellemzően beépített területeken, vagy a már 
korábban kijelölt területek hasznosításával az adott területfelhasználás számára [illetve vehető 
igénybe a tervezett célra, ha erre az érintett településen belül a beépített területek 
helyreállításával és a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben azonos funkcióra 
kijelölt területek hasznosításával] már nincs lehetőség. Budapest tekintetében ez a 
rendelkezés kerületenként alkalmazandó." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/5/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "5. § (1) Települési térség nem beépített területe abban az esetben minősíthető át 
beépítésre szánt területté, [illetve vehető igénybe a tervezett célra, ha erre az érintett 
településen belül a beépített területek helyreállításával és a helyi építési szabályzatban, 
szabályozási tervben azonos funkcióra] a településszerkezeti tervben, a helyi építési 
szabályzatban, vagy szabályozási tervben a beépítésre szánt, és már jellemzően beépített 
területeken, vagy a már korábban kijelölt területek hasznosításával az adott területfelhasználás 
számára már nincs lehetőség." 
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Indokolás: Lásd a T/13673/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3.  Dr. Illés Zoltán képviselő a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdése c) pontjának a 
következő módosítását, valamint a (2) bekezdés új d) ponttal történő kiegészítését javasolja: 
 
 /(2) A település szerkezeti tervében beépítésre tervezett lakó-, vegyes, gazdasági és 
üdülőterület akkor vehető igénybe, ha/ 
 
 "c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki és humán infrastruktúra 
egyidejűleg létrehozható és ehhez nem kell közpénzeket felhasználni,
 
 d) a tervezett funkció minden épületétől legalább 500 méterre található olyan 
tömegközlekedési megállóhely, ahol csúcsidőben a követési időköz egy irányban legfeljebb 
20 perc." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Laboda Gábor képviselő a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésének az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[(3) Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 m-nél 
közelebb nem jelölhető ki, kivéve, ha a külön jogszabályban meghatározott területi 
(környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat az ettől való eltérést indokolja.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5.  Dr. Illés Zoltán képviselő a törvényjavaslat 5. §-át új (8) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolja: 
 
 "(8) A 4. § ab), ac), ad), b), és d) szerinti területeken 500 négyzetméternél nagyobb 
egybefüggő új beépítések, illetve leburkolások tervezésekor részletes környezeti 
hatástanulmányt kell végezni. A hatástanulmány elkészítése során számításba kell venni 
legalább az egy kilométer távolságon belül található egyéb létesítmények összesített hatását 
is." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Dr. Illés Zoltán képviselő a törvényjavaslat 5. §-át új (9) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolja: 
 
 "(9) A jelen törvény életbelépése után létesülő vonalas infrastruktúrától számított 300 
méteren belül új beépítések nem történhetnek, kivéve az adott infrastruktúra fenntartásához és 
működéséhez elengedhetetlenül szükséges építményeket." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7.  Dr. Illés Zoltán képviselő a törvényjavaslat 5. §-át új (10) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolja: 
 
 "(10) Az 5000 m2-t meghaladó területű bevásárlóközpont csak városi, elővárosi 
gyorsvasút és vasút átszállóhelyi csomópontjában építhető, vagy bővíthető." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "6. § (1) Az erdőgazdálkodási térség legalább 90%-át erdőterület kategóriába kell 
sorolni. Legfeljebb [10]2%-án egyéb beépítésre nem szánt terület alakítható ki, amelynek 
során a meglévő védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületek kiterjedése nem csökkenhet." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/65. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  Soltész Miklós képviselő a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "7. § (1) A mezőgazdasági térség legalább 75%-át mezőgazdasági terület kategóriába 
kell sorolni. Legfeljebb 15%-án erdőterület és legfeljebb 10%-án bármely települési 
területfelhasználási [egység kialakítható] kategória alakítható ki." 
 

T/13673/48. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/47. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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10.  Laboda Gábor képviselő a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "7. § 1) A mezőgazdasági térség legalább [75%] 55%-át mezőgazdasági terület 
kategóriába kell sorolni. Legfeljebb 15%-án erdőterület és legfeljebb [10%] 30%-án bármely 
települési területfelhasználási egység kialakítható." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

11.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "7. § (1) A mezőgazdasági térség legalább 75%-át mezőgazdasági terület kategóriába 
kell sorolni. Legfeljebb 15%-án erdőterület és legfeljebb [10]5%-án bármely települési 
területfelhasználási egység kialakítható." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/64. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

12.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 7. §-át új (3) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(3) A mezőgazdasági térségben és a zöldövezet részét képező mezőgazdasági 
térségben sportolás céljára a külön jogszabály szerinti különleges terület kijelölhető. A terület 
nagysága nem haladhatja meg a település közigazgatási területe 3 %-át és a területkijelölés 
nem lehet átfedésben az országos és a térségi ökológiai hálózat övezetének területével. (3/2. 
sz. melléklet)" 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/94. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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13.  Soltész Miklós képviselő a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "(2) A zöldövezet részét képező mezőgazdasági térség legalább 95%-át beépítésre nem 
szánt terület kategóriába kell sorolni. Legfeljebb 5%-án bármely települési 
területfelhasználási [egység kialakítható] kategória alakítható ki." 
 

T/13673/47. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/48. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14.  Dr. Illés Zoltán képviselő a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(1) Az országos és a térségi jelentőségű közúti közlekedési infrastruktúra-hálózatok 
térbeli rendjét és az építmények elhelyezkedését a 2. számú (térképi) melléklet, a térbeli rend 
szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1/2. számú melléklet 
tartalmazza." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15.  Dr. Illés Zoltán képviselő a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Budapesten a Kelenföldi pályaudvart alkalmassá kell tenni a nagysebességű 
vonatok, valamint az elővárosi vasúti hálózat fogadására, továbbá közvetlen és kényelmes (a 
lehető legkevesebb gyaloglással járó) átszállási lehetőséget kell biztosítani a vasút és az egyéb 
helyi és helyközi tömegközlekedési járatok között." 
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Indokolás: Lásd a T/13673/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16.  Dr. Illés Zoltán képviselő a törvényjavaslat 9. §-át új (4) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "(4) Az M0 gyorsforgalmi út 10-es főút M2 gyorsforgalmi út és az M1 autópálya 
közötti szakasza, az M2 gyorsforgalmi út Váctól az országhatárig tartó szakasza, az új 10-es 
főút, valamint a Pomáz települést elkerülő út tekintetében a nyomvonal kijelöléséhez a külön 
jogszabályban meghatározott területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot is 
el kell készíteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 9. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) Az M0 gyorsforgalmi út 10-es főút és az M1 autópálya közötti szakasza, az M2 
gyorsforgalmi út Váctól az országhatárig tartó szakasza, [valamint] a Pomáz és Szentendre 
településeket elkerülő út, valamint a Váci híd (Nagy-Duna) és a Szigetmonostori híd 
(Szentendrei-Duna) tekintetében a nyomvonal kijelöléséhez a külön jogszabályban 
meghatározott területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot is el kell 
készíteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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18.  Soltész Miklós képviselő a törvényjavaslatot új 9. § (5) bekezdéssel kiegészíteni 

javasolja: 
 
 "(5) Budapest-Bécs gyorsvasút nyomvonalának kijelölése. A kijelöléshez a külön 
jogszabályban meghatározott területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot is 
el kell készíteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/49. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

19.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A térségi szerkezeti tervben Ferihegy fejlesztésére fenntartott egyéb rendeltetésű 
területen kizárólag közlekedési, ipari, szolgáltató és kereskedelmi célú építmények 
elhelyezésére szolgáló, vagy zöldterület területfelhasználás jelölhető ki a településrendezési 
eszközökben." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/93. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

20.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 12. §-át új k) ponttal kiegészíteni 
javasolja: 
 
 "12. § A kiemelt térségi övezetek a következők: 
 a) zöldövezet 
 b) az országos és térségi ökológiai hálózat, ezen belül 
  ba) védett természeti területek, 
  bb) védett természeti területek védőövezete, 
  bc) természeti területek, 
  bd) ökológiai zöldfolyosó, 
 c) térségi tájrehabilitációt igénylő területek, 
 d) kertgazdasági területek, 
 e) tájképvédelmi területek, 
 f) vizek védelme érdekében védendő területek, 
 g) komplex környezeti rehabilitációt igénylő területek, 
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 h) térségi hulladékkezelő létesítmények kijelöléséhez vizsgálat alá vonható területek, 
 i) kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek, 
 j) honvédelmi és katasztrófavédelmi területek, 
 k) Visegrád különleges státuszú település." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/62. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21.  Dr. Jánosi György képviselő a törvényjavaslat 14. §-át új (2) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a § eredeti szövege az (1) 
bekezdés jelölést kapja): 
 
 "14. § (1) Az „országos és térségi ökológiai hálózat” részét képező védett természeti 
területek övezetébe az országos és a helyi jelentőségű védett természeti területek tartoznak. 
Az övezetben a kialakult hagyományos beépítési módot megváltoztatni nem szabad. 
 
 (2) Ahol az ökológiai zöldfolyosó övezetbe tartozó terület a Szerkezeti Terven 
települési térségként van rögzítve, ott a térségi területfelhasználási kategória szerinti 
szabályokat kell alkalmazni és a településszerkezeti tervében kell meghatározni a terület 
ökológiai jelentőségének megfelelő szabályokat." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/5/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

22.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "16. § (1) Az övezetbe az olyan [kertgazdasági] területek tartoznak, amelyek a 
fekvésük, szerkezetük és telekstruktúrájuk miatt [távlatban sem fejleszthetők települési 
térséggé,] nem tartoznak a beépítésre szánt területek közé, ugyanakkor a hasznosításuk módja 
és intenzitása, valamint a beépítettségük jelentősen eltér a mezőgazdasági területétől." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/92. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

23.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "16. § (1) [Az övezetbe az olyan kertgazdasági területek tartoznak, amelyek a 
fekvésük, szerkezetük és telekstruktúrájuk miatt távlatban sem fejleszthetők települési 
térséggé] A „kertgazdasági területek” övezetbe olyan területek tartoznak, amelyek fekvése, 
szerkezete illetve telekstruktúrája miatt nem tartoznak a beépítésre szánt területek közé, 
ugyanakkor a hasznosításuk módja és intenzitása, valamint a beépítettségük jelentősen eltér a 
mezőgazdasági területétől." 
 

T/13673/20. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 26. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

24.  Laboda Gábor képviselő a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "16. § (1) Az övezetbe az olyan kertgazdasági területek (volt zártkertek) tartoznak, 
amelyek használata tartósan és jelenleg is üdülési, lakás célokat szolgál – a helyi építési 
szabályzatban és szerkezeti tervben meghatározandó, magas zöldfelülettel és alacsony 
beépítettséggel – települési, illetve üdülő térséggé minősíthetőek, vagy fejleszthetőek. 
[amelyek a fekvésük, szerkezetük és telekstruktúrájuk miatt távlatban sem fejleszthetők 
települési térséggé, ugyanakkor a hasznosításuk módja és intenzitása, valamint a 
beépítettségük jelentősen eltér a mezőgazdasági területétől.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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25.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "16. § (2) [Az övezet területe nem] Az övezetbe tartozó területeknek csak azon része 
minősíthető beépítésre szánt területté, amely az erre vonatkozó környezeti, társadalmi és 
gazdasági hatásvizsgálat alapján indokolt vagy nem helyreállítható az eredeti, mezőgazdasági 
területi besorolásra jellemző állapot." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

26.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 16. §-át új (3) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(3) Azok a kertgazdasági területek, amelyek tényleges használata és beépítettsége 
jelentősen eltér a mezőgazdasági területétől (tényleges használata üdülő, lakó jellegű), 4. § a), 
ad), települési térséggé, ezen belül, 5. § (6), (7) magas zöldfelületi arányú települési térséggé 
fejleszthetők, rekreációs és beépítésre szánt üdülő- és különleges területi jelleggel." 
 

T/13673/18. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

27.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 17. § (2) bekezdése b) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az (1) bekezdés szerinti területeken belül:/ 
 
 "b) a településrendezési eszközökben – a hidrogeológiai védőterületek kijelöléséig – a 
területfelhasználás feltételeit hidrogeológiai szakvélemény alapján kell meghatározni," 
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Indokolás: Lásd a T/13673/91. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

28.  Dr. Illés Zoltán képviselő a törvényjavaslat 17. § (2) bekezdését új c) ponttal 
kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a bekezdés pontjainak a számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 /(2) Az (1) bekezdés szerinti területeken belül:/ 
 
 "c) új beépítésre szánt terület igénybevétele csak részletes környezeti hatásvizsgálat és 
a csatornázás, a szennyvízelvezetés, – tisztítás és a hulladékártalmatlanítás egyidejű 
megoldásával engedhető meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

29.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 17. §-át új (3) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(3) Az önkormányzatoknál a (2) bekezdés b) pontjában foglaltak következményeként 
felmerülő többletköltségeket a központi költségvetés biztosítja." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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30.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "21. § (1) Ez a törvény [a kihirdetést követő második hónap 1. napján] 2005. 
szeptember 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Budapesti Agglomeráció, 
valamint a Balaton kiemelt üdülőkörzete lehatárolásáról szóló 89/1997. (V. 28.) Korm. 
rendelet." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/96. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz.  

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője  

 
 
 

31.  Horváth Csaba képviselő a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "21. § (1) Ez a törvény a kihirdetést követő második hónap 1. napján lép hatályba, 
egyidejűleg hatályát veszti a [B]budapesti [A]agglomeráció, valamint a Balaton kiemelt 
üdülőkörzete lehatárolásáról szóló 89/1997. (V. 28.) Korm. rendelet." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

32.  Dr. Jánosi György képviselő a törvényjavaslat 21. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
 "(3) [Amennyiben a településrendezési eszközökben foglalt szabályok ellentétesek 
e törvényben foglaltakkal, úgy a törvény hatályba lépését követően indult ügyekben e 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni] A törvény hatályba lépése után készülő vagy 
módosításra kerülő településszerkezeti tervek esetében, valamint azok már megindított és még 
nem lezárult, külön jogszabályban meghatározott véleményezési eljárása során, e törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. Vonatkozik ez az érvényes településszerkezeti terv alapján 
készülő szabályozási terv, vagy helyi építési szabályzat készítésére is, kivéve, ha a törvény 
alkalmazásakor az érvényes településszerkezeti terv szerinti beépítésre szánt terület, 
beépítésre nem szánt területté való visszaminősítéssel járna." 
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Indokolás: Lásd a T/13673/5/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

33.  Dr. Jánosi György, valamint Balsay István képviselők a törvényjavaslat 21. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(4) Ezen törvény hatálybalépése előtt elfogadott településrendezési eszközöket e 
törvény hatálybalépését követő három éven belül összhangba kell hozni e törvénnyel, kivéve, 
ha az, a törvény hatálybalépése előtt elfogadott érvényes településrendezési terv beépítésre 
szánt területének, beépítésre nem szánt területté való visszaminősítésével járna." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/5/4. számú és a T/13673/16/1. 
számú módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

34.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 21. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) Ezen törvény hatálybalépése előtt elfogadott településrendezési eszközöket [e 
törvény hatálybalépését követő három éven belül összhangba kell hozni e törvénnyel] a 
hatályban lévő rendezési tervek első felülvizsgálata alkalmával kell összhangba hozni e 
törvénnyel." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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35.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 21. §-át (5) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "(5) Az olyan beépítésre szánt területet, amelyet az elfogadott településrendezési 
eszköz e törvény hatálybalépése előtt már beépítésre szánt területnek nyilvánított, továbbra is 
ilyen területnek kell tekinteni, kivéve, ha ez a terület a 2. számú (térképi) mellékletben 
meghatározott Szerkezeti Terv szerinti műszaki infrastruktúra-hálózatok, vagy egyedi 
építmények területére esik. Az ilyen beépítésre szánt terület tekintetében – amennyiben nem 
esik az említett műszaki infrastruktúra-hálózatok, illetve egyedi építmények területére – a (3) 
és (4) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/89. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

36.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 21. § (5) bekezdésének az 
elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "[(5) E törvény szabályait azokban a közigazgatási ügyekben kell alkalmazni, 
amelyek e törvény hatálybalépését követően indultak.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/90. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

37.  Dr. Jánosi György képviselő a törvényjavaslat 21. § (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(5) E törvény szabályait – az építési hatósági ügyek és az azokhoz tartozó 
szakhatósági véleményezési eljárások kivételével – a hatálybalépést követő [azokban a] 
közigazgatási ügyekben [kell] is alkalmazni kell[, amelyek e törvény hatálybalépését 
követően indultak]." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/5/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

38.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 21. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(5) E törvény szabályait [azokban a közigazgatási ügyekben kell alkalmazni, 
amelyek e törvény hatálybalépését követően indultak] – az építési hatósági ügyek és az 
azokhoz tartozó szakhatósági véleményezési eljárások kivételével – a hatálybalépését követő 
közigazgatási ügyekben is alkalmazni kell." 
 

Megjegyzés: A T/13673/5/5. számú módosító javaslat és a T/13673/16/2. számú módosító javaslat 
szövegeltérése a következő: „– a hatálybalépést követő…” (T/13673/5/5.) 
     „– a hatálybalépését követő…” (T/13673/16/2.) 

 
Indokolás: Lásd a T/13673/16/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

39.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 21. §-át új (9) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(9) A településrendezési eszközök törvénnyel összefüggő módosításának és a 
törvényből eredő esetleges kártalanításoknak a pénzügyi fedezetét a központi költségvetésből 
kell biztosítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/88. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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40.  Dr. Jánosi György képviselő a törvényjavaslat 21. §-át új (9) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(9) A települések településrendezési terveinek a törvénnyel összefüggő szükséges 
módosításai során felmerülő tervmódosítások, és az azokból eredő kártalanítások költségeit a 
központi költségvetésből kell fedezni." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/5/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

41.  Bán Imre képviselő a törvényjavaslat 21. §-át új (9)-(10) bekezdésekkel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(9) A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. 
törvény 1. számú mellékletének XVII . Területfejlesztés 1. Magyar Terület- és Regionális 
Fejlesztési Hivatal címnév a „területfejlesztésért és területrendezésért felelős országos 
hatáskörű hivatal” címnévre változik.
 
 (10) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi 
LXXXIX. törvény 1. § (4) bekezdésében, 3. § (3) és (8) bekezdéseiben, 17. § (1) 
bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében, 21/D § (4) bekezdésében és 21/F § (4) bekezdésében a 
„Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal” szövegrész a „területfejlesztésért és 
területrendezésért felelős országos hatáskörű hivatal” szövegrészre módosul." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

42.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 21. §-át új (10) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(10) Nagykovácsi és Remeteszőlős közigazgatási területének a törvény 
mellékleteiben jelölt határa külön eljárás szerint kerül véglegesítésre." 
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Indokolás: Lásd a T/13673/87. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

43.  Szűcs Lajos és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 1/1. számú 
mellékletének a kiegészítését javasolják: 
 
 "1/1. számú melléklet 
 
A Budapesti Agglomeráció területéhez tartozó települések 
 
Budapest 
Alsónémedi 
Biatorbágy 
Budajenő 
Budakalász 
Budakeszi 
Budaörs 
Bugyi 
Csobánka 
Csomád 
Csömör 
Csörög 
Délegyháza 
Diósd 
Dunabogdány 
Dunaharaszti 
Dunakeszi 
Dunavarsány 
Ecser 
Erdőkertes 
Érd 
Felsőpakony 
Fót 
Göd 
Gödöllő 
Gyál 
Gyömrő 
Halásztelek 
Herceghalom 
Inárcs 
Isaszeg 
Kakucs 
Kerepes 
Kistarcsa 
Kisoroszi 
Leányfalu 

Majosháza 
Maglód 
Mogyoród 
Nagykovácsi 
Nagytarcsa 
Ócsa 
Őrbottyán 
Páty 
Perbál 
Pécel 
Pilisborosjenő 
Piliscsaba 
Pilisjászfalu 
Pilisszántó 
Pilisszentiván 
Pilisszentkereszt 
Pilisszentlászló 
Pilisvörösvár 
Pomáz 
Pócsmegyer 
Pusztazámor 
Remeteszőlős 
Solymár 
Sóskút 
Szada 
Százhalombatta 
Szentendre 
Szigethalom 
Szigetmonostor 
Szigetszentmiklós 
Sződ 
Sződliget 
Tahitótfalu 
Taksony 
Tárnok 
Telki 
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Tinnye 
Tök 
Tököl 
Törökbálint 
Újhartyán 
Üllő 
Üröm 

Vác 
Vácrátót 
Vecsés 
Veresegyház 
Visegrád 
Zsámbék" 

 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

44.  Soltész Miklós képviselő a törvényjavaslat 1/1. számú mellékletének a 
kiegészítését javasolja: 
 
 "1/1. számú melléklet 
 
A Budapesti Agglomeráció területéhez tartozó települések 
 
Budapest 
Alsónémedi 
Biatorbágy 
Budajenő 
Budakalász 
Budakeszi 
Budaörs 
Csobánka 
Csomád 
Csömör 
Csörög 
Délegyháza 
Diósd 
Dunabogdány 
Dunaharaszti 
Dunakeszi 
Dunavarsány 
Ecser 
Erdőkertes 
Érd 
Etyek 
Felsőpakony 
Fót 
Göd 
Gödöllő 
Gyál 

Gyömrő 
Halásztelek 
Herceghalom 
Isaszeg 
Kerepes 
Kistarcsa 
Kisoroszi 
Leányfalu 
Majosháza 
Maglód 
Mogyoród 
Nagykovácsi 
Nagytarcsa 
Ócsa 
Őrbottyán 
Páty 
Perbál 
Pécel 
Pilisborosjenő 
Piliscsaba 
Pilisjászfalu 
Pilisszántó 
Pilisszentiván 
Pilisszentkereszt 
Pilisszentlászló 
Pilisvörösvár 
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Pomáz 
Pócsmegyer 
Pusztazámor 
Remeteszőlős 
Solymár 
Sóskút 
Szada 
Százhalombatta 
Szentendre 
Szigethalom 
Szigetmonostor 
Szigetszentmiklós 
Sződ 
Sződliget 
Tahitótfalu 

Taksony 
Tárnok 
Telki 
Tinnye 
Tök 
Tököl 
Törökbálint 
Üllő 
Üröm 
Vác 
Vácrátót 
Vecsés 
Veresegyház 
Visegrád 
Zsámbék" 

 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

45.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 1/2. sz. melléklet 1. pont 1.1. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /1/2. számú melléklet 
 

A közúthálózat elemei * 
 
1. Gyorsforgalmi utak/ 
 
 "1.1. A „Helsinki közlekedési folyosók” hazai szakaszai 
 
M1 OTrT szerint - Budapest
M5 Budapest - OTrT szerint
M7 OTrT szerint - Budapest
M3 Budapest - OTrT szerint
M6 OTrT szerint-Érd*-Százhalombatta*-OTrT szerint" 
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T/13673/86. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 65. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/13673/86. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

46.  Soltész Miklós képviselő a törvényjavaslat 1/2. számú melléklete 1. pontja 1.2 
alpontjának a kiegészítését javasolja: 
 
 /1/2. számú melléklet 
 

A közúthálózat elemei 
 
1. Gyorsforgalmi utak/ 
 
"1.2. Egyéb hazai gyorsforgalmi utak 
 
M0 Budapest 
körüli gyűrű 

Az OTrT szerinti nyomvonal kiegészül Bp. III. ker.*, IV. ker.*, XV. ker.* 
és Biatorbágy területével. 

Megjegyzés: Az M0 nyugati szektorában a nyomvonalat környezeti hatásvizsgálat alapján a 
védett természeti területen – ahol szükséges – alagútban kell vezetni. 
M31 (M0-M3 
összekötés) Bp. XVII. ker.*-Nagytarcsától OTrT szerint 

M4 Vecsés*-Üllő*-Gyömrő*-OTrT szerint 
M10 OTrT szerint-Solymár*-Pilisvörösvár*-Pilisszántó*-OTrT szerint 
Helikopter úti 
fővárosi 
bevezetés 

Ecser*-Maglód*-Gyömrő*-(csatlakozik az M4 nyomvonalához) 

M1 Pátyi leágazás" 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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47.  Soltész Miklós képviselő a törvényjavaslat 1/2. számú melléklete 3. pontjának a 
kiegészítését javasolja: 
 
 "3. Térségi jelentőségű úthálózati kapcsolatok 
 
M2 (Vác)-Csörög*-Sződ*-Vácrátót*-Őrbottyán*-Csomád*-Őrbottyán*-Veresegyház*-
Szada*-Mogyoród*-Gödöllő*-M31* 
M2 (Göd)-Csomád* 
Pilisvörösvár* (M10 és 10. sz. főút közötti kapcsolat) 
Pilisjászfalva-Tinnye-Perbál-Tök-Zsámbék elkerülő út (10. sz. főút-M1 autópálya közötti 
kapcsolat)" 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/52. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

48.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 1/2. sz. melléklet 4. pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "4. Térségi jelentőségű mellékutak 
 
(10. sz. főút) Pilisjászfalu*-Uny*-Tinnye*-Perbál*-Tök*-Zsámbék*-[Biatorbágy*-]Sóskút*-
Tárnok*-Érd*-Százhalombatta* 
Csepel-szigeti gerincút: Szigetszentmiklós*-Szigethalom*-Tököl*" 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/85. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

49.  Soltész Miklós képviselő a törvényjavaslat 1/2. számú melléklete 4. pontjának a 
kiegészítését javasolja: 
 
 "4. Térségi jelentőségű mellékutak 
 
(10. sz. főút) Pilisjászfalu*-Uny*-Tinnye*-Perbál*-Tök*-Zsámbék*-Biatorbágy*-Sóskút*-
Tárnok*-Érd*-Százhalombatta* 
Csepel-szigeti gerincút: Szigetszentmiklós*-Szigethalom*-Tököl* 
Telki-Páty-Herceghalom" 
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Indokolás: Lásd a T/13673/53. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Területfejlesztési, az Önkormányzati és 
a Gazdasági biz. ülésén egyetért
a Környezetvédelmi biz. ülésén nem ért egyet 

 
 
 

50.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 1/2. sz. melléklet 5. pontjának a 
kiegészítését javasolja: 
 
 /5. Településelkerülő szakaszok/ 
 
 "Fót" 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/84. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

51.  Szűcs Lajos és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 1/2. számú 
melléklete 5. pontjának a kiegészítését javasolják: 
 
 "5. Településelkerülő szakaszok 
 
Bugyi 
Mogyoród 
Isaszeg 
Pécel 
Ecser 
Üllő 
Gyál 
Ócsa 
Alsónémedi 
Budakeszi 
Szentendre 
Pomáz 
Budakalász" 
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Indokolás: Lásd a T/13673/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

52.  Soltész Miklós képviselő a törvényjavaslat 1/2. számú melléklete 5. pontjának a 
kiegészítését javasolja: 
 
 "5. Településelkerülő szakaszok 
 
Mogyoród 
Isaszeg 
Pécel 
Ecser 
Üllő 
Gyál 
Ócsa 
Alsónémedi 
Budakeszi 
Szentendre (alagút) 
Pomáz 
Budakalász 
Páty" 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/54. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

53.  Soltész Miklós képviselő a törvényjavaslat 1/2. számú melléklete 6. pontjának a 
kiegészítését javasolja: 
 
 "6. Térségi jelentőségű Duna-hidak 
 
Váci híd* (Nagy-Duna) 
Szigetmonostori híd* (Szentendrei-Duna) 
Aquincumi híd" 
 
 



-  26  - 

Indokolás: Lásd a T/13673/55. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

54.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 1/2. sz. melléklet 7. pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "1/2. számú melléklet 
 

[A közúthálózat elemei*] 
 

A műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények OTrT-ét kiegészítő elemei" 
 
 
 "7. Nagysebességű vasútvonalak 
 
OTrT szerint-Törökbálint*-Budapest*-Dunaharaszti*-Taksony*-Dunavarsány*-Délegyháza*-
OTrT szerint 
OTrT szerint-Törökbálint*-Budapest* (Ferihegy nemzetközi kereskedelmi repülőtér 
érintésésvel) -Vecsés*-Üllő*-OTrT szerint" 
 

T/13673/82. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 60. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/82. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

55.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 1/2. sz. melléklet 7. pontját a 
jelölt szövegrésszel kiegészíteni javasolja: 
 
 "7. Nagysebességű vasútvonalak 
 
OTrT szerint-Törökbálint*-Budapest*-Dunaharaszti*-Taksony*-Dunavarsány*-Délegyháza*-
OTrT szerint 
OTrT szerint-Törökbálint*-Budapest*-Vecsés*-Üllő*-OTrT szerint 
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 Megjegyzés: A nagysebességű vasút nyomvonalát a környezeti hatásvizsgálat alapján 
– ahol szükséges – alagútban kell vezetni." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/83. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

56.  Szűcs Lajos és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 1/2. számú 
melléklete 7. pontjának a következő kiegészítését javasolják: 
 
 "7. Nagysebességű vasútvonalak 
 
OTrT szerint-Törökbálint*-Budapest*-Dunaharaszti*-Taksony*-Dunavarsány*-Délegyháza*-
OTrT szerint 
OTrT szerint-Törökbálint*-Budapest*-Vecsés*-Üllő*-OTrT szerint 
Köki (Kőbánya-Kispest)-Gyál-Felsőpakony-Ócsa-Inárcs-Dabas (elővárosi vasút fejlesztése)" 
 

Megjegyzés: a módosító javaslatban – tévesen – 6-os pont megjelölés szerepel. 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

57.  Dr. Illés Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1/2. számú melléklete 7. pontját új 
7.1. alponttal kiegészíteni javasolja: 
 
 "7. Nagysebességű vasútvonalak 
 
OTrT szerint-Törökbálint*-Budapest*-Dunaharaszti*-Taksony*-Dunavarsány*-Délegyháza*-
OTrT szerint 
OTrT szerint-Törökbálint*-Budapest*-Vecsés*-Üllő*-OTrT szerint  
 
 7.1. Elővárosi vasútvonal hálózat" 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

58.  Soltész Miklós képviselő a törvényjavaslat 1/2. számú melléklete 7. pontjának a 
kiegészítését javasolja: 
 
 "7. Nagysebességű vasútvonalak és elővárosi vasútvonalak 
 
OTrT szerint-Törökbálint*-Budapest*-Dunaharaszti*-Taksony*-Dunavarsány*-Délegyháza*-
OTrT szerint 
OTrT szerint-Törökbálint*-Budapest*-Vecsés*-Üllő*-OTrT szerint 
Szentendre-Budapest (Batyhány-tér) összekötése a csepeli HÉV-vel 
Budapest-Budaörs-Budakeszi (elővárosi vasút) 
Budapest-Bécs vasútvonal 
Budapest-Gyál-Ócsa-Dabas (elővárosi vasút) 
Budapest-Vác-Szob (elővárosi vasút) 
Budapest-Érd (elővárosi vasút) 
Budapest-Piliscsaba-Esztergom (elővárosi vasút) 
Budapest-Cegléd (elővárosi vasút) 
Budapest-Gödöllő (HÉV elővárosi vasúttá fejlesztése)" 
 

Megjegyzés: a módosító javaslatban – tévesen – 6-os pont megjelölés szerepel. 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

59.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1/2. számú melléklete 7. pontjának 
a kiegészítését javasolja: 
 
 "7. Nagysebességű vasútvonalak – elővárosi vasútvonalak fejlesztése 
 
OTrT szerint-Törökbálint*-Budapest*-Dunaharaszti*-Taksony*-Dunavarsány*-Délegyháza*-
OTrT szerint 
OTrT szerint-Törökbálint*-Budapest*-Vecsés*-Üllő*-OTrT szerint 
Budapest (Batyhány tér)-Szentendre HÉV vonal elővárosi vasúttá fejlesztése" 
 

Megjegyzés: a módosító javaslatban – tévesen – 6-os pont megjelölés szerepel. 
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Indokolás: Lásd a T/13673/61. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

60.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 1/2. sz. melléklet 8. pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "1/2. számú melléklet 
 

[A közúthálózat elemei*] 
 

A műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények OTrT-ét kiegészítő elemei" 
 
 
 "8. Térségi jelentőségű [nyilvános] repülőterek 
 
Dunakeszi 
Budakeszi-Farkashegy 
Gödöllő 
[Alsónémedi]" 
 

T/13673/82. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 54. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/82. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

61.  Dr. Illés Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1/2. számú melléklete 8. pontjának a 
következő kiegészítését javasolja: 
 
 "8. Térségi jelentőségű nyilvános repülőterek 
 
Dunakeszi 
Budakeszi – Farkashegy 
Gödöllő 
Alsónémedi" 
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Indokolás: Lásd a T/13673/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

62.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 2. számú térképi mellékletéhez 
(Szerkezeti Terv) a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "Ecser közigazgatási területén, Budapest és Ecser jelenlegi belterülete között a 120/a 
vasúti nyomvonalig tartó terület kapjon „egyéb rendeltetésű terület” besorolást." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/76. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

63.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 2. számú térképi mellékletéhez 
(Szerkezeti Terv) a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A Budapest településszerkezeti tervében ábrázolt nagy kiterjedésű sportolási célú 
területeket, amelyeket az agglomerációs terv a „Városias települési térség részét képező nagy 
kiterjedésű zöldterület” területfelhasználási kategóriába sorolt, át kell tenni a „Városias 
települési térség” területfelhasználási kategóriába. Ezzel összhangban módosítani kell a 3/1. 
sz. mellékletet (Zöldövezet) és a 3/2. sz. mellékletet (Az országos és térségi ökológiai hálózat 
övezete)." 
 

Megjegyzés: a bizottság a fenti módosító indítványt a 2., a 3/1. és a 3/2. térképi melléklethez nyújtotta be, 
ezért ez az ajánlásban mindhárom mellékletnél szerepel. 

 
T/13673/75. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 77. és 82. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/13673/75. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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64.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 2. számú térképi mellékletéhez 
(Szerkezeti Terv) a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A 2. számú térképi mellékletről (Szerkezeti Terv) le kell venni a főváros közigazgatási 
területén a budai oldalon a Hungária körutat folytató alagútban vezetett gyűrű irányú 
közlekedési elemet." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/95. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

65.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 2. számú térképi mellékletéhez 
(Szerkezeti Terv) a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A 2. sz. térképi mellékleten (Szerkezeti Terv) az M3 és M5 autópályák fővárosi 
bevezető szakaszát gyorsforgalmi útként kell szerepeltetni." 
 

T/13673/86. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 45. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/86. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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66.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 2. számú térképi mellékletéhez 
(Szerkezeti Terv) a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A 2. sz. térképi mellékleten (Szerkezeti Terv) a mellékelt vázrajz szerinti területek 
kapjanak városias települési térség besorolást." 
 
 

 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/78. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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67.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 2. számú térképi mellékletéhez 
(Szerkezeti Terv) a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A 2. sz. térképi melléklet (Szerkezeti Terv) a mellékelt vázrajz szerint módosul." 
 
 

 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/77. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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68.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 2. számú térképi mellékletéhez 
(Szerkezeti Terv) a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A 2. sz. térképi mellékleten (Szerkezeti Terv) a mellékelt vázrajz szerinti területek 
kapjanak városias települési térség besorolást." 
 
 

 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/79. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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69.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 2. számú térképi mellékletéhez 
(Szerkezeti Terv) a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 " A 2. sz. térképi mellékleten (Szerkezeti Terv) a mellékelt vázrajz szerinti terület 
erdőgazdasági térség helyett kapjon városias települési térség besorolást." 
 
 

 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/80. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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70.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 2. számú térképi mellékletéhez 
(Szerkezeti Terv) a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A 2. sz. térképi mellékleten (Szerkezeti Terv) a Csepel sziget északi részén a Galvani 
út tengelyében tervezett Duna-hídtól délre a Soroksári Duna-ág menti városias települési 
térség részét képező nagykiterjedésű zöldterület a mellékelt vázrajz szerint csökken." 
 
 

 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/81. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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71.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. számú térképi mellékletéhez 
(Szerkezeti Terv) a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A 2. sz. (térképi) melléklet (Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve – Térségi 
Szerkezeti Terv) a mellékelt vázrajz szerint módosul." 
 
 

 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/97. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz.  

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője  
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72.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 2. számú térképi mellékletéhez 
(Szerkezeti Terv) a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A településszerkezeti tervben ábrázolt V0 vasútvonal törlése." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

73.  Fogarasiné Deák Valéria képviselő a törvényjavaslat 2. számú térképi 
mellékletéhez (Szerkezeti Terv) a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A 2. sz. térképi mellékleten (Szerkezeti Terv) a mellékelt vázrajz szerinti területek 
kapjanak városias települési térség besorolást." 
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Indokolás: Lásd a T/13673/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

74.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 2. számú térképi mellékletéhez 
(Szerkezeti Terv) a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve, Térségi Szerkezeti Terv 2. sz. 
térképi mellékletéből Visegrád település a „magas zöldfelületi arányú települési térség” 
kategóriából a „városias települési térség” kategóriába kerülne." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/60. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

75.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 2. számú térképi mellékletéhez 
(Szerkezeti Terv) a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve, Térségi Szerkezeti Terv 2. sz. 
térképi mellékletéből a Pilisszentkereszt, továbbá Pilisszentlászló települések a „magas 
zöldfelületi arányú települési térség” kategóriából a „hagyományos vidéki települési” 
kategóriába kerülne." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/63. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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76.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 3/1. számú térképi 

mellékletéhez (Zöldövezet) a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A Budapest településszerkezeti tervében ábrázolt temető területeket, amelyeket az 
agglomerációs terv a „Városias települési térség részét képező nagy kiterjedésű zöldterület” 
területfelhasználási kategóriába sorolt, ki kell venni a „Zöldövezet” és az „Az országos és 
térségi ökológiai hálózat övezete” besorolásból." 
 

Megjegyzés: a bizottság a fenti módosító indítványt a 3/1. és 3/2. térképi melléklethez nyújtotta be, ezért ez 
az ajánlásban mindkét mellékletnél szerepel. 

 
T/13673/74. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 81. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/13673/74. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

77.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 3/1. számú térképi 
mellékletéhez (Zöldövezet) a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A Budapest településszerkezeti tervében ábrázolt nagy kiterjedésű sportolási célú 
területeket, amelyeket az agglomerációs terv a „Városias települési térség részét képező nagy 
kiterjedésű zöldterület” területfelhasználási kategóriába sorolt, át kell tenni a „Városias 
települési térség” területfelhasználási kategóriába. Ezzel összhangban módosítani kell a 3/1. 
sz. mellékletet (Zöldövezet) és a 3/2. sz. mellékletet (Az országos és térségi ökológiai hálózat 
övezete)." 
 

Megjegyzés: a bizottság a fenti módosító indítványt a 2., a 3/1. és a 3/2. térképi melléklethez nyújtotta be, 
ezért ez az ajánlásban mindhárom mellékletnél szerepel. 

 
T/13673/75. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 63. és 82. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/13673/75. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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78.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 3/2. számú térképi 
mellékletéhez (országos és térségi ökológiai hálózat övezete) a következő módosító 
indítványt nyújtotta be: 
 
 "A 2. sz. térképi melléklettel (Szerkezeti Tervvel) való összhang megteremtése 
érdekében a 3/2. sz. mellékletet (országos és térségi ökológiai hálózat övezete) úgy kell 
módosítani, hogy Pomáz közigazgatási területén jelölt városias települési térség ne essen a 
természeti területbe." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/71. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

79.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 3/2. számú térképi 
mellékletéhez (országos és térségi ökológiai hálózat övezete) a következő módosító 
indítványt nyújtotta be: 
 
 "A 2. sz. térképi melléklettel (Szerkezeti Tervvel) való összhang megteremtése 
érdekében a 3/2. sz. mellékletet (országos és térségi ökológiai hálózat övezete) úgy kell 
módosítani, hogy a Mocsárosdűlő ne essen a „Természeti területek”-be." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/72. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  42  - 

 
 

80.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 3/2. számú térképi 
mellékletéhez (Az országos és térségi ökológiai hálózat övezete) a következő módosító 
indítványt nyújtotta be: 
 
 "A 3/2. sz. melléklet (az országos és térségi ökológiai hálózat övezete) a mellékelt 
vázrajz szerint módosul." 
 
 

 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/73. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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81.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 3/2. számú térképi 

mellékletéhez (Az országos és térségi ökológiai hálózat övezete) a következő módosító 
indítványt nyújtotta be: 
 
 "A Budapest településszerkezeti tervében ábrázolt temető területeket, amelyeket az 
agglomerációs terv a „Városias települési térség részét képező nagy kiterjedésű zöldterület” 
területfelhasználási kategóriába sorolt, ki kell venni a „Zöldövezet” és az „Az országos és 
térségi ökológiai hálózat övezete” besorolásból." 
 

Megjegyzés: a bizottság a fenti módosító indítványt a 3/1. és 3/2. térképi melléklethez nyújtotta be, ezért ez 
az ajánlásban mindkét mellékletnél szerepel. 

 

T/13673/74. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 76. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/74. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

82.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 3/2. számú térképi 
mellékletéhez (Az országos és térségi ökológiai hálózat övezete) a következő módosító 
indítványt nyújtotta be: 
 
 "A Budapest településszerkezeti tervében ábrázolt nagy kiterjedésű sportolási célú 
területeket, amelyeket az agglomerációs terv a „Városias települési térség részét képező nagy 
kiterjedésű zöldterület” területfelhasználási kategóriába sorolt, át kell tenni a „Városias 
települési térség” területfelhasználási kategóriába. Ezzel összhangban módosítani kell a 3/1. 
sz. mellékletet (Zöldövezet) és a 3/2. sz. mellékletet (Az országos és térségi ökológiai hálózat 
övezete)." 
 

Megjegyzés: a bizottság a fenti módosító indítványt a 2., a 3/1. és a 3/2. térképi melléklethez nyújtotta be, 
ezért ez az ajánlásban mindhárom mellékletnél szerepel. 

 

T/13673/75. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 63. és 77. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/75. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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83.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 3/7. számú térképi 
mellékletéhez (komplex környezeti rehabilitációt igénylő területek övezete) a következő 
módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A 3/7. sz. melléklet (komplex környezeti rehabilitációt igénylő területek övezete) a 
mellékelt vázrajz szerint módosul." 
 

 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/70. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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84.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 3/8. számú térképi 
mellékletéhez a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A térségi hulladékkezelő létesítmények kijelöléséhez vizsgálat alá vonható területek 
övezeti lapjáról le kell venni Pomáz közigazgatási területén jelölt foltot." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/69. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

85.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 3/8. számú térképi mellékletéhez a 
következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve, Térségi Övezeti Terv 3/8. sz. 
térképi mellékletéből a Pomáz Város belterületén jelzett „térségi hulladék-kezelő 
létesítmények kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete” törlése" 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 

86.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 3/9. számú térképi 
mellékletéhez (Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete) a következő 
módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "Nagykovácsi közigazgatási területét ki kell venni a „Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületek övezete” besorolásból." 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/68. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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87.  A Területfejlesztési bizottság a törvényjavaslat 3/10. számú térképi 
mellékletéhez a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A 3/10. sz. melléklet (honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete) a mellékelt 
vázrajz szerint módosul." 
 
 

 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/67. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz.  
- az Önkormányzati biz.  
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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88.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 3/10. számú térképi mellékletéhez 

a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve, Térségi Övezeti Terv 3/10. sz. 
térképi mellékletéből a Szentendre Város belterületén jelzett „lőtér” törlése" 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

89.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 3/10. számú térképi mellékletéhez 
a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve, Térségi Övezeti Terv 3/10. sz. 
térképi mellékletéből „szigetmonostori honvédelmi terület” törlése" 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/43. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

90.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 3/10. számú térképi mellékletéhez 
a következő módosító indítványt nyújtotta be: 
 
 "A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve, Térségi Övezeti Terv 3/10. sz. 
térképi mellékletéből a Pomáz Város belterületén jelzett „honvédelmi és katasztrófavédelmi 
terület” törlése" 
 

Indokolás: Lásd a T/13673/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Területfejlesztési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. május 12. 
 
 
 
 

Szabó György s.k., 
a Területfejlesztési   

bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

 bizottság elnöke 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 
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