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Módosító javaslat

Kövér László Úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a nemzetgazdaság i
szempontból kiemelt jelent őségű beruházások megvalósításának gyorsításáról é s
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról T/5932. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 1-4 . §-a a következők szerint módosul :

41. § (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent őségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény ( a
továbbiakban: Ngtv.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
(5) Az ügyintézési határid ő
a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes
vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás ,
valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezés i
eljárásról szóló kormányrendelet szerinti összevont eljárás esetén harminc nap ,
b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezés i
eljárásról szóló kormányrendelet szerinti összekapcsolt (környezeti hatásvizsgálati é s
egységes környezethasználati engedélyezési) eljárás esetében szakaszonként harminc -
harminc nap .] A nemzetgazdasági szempontból kiemelt	 jelentőségű beruházáso k
megvalósításának gyorsításáról és egyszer űsítéséről szóló 2006. évi LIII . törvény hatályát
veszti .



[2 . § Az Ngtv . 3 . § (1) bekezdésében a „(2)-(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) (5 )
bekezdésben” szöveg lép.
3 . §
Hatályát veszti az Ngtv 4. § (3) bekezdése .

[4. §] 2. §(1) Ez a törvény a kihirdetését kivet ő 15 . napon lép hatályba és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti .
[(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követ ően indult közigazgatási hatósági
ügyekben kell alkalmazni.]"



Indokolá s

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent őségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. sz. törvény már megszületéséne k

pillanatától kezdődően sértette a jog előtti egyenlőség alkotmányos elvét, és eredet i
formájában elsődlegesen az egyes ügyek szubjektív kormányzati megítélésének lehetősége
miatt eleve magában hordozta a korrupció és hivatali visszaélés lehet őségét. A jogszabály
2010. évi módosítása kiterjesztette, és objektív mutatókhoz kötötte ugyan a gyorsított é s
egyszerűsített eljárásra jogosult beruházások és beruházók körét, de a törvényi hatál y

meghatározása folytán jogegyenlő tlenséget eredményezett a gazdasági szereplők, a beruházók
között a beruházás nagyságrendje, a beruházási források eredete tekintetében .

A törvény el őttünk fekvő módosítása, melyet a szakmailag felelős Vidékfejlesztés i
Minisztérium helyett a Belügyminisztérium nyújtott be az Országgyűlésnek a környezeti
hatásvizsgálati és környezethasználat engedélyezési eljárások brutális lerövidítésével (4 hóna p
helyett 30 nap, illet ő leg 3-3 hónap helyett 30-30 nap) végletesen kiüresíti a környezetvédelmi
engedélyezési eljárások tartalmi elemeinek végrehajthatóságát, ezáltal — álláspontunk szerin t
— súlyosan sérti az Alaptörvény P cikkében foglalt kötelezettségek teljesítését . A környezeti
engedélyezési eljárások ilyen mértékű lerövidítése azokat olyan módon teszi formálissá, hog y
egyben az erre kötelezett köztisztvisel őkre hárít minden esetleges hibáért megállapíthat ó

felelősséget . Az engedélyezési eljárások jelenlegi határidői azok felső határát, nem

időtartamát tükrözik, így azok lerövidítése teljes mértékben szükségtelen. Olyan ügyekben,

melyek vizsgálata nem igényli az általános szabályozásban meghatározott id őtartamot, az
engedélyeket szabályszerű és gondos hatósági munka mellett hamarabb is ki lehet és ki is kel l
adni . A kérdés ezért az általános szabályozás keretein belül megoldott . Az eljárási határidők
esetlegesen indokolt rövidítését, az eljárások egyszer űsítését minden gazdasági szereplőre
kiterjedően, egységes módon az általános szabályrendszer keretein belül javasolju k
megoldani . A fentiek alapján a törvény hatályon kívül helyezését javasoljuk .

Budapest, 2012 . február 28.
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