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módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/15053. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. május 9-én lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Sallai R. Benedek (LMP), Ikotity István (LMP)
Módosítópont: T/15053/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény 23/C. § (1b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

11. §

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. §-a a következő
(1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) A területrendezésért felelős miniszter, a környezetvédelemért és a természetvédelemért felelős
miniszter, a belügyminiszter, valamint a megyei önkormányzat számára a területrendezési tervek, a
környezeti  stratégiai  vizsgálatok,  a  környezeti  hatásvizsgálatok,  vízgyűjtőgazdálkodási  tervek,
Natura  2000  területek  védelmét  szolgáló  tervek  készítéséhez  szükséges  állami  ingatlan-
nyilvántartási  térképi  adatbázis  adatait,  a  Mezőgazdasági  Parcella  Azonosító  Rendszer  a
területrendezési  feladatok  ellátásához  szükséges  adattartalmú  felszínborítási  rétegét,  az  érintett
területre  a  Mezőgazdasági  Parcella  Azonosító  Rendszer  programszerű  felújításához  használt
legfrissebb  évjárat  szerinti  ortofotóit,  valamint  az  ország  1:10000  digitális  szintvonalrajzát  és
domborzatmodelljét  (DDM-5),  a  földmérési  és  térinformatikai  államigazgatási  szerv
térítésmentesen biztosítja.”

T/15053/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Sallai R. Benedek (LMP), Ikotity István (LMP)
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Módosítópont: T/15053/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: elhagyás

[12. §

Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  (a
továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés b) pontjában a „képest nem csökkenhet,” szövegrész
helyébe  a  „képest,  az  e  törvény  végrehajtására  kiadott  jogszabályokban meghatározottak
szerint nem csökkenhet,” szöveg lép.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Sallai R. Benedek (LMP), Ikotity István (LMP)
Módosítópont: T/15053/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § - Az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13/B. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

Az Étv. a következő 13/B. §-sal egészül ki:

„13/B. §

A településrendezési  eszköz, a  környezeti  stratégiai  vizsgálatok,  a  környezeti  hatásvizsgálatok,
vízgyűjtőgazdálkodási  tervek,  Natura  2000  területek  védelmét  szolgáló  tervek  készítéséhez
szükséges  állami  ingatlan-nyilvántartási  térképi  adatbázis  adatait,  a  Mezőgazdasági  Parcella
Azonosító Rendszer a településrendezési és településfejlesztési feladatok, valamint a környezet- és
természetvédelmi  célú  vizsgálatok  és  tervezés  ellátásához szükséges  adattartalmú felszínborítási
rétegét,  az  érintett  területre  a  Mezőgazdasági  Parcella  Azonosító  Rendszer  programszerű
felújításához használt legfrissebb évjárat szerinti ortofotóit,  valamint az ország 1:10000 digitális
szintvonalrajzát és domborzatmodelljét (DDM-5) a földmérési és térinformatikai államigazgatási
szerv térítésmentesen biztosítja.”

T/15053/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 3. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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