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Dr. Kövér László úrnak

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a fenntarthatóság
szempontjának a kereskedelmi központok m űködésében történ ő érvényre juttatásához
szükséges törvénymódosításokról szóló T/2601 . számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 4 .§-ának (2) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki :

,,4 .§ (1) E törvény 2011 . március 1-jén lép hatályba .
(2) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy 2010 . október 1-jéig terjesszen be
törvényjavaslatot a kereskedelemről szóló 2005 . évi CLXIV. törvény 4/A . §-ában foglalt
tilalom feloldása mellett a kereskedelmi központok létesítésének feltételeir ől szóló törvényi
szabályok meghatározására, amely kiterjed
a) a kereskedelmi központ létesítését megelőzően elkészítendő hatásvizsgálat szempontjaira
és elkészítésének eljárási rendjére,
b) a kereskedelmi központokra vonatkozó részletes városképi és épületenergetikai
követelményekre, valamint a közösségi közlekedéssel való elérhetőségre, a parkolóhelyek
létesítésével kapcsolatos követelményekre,
c) a már meglévő piacoktól és kereskedelmi központoktól való kötelez ő távolság mértékére ,
d) a kereskedelmi központok üzleti és beszerzési gyakorlatával, valamint hulladékkezeléséve l
összefüggő speciális korlátozásokra,
e) a kereskedelmi központoknak a megyei területrendezési tervekben való feltüntetésének
követelményére ,
f) a kereskedelmi központ üzemeltetője által megfizetett iparűzési adónak a hatásterület
települései közötti megosztásának rendjére,



g) a kereskedelmi központ épületekkel, építményekkel nem borított területének parkosítására ,

erdősítésére és az így létesített zöldfelületek fenntartásának követelményére . "

Indokolás

A törvényjavaslat 4 .§-a meghatározza azokat a szabályozási területeket, melyek

újraszabályozása, szigorítása a moratórium ideje alatt kidolgozandó . A módosító indítvány

ezek körét b ővíti kí a kereskedelmi központok környezetének rekultivációs kötelezettségével ,

mely elsődlegesen erdősítésre, aktív ökológiai rendszert biztosító zöldfelületek kialakítására

irányul. A javaslatot külön indokolja az a tény, hogy különösen a külterületi, autópályák

környezetében, nagy kiterjedésű területen létesített kereskedelmi központok esetében a

központ területét képező szabad területek degradált gyepekké váltak, azok elemi szint ü

ápolásán (fűnyírás, kaszálás) kívül semmilyen célt nem szolgálnak . Jelen állapotukban
rendkívül káros ökológiai hatást gyakorolnak (ökosivatagok), illet őleg káros mikroklímát

alakítanak ki, amely ellen az épületeken belül klímaberendezésekkel védekeznek .

Budapest, 2011 . szeptember 27 .
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