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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, 
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági 
bizottsága, Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), 
Mezőgazdasági bizottsága, valamint Területfejlesztési bizottsága megvitatta a Tisza-völgy 
árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését 
szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és 
megvalósításáról szóló, T/9938. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/9938/6-92. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 



 A Foglalkoztatatási és a Területfejlesztési bizottság 2004. május 17-i (hétfő) ülésén 
tárgyalja a módosító javaslatokat, az állásfoglalásaikat a kiegészítő ajánlás tartalmazza. 
 

Visszavont módosító javaslat: Fülöp István (T/9938/7. szám)! 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

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

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Jauernik István és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat címének a 
következő módosítását javasolják: 
 

"a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- 
és vidékfejlesztését szolgáló program 

[(a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése)] 
– Továbbfejlesztett Vásárhelyi-terv – 

közérdekűségéről és megvalósításáról" 
 

T/9938/28. és /31 sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 11. és 86. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/31/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 



2.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat címének a következő módosítását 
javasolja: 
 

"a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- 
és vidékfejlesztését szolgáló programról
([a] Vásárhelyi-terv [továbbfejlesztése]) 

[közérdekűségéről és megvalósításáról]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/91. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

3.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat címének a következő módosítását 
javasolja: 
 

"Vásárhelyi-terv a Tisza-völgy árvízi biztonságának megteremtésére.
[növelését, valamint az érintett térség terület- 

és vidékfejlesztését szolgáló program 
(a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) 

közérdekűségéről és megvalósításáról]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/92. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat címének a következő módosítását 
javasolja: 
 

"a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és 
vidékfejlesztését szolgáló program 

(a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) 
közérdekűségéről és megvalósításáról az Országos Területrendezési Tervvel 

összhangban" 
 

T/9938/34., /36. és /42.sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6., 10., 78. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 



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

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

 
 
 

5.  Tóth István és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat preambulumának a 
következő módosítását javasolják: 
 
 "A Tisza-völgy árvízi biztonságának a mentesített árterek és a hullámterek, valamint a 
Holt-ágak részleges reaktiválására alapozott növelése, valamint a hátrányos helyzetű térségek 
lakosságmegtartó-képességének, [lakossága,] illetve települései életkörülményeinek a 
közösségi politikákkal összhangban történő javítása, a veszélyeztetettségnek megfelelő 
területhasználatra és tájgazdálkodásra alapozott, a fenntartható regionális fejlesztésre irányuló 
célkitűzéseinek megvalósítása, az árvízi biztonság és az árvizekkel való gazdálkodás feltételei 
megteremtése, a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütemének érdekében az Országgyűlés a 
következő törvényt alkotja:" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

6.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat preambulumának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "A Tisza-völgy árvízi biztonságának a mentesített árterek részleges reaktiválására 
alapozott növelése, valamint a hátrányos helyzetű térség megtartó-képességének, lakossága, 
illetve települései életkörülményeinek a közösségi politikákkal összhangban történő javítása, 
a veszélyeztetettségnek megfelelő területhasználatra és tájgazdálkodásra alapozott, a 
fenntartható regionális fejlesztésre irányuló célkitűzéseinek megvalósítása, az árvízi biztonság 
és az árvizekkel való gazdálkodás feltételei megteremtése, a nemzetközi vízkárelhárítási 
együttműködés továbbfejlesztése, ökológiai zöldfolyosó kialakítása, a Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése érdekében az Országgyűlés – az Országos Területrendezési Tervvel 
összhangban – a következő törvényt alkotja:" 
 

T/9938/36., /41. és /42. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 10., 78. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 



A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(1) A [vizek kártételei] vízkárok elleni védelem érdekében a vízkár-elhárítási 
tevékenység szabályozása, szervezése, irányítása, ellenőrzése, a kiemelten közcélú 
védőművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a helyi közfeladatokat 
meghaladó védekezés az állam feladata. A térségi árvízvédelmi biztonság megteremtése és 
fejlesztése fontos közérdekű tevékenység." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/81. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(1) A vizek kártételei elleni védelem érdekében a vízkár-elhárítási tevékenység 
tervezése, szabályozása, szervezése, irányítása, ellenőrzése, a kiemelten közcélú védőművek 
építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a helyi közfeladatokat meghaladó 
védekezés az állam feladata. A térségi árvízvédelmi biztonság megteremtése és fejlesztése 
fontos közérdekű tevékenység." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

9.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének és (3) bekezdés 
felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 



 "(2) A Vásárhelyi-tervben [továbbfejlesztésében] közreműködő egyes szervek és 
személyek feladataikat az általános szabályok szerint, az e törvényben foglalt eltérésekkel 
kötelesek ellátni. 
 

(3) A Vásárhelyi-tervvel [továbbfejlesztésével] összefüggő" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/82. számú és a T/9938/83. számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének és (3) bekezdés 
felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A Vásárhelyi-terv – az Országos Területrendezési Terv keretén belüli – 
továbbfejlesztésében közreműködő egyes szervek és személyek feladataikat az általános 
szabályok szerint, az e törvényben foglalt eltérésekkel kötelesek ellátni. 
 

(3) A Vásárhelyi-terv – az Országos Területrendezési Terv keretén belüli – 
továbbfejlesztésével összefüggő" 
 

T/9938/34., /41. és /42. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 6., 78. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

11.  Jauernik István és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 2. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(1) A törvény hatálya a [Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (a továbbiakban: 
VTT)] Továbbfejlesztett Vásárhelyi-terv (a továbbiakban: TVT), tervezésével, 
előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokra, valamint tevékenységekre terjed 
ki." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat szerint a rövidítést értelemszerűen át kell vezetni a törvényjavaslat érintett 
szövegében. 

 



T/9938/31. és /28. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. és 86. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/31/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

12.  Tóth István és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdése b) 
pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/A 2007. december hó 31-éig, a VTT I. ütemében a következő fejlesztéseket 
(beavatkozásokat és vízilétesítményeket) kell megvalósítani:/ 
 
 "b) a Tisza mentén az ártér reaktiválását szabályozott vízkivezetéssel biztosító 
Szamosközi, Cigánd-Tiszakarádi, Szamos-Kraszna közi, Nagykunsági, Hanyi-Tiszasülyi, 
Tiszaroffi árvízi tározókat, valamint a Nagykörűi tározó I. ütemét, a rendszeres tározást 
lehetővé tévő feltételek kialakításával, a belső vízkormányzást és a víz továbbvezetését 
szolgáló létesítményekkel, beleértve [a Jászsági főcsatornát és az előkészítés alatt lévő 
Jászsági többcélú vízgazdálkodási rendszert is] az érintett folyószakaszon található Holt-
ágak, melyek bevonhatók a táj- és földhasználat, valamint vízlefolyás elősegítése céljából." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

13.  Szalay Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdése b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/A 2007. december hó 31-éig, a VTT I. ütemében a következő fejlesztéseket 
(beavatkozásokat és vízilétesítményeket) kell megvalósítani:/ 
 
 "b) a Tisza mentén az ártér [reaktiválását] reaktivlását szabályozott vízkivezetéssel 
biztosító Cigánd-Tiszakarádi, Szamos-Kraszna közi, Nagykunsági, Hanyi-Tiszasülyi, 
[Tiszaroffi] Tiszaforri árvízi tározókat, valamint a Nagykörűi tározó I. ütemét, a rendszeres 
tározást lehetővé tévő feltételek kialakításával, a belső vízkormányzást és a víz 
továbbvezetését szolgáló létesítményekkel, beleértve a [Jászsági főcsatornát és az 
előkészítés alatt lévő Jászsági] szolnoki Alcsi Holt-Tisza többcélú vízgazdálkodási 
rendszerét [is]." 
 
 
 



Indokolás: Lásd a T/9938/61. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14.  Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdését a következő új 
c) ponttal kiegészíteni javasolja: 
 

/A 2007. december hó 31-éig, a VTT I. ütemében a következő fejlesztéseket 
(beavatkozásokat és vízilétesítményeket) kell megvalósítani:/ 
 
 "c) az érintett térség fővédvonalának az előírás szerinti szintre történő kiépítését." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az EU következő tervezési időszakához (2007-2013) igazodva, 2005. december 
31-ig – a VTT I. [ütem utolsó évére, valamint] és a VTT II. ütemére – integrált 
vízgazdálkodást, terület- és vidékfejlesztést szolgáló egyedi programot kell kidolgozni a célra 
orientált EU támogatások és nemzeti források bevonása, valamint hatékony felhasználása 
érdekében." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/84. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 
 

16.  Szalay Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 



 "(3) Az EU következő tervezési időszakához (2007-2013) igazodva – a VTT I. ütem 
utolsó évére, valamint a II. ütemére – integrált vízgazdálkodást, terület- és vidékfejlesztést 
szolgáló egyedi programot kell kidolgozni a célra orientált EU támogatások és nemzeti 
források bevonása, valamint hatékony felhasználása érdekében. 

Önkormányzati saját erő kiegészítésére a Kormány a költségvetési törvényben 
normatív alapú fedezetet biztosít, területfejlesztési célokra." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/64. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 2. §-át a következő új (4) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(4) A szabályozással érintett területre térségi szerkezeti és szabályozási terveket kell 
készíteni. A terveket az Országgyűlés hagyja jóvá." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

18.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdése felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "A VTT [I. ütemének] végrehajtásához szükséges pénzeszközökről" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/86. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

19.  Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdése felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 



 
 "A VTT I. ütemének végrehajtásához szükséges pénzeszközökről – 2005-ben legalább 
15 milliárd forintról, 2006-ban legalább 15 milliárd forintról és 2007-ben legalább 12 milliárd 
forintról –" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

20.  Fülöp István képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdése b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/A VTT I. ütemének végrehajtásához szükséges pénzeszközökről/ 
 
 "b) az Európai Unió támogatási alapjaiból megkapott pénzeszközökből, valamint az 
önkormányzatok illeszkedő települési infrastruktúrafejlesztésre (így például: víziközmű 
fejlesztések, szennyvíz-kezelés, úthálózat) irányuló [pályázatainak támogatására az érintett 
tárcák meglévő célelőirányzataiból] terveinek megvalósítására céltámogatás útján," 
 

/a Kormány gondoskodik./ 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[4. § A VTT keretében megvalósuló árvízi tározók és a nagyvízi mederben 
történő beavatkozások beruházója az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: beruházó), amely szerv a hatósági és az egyéb 
igazgatási eljárások során maga vagy megbízottja útján jár el.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja



- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

22.  Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "4. § A VTT keretében megvalósuló árvízi tározók és a nagyvízi mederben történő 
beavatkozások beruházója az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főigazgatóság (a továbbiakban: beruházó)[, amely szerv a hatósági és az egyéb igazgatási 
eljárások során maga vagy megbízottja útján jár el]." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23.  Tóth István és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 4. §-át új (1) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a § eredeti szövege 
az (2) bekezdés jelölést kapja): 
 
 "(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az integrált vízgazdálkodási, terület- és 
vidékfejlesztési célok megvalósításának érdekében kormánybiztost nevezzen ki, melynek 
feladat és hatáskörét rendeletben állapítsa meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

24.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 5. §-át megelőző címének és 5. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

"Az árvízi tározó[k] terület[ei]ével érintett földrészletek igénybevétele" 
 
 
 

"(1) Az árvízi tározó[k] terület[ei]ével érintett földrészletek jegyzékét (a 
továbbiakban: árvízi tározó területe) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint a 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter együttesen állapítja meg." 



 
T/9938/78. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 84. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/9938/85. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

25.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(1) Az árvízi tározók területeivel érintett földrészletek jegyzékét (a továbbiakban: 
árvízi tározó területe) [a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint a 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter együttesen] az Országgyűlés állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/87. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

26.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(1) Az árvízi tározók területeivel érintett földrészletek jegyzékét (a továbbiakban: 
árvízi tározó területe) a [környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint a 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter együttesen] Kormány állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 



27.  Szalay Ferenc képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(1) Az árvízi tározók területeivel érintett földrészletek jegyzékét (a továbbiakban: 
árvízi tározó területe) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint a földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter [együttesen] együttműködve állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/65. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

28.  Tóth István és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 5. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(1) Az árvízi tározók területeivel érintett földrészletek jegyzékét (a továbbiakban: 
árvízi tározó területe) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint a földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter együttes[en] rendeletben állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 
 

29.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 7. § felvezető szövegének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "Az árvízi tározó területén lévő termőföldön földhasználati korlátozás[okkal]sal lehet 
gazdálkodni, illetőleg egyéb tevékenységet folytatni. Nem lehet e területen:" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/89. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 



30.  Fülöp István képviselő a törvényjavaslat 7. § a) pontjának a kiegészítését 
javasolja: 
 

VISSZAVONVA! Gazdasági bizottság, 2004. május 12-én! 
 
 
 

31.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 7. § a) pontjának a kiegészítését 
javasolja: 
 

/Az árvízi tározó területén lévő termőföldön földhasználati korlátozásokkal lehet 
gazdálkodni, illetőleg egyéb tevékenységet folytatni. Nem lehet e területen:/ 
 
 "a) építési engedélyköteles tevékenységet folytatni, kivéve az állattartás céljára 
szolgáló időszakosan használt építményt (karám, nyári szállás, nyitott szín stb.), erdészeti célú 
vadvédelmi kerítést építeni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

32.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 7. § b) pontjának az elhagyását javasolja 
(a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 

/Az árvízi tározó területén lévő termőföldön földhasználati korlátozásokkal lehet 
gazdálkodni, illetőleg egyéb tevékenységet folytatni. Nem lehet e területen:/ 
 
 "[b) kémiai talajjavítást, öntözési-, meliorációs célú beruházást végezni,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

33.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 7. § b) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/Az árvízi tározó területén lévő termőföldön földhasználati korlátozásokkal lehet 
gazdálkodni, illetőleg egyéb tevékenységet folytatni. Nem lehet e területen:/ 
 
 



 "b) [kémiai talajjavítást,] öntözési-, meliorációs célú beruházást végezni," 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/88. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

34.  Jauernik István és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 7. § b) pontjának a 
következő módosítását javasolják: 
 

/Az árvízi tározó területén lévő termőföldön földhasználati korlátozásokkal lehet 
gazdálkodni, illetőleg egyéb tevékenységet folytatni. Nem lehet e területen:/ 
 
 "b) kémiai talajjavítást, [öntözési-, meliorációs célú beruházást] végezni," 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

35.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 7. § b) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/Az árvízi tározó területén lévő termőföldön földhasználati korlátozásokkal lehet 
gazdálkodni, illetőleg egyéb tevékenységet folytatni. Nem lehet e területen:/ 
 
 "b) kémiai talajjavítást (kivéve meszezést), öntözési-, meliorációs célú beruházást 
végezni," 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/47. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 
 



36.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 7. § c) pontjának az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 

/Az árvízi tározó területén lévő termőföldön földhasználati korlátozásokkal lehet 
gazdálkodni, illetőleg egyéb tevékenységet folytatni. Nem lehet e területen:/ 
 
 "[c) faiskolát létesíteni, vetőmagot termeszteni, szaporítóanyagot előállítani,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

37.  Tóth István és Parragh Dénes, valamint Tóth István képviselők a 
törvényjavaslat 7. § c) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/Az árvízi tározó területén lévő termőföldön földhasználati korlátozásokkal lehet 
gazdálkodni, illetőleg egyéb tevékenységet folytatni. Nem lehet e területen:/ 
 
 "c) [faiskolát létesíteni,] vetőmagot termeszteni, szaporító anyagot előállítani," 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/11. számú, valamint a T/9938/19. 
számú módosító javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 

38.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 7. § c) pontjának a következő a 
következő módosítását javasolja: 
 

/Az árvízi tározó területén lévő termőföldön földhasználati korlátozásokkal lehet 
gazdálkodni, illetőleg egyéb tevékenységet folytatni. Nem lehet e területen:/ 
 
 "c) faiskolát létesíteni, [vetőmagot termeszteni, szaporítóanyagot előállítani,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/48. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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



 
 
 

39.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 7. § d) pontjának az elhagyását javasolja 
(a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 

/Az árvízi tározó területén lévő termőföldön földhasználati korlátozásokkal lehet 
gazdálkodni, illetőleg egyéb tevékenységet folytatni. Nem lehet e területen:/ 
 
 "[d) ültetvényeket és gyenge víztűrő képességű évelő kultúrákat telepíteni,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

40.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 7. § d) pontjának a következő a 
következő módosítását javasolja: 
 

/Az árvízi tározó területén lévő termőföldön földhasználati korlátozásokkal lehet 
gazdálkodni, illetőleg egyéb tevékenységet folytatni. Nem lehet e területen:/ 
 
 "d) [ültetvényeket és] gyenge víztűrő képességű évelő kultúrákat telepíteni," 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/49. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

41.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 7. § e) pontjának a következő a 
következő módosítását javasolja: 
 

/Az árvízi tározó területén lévő termőföldön földhasználati korlátozásokkal lehet 
gazdálkodni, illetőleg egyéb tevékenységet folytatni. Nem lehet e területen:/ 
 
 "e) gyepet feltörni, kivéve, ha az közvetlenül az erdőtelepítés talaj előkészítését 
szolgálja," 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 



A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

42.  Jauernik István és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 7. § f) pontjának a 
következő módosítását javasolják: 
 

/Az árvízi tározó területén lévő termőföldön földhasználati korlátozásokkal lehet 
gazdálkodni, illetőleg egyéb tevékenységet folytatni. Nem lehet e területen:/ 
 
 "f) a vízügyi felügyelet engedélye nélkül a terepviszonyokat megváltoztató [feltöltést, 
mélyítést] munkálatokat végezni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

43.  Dr. Turi-Kovács Béla képviselő a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(1) E törvény által elrendelt használati korlátozások ellenértékeként az árvízi tározó 
területéhez tartozó termőföldnek a vízügyi felügyelet határozatának meghozatalakor az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosát, vagy jogutódját a tulajdoni illetőségének, 
illetőleg eszmei hányadának arányában az ingatlannak az árvíz visszatartására szolgáló 
rendelkezésre állása és a hasznosítás részleges korlátozása következtében a földtulajdon 
értékében előálló értékcsökkenés miatt – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a 
rendelkezésre állás, illetve a hasznosítás részleges korlátozása megszűnéséig [egyszeri] 
évenkénti térítés illeti meg." 
 

T/9938/59. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 46., 49., 50. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/59. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 



 
 

44.  Dr. Orosz Sándor képviselő a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésének az 
elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "[(2) A Magyar Állam tulajdonát képező földrészlet esetén a vagyonkezelő nem 
jogosult az egyszeri térítésre.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/53. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

45.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A Magyar Állam tulajdonát képező földrészlet esetén a vagyonkezelő [nem] 
jogosult az egyszeri térítésre." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/43. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

46.  Dr. Turi-Kovács Béla képviselő a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A Magyar Állam tulajdonát képező földrészlet esetén a vagyonkezelő nem 
jogosult [az egyszeri] az (1) bekezdés szerinti térítésre." 
 

T/9938/59. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 43., 49., 50. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/59. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 



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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

47.   Dr. Orosz Sándor képviselő a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(1) A 8. § (1) bekezdése szerinti egyszeri térítés megfizetéséről a vízügyi felügyelet 
az 5. § (2) bekezdés szerinti határozatában dönt, és a beruházó gondoskodik az egyszeri térítés 
kifizetéséről." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/52. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

48.  Szalay Ferenc képviselő a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(1) A 8. § (1) bekezdése szerinti egyszeri térítés megfizetéséről a vízügyi felügyelet 
az 5. § (2) bekezdés szerinti határozatában dönt és a beruházó gondoskodik az egyszeri térítés 
kifizetéséről." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/66. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

49.  Dr. Turi-Kovács Béla képviselő a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(1) A 8. § (1) bekezdése szerinti egyszeri térítés megfizetéséről a vízügyi felügyelet 
az 5. § (2) bekezdés szerinti határozatában évenként dönt [és gondoskodik az egyszeri térítés 
kifizetéséről]." 
 
 



 
 

T/9938/59. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 43., 46., 50. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/59. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

50.  Dr. Turi-Kovács Béla képviselő a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A[z egyszeri] térítés alapja a termőföld nyilvántartott kataszteri tiszta jövedelme, 
aranykorona-értéke [(a továbbiakban: Ak). Az egyszeri térítés] melynek mértéke 6000 
forint [Ak-ként]." 
 

T/9938/59. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 43., 46., 49. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/59. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

51.  Dr. Turi-Kovács Béla képviselő a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az [egyszeri] egységes térítés alapja a termőföld nyilvántartott kataszteri tiszta 
jövedelme, aranykorona-értéke [(a továbbiakban: Ak)]. Az egyszeri térítés mértéke [6000] 
30.000 forint [Ak-ként] aranykoronánként." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/60. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 



A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

52.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az egyszeri térítés alapja a termőföld [nyilvántartott kataszteri tiszta 
jövedelme, aranykorona-érték (a továbbiakban: Ak)] helyben kialakult ára. Az egyszeri 
térítés mértéke [6000 forint Ak-ként] a föld vételárának az 50 %-a." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/90. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

53.  Dr. Fónagy János és Fülöp István képviselők a törvényjavaslat 9. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) Az egyszeri térítés alapja a termőföld nyilvántartott [kataszteri tiszta jövedelme, 
aranykorona-érték (a továbbiakban: Ak)] területe. Az egyszeri térítés mértéke [6000 
forint Ak-ként]15 Ft/m2." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

54.  Gazda László képviselő a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az egyszeri térítés alapja a termőföld nyilvántartott kataszteri tiszta jövedelme, 
aranykorona-érték (a továbbiakban: Ak). Az egyszeri térítés mértéke rét, legelő művelési 
ágnál 6000 forint Ak-ként, más művelési ágaknál 12000 forint Ak-ként." 
 



 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

55.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az egyszeri térítés alapja a termőföld nyilvántartott kataszteri tiszta jövedelme, 
aranykorona-érték (a továbbiakban: Ak). Az egyszeri térítés mértéke [6000] 30.000,- forint 
Ak-ként." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

56.  Gazda László, valamint Dr. Fónagy János és Fülöp István képviselők a 
törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) Az egyszeri térítés alapja a termőföld nyilvántartott kataszteri tiszta jövedelme, 
aranykorona-érték (a továbbiakban: Ak). Az egyszeri térítés mértéke [6000] 12 000 forint Ak-
ként." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/21. számú, valamint a T/9938/23. 
számú módosító javaslat indokolását. 

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

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

 
 
 
 
 



57.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az egyszeri térítés alapja a termőföld nyilvántartott kataszteri tiszta jövedelme, 
aranykorona-érték (a továbbiakban: Ak). Az egyszeri térítés mértéke [6000] 10 000 forint Ak-
ként." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

58.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az egyszeri térítés alapja a termőföld nyilvántartott kataszteri tiszta jövedelme, 
aranykorona-érték (a továbbiakban: Ak). Az egyszeri térítés mértéke [6000] 9000 forint Ak-
ként." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/69. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

59.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az egyszeri térítés alapja a termőföld nyilvántartott kataszteri tiszta jövedelme, 
aranykorona-érték (a továbbiakban: Ak). Az egyszeri térítés mértéke 2005. december 31-ig 
[6000] 9000 forint Ak-ként." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/70. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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



 
60.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "(1) A VTT vonalas létesítményeinek (tározó-gát, csatorna) az előzetes környezeti 
tanulmány, örökségvédelmi hatástanulmány, valamint a területrendezési terv-tanulmány 
alapján 1:10 000 méretarányú helyszínrajzon elfogadott és kijelölt [200] 100 méter szélességű 
területsávjában a Magyar Államot – termőföld esetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. 
törvényben megjelölt más jogosultakat megelőzően – elővásárlási jog illeti meg a 
nyomvonalon található földrészletek tekintetében." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

61.  Fülöp István képviselő a törvényjavaslat 10. § (3) bekezdésének a kiegészítését 
javasolja: 
 
 "(3) Ha a területet a Magyar Állam adás-vétellel, vagy földcserével nem szerzi meg, 
azt ki kell sajátítani. A kisajátítási eljárást a beruházó kérelmére a kisajátításról szóló 1976. 
évi 24. törvényerejű rendelet alapján, de az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell 
lefolytatni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

62.  Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 11. §-ának az elhagyását javasolja 
(a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[11. § (1) A VTT létesítményeinek építése során a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény szerinti környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban (előzetes 
vizsgálati szakasz, részletes vizsgálati szakasz), valamint a vízjogi engedélyezési 
eljárásokban első fokon 
 

a) a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban (előzetes vizsgálati szakasz, 
részletes vizsgálati szakasz) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kijelölt 
egy, a Tisza-völgyben működő Környezetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban: 
környezetvédelmi hatóság) rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, az azonos 
illetékességű vízügyi felügyelettel együttműködve; 



 
b) a vízjogi engedélyezési eljárásokban: a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium által kijelölt egy, a Tisza-völgyben működő Vízügyi Felügyelet (a 
továbbiakban: vízügyi hatóság) rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, az azonos 
illetékességű Környezetvédelmi Felügyelőséggel együttműködve. 
 

(2) A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati szakaszban a közszemlére 
tételi kötelezettségét és a részletes vizsgálati szakaszban a közmeghallgatási 
kötelezettségét (Kvtv. 93. §) a beruházó bevonásával teljesíti.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

63.  Gyapay Zoltán és Szalay Ferenc képviselők a törvényjavaslat 11. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
 
 "11. § (1) A VTT létesítményeinek építése során a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény szerint[i] környezetvédelmi engedélyezési eljárás[ok]ban [előzetes vizsgálati 
szakasz, részletes vizsgálati szakasz)], valamint a vízjogi engedélyezési eljárásokban első 
fokon 
 

a) a környezetvédelmi engedélyezési eljárás[ok]ban [(előzetes vizsgálati szakasz, 
részletes vizsgálati szakasz)] a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kijelölt egy, 
a Tisza-völgyben működő Környezetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban: 
környezetvédelmi hatóság) rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, [az azonos 
illetékességű vízügyi felügyelettel együttműködve;] a szakhatóságok állásfoglalásának 
határideje 15 nap, 
 

b) a vízjogi engedélyezési eljárásokban: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
által kijelölt egy, a Tisza-völgyben működő Vízügyi Felügyelet (a továbbiakban: vízügyi 
hatóság) rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel[, az azonos illetékességű 
Környezetvédelmi Felügyelőséggel együttműködve]. 
 

(2) A környezetvédelmi hatóság [az előzetes vizsgálati szakaszban] a közszemlére 
tételi kötelezettségét és [a részletes vizsgálati szakaszban] a közmeghallgatási 
kötelezettségét (Kvtv. 93. §) a beruházó bevonásával teljesíti." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/62. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet



 
 

64.  Dr. Orosz Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdésének az 
elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a §-on belül a bekezdés számozása 
feleslegessé válik): 
 
 "[(2) A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati szakaszban a közszemlére 
tételi kötelezettségét és a részletes  vizsgálati szakaszban a  közmeghallgatási 
kötelezettségét  (Kvtv. 93. §) a beruházó bevonásával teljesíti.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/55. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

65.  Dr. Orosz Sándor, valamint Gyapay Zoltán és Szalay Ferenc képviselők a 
törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésének az elhagyását javasolják (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a §-on belül a bekezdés számozása feleslegessé válik): 
 
 "[(1) A környezetvédelmi hatóság és a vízügyi hatóság mind a hatósági 
döntésének, mind a szakhatósági állásfoglalásának kialakítása előtt – a VTT 
közérdekűségére, a környezet- és természetvédelmi, valamint örökségvédelmi érdekekre, 
továbbá az árvízi biztonság, és a területfejlesztés előre jelzett gazdasági és társadalmi 
hatására is figyelemmel – egységes megoldási javaslatot ad a tervezéshez.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/54. számú, valamint a T/9938/63. 
számú módosító javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

66.  Tóth István és dr. Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 14. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) A VTT létesítményeinek megvalósítására indított környezetvédelmi, vízjogi és 
építési engedélyezési eljárás ügyintézési határidejét az eljáró közigazgatási szerv vezetője 
[nem] egy alkalommal 30 nappal hosszabbíthatja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 



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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

67.  Jauernik István és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 16. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(1) A VTT által érintett területen az országos átlagot [jóval] meghaladó 
munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatottság javítása, az esélyegyenlőség és nagyobb 
szociális biztonság elősegítése érdekében, különösen a szakképzetlen lakosság számára a 
nagyvízi meder rendezési, helyreállítási, fenntartási feladatait központi közmunka 
programokhoz kötődő pályázati lehetőségek kihasználásával kell teljesíteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

68.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(1) A VTT által érintett területen az országos átlagot jóval meghaladó 
munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatottság javítása, az esélyegyenlőség és nagyobb 
szociális biztonság elősegítése érdekében, különösen a szakképzetlen lakosság számára a 
nagyvízi meder rendezési, helyreállítási, fenntartási feladatait központi közmunka 
programokhoz kötődő pályázati lehetőségek [kihasználásával] igénybevételével kell 
teljesíteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/71. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 
 
 



69.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az ártéri gazdálkodással és az árvízi tározók létesítésével összefüggő 
településfejlesztési korlátok ellensúlyozására, a népesség-megtartási cél biztosítása érdekében, 
a természeti területek és a nagyvízi meder használatára vonatkozó rendelkezéseknek 
megfelelő, az ökoturizmust, a gyep- és erdőgazdálkodást, erdőtelepítést és a lakossági 
életfeltételeket javító fejlesztési lehetőséget az integrált terület- és vidékfejlesztési 
programokban rögzítettek szerint kell biztosítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

70.  Szalay Ferenc képviselő a törvényjavaslat 17. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A VTT-ben előirányzott tájgazdálkodási célú vízhasználatok mentesek – a külön 
jogszabályokban meghatározott – vízkészlet-járulék és a vízszolgáltatási díj fizetése alól." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/68. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

71.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 17. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A tározókon belül és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó [tájgazdálkodási] 
területeken a vízkormányzó és vízvezető létesítmények üzemeltetésére és fenntartására 
meglévő vagy létrejövő szervezetek működését az állam - a gazdálkodók terheinek 
csökkentése érdekében - külön soron elkülönített forrásból támogatja." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/73. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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



 
 
 

72.  Fülöp István képviselő a törvényjavaslat 17. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A tározókon belül és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó tájgazdálkodási 
területeken a vízkormányzó és vízvezető létesítmények fejlesztését, üzemeltetésé[re]t és 
fenntartásá[ra]t [meglévő] végző vízügyi igazgatóságok és vízgazdálkodási társulatok, vagy 
létrejövő szervezetek [működését] útján az állam [- a gazdálkodók terheinek csökkentése 
érdekében - külön soron elkülönített forrásból támogatja] biztosítja." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

73.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 17. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A tározókon belül és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó tájgazdálkodási 
területeken a vízkormányzó és vízvezető létesítmények üzemeltetésére és fenntartására 
meglévő vagy létrejövő szervezetek működését az állam - a gazdálkodók terheinek 
csökkentése érdekében - külön soron elkülönített forrásból [támogatja] biztosítja." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/72. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

74.  Szalay Ferenc képviselő a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(1) A nagyvízi meder vízszállító képességének javítása érdekében a főmeder mellett 
hidraulikai folyosót kell kialakítani. A nagyvízi mederben kialakított vízszállító képesség 
megőrzéséről a tulajdonosnak, illetve az egyéb jogcímen használónak a területre 
meghatározott művelési módok és használati korlátozások betartásával kell gondoskodnia." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/67. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 



A módosító javaslatot(tal):  - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

75.  Jauernik István és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 18. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) A nagyvízi mederben történő extenzív gazdálkodás [támogatására] támogatását 
– az (1) bekezdés szerinti állapot fenntartása érdekében – a vidék fejlesztését célzó nemzeti 
terv agrár-környezetgazdálkodási pályázati [rendszere útján lehetőséget biztosít] 
rendszerében előnyben kell részesíteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

76.  Tóth István és dr. Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 18. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) A nagyvízi mederben történő extenzív gazdálkodás támogatására – az (1) 
bekezdés szerinti állapot fenntartása érdekében – a vidék fejlesztését célzó nemzeti terv agrár-
környezetgazdálkodási pályázati rendszere útján, alanyi jogon lehetőséget kell biztosítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

77.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 19. § (2) bekezdése c) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/Az (1) bekezdés alkalmazásában az eljárás szakaszai:/ 
 
 "c) a részletes környezetvédelmi, örökségvédelmi hatástanulmány benyújtása," 
 



Indokolás: Lásd a T/9938/74. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

78.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 19. §-át a következő új (5) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(5) Az Országos Területrendezési Terv rendelkezéseivel összhangban, továbbá a 
Hortobágy és a Tisza-tó kiemelt térségek fejlesztési koncepció és programjával összehangolt 
térségi tervet kell készíteni. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 2004. december 31-ig 
készítse el – a kiemelt térségek fejlesztési tanácsainak bevonásával –, és hagyja jóvá e törvény 
hatálya alá eső terület térszerkezeti tervét és szabályozását." 
 
 

T/9938/34., /36. és /41. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4., 6., 10. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

79.  Tóth István képviselő a törvényjavaslat 20. § (3) bekezdésében a Vgtv. 21. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(3) A Vgtv. 21. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki és a § eredeti szövege (1) 
bekezdésre változik:/ 
 
 "(2) A 20. § (4) bekezdése szerinti árvízi tározóba történő sorolással kapcsolatos 
korlátozások miatt, az ingatlan tulajdonosát, (használóját) megillető [egyszeri térítésről és] 
kártalanításról külön [törvény] jogszabály rendelkezik." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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



 
 
 

80.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 21. §-ának az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[21. § E törvény  hatálybalépésével egyidejűleg a termőföldről szóló 1994. évi 
LV. törvény 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„17. § A haszonbérlő arra az évre, amelyben elemi csapás, vagy más rendkívüli 
esemény okából az átlagos termés kétharmada sem termett meg, ha törvény másként 
nem rendelkezik, méltányos haszonbérmérséklést, illetőleg haszonbér-elengedést 
igényelhet. Erre irányuló igényét köteles még a termés betakarítása előtt a haszonbérbe 
adóval közölni.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/77. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

81.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 21. §-ában a termőföldről szóló 1994. 
évi LV. tv. 17. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

/21. § E törvény  hatálybalépésével egyidejűleg a termőföldről szóló 1994. évi LV. 
törvény 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "17. § A haszonbérlő arra az évre, amelyben elemi csapás, vagy más rendkívüli 
esemény okából [az átlagos] az adott térség termésátlagának kétharmada sem termett meg, ha 
törvény másként nem rendelkezik, méltányos haszonbérmérséklést, illetőleg haszonbér-
elengedést igényelhet. Erre irányuló igényét köteles még a termés betakarítása előtt a 
haszonbérbe adóval közölni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/75. számú és a T/9938/76. számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

82.  Jauernik István és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 21. §-ában a 
termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. 17. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 

/21. § E törvény  hatálybalépésével egyidejűleg a termőföldről szóló 1994. évi LV. 
törvény 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 



 
 "17. § A haszonbérlő arra az évre, amelyben elemi csapás, vagy más rendkívüli 
esemény okából az átlagos termés kétharmada sem termett meg, ha törvény másként nem 
rendelkezik, méltányos, a termeléskieséssel arányos haszonbérmérséklést, illetőleg 
[haszonbér-elengedést] haszonbérelengedést igényelhet. Erre irányuló igényét köteles még a 
termés betakarítása előtt a haszonbérbe adóval közölni." 
 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

83.  Herbály Imre, Godó Lajos, Kis Péter és dr. Füle István képviselők a 
törvényjavaslat 24. § (2) bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/Felhatalmazást kap a környezetvédelmi és vízügyi miniszter és a földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter, hogy együttes rendeletben állapítsa meg/ 
 
 "a) az árvízi tározók és a hullámtéren található nyári gátak területeivel érintett 
földrészletek jegyzékét" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/57. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

84.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdése a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/Felhatalmazást kap a környezetvédelmi és vízügyi miniszter és a földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter, hogy együttes rendeletben állapítsa meg/ 
 
 "a) az árvízi tározó[k] terület[ei]ével érintett földrészletek jegyzékét" 
 

T/9938/85. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 24. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 
 
 
 



 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/78. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

85.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 24. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Felhatalmazást kap a [területfejlesztésért felelős miniszter és a 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter] Kormány, hogy együttes rendeletben 
határozza meg a Vásárhelyi-terv integrált terület- és vidékfejlesztés programját." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

86.  Jauernik István és Farkas Imre képviselők a törvényjavaslat 24. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) Felhatalmazást kap a területfejlesztésért felelős miniszter és a földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter, hogy együttes rendeletben határozza meg a Továbbfejlesztett 
Vásárhelyi-terv integrált terület- és vidékfejlesztés programját." 
 

T/9938/31. és /28. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. és 11. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 



87.  Herbály Imre, Godó Lajos, Kis Péter és dr. Füle István képviselők a 
törvényjavaslat 24. §-át a következő új (4) bekezdéssel kiegészíteni javasolják: 
 
 "(4) Felhatalmazást kap a Kormány a nagyvízi mederrel kapcsolatos beavatkozásokkal 
érintett nyári gátak által védett területek értékének esetleges csökkenésével kapcsolatos 
kártérítési eljárás szabályozására." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

88.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat melléklete 2. pontjában a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. I. számú mellékletének 12. pontja a) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/2. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú mellékletének  12. 
pontja a következő szövegrésszel egészül ki:/ 
 

/12. meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló természetes mélyedés vagy 
kiépített terepalakulat, amelyet meghatározott partvonalig a víz rendszeresen elborít/ 
 
 "a) nagyvízi meder: a vízfolyást és/vagy állóvizet magában foglaló terület, amelyet az 
árvíz levonulása során a víz, rendszeresen elborít;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/79. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

89.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat melléklete 2. pontjában a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. I. számú mellékletének 12. pontja b) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 

/2. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú mellékletének  12. 
pontja a következő szövegrésszel egészül ki:/ 
 

/12. meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló természetes mélyedés vagy 
kiépített terepalakulat, amelyet meghatározott partvonalig a víz rendszeresen elborít/ 
 



 "b) nagyvízi meder kezelés: a terület karbantartása, fenntartása hasznosítása és 
használata, a terület felmérése és nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása érdekében 
végzett tevékenység;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/80. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
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