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Az Országgyűlés 

 
 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

Gazdasági 
bizottságának 

 
Mezőgazdasági 
bizottságának 

Önkormányzati 
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő  a j á n l á s a 
 

egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket 
megállapító törvények szervezet-változással összefüggő módosításáról 

 szóló T/17643. törvényjavaslat  
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/17643/97. számú ajánlással!) 

 
 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, 
Gazdasági bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, valamint Önkormányzati bizottsága 
megvitatta az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket 
megállapító törvények szervezet-változással összefüggő módosításáról szóló, T/17643. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/17643/87-96, 98-116. számú 
módosító javaslatokat. 
 
 
 A T/17643/87. számú módosító indítványt az Előterjesztője visszavonta, ezért a 
javaslatot az ajánlás nem tartalmazza. 
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I. 
 
 

1. Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő – kapcsolódva Parragh Dénes 
képviselő T/17643/83. számú módosító javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 9. pontja) - a 
törvényjavaslat 9. §-ában a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: 
Bt.) 38/A. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/9. § A Bt. 38/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/  
 
„(3) Országos jelentőségű védett természeti [területen] és Natura 2000 területen, [és] 

továbbá vízbázis védőterületén az (1) bekezdésben felsorolt jogok az illetékes 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szakhatósági hozzájárulásával 
engedélyezhetők. Helyi jelentőségű védett természeti területen az annak fekvése szerinti 
települési önkormányzat jegyzőjének – a fővárosban a főjegyző – előzetes hozzájárulása 
szükséges. Az (1) bekezdésben felsorolt jogok egyéb kivett helyen is kizárólag a kivett hely 
jogosítottja előzetes hozzájárulásával gyakorolhatók. Szakhatósági hozzájárulás szükséges 
továbbá a termőföld jogszabályokban előírt védelme érdekében.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/91. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

2. Parragh Dénes képviselő – kapcsolódva a saját T/17643/83. számú módosító 
javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 9. pontja) - a törvényjavaslat 9. §-ában a Bt. 38/A. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/9. § A Bt. 38/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/  
 
„(3) Országos jelentőségű védett természeti területen [és], Natura 2000 területen, 

valamint vízbázis védőterületén az (1) bekezdésben felsorolt jogok az illetékes 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szakhatósági hozzájárulásával 
engedélyezhetők. Helyi jelentőségű védett természeti területen az annak fekvése szerinti 
települési önkormányzat jegyzőjének – a fővárosban a főjegyző – előzetes hozzájárulása 
szükséges. Az (1) bekezdésben felsorolt jogok egyéb kivett helyen is kizárólag a kivett hely 
jogosítottja előzetes hozzájárulásával gyakorolhatók. Szakhatósági hozzájárulás szükséges 
továbbá a termőföld jogszabályokban előírt védelme érdekében.” 
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Indokolás: Lásd a T/17643/108. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

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

 
 
 

3. Parragh Dénes képviselő - kapcsolódva a saját T/17643/40. számú módosító 
javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 16. pontja) - a törvényjavaslat 22. § (2) bekezdésében a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 110. § (13) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/22. § (2) A Kvt. 110. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki: / 
 
„(13) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben 

rendeletben állapítsa meg az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére kötelezett eljárásokat, a 
fizetendő díj mértékét és a [fizetésre vonatkozó egyéb] beszedésére, kezelésére, 
nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokat[;].” 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/101. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

4. Gulyás József képviselő – kapcsolódva dr. Orosz Sándor képviselő a T/17643/9. 
számú módosító javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 18. pontja) - a törvényjavaslat 24. §-
ában a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) új 15/A. § 
(2) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/24. § A Vgtv. a következő új alcímmel és a 15/A.-15/E. §-okkal egészül ki: 
 

„Vízkészletjárulék/ 
 
/(2) Az (1) bekezdés szerinti/ 
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„a) vízhasználó az, aki vízjogi  [engedélyköteles tevékenységet folytat, és e törvény, 

vagy egyéb jogszabály alapján nem mentesül a vízkészletjárulék fizetése alól,] engedély 
alapján vízhasználatot gyakorol vagy vízjogi engedélyben vízkészletet köt le, 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/92. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 

5. Gulyás József képviselő – kapcsolódva dr. Orosz Sándor képviselő a T/17643/9. 
számú módosító javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 18. pontja) - a törvényjavaslat 24. §-
ában a Vgtv. új 15/C. §-át új (6) bekezdéssel javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

/24. § A Vgtv. a következő új alcímmel és a 15/A.-15/E. §-okkal egészül ki: 
 

„Vízkészletjárulék/ 
 
„15/C. § (6) A vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség a vízhasználónál a jogerős vízjogi 

engedély kézhezvételével, üzemi fogyasztónál a vízfelhasználás megkezdésével keletkezik.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/96. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 

6. Gulyás József képviselő – kapcsolódva dr. Orosz Sándor képviselő a T/17643/9. 
számú módosító javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 18. pontja) - a törvényjavaslat 24. §-
ában a Vgtv. új 15/D. §-át új (6) bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

/24. § A Vgtv. a következő új alcímmel és a 15/A.-15/E. §-okkal egészül ki: 
„Vízkészletjárulék/ 
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„15/D. § (6) A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott adásvételre vagy 
kisajátításra fordított pénzösszeg a befizetett vízkészletjárulékból visszaigényelhető.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/95. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

7. Parragh Dénes képviselő - kapcsolódva a saját T/17643/23. számú módosító 
javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 22. pontja) - a törvényjavaslat 29. § (1) bekezdésében a 
védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. 
törvény (a továbbiakban: Vsztv.) 4. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/29. § (1) A Vsztv. 4. §-a (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(2) A [környezetvédelmi és területfejlesztési] természetvédelemért felelős miniszter 

hozzájárulásával a kisajátítás kérése mellőzhető a tájidegen fafajú, mesterséges vagy rontott 
erdők, továbbá fokozott védettség alatt nem álló növény- és állatfaj élőhelyéül szolgáló szántó, 
kert, szőlő és gyümölcsös művelési ágú, továbbá – elhelyezkedésénél fogva – csekélyebb 
jelentőségű természeti értékkel rendelkező földterületek (pl. szántó közé ékelődött erdőfolt, 
periférikus, erősen zavart területek) esetén, amelyekre a felügyelőség az érintett földterületre 
egyébként irányadó védelmi szabályoknál szigorúbb – a természeti károk bekövetkezésének 
megelőzésére alkalmas – korlátozást állapíthat meg.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 26. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/106. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért  
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8. Parragh Dénes képviselő - kapcsolódva a saját T/17643/38. számú módosító 
javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 24. pontja) - a törvényjavaslat 32. §-ában a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 6. § (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

„A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása  
 

32. §”  
 

/A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 6. §-ának (4) 
és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:/  

 
„6. § (5) A településrendezési terv tartalmazza a[z] tervezési területen található egyedi 

tájértékek [jegyzékét] felsorolását.”” 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/100. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 

9. Gulyás József képviselő – kapcsolódva Parragh Dénes képviselő T/17643/37. 
számú módosító javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 26. pontja) - a törvényjavaslat 35. §-
ában a Tvt. 18. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/35. § A Tvt. 18. §-ának (2) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(3) Természeti területen – a jogszerűen beépített területek, valamint vízjogi engedéllyel 

rendelkező építmények kivételével – tilos a természetes és természetközeli állapotú 
vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak partjától számított 100 
méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új építmények elhelyezése. A hajózást, a 
halastavakon a halászati hasznosítást szolgáló létesítmények elhelyezésére a külön 
jogszabályban meghatározott módon és esetben, a felügyelőség hozzájárulásával [21. § (3) 
bekezdés b) pont] kerülhet sor.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/94. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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10. Parragh Dénes képviselő - kapcsolódva a saját T/17643/35. számú módosító 

javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 29. pontja) - a törvényjavaslat 37. §-ában a Tvt. 24. § 
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/37. § A Tvt. 24. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
„(2) A miniszter rendeletben nyilvánítja védetté, illetve fokozottan védetté a természeti 

értéket  [(így például: vadon élő szervezetet, életközösséget)], továbbá fokozottan védetté a 
területet. Amennyiben a területen védett régészeti lelőhely van, a védetté nyilvánításhoz a 
nemzeti kulturális örökség miniszterének egyetértése szükséges. A miniszter rendeletben 
határozza meg az európai közösségi [irányelvekben] jogi aktusokban meghatározott védettségi 
kategóriába, illetve nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény- és állatfajok közül 
azokat, amelyek kiemelt oltalma szükséges, és az e fajokra vonatkozó részletes szabályokat. A 
miniszter rendeletben a védett élő szervezet meghatározott fejlődési szakaszának, alakjának, 
állapotának vagy származékának kiemelt természeti oltalmát feloldhatja, ha annak fenntartását 
természetvédelmi szempontok nem indokolják.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/99. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért  

 
 
 

11. Parragh Dénes képviselő - kapcsolódva a saját T/17643/34. számú módosító 
javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 30. pontja) - a törvényjavaslat 38. § (1) bekezdésében a 
Tvt. 25. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/38. § (1) A Tvt. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(1) Védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet. A védetté nyilvánítás előkészítése a 

javaslat alapján, vagy hivatalból indul meg.”  
 

Indokolás: Lásd a T/17643/104. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja  
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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12. Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő - kapcsolódva dr. Pap János képviselő 
T/17643/77. számú módosító javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 37. pontja) - a 
törvényjavaslat 40. §-át – a Tvt. 38. § (1) bekezdés j) pontját érintően – új (3) bekezdéssel 
javasolja kiegészíteni: 
 

„40. § (3) A Tvt. 38.§-ának (1) bekezdése következő j) ponttal egészül ki:
 
[Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen]  
 
j) járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek 

végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre 
feljogosított – személyek járművei kivételével.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/90. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 

13. Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő – kapcsolódva Parragh Dénes 
képviselő T/17643/48. számú módosító javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 38. pontja) – a 
törvényjavaslat 41. §-ában a Tvt. 39. § (1) bekezdés e) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 

/41. § A Tvt. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
/39. § (1) Országos jelentőségű védett természeti területre közvetlen kihatással lévő vagy 

azt közvetlenül érintő más hatósági eljárás során a felügyelőség szakhatóságként működik 
közre, így különösen: 

 
„e) [külön törvényben meghatározott esetben] az erdészeti, vadászati, halászati 

hatósági eljárásokban;” 
 
Indokolás: Lásd a T/17643/89. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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14. Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő – kapcsolódva Parragh Dénes 
képviselő T/17643/48. számú módosító javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 38. pontja) – a 
törvényjavaslat 41. §-ában a Tvt. 39. § (1) bekezdés f) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 

/41. § A Tvt. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
/39. § (1) Országos jelentőségű védett természeti területre közvetlen kihatással lévő vagy 

azt közvetlenül érintő más hatósági eljárás során a felügyelőség szakhatóságként működik 
közre, így különösen: 

 
„f) bányatelek megállapításának, módosításának, az ásványi nyersanyag feltárására, 

kitermelésére, valamint a meddőhányó hasznosítására, a kitermelés szünetelésére, a bánya 
bezárására vonatkozó műszak üzemi tervek és a tájrendezési terv jóváhagyásának, továbbá a 
bányászati létesítmények építésének és üzembe helyezésének engedélyezésekor, kivéve, ha a 
tevékenység környezeti hatásvizsgálat- vagy egységes környezethasználati engedély-köteles;” 

 
Indokolás: Lásd a T/17643/88. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja

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

 
 
 

15. Parragh Dénes képviselő - kapcsolódva a saját T/17643/47. számú módosító 
javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 39. pontja) - a törvényjavaslat 43 §-ában a Tvt. 41. § 
(1) bekezdésének a következő módosítását javasolja:  

 
/43. § A Tvt. 41. §-ának (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:/  
 
„(1) A tulajdonos, vagyonkezelő, használó köteles tűrni a természetvédelmi hatóságnak, 

az igazgatóságnak, illetve a természetvédelmi kezelést ellátó szervnek a védett természeti érték 
[és], terület, valamint egyedi tájérték oltalma, tudományos megismerése, bemutatása érdekében 
végzett tevékenységét, így különösen a természetvédelmi érték, vagy egyedi tájérték 
megközelítését, bemutatását, őrzését, állapotának ellenőrzését, és a hatósági tájékoztató, 
valamint eligazító táblák elhelyezését.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/107. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja

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

 
 
 

16. Dr. Latorcai János képviselő – kapcsolódva Parragh Dénes képviselő T/17643/45. 
számú módosító javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 41. pontja) - a törvényjavaslat 46. §-
ában a Tvt. 51. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/46. § (1) A Tvt. 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
„51. § (1) A [Minisztérium] miniszter engedélye szükséges  
a) barlang, barlangszakasz hasznosításához, illetve a hasznosítási mód 

megváltoztatásához;  
b) barlang, barlangszakasz kiépítéséhez;  
c) barlangi képződmények kimentéséhez, hasznosításához, értékesítéséhez, külföldre 

juttatásához.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/98. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja

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

 
 
 

17. Parragh Dénes képviselő - kapcsolódva a saját T/17643/59. számú módosító 
javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 44. pontja) - a törvényjavaslat 51. §-ában a Tvt. 74. §-
ának a következő módosítását javasolja: 
 

/51. § A Tvt. 74. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 

„74. § (1) Védett állatfaj egyede [kártételeinek] kártételének megelőzéséről, illetve 
csökkentéséről a kártétellel érintett ingatlan tulajdonosa, illetve használója a tőle elvárható 
módon és mértékben gondoskodik.  

 
(2) Riasztási módszerek alkalmazása, illetve – kivételes esetben – a túlszaporodott 

állomány egyedeinek befogása vagy gyérítése [csak] a felügyelőség engedélyével és 
felügyeletével végezhető.  
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(3) A felügyelőség szükség esetén vagy a tulajdonos, [használó] kérésére [gondoskodik] 

közreműködik a riasztásban, befogásban, gyérítésben vagy gondoskodik az e tevékenységekben 
kellő szakértelemmel rendelkező szerv bevonásáról. A felügyelőség saját kezdeményezése 
esetén az ebből eredő költségeket maga viseli. Ha a felügyelőség beavatkozásával a tulajdonos[, 
használó] kérésének tett eleget, a költségek viselésére a közöttük létrejött megállapodás az 
irányadó.  

 
(4) A felügyelőség kártalanítást fizet, ha a védett állatfaj egyedének kártétele azért 

következett be, mert indokolatlanul
a) [indokolatlanul] nem engedélyezte riasztási módszer alkalmazását vagy a 

túlszaporodott állomány egyedeinek befogását, gyérítését;  
b) [indokolatlanul] nem teljesítette a (3) bekezdésben meghatározott kérést.  
 
[A felügyelőséget m]Más esetben [kártalanítási kötelezettség nem terheli] az ingatlan 

tulajdonosa maga viseli a kárt.” 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat ismertetése során a joggyakorlatnak megfelelő jelölést alkalmaztunk. 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/102. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

18. Parragh Dénes képviselő - kapcsolódva a saját T/17643/58. számú módosító 
javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 46. pontja) - a törvényjavaslat 52. §-ában a Tvt. 76. § 
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/52. § A Tvt. 76. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
„(2) A szakhatósági közreműködésre – külön [jogszabályban] törvényben 

meghatározott eljárások kivételével – harminc nap áll rendelkezésre, amely egy alkalommal, 
további tizenöt nappal meghosszabbítható.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/103. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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



 12

 
19. Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő - kapcsolódva Parragh Dénes 

képviselő T/17643/18. és /20. számú módosító javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 49. 
pontja) - a törvényjavaslat 54. §-ában a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 64. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 

/54.§ A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. 
törvény 64. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/  

 
„(1) A vadász  
a) a vadászjegyet vagy a vadászati engedélyt (a továbbiakban együtt: engedély)  
b) az egyéni lőjegyzéket,  
c) az e törvényben írt vadfaj vadászata esetén az azonosítójelet, továbbá  
d) a vadászlőfegyver-tartási engedélyt, vagy ragadozó madárral való vadászatra jogosító 

engedélyt, vagy a vadászíjtartási engedélyt a vadászat alkalmával köteles állandóan magánál 
tartani, és azt a jogosult, a hivatásos vadász, a vadászati hatóság, a rendőri szerv, valamint a 
természetvédelmi hatóság[, illetőleg védett természeti területen a Természetvédelmi 
Őrszolgálat tagjának] felhívására bemutatni.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 21. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/112. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

20. Devánszkiné dr. Monár Katalin képviselő - kapcsolódva Parragh Dénes képviselő 
T/17643/86. számú módosító javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 58. pontja) - a 
törvényjavaslat 66. §-ában a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Fbtv.) 12. § e) pontjának az 
elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása 
értelemszerűen változik): 
 

/66. § Az Fbtv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
/12. § A Természetvédelmi Őrszolgálat tagja (a továbbiakban: természetvédelmi őr) az 

igazgatóság működési területén jogosult és köteles:/  
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„[e) védett természeti területen a vadász vadászjegyét, egyéni lőjegyzékét, 

vadászlőfegyver-tartási engedélyét, ragadozó madárral vadászatra jogosító engedélyét, 
vadászíj-tartási engedélyét, valamint az elejtett vad azonosító jelét, továbbá halász és 
horgász esetében a halászatra, illetve a horgászatra jogosító okmányokat, valamint a 
fogási naplót ellenőrizni;]” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 20. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/113. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

21. Dr. Orosz Sándor, Hajdu László, Jauernik István, Parragh Dénes és Fetser 
János képviselő - kapcsolódva Parragh Dénes képviselő a T/17643/22. számú módosító 
javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 59. pontja) - a törvényjavaslat 71. §-ában a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 26. § (3) és 
(4) bekezdésének a módosítását, valamint új (5) és (6) bekezdéssel történő kiegészítését 
javasolja: 
 

/71. § A Hgt. 26. §-ának (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:/ 

 
„(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot 

követően a közszolgáltató – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék[ról] 
adók módjára történő behajtását a települési önkormányzat[ot értesíti] jegyzőjénél 
kezdeményezi.  

 
(4) A[z értesítés alapján a] települési önkormányzat jegyzője – a kezdeményezés 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül – a külön jogszabályban meghatározottak szerint 
[haladéktalanul] intézkedik a díjhátralék, késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása 
érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a közszolgáltatónak az ezzel 
kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a települési önkormányzat jegyzője nyolc napon 
belül átutalja a közszolgáltatónak.” 

 
(5) Ha a közszolgáltatást igénybevevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a 

vele szemben lefolytatott behajtás eredménytelen a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a 
felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől kell behajtani. Közös 
tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges. 
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(6) A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a települési 

önkormányzat jegyzője – a behajtás eredménytelenségét követő nyolc napon belül – igazolást 
ad a közszolgáltatónak.” 
 

Megjegyzés: A javaslat elfogadása esetén a felvezető szöveg is módosítást igényel. 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/111. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

22. Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva Parragh Dénes képviselő a T/17643/64. 
számú módosító javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 65. pontja) - a törvényjavaslat 79. §-
ában a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és 
vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről 
és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: VTT tv.) 10. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/79. § A VTT tv. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
„(1) A VTT vonalas létesítményeinek (tározógát, csatorna) az előzetes vizsgálati 

eljáráshoz [Kormány által meghatározott tartalmú] külön jogszabály szerint szükséges 
dokumentáció, örökségvédelmi hatástanulmány, valamint a területrendezési tervtanulmány 
alapján 1:10 000 méretarányú helyszínrajzon elfogadott és kijelölt 200 méter szélességű 
területsávjában a Magyar Államot – termőföld esetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. 
törvényben megjelölt más jogosultakat megelőzően – elővásárlási jog illeti meg a nyomvonalon 
található földrészletek tekintetében.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/109. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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23. Gulyás József képviselő – kapcsolódva Parragh Dénes képviselő T/17643/24. 
számú módosító javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 67. pontja) - a törvényjavaslat 81. §-
ában a VTT tv. 12. § (1) bekezdésének a módosítását és a (2) bekezdésének az elhagyását 
javasolja: 
 

/81. § A VTT tv. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: / 
„12. § [(1)] A felügyelőség hatósági döntésének kialakítása előtt – a VTT 

közérdekűségére, a környezet- és természetvédelmi, valamint örökségvédelmi érdekekre, 
továbbá az árvízi biztonság[,] és a területfejlesztés előre jelzett gazdasági és társadalmi hatására 
is figyelemmel – az egységes megoldási [javaslatot ad a tervezéshez] javaslat kialakítása 
érdekében folyamatosan konzultál a tervezővel, illetve a beruházóval.  

[(2) A felügyelőség határozata ellen az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez lehet fellebbezni.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/93. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

24. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 85. §-ának – a VTT. 19. § (1) 
bekezdése c) pontját érintően – az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 „[85. § A VTT tv. 19. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:  
 

 [Az (1) bekezdés alkalmazásában az eljárás szakaszai:]  
„c) örökségvédelmi hatástanulmány benyújtása,”]” 

 
Indokolás: Lásd a T/17643/115. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
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25. Dr. Orosz Sándor, Parragh Dénes, Hajdu László és Fetser János képviselő - 
kapcsolódva Parragh Dénes képviselő a T/17643/61. számú módosító javaslatához (a 
T/17643/97. sz. ajánlás 69. pontja) - a törvényjavaslat 88. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  

 
„Záró rendelkezések  

 
88. §  

 

(1) Ez a törvény – a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott kivétellel – a kihirdetését 
követő 30. napon lép hatályba[, rendelkezéseit – ha jogszabály másként nem rendelkezik –  
a folyamatban lévő eljárásokban]. A törvény rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult 
ügyekben kell alkalmazni, azzal, hogy a törvény eljárásjogi rendelkezéseit a törvény 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/110. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
 

26. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 88. § (4) bekezdésének a 
következő kiegészítését javasolja: 
 

„(4) A törvény hatályba lépésével egyidejűleg a Vgtv. 15. §-ának (9) bekezdése, a Hgt. 
48. §-át megelőző cím, 48. §-a, 56.§-ának (8) bekezdése és 59.§-a (1) bekezdésének m) pontja, 
valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 
122. §-ának (23) bekezdése hatályát veszti. Hatályát veszti továbbá az államszervezetre 
vonatkozó egyes törvények, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról, az egészségügyről, valamint a 
halászatról és a horgászatról szóló törvények módosításáról szóló 1999. évi CXIX. törvény 21. 
§-a, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. 
törvény 94. §-ának (2) bekezdése, egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs 
módosításáról szóló 2001. évi LV. törvény 6. §-a, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény módosításáról szóló 2003. évi LI. törvény 1. §-ának (3) bekezdése, a Tisza-völgy árvízi 
biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló 
program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 
2004. évi LXVII. törvény 20. §-ának (2) bekezdése, valamint a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi 
LIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXVI. törvény 14. §-a, 21. §-a és 23. §-a.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/116. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
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27. Parragh Dénes képviselő - kapcsolódva a saját T/17643/25. számú módosító 

javaslatához (a T/17643/97. sz. ajánlás 73. pontja) - a törvényjavaslat 89. §-át új (5) 
bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 
 

”89. § (5) A Vszt. 6. §-a (2) bekezdésében, 8. §-ában, 9. §-a (2) bekezdésében a 
„környezetvédelmi és területfejlesztési” szövegrész helyébe a „természetvédelemért felelős” 
szövegrész lép.” 
 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/105. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért  

 
 

28.A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslatban az alábbi nyelvtani és 
jogtechnikai pontosítások átvezetését javasolja: 
 
 
 1. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat címének a következő módosítását 
javasolja: 
 

„2005. évi ……..törvény 
 

egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító 
törvények [szervezet-változással] szervezetváltozással összefüggő módosításáról” 
 
 
 
 2. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában az Fkbt. 12/C. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § Az Fkbt. 12/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 „(1) A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi 
XCIII. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott azon földrészlet vonatkozásában, 
amelynek részarány-földalapba történő kijelöltsége megszűnt, az [FM hivatal] FM-hivatal 
megállapítja azoknak a személyeknek a körét és – a ki nem elégített AK-igénynek megfelelő – 
jogosultságuk mértékét, akik a terület kisajátításakor a kártalanításra jogosultak. A jogosultak 
nevét és jogosultságuk mértékét az FM hivatal közli az illetékes körzeti földhivatallal és a 
működési terület alapján érintett nemzeti park igazgatósággal (a továbbiakban: igazgatóság) is.” 
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 3. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 6. §-ában a Bt. 20. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

 „(6) Nem kell bányajáradékot fizetni  
 a) a növelt hatékonyságú művelési eljárások alkalmazásával kitermelt kőolaj és az ezzel 

együtt kitermelt olajkísérő földgáz mennyisége, továbbá 
 b) a vizek kártételei elleni védelem és védekezés céljából szükséges kitermelés és a 
kitermelt ásványi [nyersanyag felhasználás] nyersanyag-felhasználás, közcélú vízilétesítmények 
építése után.” 
 
 
 
 4. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 21. § (1)-(2) bekezdéseinek a 
következő módosítását javasolja: 
 

 „21. § (1) A Kvt. 110. §-a (7) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [Felhatalmazást kap a [Kormány] kormány, hogy] 
 

„b) meghatározza a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek 
feladat- és hatáskörét;” 

 
(2) A Kvt. 110. §-a (7) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
[Felhatalmazást kap a [Kormány] kormány, hogy] 

 
„d) meghatározza a környezetvédelmi biztosíték adására köteles, továbbá a 

környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezhető tevékenységek körét, továbbá szabályozza a 
biztosíték formáját és mértékét, felhasználásának feltételeit, elszámolásának és nyilvántartásának 
szabályait, továbbá a környezetvédelmi biztosítás, illetve a környezetvédelmi céltartalékképzés 
szabályait;”” 
 
 
 
 5. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 25. §-ában a Vgtv. 20. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 „(4) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles tűrni, hogy a földrészlet fekvése 
szerint illetékes vízügyi hatóság határozata alapján az ingatlanát árvízi tározóként kijelöljék. Az 
árvízi tározó területének kijelöléséhez szükséges feltételeket a [Kormány] kormány 
rendeletben határozza meg.” 
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 6. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 26. §-ában a Vgtv. 24. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 „(5) A nagyvízi mederre, a parti sávra, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett 
területekre, azok használatára, hasznosítására, a víziállásokra vonatkozó előírásokat és 
korlátozásokat, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével 
kapcsolatos kártalanítási eljárás szabályait a [Kormány] kormány rendeletben állapítja meg.” 
 
 
 
 7. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 27. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 „27. § A Vgtv. 45. §-ának (7) bekezdése a következő l) és m) pontokkal egészül ki: 
 
 [Felhatalmazást kap a [Kormány] kormány] 
 
 „l) a vízügyi őrszemélyzet [(gát, csatorna, meder- és tározó őrök)] (gát-, csatorna-, 
meder- és tározó őrök) feladat- és hatáskörének; 
 m) a vízkárelhárítás finanszírozási és elszámolási rendjének, továbbá a vízkárelhárításban 
foglalkoztatottak díjazásának” 

 
[rendeletben történő megállapítására.]” 

 
 
 
 8. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 33. §-ában a Tvt. 7. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 „(4) A tájvédelemre vonatkozó előírások érvényesítése érdekében a [Kormány] 
kormány által rendeletben meghatározott és a (2) bekezdésben foglalt tevékenységekkel, 
valamint az egyedi tájértékekkel kapcsolatos eljárásokban a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) szakhatóságként 
működik közre.” 
 
 
 
 9. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 44. §-ában a Tvt. 44. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 „(6) A védett növény- és állatfajok védelmére, tartására, bemutatására, hasznosítására 
vonatkozó részletes szabályokat, feltételeket a [Kormány] kormány rendeletben állapítja meg.” 
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 10. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 47. §-ában a Tvt. 57. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 „(2) Az igazgatóságok feladat- és hatáskörét a [Kormány] kormány, működési területét 
a miniszter rendeletben állapítja meg.” 
 
 
 

 11. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 49. §-ában a Tvt. 59. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 „(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott keretek között a Természetvédelmi 
Őrszolgálatra vonatkozó részletes szabályokat a [Kormány] kormány rendeletben állapítja 
meg. A Természetvédelmi Őrszolgálat szolgálati szabályzatát a miniszter rendeletben határozza 
meg.” 
 
 
 

 12. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 50. §-ában a Tvt. 73. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 „(2) Az (1) bekezdésben foglalt veszélyt jelentő tevékenységek, továbbá a veszélyes 
anyagok körét, valamint a biztosíték formáját és mértékét, felhasználásának feltételeit, 
elszámolásának és nyilvántartásának szabályait, továbbá a környezetvédelmi biztosítás 
szabályait a [Kormány] kormány rendeletben állapítja meg.” 
 
 
 

 13. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 74. §-ában a Hgt. 47. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 „(2) A biztosíték formáját és mértékét, felhasználásának feltételeit, elszámolásának és 
nyilvántartásának szabályait, továbbá a környezetvédelmi biztosítás szabályait a [Kormány] 
kormány rendeletben állapítja meg.” 
 
 
 

 14. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 76. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 „76. § A Hgt. 59. §-a (1) bekezdésének n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[Felhatalmazást kap a [Kormány] kormány, hogy rendeletben szabályozza:] 
 

 „n) a biztosíték formáját és mértékét, felhasználásának feltételeit, elszámolásának és 
nyilvántartásának szabályait, továbbá a környezetvédelmi biztosítás szabályait;”” 
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 15. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 79. §-ában a VTT tv. 10. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /79. § A VTT tv. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 „(1) A VTT vonalas létesítményeinek (tározógát, csatorna) az előzetes vizsgálati eljárás 
[Kormány] kormány által meghatározott tartalmú dokumentáció, örökségvédelmi 
hatástanulmány, valamint a területrendezési tervtanulmány alapján 1:10 000 méretarányú 
helyszínrajzon elfogadott és kijelölt 200 méter szélességű területsávjában a Magyar Államot – 
termőföld esetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényben megjelölt más jogosultakat 
megelőzően – elővásárlási jog illeti meg a nyomvonalon található földrészletek tekintetében.” 
 
 
 

 16. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 24. §-ában a Vgtv. 15/A. § (2) 
bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 „a) vízhasználó az, aki vízjogi engedélyköteles tevékenységet folytat, és e törvény[,] 
vagy egyéb jogszabály alapján nem mentesül a vízkészletjárulék fizetése alól,” 
 
 
 

 17. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 24. §-ában a Vgtv. 15/B. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 „[15/B §.] 15/B § (1) A vízhasználónak a vízkészletjárulékot 
 [a)] a) 3,90 forint/m3 alapjárulék, 
 [b)] b) ha a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget – az egyes külön megjelölt 
időszakra is tekintettel – 10%-nál nagyobb mértékben túllépi, a teljes többletmennyiség után 7,80 
forint/m3 alapjárulék, 
 [c)] c) ha a vízjogi engedélyköteles a tevékenységet engedély nélkül folytatja (a 
továbbiakban: engedély nélküli vízhasználat), 25,00 forint/m3 alapjárulék figyelembevételével, a 
befizetés összegét meghatározó, külön jogszabályban előírt – az igénybe vett vízmennyiség 
meghatározásának módjától, a vízhasznosítás és a vízkészlet jellegétől, továbbá az adott térség 
vízkészlet-gazdálkodási helyzetétől függő – szorzószámok alkalmazásával, a ténylegesen igénybe 
vett vízmennyiség  
 alapján kell kiszámítania.” 
 
 
 

 18. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 24. §-ában a Vgtv. 15/B. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 „(3) A vízhasználó a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség 80%-a után köteles az 
[15/B §] (1) bekezdés [a)] a) pontjában meghatározott alapjárulék figyelembevételével – a 
[15/B] §-ban meghatározottak szerint – a vízkészletjárulékot kiszámítani, ha az általa igénybe 
vett víz mennyisége a vízjogi engedélyben megjelölt mennyiség 80%-át nem éri el.” 
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 19. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 24. §-ában a Vgtv. 15/C. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 „(3) A vízhasználónak az [15/C. §] (1) bekezdés [b) és f)] b) és f) pontjaiban megjelölt 
mentesség megállapítását az ok bekövetkezésétől számított hatvan napon belül az illetékes 
vízügyi hatóságtól kell kérnie. Hatvan nap után a mentességre hivatkozni nem lehet.” 
 
 
 
 20. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 24. §-ában a Vgtv. 15/C. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 „(5) A [vízkészletjárulék fizetésre] vízkészletjárulék fizetésére kötelezett köteles 
fizetési kötelezettségét annak keletkezésétől – vízhasználónál a vízjogi engedély 
kézhezvételétől, üzemi fogyasztónál a vízfelhasználás megkezdésétől – számított 15 napon 
belül az illetékes vízügyi hatóságnak – az e célra készített nyomtatványon – bejelenteni 
(bejelentkezés).” 
 
 
 
 21. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 41. §-ában a Tvt. 39. § (1) 
bekezdése f) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 „f) bányatelek megállapításának, módosításának, az ásványi nyersanyag feltárására, 
kitermelésére, valamint a meddőhányó hasznosítására, a kitermelés szünetelésére, a bánya 
bezárására vonatkozó műszak üzemi tervek és a tájrendezési terv jóváhagyásának, továbbá a 
bányászati létesítmények építésének és üzembe helyezésének engedélyezésekor, kivéve, ha a 
tevékenység hatásvizsgálat- vagy egységes környezethasználati [engedély-köteles] 
engedélyköteles;” 
 
 
 
 22. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 48. §-ában a Tvt. 58. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 „(2) A Minisztérium [első fokú] elsőfokú döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A 
határozat felülvizsgálatát az ügyfél a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól 
kérheti.” 
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 23. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 59. §-ában a Hhtv. 26. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /59. § A Hhtv. 26. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 „(1) A halgazdálkodási tervet – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az [első fokú] 
elsőfokú halászati hatóság hagyja jóvá. A halgazdálkodási terv jóváhagyásához a felügyelőség 
szakhatósági hozzájárulása szükséges. A helyi jelentőségű védett természeti területen a jegyző, 
a fővárosban a főjegyző szakhatósági hozzájárulása szükséges.” 
 
 
 
 24. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 66. §-ában az Fbtv. 12. § e) 
pontjánaka következő módosítását javasolja: 
 
 „e) védett természeti területen a vadász vadászjegyét, egyéni lőjegyzékét, 
vadászlőfegyver-tartási engedélyét, ragadozó madárral vadászatra jogosító engedélyét, 
[vadászíj-tartási] vadászíjtartási engedélyét, valamint az elejtett vad azonosító jelét, továbbá 
halász és horgász esetében a halászatra, illetve a horgászatra jogosító okmányokat, valamint a 
fogási naplót ellenőrizni;” 
 
 
 
 25. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 88. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 „(4) A törvény [hatályba lépésével] hatálybalépésével egyidejűleg a Vgtv. 15. §-ának 
(9) bekezdése, a Hgt. 48. §-át megelőző cím, 48. §-a, 56.§-ának (8) bekezdése és 59.§-a (1) 
bekezdésének m) pontja, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. 
évi CXXXV. törvény 122. §-ának (23) bekezdése hatályát veszti.” 
 
 

Indokolás: Lásd a T/17643/114. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
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II. 
 

A Gazdasági bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője állásfoglalásai a T/17643/97. 
számú ajánlás pontjainak sorrendjében: 
 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
48. nem támogatja nem ért egyet 
49. nem támogatja nem ért egyet 
58. nem támogatja nem ért egyet 
73 nem támogatja nem ért egyet 

 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
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