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T/17644/59. szám 

  
   Az Országgyűlés 

 
Környezetvédelmi 

bizottságának 
Gazdasági bizottságának 

 
 

Mezőgazdasági 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 európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetéssel 

összefüggő módosításáról szóló T/17644. számú törvényjavaslat 
 
 

vitájához 
 

(Együtt kezelendő a T/17644/46. sz. ajánlással.) 
 
 
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/17644/47-58. számú kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatokat. 
 
 Dr. Orosz Sándor képviselő a T/17644/54. sz. módosító javaslatát – a 
Környezetvédelmi biz. ülésén – visszavonta. 
 
 A Mezőgazdasági bizottság megállapította, hogy feladatkörüket érintő kapcsolódó 
módosító javaslat nem került benyújtásra. 
 
 

1.  Dr. Latorcai János képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/17644/25. 
számú módosító indítványához (T/17644/46. számú ajánlás 10. pontja) - a törvényjavaslat 1. 
§-ában a Kvt. 12. § (3) 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:/ 
 
 "(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 és adattal rendelkező szerv) feladatkörükben 
kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel 
kísérni, igény esetén a rendelkezésére álló környezeti információt és 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." 
 

T/17644/48-49. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2. és 7. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/47. 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. Latorcai János képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/17644/27. 
számú módosító indítványához (T/17644/46. számú ajánlás 14. pontja) - 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 és adattal rendelkező szerv biztosítja a nyilvánosság, 
illetve a környezeti információt és 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." 
 

T/17644/47. és 49. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. és 7. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/48. 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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3.  A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 1. §-ában a Kvt. 12. § (5)-(6) 
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 információ megismerését nem 
lehet arra hivatkozva megtagadni, hogy az személyes adat, üzleti titok, adótitok, fokozottan 
védett [növény-] növény vagy állat élőhelyére, kimerülőben lévő természeti erőforrások 
lelőhelyére, fokozottan védett földtani természeti érték előfordulási helyére vonatkozó adat. 
 
 (6) Ha a megkeresett szerv nem rendelkezik a kért környezeti információval, az 
információ megismerésre vonatkozó igényt köteles a környezeti információval rendelkező 
szervnek megküldeni és erről az igénylőt értesíteni[,] vagy tájékoztatni, hogy a kért 
információt mely környezeti információval rendelkező szervtől igényelheti." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/55/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

4.  A Környezetvédelmi bizottság 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] környezetveszélyeztetéssel 
összefüggő adatokról kérelemre bárkinek tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség 
megszegése esetén a környezethasználó törvényességi felügyeletét ellátó szerv intézkedése 
kezdeményezhető." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/55/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

5.  Parragh Dénes képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/17644/32. 
számú módosító indítványához (T/17644/46. számú ajánlás 19. pontja) - 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] környezethasználattal, 
környezetterheléssel, környezet igénybevétellel, [valamint] környezet-veszélyeztetéssel, 
valamint környezetkárosítással összefüggő adatokról [kérelemre bárkinek], illetve 
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információkról a környezethasználó, illetve az adat, illetve információ birtokosa, kezelője – 
jogszabályban meghatározott esetben vagy kérelemre – bárki részére tájékoztatást köteles 
adni. A tájékoztatási kötelezettség megszegése esetén a környezethasználó törvényességi 
felügyeletét ellátó szervének, közigazgatási szerv esetében a felettes szervének intézkedése 
kezdeményezhető." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/52. 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.   Parragh Dénes képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/17644/17. 
számú módosító indítványához (T/17644/46. számú ajánlás 20. pontja) - 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:/ 
 
 "(10) A környezetre vonatkozó adat, illetve annak feldolgozása alapján nyert 
következtetés környezeti információnak minősül. " 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/51. 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. Latorcai János képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/17644/12. 
számú módosító indítványához (T/17644/46. számú ajánlás 21. pontja) - 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] valamint használatára vonatkozó 
adatok és információk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályok szerint kezelendők." 
 

T/17644/47-48. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. és 2. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/17644/49. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

8.  A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában a Kvt. 66. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § A Kvt. 66-72. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(3) Törvény a gyorsforgalmi utak, valamint a [Vásárhelyi Terv] Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében megvalósuló árvízvédelmi létesítmények tervezésével, építésével 
összefüggő környezethasználat esetében a hatósági engedélyezésre eltérő szabályokat 
állapíthat meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/55/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

9.  A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában a Kvt. 67. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § A Kvt. 66-72. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(2) A felügyelőség az előzetes vizsgálati eljárásban dönt arról, hogy a tervezett 
tevékenység környezeti hatásvizsgálati[,] vagy egységes környezethasználati engedélyezési, 
illetve más hatósági eljárás hatálya alá tartozik-e, és döntésében – szükség szerint – 
meghatározza a benyújtandó kérelem tartalmi követelményeit." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/55/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

10.  A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában a Kvt. 67. § (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § A Kvt. 66-72. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(7) Az előzetes vizsgálati eljárás részletes szabályait a [Kormány] kormány 
rendeletben határozza meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/55/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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11.  A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában a Kvt. 68. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § A Kvt. 66-72. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(2) A [Kormány] kormány rendeletben határozza meg azon tevékenységek körét, 
amelyek tekintetében mindig kell környezeti hatásvizsgálatot végezni, meghatározza továbbá 
azon tevékenységek körét is, amelyek esetében a felügyelőség – kormányrendeletben 
megállapított mérlegelési szempontok alapján – dönt arról, hogy szükség van-e környezeti 
hatásvizsgálat elvégzésére." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/55/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

12.  A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában a Kvt. 69. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § A Kvt. 66-72. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(2) A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeit, valamint a 
környezeti hatásvizsgálati eljárás szabályait a [Kormány] kormány rendeletben határozza 
meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/55/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

13.  A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában a Kvt. 70. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § A Kvt. 66-72. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(2) Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályait a 
[Kormány] kormány rendeletben állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/55/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

14.  A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 3. §-ában a Kvt. 72. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § A Kvt. 66-72. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
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 "72. § A felügyelőség a környezetvédelmi engedélyt[,] vagy az egységes 
környezethasználati engedélyt visszavonja, ha a jogerőre emelkedéstől számított öt éven belül 
a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, 
illetőleg ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel, vagy az 
egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az 
engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/55/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

15.  A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 5. § (1) és (2) bekezdésében a 
Kvt. 110. § (7) bekezdése bevezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "5. § (1) A Kvt. 110. §-a (7) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
[Felhatalmazást kap a [Kormány] kormány, hogy] 
 
 „c) szabályozza a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek körét, a 
környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeit, valamint a környezeti 
hatásvizsgálati eljárás szabályait;” 
 
 (2) A Kvt. 110. §-ának (7) bekezdése a következő r) és s) pontokkal egészül ki: 
 
 [Felhatalmazást kap a [Kormány] kormány, hogy] 
 
 ”r) rendeletben szabályozza a nyilvánosság környezeti információkhoz való 
hozzáférésének rendjét és a környezeti alapnyilvántartás rendjét; 
 s) rendeletben szabályozza az előzetes vizsgálati eljárás részletes szabályait.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/55/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

16.   A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 8. §-ában a Tvt. 41/A. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Tvt. 41/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A Natura 2000 területeket a [Kormány] kormány rendeletben jelöli ki, és 
határozza meg az e területekre vonatkozó szabályokat. A külön jogszabály szerint kijelölt 
Natura 2000 területeken lévő földrészleteket a miniszter rendeletben teszi közzé." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/55/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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17.   A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 8. §-ában a Tvt. 41/A. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Tvt. 41/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A Natura 2000 területeket a Kormány rendeletben jelöli ki és teszi közzé, [és] 
valamint határozza meg az e területekre vonatkozó szabályokat. A [külön jogszabály szerint 
kijelölt] Natura 2000 területeken lévő földrészleteket a miniszter rendeletben [teszi közzé] 
hirdeti ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

18.  A Környezetvédelmi bizottság 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] kormány, hogy] 
 
 d) a [mosó] mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásának 
 
 [részletes szabályait rendeletben meghatározza.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/55/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

19.  Dr. Orosz Sándor képviselő – kapcsolódva Parragh Dénes képviselő T/17644/11. 
számú módosító indítványához (T/17644/46. számú ajánlás 28. pontja) - a törvényjavaslat 13. 
(1) bekezdésének a következő módosítását, valamint új (2) bekezdéssel történő kiegészítését 
javasolja: 
 
 "13. § (1) A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 
Kbtv.) 34. §-ának (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 
 
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy] 
 
„d) a mosó és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásának” 
 
[részletes szabályait rendeletben meghatározza.] 
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 (2) A Kbtv. 34. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(5) A közösségi jegyzéket és annak változásait az egészségügyi miniszter rendeletben 
teszi közzé.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/53. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

20.   A Környezetvédelmi bizottság 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;], nem a Magyar Köztársaság területén történő előállítás esetén az, 
aki a terméket gazdasági tevékenysége keretében a Magyar Köztársaság területére behozza;" 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/57. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

21.  A Környezetvédelmi bizottság 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] tervtanulmány dokumentációját." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/55/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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22.  Dr. Latorcai János képviselő – kapcsolódva Molnár László képviselő 
T/17644/45. számú módosító indítványához (T/17644/46. számú ajánlás 31. pontja) - 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, 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/17644/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

23.  A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 22. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A 3-4. §-ok, a Kvt. 110. § (7) bekezdés c) pontjának az 5. § (1) bekezdésével, a 
Kvt. 110. § (7) bekezdésének az 5. § (2) bekezdésével megállapított új s) pontja, valamint a 
Kvt. 111. §-ának a 6. §-al megállapított a) pontja, továbbá a [16]17-20. §-ok 2006. január 1. 
napján lépnek hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

24.  Dr. Orosz Sándor képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/17644/33. 
és /34. számú módosító indítványához (T/17644/46. számú ajánlás 39. és 40. pontja) - a 
törvényjavaslat 22. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 A T/17644/54. sz. módosító indítvány a Környezetvédelmi biz. ülésén 

VISSZAVONVA! 
 



 11

 
25.  A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 22. § (3) bekezdésének a 

következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A törvény hatályba lépésével egyidejűleg 
 
 a) a Kvt. 64/A. §-ának (5) bekezdése és  
 
 b) a Kbtv. 5. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata 
 
 hatályát veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

26.  A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 22. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A törvény [hatályba lépésével] hatálybalépésével egyidejűleg a Kvt. 64/A. §-
ának (5) bekezdése hatályát veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/55/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

27.  Dr. Orosz Sándor képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/17644/33. 
és /34. számú módosító indítványához (T/17644/46. számú ajánlás 39. és 40. pontja) - a 
törvényjavaslat 22. § (3) bekezdésének a következő szerkezeti és tartalmi módosítását 
javasolja: 
 
 A T/17644/54. sz. módosító indítvány a Környezetvédelmi biz. ülésén 

VISSZAVONVA! 
 
 

28.  A Környezetvédelmi bizottság 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 
LXVII. törvény 19. §-a (2) bekezdésének a) pontja] 2005. december 31. napján veszti 
hatályát." 
 

Indokolás: Lásd a T/17644/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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29.  Dr. Orosz Sándor képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/17644/33. 

és /34. számú módosító indítványához (T/17644/46. számú ajánlás 39. és 40. pontja) - a 
törvényjavaslat 22. §-át új (6) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 A T/17644/54. sz. módosító indítvány a Környezetvédelmi biz. ülésén 

VISSZAVONVA! 
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 
 Budapest, 2005. november 2. 
 
 
 
 

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

 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 
 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 

 bizottság elnöke 
  


