
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

T/8540 .

2004. évi . . . törvény
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény

módosításáról

1 . §

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003 . évi XXVI. törvény 22 . §-a helyébe a
következő rendelkezés lép :

„22 . § (1) A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület
övezetben regionális hulladéklerakó hely csak külön jogszabályokban meghatározott
vizsgálatok és az országos, illetve területi hulladékgazdálkodási tervek alapján helyezhető el .

(2) Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy
•

	

kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen,
b) védett természeti területen és annak védőövezetében, védelemre tervezett területen,

illetve ökológiai (zöld) folyosó területén,
•

	

természeti területen,
•

	

erdőben,
•

	

kiváló termőhelyi adottságú szántó-, szőlő- és gyümölcsös területeken,
j) rendszeresen belvíz járta területeken,
•

	

eróziónak kitett és csúszásveszélyes területen,
h) település belterületén és annak 500 m-es körzetében, kivéve, ha azt az Állami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat külön engedélyezte,
i) honvédelmi és katonai érdeket szolgáló területen és annak 500 m-es körzetében,
j) az állami repülések célját szolgáló és a közös felhasználású (katonai és polgári) repülőtér

5 km-es körzetében,
k) hullámtér és nyílt ártér körzetében

regionális hulladéklerakó hely nem jelölhető ki ."

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba .

Képviselői önálló indítvány



Indokolás

Módosító javaslatunk első része szerint belterületen lakó-, üdülőövezet, valamint
kereskedelmi szolgáltató terület kivételével 500 méteren belül létesíthető lenne hulladéklerakó
és tároló telep, így a közvetlen emberi tartózkodás céljára szolgáló, lakhatás, üdülés és
szolgáltatási területen kívüli belterületen . A településektől messzire lévő szemétlerakó telepek
nagyban növelik a szolgáltatási díjakat a szállítás költségei miatt . A javaslat elfogadása esetén
az önkormányzati, valamint egyéb tulajdonban levő gazdasági társaságok kisebb költséggel
szállíthatnák el a háztartási hulladékot a települések lakosságától .

Indokolás
Módosító javaslatunk második részének elfogadása esetén az állami repülések célját szolgáló
és a közös felhasználású (katonai és polgári) repülőtértől számított 5 km-es körzetében
hulladéktároló telepeket lehetne létesíteni .
Az eredeti törvény 15 km-es körben határozza meg a szeméttelep létesítésének tilalmát . A
szakmai álláspont szerint a hulladéktároló telepeken táplálékot szerző madárrajok 5 km-es
körzetben még nem okoznak problémát a fel és leszálló repülőgépeknek .
A javaslat elfogadása esetén az érintett települések külterületén lévő repülőbázisoktól
számított 5 km-es körzeten túl az önkormányzatok hulladéktároló telepeket létesíthetnének .
Ez óriási könnyebbséget jelenthetne ezen önkormányzatok számára, hiszen a törvényben
meghatározott 15 km-es távolság mindenféleképpen hátrányt jelent a szállítás és annak
költségkihatása szempontjából .

Kérjük javaslatunk elfogadását .

Budapest, 2004 . január 29 .
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