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2005. évi . . . . törvény

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003 . évi XXVII törvény módosításáról

1.§

2.§

Ez a törvény a kihirdetését követő 8 . napon lép hatályba .

KÉPVISELŐI ŐNÁLLŐ INDÍTVÁNY

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003 . évi XXVI. törvény az alábbi 14/A . §-szal
és az azt megelőző alábbi címmel egészül ki :

"Kulturális örökség szempontjából országos jelentőségű terület övezete

14/A. § Kulturális örökség szempontjából országos jelentőségű terület övezetben a
kulturális örökségvédelmi, valamint a természet- és tájvédelmi hatóságot az engedélyezési
eljárásba szakhatóságként az alábbi esetekben be kell vonni :

a) közlekedési vonalas infrastruktúra céljára közlekedési terület kialakításához,
b) logisztikai központ és bevásárlóközpont telepítéséhez,
c) erdő művelési ágának megváltoztatásához vagy erdőtelepítéshez,
d) jelentős magasságú építmény (torony, siló, tartály, technológiai rendszer) létesítéséhez,
e) beépítésre nem szánt területen építmény létesítéséhez,
f) a természeti adottságoknak, a táj jellegének vagy a gazdálkodási hagyományoknak
megfelelő művelési ág megváltoztatásához,
g) külfejtéses bánya üzemeltetéséhez,
h) új nagy-, közép- és kisfeszültségű vezeték, valamint termékvezeték elhelyezéséhez ."



Budapest, 2005 . március

Indokolás

Az Országgyűlés 2003 . április 28-án fogadta el az Országos Területrendezési Tervről szóló
törvényt. Az előterjesztő Miniszterelnöki Hivatal által az Országgyűlésnek benyújtott
javaslatban még szerepelt a „Kulturális örökség szempontjából országos jelentőségű terület
övezete" cím valamint a hozzá tartozó szabályozás . Sajnálatos módon a Területfejlesztési
bizottság által benyújtott bizottsági módosító javaslatot - mely a fenti címnek és a
hozzátartozó §-nak az elhagyására tett indítványt - mind az előterjesztő, mind a kormánypárti
képviselők támogatták, így az az elfogadott törvényben már nem szerepel .
Egy évtizedekkel ezelőtt készült kutatási jelentés szerint a Kőszegszerdahely-Ják-
Szombathely és az osztrák határ területén 1200-1700 millió m3 6,877 kj/kg fűtőértékű
lignitvagyon található. Ez a terület egyúttal évezredek óta lakott pannon kulturtáj, a Közép-
Európára jellemző etnikai sokszínűséggel . Egyedülállóak a táj természeti értékei, országosan
is kiemelkedő régészeti és építészeti örökségei, amint arra a Savaria Múzeum
szakembergárdája is rávilágított kutatási anyagában . Ezek tények, és ez a tájegység akkor is a
kulturális örökség kiemelt területe, ha a Parlament kormánypárti többsége ezzel nem kívánt
foglalkozni a törvény végleges elfogadása során, amikor törölte a benyújtott
törvényjavaslatban még szereplő 15 . §-t .
A lignitvagyonra épülő esetleges erőmű-beruházás okozta hatalmas méretű tájseb
következményeként nagy valószínűséggel megsemmisülne a térség növényzete és állatvilága .
A talaj újra termővé tétele évtizedes munka lenne, hatalmas anyagi ráfordítással . A felszín
roncsolásának későbbi rekultivációját a bányajáradék 5%-ból az elképzelések szerint egy off-
shore cég biztosítaná. Az eredeti élővilág és a tájkép visszaállításának mikéntjéről pedig
fogalma sincsen senkinek, eddig ez sehol a világon nem volt sikeres .
Az 1000 MW-os erőmű 150 m magas kéménye 100 km átmérőjű körben hintené szét a
mérgező gázokat. Jó szűrőkkel a szakértő szerint 2300 t6km2/év pernye kerülne a levegőbe
100 éven át.
Az uralkodó ÉNY-i széliránnyal szállított szennyező anyagok nemcsak a magyar oldali sűrűn
lakott területeinket, de Burgenlandot is szennyezné .

A külszíni lignit bánya és az erőműépítés Vas megye teljes történelmét tekintve is a
legjelentősebb természeti-táji károsítást okozná, amelyet minden lehetséges jogi eszközzel
meg kell akadályozni. Ezt a célt szolgálja az a képviselői önálló indítvány is .
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