
T/17644/46. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Környezetvédelmi 

bizottságának 
Gazdasági bizottságának 

 
 

Mezőgazdasági bizottságának 
 
 

a j á n l á s a 
 

egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket 
megállapító törvények európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetéssel 

összefüggő módosításáról szóló T/17644. számú törvényjavaslat 
 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként, 
Gazdasági bizottsága valamint Mezőgazdasági bizottsága megvitatta a egyes 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító 
törvények európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetéssel összefüggő 
módosításáról szóló, T/17644. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/17644/5-45. számú módosító javaslatokat. 
 
 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. 

 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. 

__________ 
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 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. 
 
 

1.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 12. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "12. § (1) A környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok gyakorlása és 
kötelezettségek teljesítése céljából a közfeladatot ellátó szervek mindenki számára lehetővé 
teszik a [környezet és az egészség lényeges összefüggéseinek, a környezetkárosító 
tevékenységek és azok fontosságának megismerését] környezetre vonatkozó tényeknek, 
adatoknak, így különösen a környezet állapotának, a környezetterhelés és környezethasználat 
a környezetszennyezettség mértékének, a környezetvédelmi tevékenységnek, terveknek és 
programoknak, valamint a környezet emberi egészségre gyakorolt hatásainak a 
megismerésére." 
 

T/17644/20. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

2.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "12. § (1) A környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok gyakorlása és 
kötelezettségek teljesítése céljából a közfeladatot ellátó szervek mindenki számára lehetővé 
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teszik a környezet és az egészség [lényeges] összefüggéseinek, a környezethasználó és a 
környezetkárosító tevékenységek és azok fontosságának megismerését." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

3.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "12. § (1) A környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok gyakorlása és 
kötelezettségek teljesítése céljából a közfeladatot ellátó szervek mindenki számára lehetővé 
teszik a környezet és az egészség lényeges összefüggéseinek, a környezethasználó és a 
környezetkárosító tevékenységek és azok fontosságának megismerését." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

4.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "12. § (1) A környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok gyakorlása és 
kötelezettségek teljesítése céljából a közfeladatot ellátó szervek mindenki számára lehetővé 
teszik a környezet és az egészség [lényeges] összefüggéseinek, a környezetkárosító 
tevékenységek és azok fontosságának megismerését." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Mindenkinek joga van a [külön jogszabályban meghatározott környezeti 
információkat – mint közérdekű adatokat – megismerni] környezetre vonatkozó 
tényeknek, adatoknak – mint közérdekű adatoknak -, így különösen a környezet állapotának, a 
környezetterhelés és környezethasználat a környezetszennyezettség mértékének, a 
környezetvédelmi tevékenységnek, terveknek és programoknak, valamint a környezet emberi 
egészségre gyakorolt hatásainak a megismerésére." 
 

T/17644/15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

6.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Mindenkinek joga van a [külön jogszabályban meghatározott] környezeti 
információkat – mint közérdekű adatokat – megismerni." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

7.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Mindenkinek joga van a [külön jogszabályban meghatározott] környezeti 
információkat és adatokat – mint közérdekű adatokat – megismerni." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

8.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) Az állami szervek, az önkormányzatok – kivéve a bíróságok és a jogalkotó 
szervek e minőségükben –, a környezethez kapcsolódó kötelezettséget, feladatot teljesítő vagy 
közszolgáltatást nyújtó, illetve az egyéb közfeladatot ellátó szervek vagy személyek (a 
továbbiakban: környezeti információval rendelkező szerv) feladatkörükben kötelesek a 
környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, 
[igény esetén a rendelkezésére álló] az így szerzett adatokat, környezeti információt 
hozzáférhetővé tenni, rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti információk [külön 
jogszabályban meghatározott körét], illetve a birtokában levő vagy a számára tárolt 
információk jegyzékét elektronikusan vagy más módon közzétenni." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

9.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) Az állami szervek, az önkormányzatok – kivéve a bíróságok és a jogalkotó 
szervek e minőségükben –, a környezethez kapcsolódó kötelezettséget, feladatot teljesítő vagy 
közszolgáltatást nyújtó, illetve az egyéb közfeladatot ellátó szervek vagy személyek (a 
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továbbiakban: környezeti információval rendelkező szerv) feladatkörükben kötelesek a 
környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, 
[igény esetén a rendelkezésére álló] az így szerzett adatokat, környezeti információt 
hozzáférhetővé tenni, rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti információk külön 
jogszabályban meghatározott körét, illetve a birtokában levő vagy a számára tárolt 
információk jegyzékét elektronikusan vagy más módon közzétenni." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

10.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) Az állami szervek, az önkormányzatok – kivéve a bíróságok és a jogalkotó 
szervek e minőségükben –, a környezethez kapcsolódó kötelezettséget, feladatot teljesítő vagy 
közszolgáltatást nyújtó, illetve az egyéb közfeladatot ellátó szervek vagy személyek (a 
továbbiakban: környezeti információval, adattal rendelkező szerv) feladatkörükben kötelesek 
a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, 
igény esetén a rendelkezésére álló környezeti információt, adatot hozzáférhetővé tenni, 
rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti információk, és adatok [külön jogszabályban 
meghatározott körét], illetve a birtokában levő vagy a számára tárolt információk jegyzékét 
elektronikusan vagy más módon közzétenni." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

11.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) Az állami szervek, az önkormányzatok – kivéve a bíróságok és a jogalkotó 
szervek e minőségükben –, a környezethez kapcsolódó kötelezettséget, feladatot teljesítő vagy 
közszolgáltatást nyújtó, illetve az egyéb közfeladatot ellátó szervek vagy személyek (a 
továbbiakban: környezeti információval, adattal rendelkező szerv) feladatkörükben kötelesek 
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a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, 
igény esetén a rendelkezésére álló környezeti információt, adatot hozzáférhetővé tenni, 
rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti információk, és adatok külön jogszabályban 
meghatározott körét, illetve a birtokában levő vagy a számára tárolt információk jegyzékét 
elektronikusan vagy más módon közzétenni." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

12.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) Az állami szervek, az önkormányzatok – kivéve a bíróságok és a jogalkotó 
szervek e minőségükben –, a környezethez kapcsolódó kötelezettséget, feladatot teljesítő vagy 
közszolgáltatást nyújtó, illetve az egyéb közfeladatot ellátó szervek vagy személyek (a 
továbbiakban: környezeti információval rendelkező [szerv]) feladatkörükben kötelesek a 
környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, 
igény esetén a rendelkezésére álló környezeti információt hozzáférhetővé tenni, rendelkezésre 
bocsátani, továbbá a környezeti információk [külön jogszabályban meghatározott körét], 
illetve a birtokában levő vagy a számára tárolt információk jegyzékét elektronikusan vagy 
más módon közzétenni." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

13.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) Az állami szervek, az önkormányzatok – kivéve a bíróságok és a jogalkotó 
szervek e minőségükben –, a környezethez kapcsolódó kötelezettséget, feladatot teljesítő vagy 
közszolgáltatást nyújtó, illetve az egyéb közfeladatot ellátó szervek vagy személyek (a 
továbbiakban: környezeti információval rendelkező szerv) feladatkörükben kötelesek a 
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környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, 
igény esetén a rendelkezésére álló környezeti információt hozzáférhetővé tenni, rendelkezésre 
bocsátani, továbbá a környezeti információk [külön jogszabályban meghatározott körét], 
illetve a birtokában levő vagy a számára tárolt információk jegyzékét elektronikusan vagy 
más módon közzétenni." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

14.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A környezeti információval, adattal rendelkező szerv biztosítja a nyilvánosság, 
illetve a környezeti információt, adatot igénylő számára, hogy a környezeti információ, és 
adat megismerésére vonatkozó jogosultságairól tudomást szerezzen, továbbá elősegíti a 
környezeti információhoz és adathoz való hozzájutást. E jogok előmozdítása érdekében a 
környezeti információval és adattal rendelkező szerv információs tisztviselőt nevezhet ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

15.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A környezeti információval rendelkező szerv biztosítja a nyilvánosság, illetve a 
környezeti információt igénylő számára, hogy a környezeti információról [megismerésére 
vonatkozó jogosultságairól] tudomást szerezzen, továbbá elősegíti a környezeti 
információhoz való hozzájutást. E jogok előmozdítása érdekében a környezeti információval 
rendelkező szerv információs tisztviselőt nevezhet ki." 
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Indokolás: Lásd a T/17644/28. és 29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

16.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A környezeti információval rendelkező szerv biztosítja a nyilvánosság, illetve a 
környezeti információt igénylő számára, hogy a környezeti információ megismerésére 
vonatkozó jogosultságairól tudomást szerezzen, továbbá elősegíti a környezeti információhoz 
való hozzájutást. E jogok előmozdítása érdekében a környezeti információval rendelkező 
szerv információs tisztviselőt nevezhet ki, külön létszám biztosítása nélkül." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/43. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

17.   Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) A környezetbe történő kibocsátással kapcsolatos információt és adatot 
[megismerését] nem lehet arra hivatkozva megtagadni, hogy az személyes adat, üzleti titok, 
adótitok, fokozottan védett növény- vagy állat élőhelyére, kimerülőben lévő természeti 
erőforrások lelőhelyére, fokozottan védett földtani természeti érték előfordulási helyére 
vonatkozó adat." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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18.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (8) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(8) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény hatálya alá tartozó olyan jogerős határozatot, illetve környezetvédelmi közigazgatási 
szerződést közzé kell tenni, amelynek végrehajtása [jelentős] környezeti hatással jár." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

19.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (9) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(9) A környezethasználó köteles az általa okozott környezetterheléssel, környezet 
igénybevétellel, valamint környezet-veszélyeztetéssel összefüggő adatokról [kérelemre 
bárkinek] tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség megszegése esetén a 
környezethasználó törvényességi felügyeletét ellátó szerv intézkedik[ése kezdeményezhető]." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

20.   Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. §-át új (10) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 /1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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 "(10) E törvény vonatkozásában információ alatt kell érteni minden, a környezetre 
vonatkozó tényt és adatot." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

21.   Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában Kvt. 51. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § A Kvt. 51. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A környezet állapotára, igénybevételére és használatára vonatkozó adatok és 
információk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályok szerint kezelendők." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

22.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Kvt. 66. § (1) bekezdése 
d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § A Kvt. 66-72. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
 „66. § (1) A környezethasználat/ 
 
 "d) egyéb, az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó [– külön jogszabályokban 
meghatározott –] esetekben a felügyelőség, illetőleg az önkormányzati környezetvédelmi 
hatóság (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi hatóság) által kiadott határozat, vagy 
szakhatósági állásfoglalásuk figyelembevételével más hatóság által kiadott határozat" 
 
/jogerőre emelkedését követően kezdődhet meg, illetőleg folytatható./ 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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23.   Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Kvt. 67. §-át megelőző 
címnek a következő módosítását, valamint a törvényjavaslatban minden esetben az 
„előzetes vizsgálat” kifejezés helyett az „előzetes környezetvizsgálat” kifejezést javasolja: 
 
 /3. § A Kvt. 66-72. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 

"Előzetes környezetvizsgálati eljárás " 
 

Megjegyzés: Az „előzetes vizsgálat” kifejezés előfordulási helyei a törvényjavaslatban: 
- törvényjavaslat 3. §-ában a Kvt. 67. §-át megelőző cím, 
- törvényjavaslat 3. §-ában a Kvt. 67. § (1), (2), (3), (5), (6) és (7) bekezdés, 
- törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésében a Kvt. 110. § (7) bekezdés s) pont, 
- törvényjavaslat 17. (1) bekezdésében az Aptv. 5. § (2) bekezdés, 
- törvényjavaslat 17. (1) bekezdésében az Aptv. 5. § (4) bekezdés, 
- törvényjavaslat 18. §-ában az Aptv. 9. § (1) bekezdés, 
- törvényjavaslat 18. §-ában az Aptv. 9. § (4) bekezdés, 
- törvényjavaslat 20. §-ában az Aptv. 11. § (1) bekezdés, 
- törvényjavaslat 20. §-ában az Aptv. 11. § (2) bekezdés, 

 
Indokolás: Lásd a T/17644/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

24.   Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Kvt. 67. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § A Kvt. 66-72. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 

/Előzetes vizsgálati eljárás/ 
 
 "67. § (1) A tevékenység megkezdésének szándékát a kérelmezőnek be kell jelentenie 
(a továbbiakban: kérelem) a felügyelőségnek. A környezethasználó kérelmére a felügyelőség 
előzetes vizsgálati eljárást folytat." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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25.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Kvt. 67. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § A Kvt. 66-72. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 

/Előzetes vizsgálati eljárás/ 
 
 "(2) A felügyelőség és az Országos Lakás és Építésügyi Hivatal (a továbbiakban: 
Építési Hivatal) az előzetes vizsgálati eljárásban egyetértésben dönt arról, hogy a tervezett 
tevékenység környezeti hatásvizsgálati, vagy egységes környezethasználati engedélyezési, 
illetve más hatósági eljárás hatálya alá tartozik-e[,] és döntésében (döntésükben) – szükség 
szerint – meghatározza (meghatározzák) a benyújtandó kérelem tartalmi követelményeit." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

26.   Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Kvt. 67. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § A Kvt. 66-72. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 

/Előzetes vizsgálati eljárás/ 
 
 "(4) [Ha a] A felügyelőség a nyilvánosság véleményének megismerése érdekében – 
környezeti hatásvizsgálati, vagy egységes környezethasználati engedélyezés esetén - 
közmeghallgatást tart, az eljárás megindításáról szóló hirdetményben, továbbá a közhírré tétel 
útján közölt közleményben a közmeghallgatás helyéről és idejéről is értesíti az érintetteket." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

27.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 5. § (2) bekezdésében a Kvt. 110. § 
(7) bekezdése r) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Kvt. 110. §-ának (7) bekezdése a következő r) és s) pontokkal egészül ki: 
 
 [Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]/ 
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 "r) rendeletben szabályozza a nyilvánosság környezeti információkhoz és adatokhoz 
való hozzáférését[nek rendjét és] továbbá a környezeti alapnyilvántartás rendjét;" 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

28.   Parragh Dénes képviselő a törvényjavaslat 13. §-ában a kémiai biztonságról 
szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés d) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /13. § A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. §-ának (3) bekezdése a 
következő d) ponttal egészül ki: 
 
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]/ 
 
 "d) a mosó és tisztítószerekr[ől]e vonatkozó speciális szabályokat [szóló 648/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának]" 
 
/[részletes szabályait rendeletben meghatározza.]/ 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

29.   Parragh Dénes képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 3. § e) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /14. § A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 
3. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[E törvény alkalmazásában]/ 
 
 "e) gyártó: a termék előállítója vagy az előállítónak a Magyar Köztársaságban 
letelepedett meghatalmazott képviselője; ezek hiányában az, aki a terméket először hozza 
üzletszerűen forgalomba a Magyar Köztársaság területén, függetlenül az értékesítési 
[módszertől] formájától;" 
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Indokolás: Lásd a T/17644/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

30.  Parragh Dénes képviselő a törvényjavaslat 15. §-ának az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[15. § A Hgt. 54. §-t követően a következő alcímmel és 54/A. §-sal egészül ki: 
 

„Jelentéstétel az Európai Bizottság felé 
 
54/A. § Az 1999/31/EK tanácsi irányelv 15. cikke szerinti jelentési kötelezettséget a 
környezetvédelemért felelős miniszter teljesíti.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

31.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat 17. § (1) bekezdésében az Aptv. 5. § 
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /17. § (1) A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 5. §-ának (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A miniszter rendelkezésére az építtető közbeszerzési eljárás keretében kiválasztja 
a tervezőt és elkészítteti az útépítés lehetséges nyomvonalváltozatait magába foglaló műszaki 
[tanulmányt,] és gazdasági tervet, amely tartalmazza a költség-haszon elemzést is, továbbá 
összeállíttatja az előzetes vizsgálati eljáráshoz külön jogszabály szerint szükséges 
dokumentációt (a továbbiakban: vizsgálati dokumentáció) és a területrendezési terv-
tanulmány dokumentációját." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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32.   Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 17. § (1) bekezdésében az Aptv. 5. § 
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /17. § (1) A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 
fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 5. §-ának (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A miniszter rendelkezésére az építtető közbeszerzési eljárás keretében kiválasztja 
a tervezőt és elkészítteti az útépítés lehetséges nyomvonalváltozatait magába foglaló műszaki 
tanulmányt, továbbá összeállíttatja az előzetes vizsgálati eljáráshoz - külön jogszabály szerint 
- szükséges dokumentációt (a továbbiakban: vizsgálati dokumentáció) és a területrendezési 
terv-tanulmány dokumentációját." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

33.   Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 17. § (2) bekezdésében az Aptv. 5. § 
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az Aptv. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A 9. § (1) bekezdés szerinti környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati 
eljárásban a nyilvánosság – és az érintettek – véleményének megismerése érdekében 
közmeghallgatást tart." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

34.   Parragh Dénes képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában a Magyar Köztársaság 
gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 9. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /18. § Az Aptv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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 "9. § (1) A gyorsforgalmi út építése során a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) szerinti előzetes vizsgálati és 
környezeti hatásvizsgálati eljárásokban első fokon az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) 
rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. Ezekben az eljárásokban [szakhatóságként] a 
külön jogszabályban szakhatóságként másodfok[ú]on [szakhatóságként megjelölt] eljáró 
szervek [járnak el] vesznek részt." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

35.  Parragh Dénes képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában az Aptv. 9. § (4) 
bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /18. § Az Aptv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "[(4) Egyszámjegyű országos közút gyorsforgalmi úttá, valamint autóútnak 
autópályává fejlesztésekor előzetes vizsgálati eljárást nem kell lefolytatni.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

36.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában az Aptv. 9. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /18. § Az Aptv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Egyszámjegyű országos közút gyorsforgalmi úttá, valamint autóútnak 
autópályává fejlesztésekor előzetes vizsgálati eljárást nem kell lefolytatni. A 
környezetvédelmi engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati eljárással indul." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

egyet, a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért
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37.   Parragh Dénes képviselő a törvényjavaslat 19. §-ában az Aptv. 10. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /19. § Az Aptv. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A környezetvédelmi hatóság határozata ellen a [környezetvédelmi hatóság 
vezetőjéhez] környezetvédelemért felelős miniszterhez lehet fellebbezni." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

38.  Parragh Dénes képviselő a törvényjavaslat 21. §-ában az üvegházhatású gázok 
kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény 5. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /21. § Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. 
évi XV. törvény 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(3) Amennyiben az üzemeltető határidőre nem nyújtott be hitelesítői jelentést, vagy 
nem a külön jogszabályoknak megfelelő hitelesítői jelentést nyújt be, a környezetvédelmi 
hatóság a 17. §-ban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett a létesítmény 
teljes kibocsátását a rendelkezésre álló adatok alapján, az üzemeltető költségére [maga 
állapítja] bejegyzett hitelesítővel állapíttatja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

39.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 22. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) A Kvt. 72/A. §-a, 93.§-a, 94. §-a és [96. §-ának (2) bekezdése,] az Aptv. 6. §-a 
(3) és (4) bekezdéseinek „részletes” szövegrésze, 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 
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LXVII. törvény 19. §-a (2) bekezdésének a) pontja 2005. december 31. napján veszti 
hatályát." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

40.   Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 22. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(5) 2006. január 1. napjával az Aptv. 6. §-a (1) bekezdésének „az előzetes környezeti 
tanulmány” szövegrésze helyébe [„a vizsgálati dokumentáció”] „környezeti hatásvizsgálat 
alapján” szövegrész lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. október 19. 
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