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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. számú törvényjavaslat 
 

vitájához 
 

(Együtt kezelendő a T/9938/93. sz. ajánlással.) 
 
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/9938/94-110. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
 A Foglalkoztatási bizottság 2004. május 24-i ülésén tárgyalja a módosító javaslatokat. 
 

_____________________ 
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I. 
 
 

1.  Botka Lajosné és dr. Orosz Sándor képviselők – kapcsolódva Tóth István és 
Parragh Dénes képviselők T/9938/10. számú módosító indítványához (T/9938/93. számú 
ajánlás 12. pontja) – a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdése felvezető szövegének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 "A 2007. december hó 31-éig, a VTT I. ütemében a következő fejlesztéseket 
(beavatkozásokat és vízi-, terület- és vidékfejlesztési létesítményeket) kell megvalósítani:" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/105. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

2.  Dr. Orosz Sándor képviselő – kapcsolódva Tóth István és Parragh Dénes 
képviselők T/9938/10. számú módosító indítványához (T/9938/93. számú ajánlás 12. pontja) 
– 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 szabályozott vízkivezetéssel biztosító 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 főcsatorná[t]hoz és az előkészítés alatt lévő Jászsági 
többcélú vízgazdálkodási rendszer[t]hez [is] való kapcsolódásokat." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/101. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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3.  A Gazdasági bizottság 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 szabályozott vízkivezetéssel biztosító 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 főcsatorná[t]hoz és az előkészítés alatt lévő Jászsági 
többcélú vízgazdálkodási rendszer[t]hez [is], valamint a holtágakhoz való kapcsolódásokat." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/109. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

4.  Szalay Ferenc képviselő – kapcsolódva Tóth István és Parragh Dénes képviselők 
T/9938/10. számú módosító indítványához (T/9938/93. számú ajánlás 12. pontja) – 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 szabályozott vízkivezetéssel biztosító 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, valamint a szolnoki Alcsi Holt-Tiszát, mint a térség 
többcélú vízgazdálkodási rendszerét is." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/99. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5.  Botka Lajosné és dr. Orosz Sándor képviselők – kapcsolódva Tóth István és 

Parragh Dénes képviselők T/9938/10. számú módosító indítványához (T/9938/93. számú 
ajánlás 12. pontja) – a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdése b) pontjának a következő 
módosítását, valamint új c) ponttal történő kiegészítését 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 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[.]; 
 

c) Az árvízi tározók vízi létesítményeinek megvalósításával összehangolt ütemezésben 
a kapcsolódó víziközmű és egyéb infrastrukturális fejlesztéseket." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/105. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

6.  A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 2. §-át 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 árvízi tározók vízilétesítményeinek megvalósításával összehangolt ütemezésben a 
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket, az integrált terület- és vidékfejlesztési program 
szerint." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/108. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Területfejlesztési biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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7.  Szalay Ferenc és Balla György képviselők – kapcsolódva dr. Fónagy János 

képviselő T/9938/24. számú módosító indítványához (T/9938/93. számú ajánlás 14. pontja) – 
a törvényjavaslat 2. §-át új c) ponttal kiegészíteni javasolják: 
 

/A 2007. december hó 31-éig, a VTT I. ütemében a következő fejlesztéseket 
(beavatkozásokat és vízilétesítményeket) kell megvalósítani:/ 
 
 "c) a Közép-Tisza vidék magas partjai árvízvédelmi biztonságának megfelelő 
megerősítése, a szolnoki Tiszaligeti-körgát árvízvédelmi biztonságának kiépítése, a védvonal 
állami tulajdonba vétele." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/98. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

8.  A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 7. §-ának helyébe a következő 
rendelkezést javasolja: 
 
 "7. § [Az árvízi tározó területén lévő termőföldön földhasználati korlátozásokkal 
lehet gazdálkodni, illetőleg egyéb tevékenységet folytatni. Nem lehet e területen: 

a) építési engedélyköteles tevékenységet folytatni,  
b) kémiai talajjavítást, öntözési-, meliorációs célú beruházást végezni, 
c) faiskolát létesíteni, vetőmagot termeszteni, szaporítóanyagot előállítani, 
d) ültetvényeket és gyenge víztűrő képességű évelő kultúrákat telepíteni, 
e) gyepet feltörni, 
f) a vízügyi felügyelet engedélye nélkül a terepviszonyokat megváltoztató feltöltést, 

mélyítést végezni.] 
 

(1) Az árvízi tározó területén lévő termőföldön:
 
 a) kémiai talajjavításra, öntözési-, meliorációs célú beruházásra, 
 b) faiskola létesítésére, vetőmag termesztésre, szaporítóanyag előállítására, 
 c) ültetvények és gyenge víztűrő képességű évelő kultúrák telepítésére, 
 d) gyepfeltörésre 
 
 állami támogatás nem vehető igénybe, illetőleg a tározó árapasztási célú igénybevétele 
esetén keletkező kárért kártalanítás nem jár. 
 
 (2) Az árvízi tározó területén nem lehet: 
 
 a) építési engedélyköteles tevékenységet folytatni, 
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b) a vízügyi felügyelet engedélye nélkül a terepviszonyokat megváltoztató feltöltést, 
mélyítést végezni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/107. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Területfejlesztési biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

9.  Borkó Károly, Kozma Péter, Parragh Dénes és Gazda László képviselők – 
kapcsolódva Borkó Károly képviselő T/9938/47. számú módosító indítványához (T/9938/93. 
számú ajánlás 35. pontja) – a törvényjavaslat 7. § felvezető szövegének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 "Az árvízi tározó területén lévő termőföldön földhasználati korlátozásokkal lehet 
gazdálkodni, illetőleg egyéb tevékenységet folytatni. Amennyiben ez nem az ártéri 
tájgazdálkodás célterülete, akkor [N]nem lehet e területen:" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/94. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

10.  Borkó Károly, Kozma Péter, Parragh Dénes és Gazda László képviselők – 
kapcsolódva Borkó Károly képviselő T/9938/47. számú módosító indítványához (T/9938/93. 
számú ajánlás 35. pontja) – 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 (kivéve meszezést), öntözési-, meliorációs célú beruházást 
végezni," 
 

Megjegyzés: A módosító indítvány szövege szó szerint megegyezik a T/9938/93. számú ajánlás 35. pontjába 
foglalt javaslattal, amelyet az érintett bizottságok már elbíráltak. 

 
Indokolás: Lásd a T/9938/94. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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11.  Borkó Károly képviselő – kapcsolódva T/9938/48. számú módosító 
indítványához (T/9938/93. számú ajánlás 38. pontja) – a törvényjavaslat 7. § c) pontjának 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, – kivéve, ha 
az őshonos fafajokat, az ártéri tájgazdálkodásban hasznosítható gyümölcsfajokat és fajtákat, 
egyéb haszonnövényeket, illetve azok vetőmagjait, szaporító anyagait állítja elő," 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/96. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

12.  Borkó Károly képviselő – kapcsolódva T/9938/49. számú módosító 
indítványához (T/9938/93. számú ajánlás 40. pontja) – a törvényjavaslat 7. § e) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/Az árvízi tározó területén lévő termőföldön földhasználati korlátozásokkal lehet 
gazdálkodni, illetőleg egyéb tevékenységet folytatni. Nem lehet e területen:/ 
 
 "d) ültetvényeket – kivéve amennyiben azok az ártéri tájgazdálkodásba illeszthetők –, és 
gyenge víztűrő képességű évelő kultúrákat telepíteni," 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/95. 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
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13.  Borkó Károly, Kozma Péter, Parragh Dénes és Gazda László képviselők – 
kapcsolódva Borkó Károly képviselő T/9938/47. számú módosító indítványához (T/9938/93. 
számú ajánlás 35. pontja) – a törvényjavaslat 7. § e) pontjának a következő módosítását 
javasolják: 
 

/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," 
 

Megjegyzés: A módosító indítvány szövege szó szerint megegyezik a T/9938/93. számú ajánlás 41. pontjába 
foglalt javaslattal, amelyet az érintett bizottságok már elbíráltak. 

 
Indokolás: Lásd a T/9938/94. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

14.  Borkó Károly, Kozma Péter, Parragh Dénes és Gazda László képviselők – 
kapcsolódva Borkó Károly képviselő T/9938/47. számú módosító indítványához (T/9938/93. 
számú ajánlás 35. pontja) – a törvényjavaslat 7. §-át új (2) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a § eredeti szövege az (1) bekezdés jelölést 
kapja): 
 
 "(2) Az ártéri tájgazdálkodás célterületein a földhasználatra vonatkozó szabályokat az 
1:10 000-es méretarányú, a vízrendszerhez és a kifizetéseket megalapozó programcsomaghoz 
igazodó területrendezési tanulmánytervben kell meghatározni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/94. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

15.  Tóth István, Balla György és Szalay Ferenc képviselők – kapcsolódva Gyapay 
Zoltán és Szalay Ferenc képviselők T/9938/62. számú módosító indítványához (T/9938/93. 
számú ajánlás 63. pontja) – a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdése a) pontjának a következő 
módosítását javasolják: 
 

/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/ 
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 "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 
felügyelet[tel együttműködve] szakhatóságként történő bevonásával;" 
 

T/9938/100. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/97. 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

 
 
 

16.  Tóth István, Balla György és Szalay Ferenc képviselők – kapcsolódva Gyapay 
Zoltán és Szalay Ferenc képviselők T/9938/62. számú módosító indítványához (T/9938/93. 
számú ajánlás 63. pontja) – a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdése b) pontjának a következő 
módosítását javasolják: 
 

/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/ 
 
 "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 
Felügyelőség[gel együttműködve] szakhatóságként történő bevonásával." 
 

T/9938/97. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/100. 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
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17.  Dr. Orosz Sándor képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/9938/74. 
számú módosító indítványához (T/9938/93. számú ajánlás 77. pontja) – a törvényjavaslat 19. 
§ (2) bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/Az (1) bekezdés alkalmazásában az eljárás szakaszai:/ 
 
 "c) a részletes környezeti hatástanulmány, örökségvédelmi [hatástanulmány] térkép 
benyújtása," 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/103. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

18.  Dr. Orosz Sándor képviselő – kapcsolódva Tóth István képviselő T/9938/20. 
számú módosító indítványához (T/9938/93. számú ajánlás 79. pontja) – a törvényjavaslat 20. 
§ (4) bekezdésében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (Vgtv.) 24. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A Vgtv. 24.§ -a helyébe a következő lép:/ 
 
 "(5) A nagyvízi mederre, a parti sávra, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett 
területekre, azok használatára, hasznosítására vonatkozó előírásokat és korlátozásokat, 
valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos kártérítési 
eljárás szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/102. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Mezőgazdasági biz. támogatja
- a Területfejlesztési biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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19.  A Gazdasági bizottság 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 termés kétharmada sem termett meg, ha törvény másként nem 
rendelkezik, méltányos, a terméskieséssel arányos haszonbérmérséklést, illetőleg [haszonbér-
elengedést] haszonbérelengedést igényelhet. Erre irányuló igényét köteles még a termés 
betakarítása előtt a haszonbérbe adóval közölni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/110. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Területfejlesztési biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

20.  Dr. Orosz Sándor képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/9938/80. 
számú módosító indítványához (T/9938/93. számú ajánlás 89. pontja) – a törvényjavaslat 
melléklete 2. pontjában a Vgtv. I. számú mellékletének 12. pontja b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

/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, hasznosítása és használata, a terület 
felmérése és nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása érdekében végzett tevékenység;" 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/104. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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21.  A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat következő helyesírási jellegű 
módosítását javasolja: 
 
 
 1. A törvényjavaslat preambulumához: 
 
 "A Tisza-völgy árvízi biztonságának a mentesített árterek részleges reaktiválására 
alapozott növelése, valamint a hátrányos helyzetű térség [megtartó-képességének] 
megtartóképességének, 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 érdekében az Országgyűlés a következő 
törvényt alkotja:" 
 
 
 2. A törvényjavaslat 2. § (3) bekezdéséhez: 
 
 "(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] EU-
támogatások és nemzeti források bevonása, valamint hatékony felhasználása érdekében." 
 
 
 3. A törvényjavaslat 3. § (1) bekezdéséhez: 
 

/(1) A VTT I. ütemének végrehajtásához szükséges pénzeszközökről/ 
 
 "a) a központi költségvetésnek a környezetvédelmi és vízügyi, a területfejlesztési, a 
vidékfejlesztési, a gazdasági és közlekedési, valamint a [foglalkoztatás-politikai] 
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi fejezeteiben, az e célra megnevezett fejezeti kezelésű 
központi beruházási és támogatási előirányzataiból, 
 
 b) az Európai Unió támogatási alapjaiból megkapott pénzeszközökből, valamint az 
önkormányzatok illeszkedő települési infrastruktúrafejlesztésre (így például: víziközmű 
fejlesztések, [szennyvíz-kezelés] szennyvízkezelés, úthálózat) irányuló pályázatainak 
támogatására az érintett tárcák meglévő célelőirányzataiból, 
 

a [Kormány] kormány gondoskodik." 
 
 
 4. A törvényjavaslat 7. § b) pontjához: 
 

/Az árvízi tározó területén lévő termőföldön földhasználati korlátozásokkal lehet 
gazdálkodni, illetőleg egyéb tevékenységet folytatni. Nem lehet e területen:/ 
 
 "b) kémiai talajjavítást, [öntözési-] öntözési, meliorációs célú beruházást végezni," 
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 5. A törvényjavaslat 9. § (4) bekezdéséhez: 
 
 "(4) A vízügyi felügyelet és a beruházó nyilvántartást vezet az árvízi tározó területéhez 
tartozó földrészletek és a földrészletek tulajdonosainak az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvény 14. § a)-c) pontjaiban meghatározott, valamint személyes adatairól 
(a természetes személy családi és utónevéről, anyja nevéről, születési helyéről, évéről, 
lakcíméről). A nyilvántartás célja, hogy a 9. § (1) bekezdés szerinti kifizetésekhez az adatok 
rendelkezésre álljanak, valamint az egyszeri térítés kifizetéséről nyilvántartás vezetése. A 
nyilvántartást addig kell vezetni, amíg a földrészletre az [ingatlan nyilvántartásban] 
ingatlan-nyilvántartásban fel van jegyezve az árvízi tározó jogi jelleg." 
 
 
 6. A törvényjavaslat 10. § (1)-(3) bekezdéseihez: 
 
 "(1) A VTT vonalas létesítményeinek ([tározó-gát] tározógát, csatorna) az előzetes 
környezeti tanulmány, örökségvédelmi hatástanulmány, valamint a területrendezési [terv-
tanulmány] tervtanulmány alapján 1:10 000 méretarányú helyszínrajzon elfogadott és kijelölt 
200 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. 
 
 (2) A megvásárolt földrészlet az állam[,] kincstári vagyonába kerül, amelyet a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóság a VTT vonalas létesítményeinek építése céljából ellenérték nélkül a 
beruházó vagyonkezelésébe ad. Az elővásárlási jogot a Magyar Állam nevében a beruházó 
gyakorolja. 
 

(3) Ha a területet a Magyar Állam [adás-vétellel] adásvétellel 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." 
 
 
 7. A törvényjavaslat 16. § (2) bekezdéséhez: 
 
 "(2) Az ártéri gazdálkodással és az árvízi tározók létesítésével összefüggő 
településfejlesztési korlátok ellensúlyozására, a [népesség-megtartási] népességmegtartási 
cél biztosítása érdekében, a természeti területek és a nagyvízi meder használatára vonatkozó 
rendelkezéseknek megfelelő, az ökoturizmust és a lakossági életfeltételeket javító fejlesztési 
lehetőséget az integrált terület- és vidékfejlesztési programokban rögzítettek szerint kell 
biztosítani." 
 
 
 8. A törvényjavaslat 17. § (2) bekezdéséhez: 
 
 "(2) A VTT-ben előirányzott tájgazdálkodási célú vízhasználatok mentesek – a külön 
jogszabályokban meghatározott –[ vízkészlet-járulék] vízkészletjárulék fizetése alól." 
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 9. A törvényjavaslat 20. § (5) bekezdéséhez: 
 

/(5) A Vgtv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "27.§ Az e törvény 20. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján megállapított vízvezetési 
szolgalmi jogot és vízhasználati szolgalmi jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni, 
továbbá a 25.§ (3) bekezdése szerinti védőterület, továbbá a nagyvízi mederben való 
elhelyezkedés tényét, mint jogi jelleget a vízügyi hatóság jogerős határozata alapján (a 
település nevének és helyrajzi számnak a megjelölésével) az [ingatlan nyilvántartásba] 
ingatlan-nyilvántartásba – külön törvény szerint – fel kell jegyezni." 
 
 
 10. A törvényjavaslat mellékletéhez: 
 

/A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. és 3. számú mellékletének 
módosítása/ 

 
 "1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1.számú mellékletében szereplő 
[fogalom-meghatározások] fogalommeghatározások 5. pontja helyébe a következő 
szövegrész lép:" 
 
 

Indokolás: Lásd a T/9938/106. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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II. 
 
A bizottságok hiányzó döntései a T/9938/93. számú ajánlás pontjai szerint: 
 

Pont Foglalkoztatási 
bizottság 

Területfejlesztési 
bizottság 

Előterjesztő 

1. összefügg: 
11., 86. 

 nem támogatja nem ért egyet 

  2.  nem támogatja nem ért egyet 
  3.  nem támogatja nem ért egyet 
4. összefügg: 
6., 10., 78. 

nem támogatja nem támogatja nem ért egyet 

  5.  nem támogatja nem ért egyet 
  7.  nem támogatja nem ért egyet 
  8. támogatja támogatja egyetért 
  9.  nem támogatja nem ért egyet 
12.  nem támogatja nem ért egyet 
13.  nem támogatja nem ért egyet 
14.  nem támogatja nem ért egyet 
15.  nem támogatja nem ért egyet 
16.  nem támogatja nem ért egyet 
17. nem támogatja nem támogatja nem ért egyet 
18.  nem támogatja nem ért egyet 
19.  nem támogatja nem ért egyet 
20.  nem támogatja nem ért egyet 
21. nem támogatja nem támogatja nem ért egyet 
22.  nem támogatja nem ért egyet 
23.  nem támogatja nem ért egyet 
24. összefügg: 
84. 

 támogatja egyetért 

25.  nem támogatja nem ért egyet 
26. nem támogatja nem támogatja nem ért egyet 
27.  nem támogatja nem ért egyet 
28.  nem támogatja nem ért egyet 
29.  támogatja egyetért 
30. Visszavonva!   
31. nem támogatja nem támogatja nem ért egyet 
32.  nem támogatja nem ért egyet 
33.  nem támogatja nem ért egyet 
34.  nem támogatja nem ért egyet 
35. támogatja támogatja egyetért 
36.  nem támogatja nem ért egyet 
37.  nem támogatja nem ért egyet 
38. nem támogatja nem támogatja nem ért egyet 
39.  nem támogatja nem ért egyet 
40. nem támogatja nem támogatja nem ért egyet 
41. támogatja támogatja egyetért 
42.  nem támogatja nem ért egyet 
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Pont Foglalkoztatási 
bizottság 

Területfejlesztési 
bizottság 

Előterjesztő 

43. összefügg: 
46., 49., 50. 

 nem támogatja nem ért egyet 

44.  nem támogatja nem ért egyet 
45. nem támogatja nem támogatja nem ért egyet 
47.  támogatja egyetért 
48.  támogatja egyetért 
51.  nem támogatja nem ért egyet 
52.  nem támogatja nem ért egyet 
53.  nem támogatja nem ért egyet 
54.  nem támogatja nem ért egyet 
55.  nem támogatja nem ért egyet 
56.  nem támogatja nem ért egyet 
57. nem támogatja nem támogatja nem ért egyet 
58.  nem támogatja nem ért egyet 
59.  nem támogatja nem ért egyet 
60.  nem támogatja nem ért egyet 
61.  támogatja egyetért 
62.  nem támogatja nem ért egyet 
63.  nem támogatja nem ért egyet 
64.  nem támogatja nem ért egyet 
65.  nem támogatja nem ért egyet 
66.  nem támogatja nem ért egyet 
67.  támogatja egyetért 
68.  támogatja egyetért 
69. támogatja támogatja egyetért 
70.  nem támogatja nem ért egyet 
71.  nem támogatja nem ért egyet 
72.  nem támogatja nem ért egyet 
73.  nem támogatja nem ért egyet 
74.  nem támogatja nem ért egyet 
75.  nem támogatja nem ért egyet 
76.  nem támogatja nem ért egyet 
77.  nem támogatja nem ért egyet 
79.  nem támogatja nem ért egyet 
80.  nem támogatja nem ért egyet 
81.  nem támogatja nem ért egyet 
82.  nem támogatja nem ért egyet 
83.  nem támogatja nem ért egyet 
85. nem támogatja nem támogatja nem ért egyet 
87.  támogatja egyetért 
88.  nem támogatja nem ért egyet 
89.  nem támogatja nem ért egyet 
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Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. május 20. 
 
 
 

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

 bizottság elnöke 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
 
 

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

Szabó György s.k., 
a Területfejlesztési   

bizottság elnöke 
 
 


