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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Területfejlesztési bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként -, 
Európai Ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Költségvetési és 
pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, 
Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Mezőgazdasági bizottsága, 
Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), valamint 
Önkormányzati bizottsága megvitatta az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló, 
H/18068. számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/18068/11-
47. számú módosító javaslatokat. 
 

Az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság a módosító javaslatokról 2005. 
december 5-i ülésén foglal állást.  
 
 
 Megjegyzés: A határozati javaslat 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 határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

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

 Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § 
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal 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. 

 
 
 

1. A Területfejlesztési bizottság az országgyűlési határozati javaslat bevezető 
rendelkezésének a következő módosítását javasolja: 

 
„Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 

törvény alapján [- a határozat függelékeiként -] elfogadja a területi folyamatok alakulásáról, a 
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területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló jelentést, [az Országos Területfejlesztési 
Koncepció felülvizsgálatáról szóló szakmai anyagot] és az Országos Területfejlesztési 
Koncepcióról a következő határozatot hozza:” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/45/1. sz. módosító javaslat  

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

2. Wekler Ferenc képviselő a határozati javaslat I. fejezet, 1. pont második 
bekezdésének az elhagyását javasolja: 

 
/I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei/ 
 
/1. Az Országos Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OTK) célja, hogy – az 

Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióval (a továbbiakban: OFK) összhangban - kijelölje az 
ország területfejlesztési politikájának célkitűzéseit, elveit és prioritás-rendszerét, megteremtve a 
területi szempontok konzekvens érvényesítésének lehetőségét, mind az ágazati szakpolitikák, 
mind az országos és területi programok kidolgozásában. Ezáltal megadja a nemzeti fejlesztési 
tervezés, az OFK területi vetületét is. A területfejlesztési politika fő funkciója az ország 
területileg harmonikus és hatékony működésének és kiegyensúlyozott, fenntartható területi 
fejlődésének megteremtése, valamint a területi leszakadás mérséklése./ 
 

„[A területfejlesztési politika érvényesülésének hat alapvető pillére: központi 
területfejlesztési beavatkozások (1), a területileg összehangolt szakpolitikák, országos 
fejlesztési stratégiák, programok (2), a területrendezés (3), a regionális, megyei, kistérségi 
és egyéb területi szintek fejlesztéspolitikái (4), a vidékfejlesztés (5), valamint a 
városfejlesztés (6).]” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/25. sz. módosító javaslat  

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3. Kárpáti Zsuzsa, Kovács Tibor, Göndör István, Gőgös Zoltán, dr. Géczi József 
Alajos, Tatai-Tóth András, Halmai Gáborné, Jauernik István, Ecsődi Lászlór és dr. Orosz 
Sándor képviselő a határozati javaslat I. fejezet, 1. pont második bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 

 
/I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei/ 
 
/1. Az Országos Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OTK) célja, hogy – az 

Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióval (a továbbiakban: OFK) összhangban - kijelölje az 
ország területfejlesztési politikájának célkitűzéseit, elveit és prioritás-rendszerét, megteremtve a 
területi szempontok konzekvens érvényesítésének lehetőségét, mind az ágazati szakpolitikák, 
mind az országos és területi programok kidolgozásában. Ezáltal megadja a nemzeti fejlesztési 
tervezés, az OFK területi vetületét is. A területfejlesztési politika fő funkciója az ország 
területileg harmonikus és hatékony működésének és kiegyensúlyozott, fenntartható területi 
fejlődésének megteremtése, valamint a területi leszakadás mérséklése./ 
 

„[A területfejlesztési politika érvényesülésének hat alapvető pillére: központi 
területfejlesztési beavatkozások (1), a területileg összehangolt szakpolitikák, országos 
fejlesztési stratégiák, programok (2), a területrendezés (3), a regionális, megyei, kistérségi 
és egyéb területi szintek fejlesztéspolitikái (4), a vidékfejlesztés (5), valamint a 
városfejlesztés (6).] A területfejlesztési politika érvényesülésének feltételei: a központi és a 
regionális beavatkozások (1), a területileg összehangolt szakpolitikák, az országos fejlesztési 
stratégiák, programok (2), a területrendezés (3), a regionális, megyei, kistérségi és egyéb 
területi együttműködések fejlesztéspolitikai stratégiái (4), a vidék- és városfejlesztés (5).” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/19. sz. módosító javaslat  

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4. Wekler Ferenc képviselő a határozati javaslat I. fejezet, 1. pont második 
bekezdésének a a következő módosítását javasolja:  

 
/I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei/ 
 
/1. Az Országos Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OTK) célja, hogy – az 

Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióval (a továbbiakban: OFK) összhangban - kijelölje az 
ország területfejlesztési politikájának célkitűzéseit, elveit és prioritás-rendszerét, megteremtve a 
területi szempontok konzekvens érvényesítésének lehetőségét, mind az ágazati szakpolitikák, 
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mind az országos és területi programok kidolgozásában. Ezáltal megadja a nemzeti fejlesztési 
tervezés, az OFK területi vetületét is. A területfejlesztési politika fő funkciója az ország 
területileg harmonikus és hatékony működésének és kiegyensúlyozott, fenntartható területi 
fejlődésének megteremtése, valamint a területi leszakadás mérséklése./ 
 

„A területfejlesztési politika érvényesülésének hat alapvető pillére: központi 
területfejlesztési beavatkozások (1), a területileg összehangolt szakpolitikák, országos 
fejlesztési stratégiák, programok (2), a területrendezés (3), a regionális, megyei, kistérségi és 
egyéb területi szintek fejlesztéspolitikái (4), a vidékfejlesztés (5), valamint a város- és 
falufejlesztés (6).” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/26. sz. módosító javaslat  

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5. Ivanics Ferenc képviselő a határozati javaslat III. fejezet 5) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 
/III. A területfejlesztési politika átfogó céljai 2020-ig/ 
 
/A jövőképben megfogalmazott harmonikus területi szerkezet és rendszer eléréséhez, 

illetve a kiegyensúlyozott területi fejlődés biztosításához 2020-ig - az OFK átfogó céljainak 
időtávjával összhangban - öt átfogó célkitűzés érvényesítése szükséges:/ 

 
/5. Decentralizáció és regionalizmus/ 
 
„A fejlesztéspolitikai és végrehajtási döntések, valamint a fejlesztési források jelentős 

részét decentralizálni kell. Ennek érdekében fontos a régiók fejlesztéspolitikai szerepének és az 
ehhez szükséges kompetenciáiknak megerősítése, a regionális identitás erősítésének, a 
gazdasági és intézményi hálózatok létrejöttének ösztönzése, valamint hosszú távon a regionális 
demokrácia feltételeinek megteremtése. A régiók esetében önálló regionális operatív programok 
végrehajtása szükséges a 2007-2013 évi EU-s tervidőszakban, elismerve ezáltal a régiókat mint 
a területfejlesztés alapvető szintjét. Ugyanakkor szükséges a kistérségi szint térségszervezési és 
fejlesztési szerepének megerősítése is.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/37. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Területfejlesztési biz. nem támogatja
- az Európai ügyek biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6. Kárpáti Zsuzsa, Kovács Tibor, Göndör István, Gőgös Zoltán, dr. Géczi József 
Alajos, Tatai-Tóth András, Halmai Gáborné, Jauernik István, Ecsődi Lászlór és dr. Orosz 
Sándor képviselő a határozati javaslat IV. fejezet 1. pont a. alpontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/1. Versenyképes budapesti metropolisz-térség megteremtése/ 

 
„a. Budapest, agglomerációja és térsége nemzetközi gazdaságszervező szerepének és az 

európai gazdaságba való szerves bekapcsolódásának, kapuvárosi szerepének megerősítése;” 
 

Indokolás: Lásd a H/18068/17. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

- az Európai ügyek biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője a Területfejlesztési biz., az 
Európai ügyek biz., a Foglalkoztatási biz., a Gazdasági biz., 
a Környezetvédelmi biz., a Mezőgazdasági biz. ülésén nem 
ért egyet, az Önkormányzati biz. ülésén egyetért
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7. Farkas Imre és Jauernik István a határozati javaslat IV. fejezet 2. pont a. és d. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/2. A régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a városhálózati 

kapcsolatrendszer fejlesztése/ 
 
„a. a fejlesztési pólusok gazdasági-társadalmi térszervező erejének erősítése érdekében a 

térségi - innovációs, gazdasági, kulturális - funkcióik fejlesztése, képessé téve őket a térségük 
dinamizálására az elérhetőségük és az együttműködési kapcsolataik erősítése révén. Amelyik 
régióban nincs egyértelműen kijelölhető, jelentős kutatás-fejlesztési potenciállal és széles 
társadalmi-gazdasági térszervező erővel rendelkező nagyváros (Közép-Dunántúl), ott fejlesztési 
társközpontok együttműködését és funkciómegosztását kell ösztönözni. 

Valamennyi régióban cél a pólusoktól távol eső térségek dinamizálására képes 
[nagy]városok szerepének megerősítése, az intenzívebben kooperáló kiegyensúlyozott 
városhálózat megteremtése érdekében; 

 
d. a fejlődést gátló [nagyvárosi] környezeti problémák felszámolása, a társadalmi 

feszültségekkel és fizikai leromlással érintett településrészek gondjainak megoldása, a 
fenntartható közlekedési rendszerek kialakítása, az agglomerációk fenntarthatóságának és 
települései intézményesített együttműködésének ösztönzése.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/12. sz. módosító javaslat  

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

- az Európai ügyek biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8. Farkas Imre és Jauernik István a határozati javaslat IV. fejezet 3. pont a. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
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/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 
stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/3. Elmaradott térségek, külső és belső perifériák felzárkóztatása/ 

 
„a. a lakosság[, különös tekintettel a képzett csoportok] helyben tartása érdekében a 

foglalkoztatás bővítése, a munkahelyteremtés[, beleértve a távmunka fokozott ösztönzését] 
ösztönzése;” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/13. sz. módosító javaslat  

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

- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9. Farkas Imre és Jauernik István a határozati javaslat IV. fejezet 3. pont b. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/3. Elmaradott térségek, külső és belső perifériák felzárkóztatása/ 

 
„b. minden település lakossága számára a megfelelő életkörülmények infrastrukturális 

feltételeinek és a közszolgáltatások (például alapfokú szociális, egészségügyi, kulturális, 
oktatási) elérhetőségének, lehetőleg helyben történő biztosítása a településszerkezeti 
adottságokat és a szükségleteket figyelembe véve;” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/14. sz. módosító javaslat  

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
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- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10. Dr. Mikes Éva a határozati javaslat IV. fejezet 3. pont b. alpontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/3. Elmaradott térségek, külső és belső perifériák felzárkóztatása/ 

 
„b. minden település lakossága számára a megfelelő életkörülmények infrastrukturális 

feltételeinek és a közszolgáltatások (például alapfokú szociális, egészségügyi, kulturális, 
oktatási) elérhetőségének biztosítása a településszerkezeti adottságokat és a szükségleteket 
figyelembe véve[;], szem előtt tartva a kistelepülések működőképességének és 
lakosságmegtartó erejének növelését,” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/21. sz. módosító javaslat  

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

- az Európai ügyek biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11. Wekler Ferenc képviselő a határozati javaslat IV. fejezet 4. pontjának az 
elhagyását javasolja: 

 
[4. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek 
 
a. A Balaton térség (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe) tartós 

versenyképességének megteremtése a fenntartható térségi rendszer kialakításával. 
Alapvető cél, hogy a környezeti, a táji és kulturális értékeinek megőrzésével és észszerű 
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használatával, a turisztikai kínálat minőségi bővítésével, valamint az érintett intézmények, 
szereplők együttműködésével egy tartósan versenyképes és fenntartható térségi rendszer 
jöjjön létre. Ennek érdekében a következő célok elérése kívánatos: 

 
- a minőségi turizmus feltételeinek megteremtése, a turisztikai szezon 

meghosszabbítása ; 
- a turisztikai forgalom területi szétterítése a háttérterületek adottságain alapuló 

sokszínű turisztikai kínálat kialakításával; 
 
- a tó, vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai állapotának, és a víz 

minőségének megóvása ; 
 
- a Balaton térség aktív tájképvédelme, kulturális örökségek védelme és a 

háttérterületek adottságaikra építő fenntartható fejlesztése ; 
 
- a közlekedési-, info-kommunkációs és közszolgáltatási hálózatok kialakítása a 

környezeti és fenntarthatósági szempontoknak megfelelően ; 
 
- a nemzetközi jelentőségű balatoni természettudományi, különösen 

ökológiaihidrobiológiai, valamint társadalomtudományi regionális kutatások, a 
Balatonnal 

kapcsolatos monitoring és információs rendszerek fejlesztése és fenntartása. 
 
 
b. A Tisza térség (a Tisza-mente, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése, valamint a 

Tiszató üdülőkörzet által érintett terület) fenntartható felzárkóztatása: integrált 
fejlesztéséhez a Tisza által meghatározott táji rendszer működőképességének biztosítása 
és az ökológiai kritériumoknak megfelelő fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődés 
feltételeinek megteremtése. Az alábbi célok elérése szükséges: 

 
- a Tisza-menti térség védett természeti és kulturális örökségének megőrzése és 

hasznosítása ; 
 
- a Tisza-menti térség vízgazdálkodási rendszerének (természetes tározóknak, 

hullámtereknek) kiépítése és ennek következményeként a megfelelő tájhasználathoz 
kapcsolódó erdészeti, mezőgazdasági tevékenység kialakítása ; 

 
- a helyi termelői, szolgáltatói együttműködések ösztönzése, jelentős kulturális, táji 

értékekkel rendelkező területeken a turizmus, kiemelten az ökoturizmus fejlesztése ; 
 
- a helyi szereplők összefogásának, a partnerségek támogatása ; a foglalkoztatás 

bővítése, a nem foglalkoztatottak munkaerő-piaci integrációjának támogatása 
foglalkoztathatóságuk javításával ; 

 
- a Tisza-menti térség külső elérhetőségének javítása ; 
 
- az árvíz, belvíz és az aszály környezetkárosító hatásainak integrált kivédése, 

megelőzése, ártéri tájrehabilitáció. 
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c. A Duna-mente (Duna-menti kistérségek, beleértve a Duna-Tisza-közi 
Homokhátság releváns területét is) fenntartható fejlesztése: 

 
- a magyarországi Duna szakasz rehabilitációja, összhangban az európai 

követelményeknek megfelelő hajózóút biztosításával, a közlekedés környezetkímélő 
rendszerének kialakításával; 

 
- a Duna és környezete által kínált erőforrásoknak a fenntarthatóság elveire épülő 

hasznosításának kialakítása, a mezőgazdaság, a halászat, az erdő- és vadgazdálkodás, az 
ökoturisztikai és infrastruktúrafejlesztés összehangolásával; 

 
- az árvízvédelem és vízkészlet-gazdálkodási rendszerek javítása, összhangban az 

ökológiai célokkal; 
 
- a Duna-mente természeti és kulturális értékeinek, területeinek, tájainak, 

biodiverzitásának megőrzése, a tájhoz alkalmazkodó területfejlesztési, tájgazdálkodási 
programok indítása. 

 
 
d. A termálvíz kincs integrált térségi hasznosítása a területfejlesztési politika 

országosan kiemelt célja. A termálvíz kincs integrált térségi hasznosítását szolgáló kiemelt 
fejlesztési célok a következők: 

 
- a hazai termálkincs - geotermikus vagyon - mint megújuló erőforrás integrált, 

térségileg összehangolt és innovatív fejlesztése (energetikai hasznosítás, gyógyászati ipar, 
turizmus, mezőgazdaság, stb.); 

 
- az ország jelenlegi és potenciális termál- és gyógyüdülő helyeinek minőségi 

stratégiák és a kínálat differenciálása mentén történő, integrált, térségileg és országosan 
összehangolt turisztikai fejlesztése; 

 
- a hazai termálvagyon komplex hasznosítását szolgáló ipari, szolgáltatási és 

kutatási vertikumok, valamint hálózatok létrejöttének ösztönzése.] 
 

Indokolás: Lásd a H/18068/30. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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12. Dr. Bóka István és Nagy Jenő képviselő a határozati javaslat IV. fejezet 4. pont a. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

4. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek 
 
a. A Balaton térség (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe) tartós versenyképességének 

megteremtése a fenntartható térségi rendszer kialakításával. Alapvető cél, hogy a környezeti, a 
táji és kulturális értékeinek megőrzésével és észszerű használatával, a turisztikai kínálat 
minőségi bővítésével, valamint az érintett intézmények, szereplők együttműködésével egy 
tartósan versenyképes és fenntartható térségi rendszer jöjjön létre. Ennek érdekében a 
következő célok elérése kívánatos: 

 
- a minőségi turizmus feltételeinek megteremtése, a turisztikai szezon 

meghosszabbítása; 
 
- a turisztikai forgalom területi szétterítése a háttérterületek adottságain alapuló sokszínű 

turisztikai kínálat kialakításával; 
 
- a tó, vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai állapotának, és a víz 

minőségének megóvása; 
 
- a Balaton térség aktív tájképvédelme, kulturális örökségek védelme és a háttérterületek 

adottságaikra építő fenntartható fejlesztése; 
 
- a közlekedési-, info-kommunkációs és közszolgáltatási hálózatok kialakítása a 

környezeti és fenntarthatósági szempontoknak megfelelően; 
 
- a nemzetközi jelentőségű balatoni természettudományi, különösen 

ökológiaihidrobiológiai, valamint társadalomtudományi regionális kutatások, a Balatonnal 
kapcsolatos monitoring és információs rendszerek fejlesztése és fenntartása, 

 
- a természet-földrajzi adottságokra építő (pl. szőlő, gyümölcs,) és hagyományokkal 

rendelkező ágazatokban tevékenykedő vállalkozások jövedelemtermelő-képességének javítása; 
 

- régióban működő vállalkozások környezetkímélő technológiájának és 
energiatakarékos működésének ösztönzése; 
 

- magas tudástartalmú és alacsony nyersanyag- szállítás igényű vállalkozások 
indításának és letelepítésének ösztönzése.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/20. sz. módosító javaslat  

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

- az Európai ügyek biz. nem támogatja  
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13. Domokos László képviselő a határozati javaslat IV. fejezet 4. pont b) alpontjának 
a következő módosítását javasolja: 

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/4. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek/ 
 
„b. A Tisza térség (a Tisza-mente, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése, valamint a 

Tiszató üdülőkörzet által érintett terület) és a Kőrös mente fenntartható felzárkóztatása: integrált 
fejlesztéséhez a Tisza és a Kőrös által meghatározott táji rendszer működőképességének 
biztosítása és az ökológiai kritériumoknak megfelelő fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődés 
feltételeinek megteremtése. Az alábbi célok elérése szükséges: 

 
- a Tisza-menti és a Kőrös menti térség védett természeti és kulturális örökségének 

megőrzése és hasznosítása; 
 
- a Tisza-menti és a Kőrös menti térség vízgazdálkodási rendszerének (természetes 

tározóknak, hullámtereknek) kiépítése és ennek következményeként a megfelelő tájhasználathoz 
kapcsolódó erdészeti, mezőgazdasági tevékenység kialakítása; 

 
- a helyi termelői, szolgáltatói együttműködések ösztönzése, jelentős kulturális, táji 

értékekkel rendelkező területeken a turizmus, kiemelten az ökoturizmus fejlesztése; 
 
- a helyi szereplők összefogásának, a partnerségek támogatása ; a foglalkoztatás bővítése, 

a nem foglalkoztatottak munkaerő-piaci integrációjának támogatása foglalkoztathatóságuk 
javításával; 

 
- a Tisza-menti  és a Kőrös menti térség külső elérhetőségének javítása; 
 
- az árvíz, belvíz és az aszály környezetkárosító hatásainak integrált kivédése, 

megelőzése, ártéri tájrehabilitáció.” 
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Indokolás: Lásd a H/18068/38. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

- az Európai ügyek biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14.Vincze László képviselő a határozati javaslat IV. fejezetében a 4. pont b) alpontja 
felvezető szövegének más megfogalmazását, és új 7. francia bekezdéssel történő 
kiegészítését javasolja: 

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/4. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek/ 
 
„b. [A Tisza térség (a Tisza-mente, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése, valamint a 

Tiszató üdülőkörzet által érintett terület) fenntartható felzárkóztatása: integrált 
fejlesztéséhez a Tisza által meghatározott táji rendszer működőképességének biztosítása és 
az ökológiai kritériumoknak megfelelő fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődés 
feltételeinek megteremtése. Az alábbi célok elérése szükséges:] 

 
A Tisza térség integrált fejlesztésének alapvető célja a táji rendszer működőképességének 

biztosítása és az ökológiai kritériumoknak megfelelő fenntartható társadalmi, gazdasági 
fejlődése feltételeinek megteremtése felzárkóztatása: integrált fejlesztéséhez a Tisza által 
meghatározott táji rendszer működőképességének biztosítása és az ökológiai kritériumoknak 
megfelelő fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődés feltételeinek megteremtése. Az 
árvízvédelemből következő és a tározó- és hullámtérrendezéshez kapcsolódó Felső- és Közép-
Tisza menti térségekben az alábbi célok elérése szükséges középtávon: 

 
- a Tisza-menti térség védett természeti és kulturális örökségének megőrzése és 

hasznosítása; 
 
- a Tisza-menti térség vízgazdálkodási rendszerének (természetes tározóknak, 

hullámtereknek) kiépítése és ennek következményeként a megfelelő tájhasználathoz kapcsolódó 
erdészeti, mezőgazdasági tevékenység kialakítása; 
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- a helyi termelői, szolgáltatói együttműködések ösztönzése, jelentős kulturális, táji 
értékekkel rendelkező területeken a turizmus, kiemelten az ökoturizmus fejlesztése; 

 
- a helyi szereplők összefogásának, a partnerségek támogatása; a foglalkoztatás bővítése, 

a nem foglalkoztatottak munkaerő-piaci integrációjának támogatása foglalkoztathatóságuk 
javításával; 

 
- a Tisza-menti térség külső elérhetőségének javítása; 
 
- az árvíz, belvíz és az aszály környezetkárosító hatásainak integrált kivédése, 

megelőzése, ártéri tájrehabilitáció. 
 
- A Tisza turisztikai valamint személy és teherhajózási lehetőségeinek –környezeti 

szempontok integráló – megteremtése a kapcsolódó infrastruktúra hátterével együtt 
(kikötőfejlesztés, hajóépítés felélesztése.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/42. sz. módosító javaslat 

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

- az Európai ügyek biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Idegenforgalmi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője a Területfejlesztési biz., a 
Környezetvédelmi biz. ülésén nem ért egyet, az Európai 
ügyek biz., Gazdasági biz., az Idegenforgalmi biz., a 
Költségvetési biz., a Mezőgazdasági biz. ülésén egyetért, 

 
 
 

15.Vincze László képviselő a határozati javaslat IV. fejezet 4. pont b) alpont felvezető 
szövegének, valamint c) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/4. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek/ 
 
„b. A Tisza térség (a Tisza-mente, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése, valamint a 

Tiszató üdülőkörzet által érintett terület) fenntartható felzárkóztatása: integrált fejlesztéséhez a 
Tisza által meghatározott táji rendszer működőképességének biztosítása és az ökológiai 
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kritériumoknak megfelelő fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődés feltételeinek 
megteremtése. A Tisza személy- és teherhajózásának biztosítása a csongrádi vízlépcső 
megépítésével. Az alábbi célok elérése szükséges: 

 
 
/c. A Duna-mente (Duna-menti kistérségek, beleértve a Duna-Tisza-közi Homokhátság 

releváns területét is) fenntartható fejlesztése:/ 
 

„- a magyarországi Duna szakasz, Tisza és Kőrös rehabilitációja, összhangban az 
európai követelményeknek megfelelő teher- és személyhajózó út biztosításával, a közlekedés 
környezetkímélő rendszerének kialakításával, különös tekintettel a csongrádi vízlépcső, a Kőrös 
és a bökényi duzzasztó megépítésének integrált betervezésére.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/44. sz. módosító javaslat 

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

- az Európai ügyek biz. nem támogatja  
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16. Endre Sándor képviselő a határozati javaslat IV. fejezet 4. pont b) alpontját új 
első francia bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/4. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek/ 
 
„b. A Tisza térség (a Tisza-mente, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése, valamint a 

Tiszató üdülőkörzet által érintett terület) fenntartható felzárkóztatása: integrált fejlesztéséhez a 
Tisza által meghatározott táji rendszer működőképességének biztosítása és az ökológiai 
kritériumoknak megfelelő fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődés feltételeinek 
megteremtése. Az alábbi célok elérése szükséges: 

 
- A csongrádi vízlépcső megépítésének integrálása a Vásárhelyi terv Továbbfejlesztése 

(VTT) programhoz. 
 
- a Tisza-menti térség védett természeti és kulturális örökségének megőrzése és 

hasznosítása; 
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- a Tisza-menti térség vízgazdálkodási rendszerének (természetes tározóknak, 

hullámtereknek) kiépítése és ennek következményeként a megfelelő tájhasználathoz kapcsolódó 
erdészeti, mezőgazdasági tevékenység kialakítása; 

 
 
- a helyi termelői, szolgáltatói együttműködések ösztönzése, jelentős kulturális, táji 

értékekkel rendelkező területeken a turizmus, kiemelten az ökoturizmus fejlesztése; 
 
- a helyi szereplők összefogásának, a partnerségek támogatása; a foglalkoztatás bővítése, 

a nem foglalkoztatottak munkaerő-piaci integrációjának támogatása foglalkoztathatóságuk 
javításával; 

 
- a Tisza-menti térség külső elérhetőségének javítása; 
 
- az árvíz, belvíz és az aszály környezetkárosító hatásainak integrált kivédése, 

megelőzése, ártéri tájrehabilitáció.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18068/43. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Európai ügyek biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17. Endre Sándor képviselő a határozati javaslat IV. fejezet 4. pont b) alpontját új 
harmadik francia bekezdéssel javasolja kiegészíteni: 

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/4. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek/ 
 
„b. A Tisza térség (a Tisza-mente, a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése, valamint a 

Tiszató üdülőkörzet által érintett terület) fenntartható felzárkóztatása: integrált fejlesztéséhez a 
Tisza által meghatározott táji rendszer működőképességének biztosítása és az ökológiai 
kritériumoknak megfelelő fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődés feltételeinek 
megteremtése. Az alábbi célok elérése szükséges: 
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- a Tisza-menti térség védett természeti és kulturális örökségének megőrzése és 
hasznosítása; 

 
- a Tisza-menti térség vízgazdálkodási rendszerének (természetes tározóknak, 

hullámtereknek) kiépítése és ennek következményeként a megfelelő tájhasználathoz kapcsolódó 
erdészeti, mezőgazdasági tevékenység kialakítása; 

 
- Duna-Tisza csatorna megtervezése, megépítése; 
 
- a helyi termelői, szolgáltatói együttműködések ösztönzése, jelentős kulturális, táji 

értékekkel rendelkező területeken a turizmus, kiemelten az ökoturizmus fejlesztése; 
 
- a helyi szereplők összefogásának, a partnerségek támogatása ; a foglalkoztatás bővítése, 

a nem foglalkoztatottak munkaerő-piaci integrációjának támogatása foglalkoztathatóságuk 
javításával; 

 
- a Tisza-menti térség külső elérhetőségének javítása; 
 
- az árvíz, belvíz és az aszály környezetkárosító hatásainak integrált kivédése, 

megelőzése, ártéri tájrehabilitáció.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18068/41. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

- az Európai ügyek biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
  
  

18. Dr. Balogh László és Márfai Péter képviselő a határozati javaslat IV. fejezet 4. 
pont c. alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/4. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek/ 
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„c. A Duna-mente (Duna-menti kistérségek[, beleértve a Duna-Tisza-közi 
Homokhátság releváns területét is]) fenntartható fejlesztése:” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/11. sz. módosító javaslat  

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

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

19. Kárpáti Zsuzsa, Kovács Tibor, Göndör István, Gőgös Zoltán, dr. Géczi József 
Alajos, Tatai-Tóth András, Halmai Gáborné, Jauernik István, Ecsődi Lászlór és dr. Orosz 
Sándor képviselő a határozati javaslat IV. fejezet 4. pont c. alpontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/4. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek/ 
 
„c. A Duna-mente (Duna-menti kistérségek, beleértve a Duna-Tisza-közi Homokhátság 

[releváns] területét is) fenntartható fejlesztése: 
 
- a magyarországi Duna szakasz [rehabilitációja] és holtágai revitalizációja, 

összhangban az európai követelményeknek megfelelő hajózóút biztosításával, a közlekedés 
környezetkímélő rendszerének kialakításával; 

 
- a Duna és környezete által kínált erőforrásoknak a fenntarthatóság elveire épülő 

hasznosításának kialakítása, a mezőgazdaság, a halászat, az erdő- és vadgazdálkodás, az 
ökoturisztikai és infrastruktúrafejlesztés összehangolásával; 

 
- az árvízvédelem és vízkészlet-gazdálkodási rendszerek javítása, összhangban az 

ökológiai célokkal; 
 
- a Duna-Tisza közi Homokhátság megfelelő mennyiségű és minőségű vízpótlásnak 

biztosításával; 
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- a Duna-mente természeti és kulturális értékeinek, területeinek, tájainak, 
biodiverzitásának megőrzése, a tájhoz alkalmazkodó területfejlesztési, tájgazdálkodási 
programok indítása.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/16. sz. módosító javaslat  

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

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja,  
- az Önkormányzati biz. támogatja,  

 
- az Előterjesztő képviselője a Területfejlesztési biz., az 
Önkormányzati biz. ülésén egyetért, az Európai ügyek biz., 
Gazdasági biz., a Költségvetési biz., a Környezetvédelmi 
biz., a Mezőgazdasági biz. ülésén nem ért egyet, 

 
 
 

20. A Területfejlesztési bizottság az országgyűlési határozati javaslat IV. fejezet 4. 
pont c. alpontjának a következő módosítását javasolja:  

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/4. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek/ 
 
„c. A Duna-mente (Duna-menti kistérségek[, beleértve a Duna-Tisza-közi 

Homokhátság releváns területét is]) fenntartható fejlesztése:” 
 
Indokolás: Lásd a H/18068/47. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője később foglal állást
 
 
 

21. Domokos László képviselő a határozati javaslat IV. fejezet, 4. pontját új d) 
alponttal javasolja kiegészíteni: 

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
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/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/4. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek/ 
 
d. A Kőrös-mente fenntartható felzárkóztatása : integrált fejlesztéséhez a Kőrös által 

meghatározott táji rendszer működőképességének biztosítása és az ökológiai kritériumoknak 
megfelelő fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődés feltételeinek megteremtése . Az alábbi 
célok elérése szükséges: 

 
- a Kőrös-menti térség védett természeti és kulturális örökségének megőrzése és 

hasznosítása; 
 
- a Kőrös-menti térség vízgazdálkodási rendszerének (természetes tározóknak, 

hullámtereknek) kiépítése és ennek következményeként a megfelelő tájhasználathoz kapcsolódó 
erdészeti, mezőgazdasági tevékenység kialakítása;  

 
- a helyi termelői, szolgáltatói együttműködések ösztönzése, jelentős kulturális, táji 

értékekkel rendelkező területeken a turizmus, kiemelten az ökoturizmus fejlesztése; 
 
- a helyi szereplők összefogásának a partnerségek támogatása; a foglalkoztatás bővítése, 

a nem foglalkoztatottak munkaerő-piaci integrációjának támogatása foglalkoztathatóságuk 
javításával; 

 
- a Kőrös-menti térség külső elérhetőségének javítása; 
 
- az árvíz belvíz és az aszály környezetkárosító hatásainak integrált kivédése, 

megelőzése, ártéri tájrehabilitáció; 
 
- a magyarországi Kőrös szakasz rehabilitációja, összhangban az európai 

követelményeknek megfelelő hajózóút biztosításával, a közlekedés környezetkímélő 
rendszerének kialakításával; 

 
- a Kőrös és környezete által kínált erőforrásoknak a fenntarthatóság elveire épülő 

hasznosításának kialakítása, a mezőgazdaság, a halászat, az erdő- és vadgazdálkodás, az 
ökoturisztikai és infrastruktúrafejlesztés összehangolásával; 

 
- az árvízvédelem és vízkészlet-gazdálkodási rendszerek javítása, összhangban az 

ökológiai célokkal; 
 
- a Kőrös-mente természeti és kulturális értékeinek, területeinek, tájainak, 

biodiverzitásának megőrzése, a tájhoz alkalmazkodó területfejlesztési, tájgazdálkodási 
programok indítása."

 
Indokolás: Lásd a H/18068/36. sz. módosító javaslat  

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

- az Európai ügyek biz. nem támogatja
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- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

22. Endre Sándor képviselő a határozati javaslat IV. fejezet, 4. pontját új d) alponttal 
javasolja kiegészíteni: 

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/4. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek/ 
 
„d. Duna-Tisza közti Homokhátság Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, valamint 

Csongrád megyéket érintő területe 
 
- Geográfiai, meteorológiai, vízrajzi anomáliák összehangolt rendezése 
 
- Mezőgazdasági, környezetvédelmi, rehabilitációs problémák megoldása 
 
- Szociológiai, településszerkezeti változások koordinálása” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/39. sz. módosító javaslat  

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

- az Európai ügyek biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
  
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23. Endre Sándor képviselő a határozati javaslat IV. fejezet, 4. pontját új e) alponttal 
javasolja kiegészíteni: 
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/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/4. Országos jelentőségű, integrált fejlesztési térségek és tématerületek/ 
 
„e. Megújuló energiaforrások speciális magyarországi bevezetésének programja 
 
-az energiafelhasználás átstrukturálása a XXI. századi követelményeknek megfelelő 

feladat." 
 

Indokolás: Lásd a H/18068/40. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

- az Európai ügyek biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

24.A Területfejlesztési bizottság az országgyűlési határozati javaslat IV. fejezet 6) 
pontját új c. alponttal javasolja kiegészíteni: 

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
/6. Rurális (a továbbiakban: vidékies) térségek területileg integrált fejlesztésének 

prioritásai/ 
 
c. a Duna-Tisza közi Homokhátság teljes területén a népesség helyben tartása, a 

természet degradációs folyamatainak megállítása a helyi adottságokhoz illeszkedő 
mezőgazdasági termelés biztonságának vízgazdálkodási, tározási, infrastrukturális 
intézkedésekkel történő megőrzésével, a ritkán lakott agrártérségek, gazdaságok fejlesztésével, 
a szükséges agrárszerkezet-váltással, valamint a hátság kedvezőtlen vízgazdálkodásának 
helyreállításával 
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Indokolás: Lásd a H/18068/46. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője később foglal állást
 
 
 

25. Wekler Ferenc képviselő a határozati javaslat IV. fejezet 7. pontjának a 
következő módosítását javasolja: 

 
/IV. Középtávú országos területi célok 2013-ig/ 
 
/A jövőkép és az átfogó célok megvalósulása érdekében - figyelembe véve az OFK 

stratégiai céljait is - középtávon az ország szempontjából meghatározó területi célok teljesülése 
szükséges, melyek az alábbiak:/ 

 
 „7. [Az OTK átfogó területfejlesztési politikai céljainak és az országos területi 

céloknak az eléréséhez a különböző szakpolitikáknak saját eszközeikkel is hozzá kell 
járulniuk. A szakpolitikák számára megfogalmazott területi prioritásokat az Országos 
Területfejlesztési Koncepcióról szóló melléklet tartalmazza.] Az ágazati minisztériumok a 
tárcájuk keretében készített fejlesztési koncepciók esetében figyelembe veszik az OTK-ban, és 
annak mellékletében megfogalmazott prioritásokat és alapelveket. Az ágazati és területi 
fejlesztési koncepciók összhangját az Országos Területfejlesztési Tanács értékeli.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/28. sz. módosító javaslat  

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

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

26. Balsay István képviselő a határozati javaslat IV. fejezetét új e) ponttal javasolja 
kiegészíteni: 

 
/IV. Országos jelentőségű integrált fejlesztési térségek és tématerületek/ 
 
e. Velencei tó – Vértes kiemelt térség fenntartható fejlesztése 
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A Velencei tó kiemelt térségi Magyarország legnagyobb olyan területe, ahol a turizmus 

a környezet – illetve a természetvédelem értékeit illetve érdekeit egyeztetni kell a fenntartható 
fejlődés érdekében. 

 
A Velencei tó üdülőkörzet fejlesztése nemcsak a hagyományos turizmus célterülete, 

hanem Budapest, Székesfehérvár és Dunaújváros közelsége miatt a lakásépítés, az 
otthonteremtés egyik nagyon fontos területe. Számottevő termálvízkincse jelentős kapcsolódó 
tőkét vonz.  

 
A Vértesben a Zámolyi-medencében és a Váli-víz völgyében található Vértesi 

Natúrpark az ország első olyan fejlesztési területe, amelyben az állam, az önkormányzatok és a 
civil szervezetek fejlesztési céljai továbbá a természet – és környezetvédelem érdekei 
társadalmi-gazdasági-foglalkoztatási erővé formálódott.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/34. sz. módosító javaslat  

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

- az Európai ügyek biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Idegenforgalmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

27. Wekler Ferenc képviselő a határozati javaslat V. fejezet 1. pont a) alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 

 
/V. A területfejlesztési célok érvényesítését szolgáló intézmény- és eszközrendszer 

fejlesztési irányai/ 
 

/1. A területfejlesztési intézményrendszer megerősítése a szubszidiaritás, hatékonyság és 
partnerség jegyében/ 

 
„a. Országos szinten a területi koordináció és a területfejlesztési politikai célok 

érvényesítésében érintett intézmények közti együttműködés javítása az alábbi 
tevékenységekben: 

 
- a területfejlesztési politika kialakítása és érvényesítése az Európai Uniós 

együttműködésekben; 
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- területfejlesztési beavatkozások, melyek az ország egésze szintjén jelentkező 
legsúlyosabb térszerkezeti feszültségek oldását célozzák; 

 
- a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló, regionális [és kistérségi] szinten 

működő intézmények tevékenységének koordinálása, minőségbiztosítása, munkájának szakmai 
támogatása, minőségbiztosítása; 

 
- a területfejlesztési politika céljainak érvényesítése a szakpolitikákban, azok 

programjaiban, a szakpolitikák területi koordinációja; 
 
- az ország területi folyamatainak, a programok területi hatásainak nyomon követése, 

értékelése.” 
 

Indokolás: Lásd a H/18068/29. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

28. Wekler Ferenc képviselő a határozati javaslat V. fejezet 1. pont b) alpontjának a 
következő módosítását javasolja: 

 
/V. A területfejlesztési célok érvényesítését szolgáló intézmény- és eszközrendszer 

fejlesztési irányai/ 
 

/1. A területfejlesztési intézményrendszer megerősítése a szubszidiaritás, hatékonyság és 
partnerség jegyében/ 

 
„b. A regionális szint fejlesztéspolitikában betöltött szerepének bővítése szükséges. 

Ennek fő lépései a következők: 
 
- a második nemzeti fejlesztési tervben a ROP-ok irányítását a regionális fejlesztési 

tanácsok látják el, ehhez megtörténik a szükséges kapacitásbővítés és a jogszabályok 
módosítása; 

 
- középtávon a regionális fejlesztési programok révén a regionális szintű döntési 

kompetenciák bővítése, valamint a programok végrehajtására alkalmas kapacitás folyamatos 
fejlesztése; 

 
- regionális szinten működő intézmények, vállalkozások, civil szervezetek közti 

hálózatos együttműködések és a partnerségi kapcsolatok bővítése; 
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- regionális demokrácia kialakításához szükséges feltételek megteremtése.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/27. sz. módosító javaslat  

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

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

 
 
 
  

29. Wekler Ferenc képviselő a határozati javaslat V. fejezet 1. pont c) alpontjának az 
elhagyását javasolja: 

 
/V. A területfejlesztési célok érvényesítését szolgáló intézmény- és eszközrendszer 

fejlesztési irányai/ 
 
/1. A területfejlesztési intézményrendszer megerősítése a szubszidiaritás, hatékonyság és 

partnerség jegyében/ 
 
„[c. A megyei szint szerepének változtatása a fejlesztések koordinációjában: 
 
- közreműködés a regionális programok tervezésében és végrehajtásában; 
 
- részvétel a közszolgáltatások ellátásának támogatására vonatkozó programok 

lebonyolításában, illetve a kistérségi szintű tervezés, fejlesztés szakmai támogatása; 
 
- hosszú távon integrálódás a regionális szintű intézményrendszerbe.]” 
 

Indokolás: Lásd a H/18068/32. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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30. Dr. Mikes Éva képviselő a határozati javaslat V. fejezet 1. pont d) alpontjának a 

következő módosítását javasolja: 
 
/V. A területfejlesztési célok érvényesítését szolgáló intézmény- és eszközrendszer 

fejlesztési irányai/ 
 
/1. A területfejlesztési intézményrendszer megerősítése a szubszidiaritás, hatékonyság és 

partnerség jegyében/ 
 
„d. A kistérségi szint megerősítése 
 
- a fejlesztések térségi szinergiáját biztosító, integrált kistérségi tervezésével; 
 
- térségi léptékben integrált projektek megvalósításával, a fejlesztések programalapú 

támogatásának megteremtésével; 
 
- a közszolgáltatások ellátásának racionális szervezésével a kistérségi együttműködések 

keretében; 
 
- a települési szintű érdekek térségi összefogásával és célszerűen intézményi 

integrációval fejlesztve a kistelepülések lakosságmegtartó erejét. ” 
 

Indokolás: Lásd a H/18068/23. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja  
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője a Területfejlesztési biz., az 
Önkormányzati biz. ülésén egyetért, a Foglalkoztatási biz., 
Gazdasági biz., a Környezetvédelmi biz., a Mezőgazdasági 
biz. ülésén  nem ért egyet, 

 
 
 

31. Farkas Imre és Jauernik István a határozati javaslat V. fejezet 3. pont b. 
alpontjának a következő módosítását javasolja: 

 
/V. A területfejlesztési célok érvényesítését szolgáló intézmény- és eszközrendszer 

fejlesztési irányai/ 
 
/3. Programozáson alapuló finanszírozási rendszer megteremtése/ 
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„b. A kedvezményezett térségek típusai: 
 
- [fejlettségben elmaradott térségek: a legfejletlenebb] területfejlesztési szempontból 

kedvezményezett kistérségek, melyekben az ország lakosságának maximum 30%-a él. 
 
- [fejlettségben súlyosan elmaradott térségek: a fejlettségben elmaradott térségeken 

belül] területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű kistérségek az ország 
népességének összesen maximum 10%-át magába foglaló kistérségek, melyek a legrosszabb 
társadalmi-gazdasági mutatókkal rendelkeznek.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/15. sz. módosító javaslat  

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

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

32. Dr. Mikes Éva, valamint Wekler Ferenc képviselő a határozati javaslat VI. 
fejezetének az elhagyását javasolja: 

 
„[VI. Régiók fejlesztési irányai 

 
Az ország hét tervezési-statisztikai régiójához tartozó regionális fejlesztési tanácsok 

fejlesztési terveikben, programjaikban az OTK-ban megfogalmazott célok, mint kötelező 
keretek következetes figyelembevétele mellett jelölik ki fejlesztési céljaikat, illetve 
határozzák meg a prioritásokat és intézkedéseket. Az ország tervezési-statisztikai régiói - 
amelyek főbb fejlesztési irányait a mellékletként szereplő OTK tartalmazza - a következők: 

 
- Dél-Alföld (Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye)  
 
A régió közös érdekeken alapuló együttműködési hálózatok kialakításával, a 

természeti értékek, és a határ menti helyzetből adódó előnyök tudatos kihasználásával 
megalapozza a szilárd, versenyképes gazdaság alapjait, és mindehhez színvonalas 
életkörnyezet és életlehetőség biztosít. 

 
 
- Dél-Dunántúl (Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye) 
 
A Dél-dunántúli régió hosszú távú jövőképeként egy természet- és emberközeli, 

otthonos déli régió víziója rajzolható meg, ahol íze van az életnek. 
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Észak-Alföld (Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye) 
 
Az Észak-alföldi régió földrajzi elhelyezkedésére, valamint a meglévő és 

mobilizálható erőforrásaira támaszkodóan, hazai és európai szinten is versenyképes 
gazdaságával, az értékek megőrzésével és fenntartható használatával biztosítja a minőségi 
élet feltételeit az itt élők számára. 

 
 
Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye)  
 
A régió célja olyan társadalmi-gazdasági térszerkezet létrehozása, mely biztosítja 

regionális versenyképességünket, kiegyensúlyozott településrendszerre épül, szervesen és 
hatékonyan illeszkedik az európai térbe. A közszolgáltatások és életkörülmények 
tekintetében a régión belül mérsékli, vagy megszünteti az elfogadhatatlan területi 
egyenlőtlenségeket. 

 
 
Közép-Dunántúl (Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye) 
 
A Közép-Dunántúl mint európai szinten versenyképes régió az innováció régiójává 

válva magtérségként meghatározó szerepet tölt be a hazai modernizációban. Mindez az 
innováció, a megújulás régión belüli kiterjesztésével, és ezáltal a régióban élők 
életminőségének folyamatos 

javításával párosul. 
 
 
Közép-Magyarország (Budapest, Pest megye) 
 
A Közép-magyarországi régió stratégiai célja, hogy a minőség elvein nyugvó, élhető, 

az itt élők számára egészséges, lakó és munkakörnyezetet biztosító, ugyanakkor a 
fenntarthatósági kritériumokat gazdasági, környezeti és társadalmi vonatkozásban 
egyaránt teljesítő, kreatív térség legyen. Nemzetközi vezető szerepe a Kárpát-medence fő 
szervező erejét jelenti. A tudásalapú emberi erőforrás- és gazdaságfejlesztés az üzleti 
szolgáltatásokra, a kutatásfejlesztésre, a kulturális és szabadidő gazdaságra koncentrál. 

 
 
Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye) 
 
Nyugat-Dunántúl az élénk helyi és nemzetközi együttműködési hálózatok régiója, 

amely európai dinamikus gazdasági, közlekedési, tudás és kommunikációs tengelyek aktív 
formálójaként, az ember és környezete kiegyensúlyozott kapcsolatára építve 
Magyarország - gazdaságilag, szervezetileg és kulturálisan is megújuló - zöld 
jövőrégiójává válik.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/22. sz. és a H/18068/33. sz.  

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

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Kulturális biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

33. Dr. Mikes Éva képviselő a határozati javaslat VI. fejezet második francia 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
/VI. Régiók fejlesztési irányai/ 
 
/Az ország hét tervezési-statisztikai régiójához tartozó regionális fejlesztési tanácsok 

fejlesztési terveikben, programjaikban az OTK-ban megfogalmazott célok, mint kötelező keretek 
következetes figyelembevétele mellett jelölik ki fejlesztési céljaikat, illetve határozzák meg a 
prioritásokat és intézkedéseket. Az ország tervezési-statisztikai régiói - amelyek főbb fejlesztési 
irányait a mellékletként szereplő OTK tartalmazza - a következők:/ 
 

„- Dél-Dunántúl (Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye) 
 

[A Dél-dunántúli régió hosszú távú jövőképeként egy természet- és emberközeli, 
otthonos déli régió víziója rajzolható meg, ahol íze van az életnek.] A régió célja olyan 
kulturális, környezet- és természetvédelmi értékeket szem előtt tartó, oktatási, tudományos és 
kutatási központokon alapuló fejlődés, mely integrálja a régió leszakadó térségeit, 
kiegyensúlyozott városhálózaton építkezik, kihasználja a határmenti horvát térségekkel való 
kapcsolatépítés lehetőségét, magas színvonalú, kiegyensúlyozott életfeltételeket biztosít.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/24. sz. módosító javaslat  

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja  
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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34. Wekler Ferenc képviselő a határozati javaslat VI. fejezet második francia 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
/VI. Régiók fejlesztési irányai/ 
 
/Az ország hét tervezési-statisztikai régiójához tartozó regionális fejlesztési tanácsok 

fejlesztési terveikben, programjaikban az OTK-ban megfogalmazott célok, mint kötelező keretek 
következetes figyelembevétele mellett jelölik ki fejlesztési céljaikat, illetve határozzák meg a 
prioritásokat és intézkedéseket. Az ország tervezési-statisztikai régiói - amelyek főbb fejlesztési 
irányait a mellékletként szereplő OTK tartalmazza - a következők:/ 
 

„- Dél-Dunántúl (Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye) 
 

[A Dél-dunántúli régió hosszú távú jövőképeként egy természet- és emberközeli, 
otthonos déli régió víziója rajzolható meg, ahol íze van az életnek.] A Dél-dunántúli régió 
hosszú távú jövőképeként egy, otthonos, természet- és emberközeli déli régió víziója rajzolható 
meg, ahol íze van az életnek. A Dél-dunántúli régió sikeresen fordítja jelenlegi fejlettségbeli 
hátrányait előnnyé azáltal, hogy megőrzött természeti és kulturális értékeit, építészeti örökségét 
és termálvízkincsét fenntartható módon hasznosítja. A régió kiaknázza a kedvező geopolitikai 
helyzetéből (nyugta-balkáni, észak-olasz és osztrák kapcsolatok) eredő hasznokat, ezáltal 
Magyarország déli kapujává válik.” 

 
Indokolás: Lásd a H/18068/31. sz. módosító javaslat  

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

35. Lenártak András és dr. Ódor Ferenc képviselő a határozati javaslat VI. 
fejezet negyedik francia bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
/VI. Régiók fejlesztési irányai/ 
 
/Az ország hét tervezési-statisztikai régiójához tartozó regionális fejlesztési tanácsok 

fejlesztési terveikben, programjaikban az OTK-ban megfogalmazott célok, mint kötelező keretek 
következetes figyelembevétele mellett jelölik ki fejlesztési céljaikat, illetve határozzák meg a 
prioritásokat és intézkedéseket. Az ország tervezési-statisztikai régiói - amelyek főbb fejlesztési 
irányait a mellékletként szereplő OTK tartalmazza - a következők:/ 
 

„- Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye)  
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A régió célja olyan társadalmi-gazdasági térszerkezet létrehozása, mely biztosítja 

regionális versenyképességünket, egyben generálja a magasabb foglalkoztatottsági szint 
elérését, kiegyensúlyozott településrendszerre épül, szervesen és hatékonyan illeszkedik az 
európai térbe. A közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében a régión belül mérsékli, 
vagy megszünteti az elfogadhatatlan területi egyenlőtlenségeket. 
 

Indokolás: Lásd a H/18068/35. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

36. Kárpáti Zsuzsa, Kovács Tibor, Göndör István, Gőgös Zoltán, dr. Géczi József 
Alajos, Tatai-Tóth András, Halmai Gáborné, Jauernik István, Ecsődi Lászlór és dr. Orosz 
Sándor képviselő a határozati javaslat VII. fejezet 1. pontjának a következő módosítását 
javasolja: 

 
/VII. Záró rendelkezések/ 
 
/l. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy/ 
 
„a. a törvény-előkészítő és végrehajtó tevékenységében érvényesítse az elfogadott 

elveket és hosszú távú prioritásokat; 
 
b. az Országos Területfejlesztési Koncepció elveinek, céljainak érvényesítésével 

készítse el a 2007-2013. évi tervezési időszak Nemzeti Stratégiai Referenciakeretét, a Nemzeti 
Vidékfejlesztési Tervét és az ágazati[, valamint regionális] operatív programokat; 

 
c)  Országos Területfejlesztési Koncepció elveinek, céljainak érvényesítésével hangolja 

össze a 2007-2013 évi tervezési időszak regionális vidékfejlesztési terveit és a regionális 
operatív programokat.

 
[c.] d. intézkedjék az Országos Területfejlesztési Koncepcióban megállapított célok és 

prioritások megvalósítási feltételeinek megteremtéséről; 
 
[d.] e. intézkedjék az Országos Területfejlesztési Koncepció elfogadásából adódó, 

szükséges jogharmonizációs lépések megtételéről.” 
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Indokolás: Lásd a H/18068/18. sz. módosító javaslat  

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

- az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

37. A Területfejlesztési bizottság az országgyűlési határozati javaslat 1. sz. 
Függelékeként benyújtott, a területi folyamatok alakulásáról és a területfejlesztési politika 
érvényesüléséről szóló jelentés megjelölésének az elhagyását javasolja: 

 
„[1. számú Függelék] 

 
J E L E N T É S 

 
a területi folyamatok alakulásáról 

és a területfejlesztési politika érvényesüléséről” 
 

Indokolás: Lásd a H/18068/45/2. sz. módosító javaslat  
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

38. A Területfejlesztési bizottság az országgyűlési határozati javaslat 2. számú 
Függeléke teljes egészének az elhagyását javasolja: 

 
Megjegyzés: A módosító javaslat szövegét helytakarékossági okból nem szerepeltetjük.  

 
Indokolás: Lásd a H/18068/45/3. sz. módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője később foglal állást 
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Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. december 1. 
 
 
 

Szabó György s.k., 
a Területfejlesztési  

bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottság elnöke 
 
 

Dr. Eörsi Mátyás s.k., 
az Európai Ügyek 
bizottság elnöke 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 

elnöke 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Lasztovicza Jenő s.k., 
az Idegenforgalmi 
bizottság elnöke 

 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 

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

bizottság elnöke 
 
 

Dr. Pető Iván s.k., 
a Kulturális és sajtó 

bizottság elnöke 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
bizottság elnöke 

 
 

Dr. Jánosi György s.k., 
az Oktatási és tudományos  

bizottság elnöke 

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

 
 
 


