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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján - a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló T/3613. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző

módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § 39. pont
Módosítás jellege: módosítás

4. § 

E törvény alkalmazásában
39. strand: a Balaton vízparti területeire vonatkozólag az ingatlan-nyilvántartásban strandként
vagy strandfürdőként bejegyzett, vagy a településrendezési eszközben vagy jogszabályban
strandterületként kijelölt terület, vagy strandként engedélyezett és üzemeltetett terület, valamint
jogszabályban természetes fürdőhelyként meghatározott terület;

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § új 47. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

4. §

E törvény alkalmazásában
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4 7. Területfelhasználási egység: a település igazgatási területének a jellemző rendeltetés szerint
megkülönböztetett területegysége, amely azonos jellemző vagy kijelölt településfunkciónak
biztosít területet.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § 
Módosítás jellege: módosítás

10. § 

ill Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a [kiemelt térségi, illetve]
megyei területfelhasználási kategóriák területének kijelölése során
a) az erdőgazdálkodási térség [területét elsődlegesen] területének legalább 95%-át
erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni;
b) a mezőgazdasági térség [területét elsődlegesen! területének legalább 95%-át mezőgazdasági
térség kategóriába kell sorolni;
e) [a vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni és a
működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani;
dJ] a települési térség [bármilyen területfelhasználású térségbe sorolható] területének
legalább 90%-át települési térségbe kell sorolni.

(2) A vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, és a
működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egveztetve kell pontosítani.

(3) A sajátos területfelhasználású térségbe sorolt országos területfelhasználási térség területét a
fenti számításnál figyelmen kívül kell hagyni.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § a) és b) pont
Módosítás jellege: módosítás

11. § 

A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során
a) az erdőgazdálkodási térségben a települési területfelhasználási egységeket a térséget lefedő
erdők övezetére és az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok szerint kell
kijelölni, és legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni;
b) a mezőgazdasági térség [területét elsődlegesen] területének legalább 75%-át elsődlegesen a
mezőgazdasági terület települési területfelhasználási [egységeibe] egységbe kell sorolni, a
fennmaradó rész [vagy [természetközeli terület vagy különleges honvédelmi. katonai és
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe (kell sorolni! sorolható;
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Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § 
Módosítás jellege: módosítás

13. §

( 1) [Az Országos Erdőállomány Adattár szerinti területeket az adott településnek a
településrendezési eszközében - e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre
szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az
Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területei kivételével
- legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia.

(2)) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere 1-II. osztályú területeihez tartozó
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető
beépítésre szánt területté.

1(3)) ill Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető
beépítésre szánt területté.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § új (8) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(8) Az MO gyorsforgalmi út tervezett 10. sz. főút - Ml-MO közös csomópont közötti
szakaszának szakági tervezéséről gondoskodni kell úgy, hogy a nyomvonal kialakítása
társadalmi, természet- és környezetvédelmi szempontból a lehető legkisebb érdeksérelmet
okozza.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § 
Módosítás jellege: módosítás

22. §

1(1) A 19. §-ban meghatározott országos, kiemelt térségi, valamint megyei övezeteket
területi érintettség esetén a megyei területrendezési tervben alkalmazni kell.

(2) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési
eszközök készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint, az abban meghatározott
államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatására figyelemmel kell lehatárolni. Ha az
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szerv és a megyei területrendezési terv vagy
településrendezési eszköz készítője között a települési térségen belüli övezeti lehatárolás
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kérdésében véleményeltérés alakul ki, akkor a 2., 7. és 10. mellékletben vagy a kiemelt
térség területrendezési terve hatálya alá nem tartozó területeken a megyei
területrendezési terv szerkezeti tervében szerepeltetett térségi lehatárolás az irányadó.]
A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök
készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes
adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben meghatározott
szerkezeti terveket kell elsősorban figyelembe venni.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § 
Módosítás jellege: módosítás

23. §

(1) A megyei területrendezési tervek készítésénél az OTrT. vagy a területrendezésért felelős
miniszter 19. § (4) bekezdésében meghatározott rendelete szerinti térségi övezeteinek
lehatárolásához képest a térségi övezetek - az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletben meghatározott - illetékes államigazgatási szervek egyetértése esetén
változtathatók meg, kivéve a 22. § [(2) bekezdései szerinti esetet. Ha az illetékes
államigazgatási szervnek az országos övezet lehatárolására vonatkozó pontosított
adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben vagy a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4)
bekezdése szerinti rendeletében meghatározott övezeti lehatárolástól, a megyei területrendezési
tervben a megyei önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az
jogszabályba ütközik.

(2) A településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv
térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak - az e törvény felhatalmazása
alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott - illetékes államigazgatási szervek
egyetértése esetén változtathatók meg, kivéve a 22. § 1(2) bekezdése] szerinti esetet. Ha az
illetékes államigazgatási szervnek a térségi övezet lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatása
eltér az OTrT-ben, a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti
rendeletében. illetve a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben meghatározott övezeti
lehatárolástól, a településrendezési eszköz készítése során a települési önkormányzat számára
kedvezőbb lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § 
Módosítás jellege: módosítás

29. §

[Erdők övezetébe tartozó területeket a településrendezési eszközökben, figyelemmel a 13.
§ (1) bekezdésében meghatározottakra - az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt
beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott
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területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti
Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési
térség területei kivételével - beépítésre nem szánt terület, illetve honvédelmi rendeltetés
esetén honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.]
Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény
hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében
meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció
Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt
települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell
hagyni.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

39. §

( 1) A településszerkezeti terv készítése vagy módosítása során az e törvénnyel való összhang
megteremtése érdekében történő felülvizsgálatot követően a természetközeli területként és
erdőterületként [besorolt)kijelölt területfelhasználási egységek nagysága [- ]a település
közigazgatási területére [vetítve -)vonatkozóan összességében nem csökkenhet.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

43. §

( 1) Az ökológiai hálózat magterületének övezete tekintetében a következő előírások
alkalmazandók:
a) az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha

aa) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja[, és a kijelölést más
jogszabály nem tiltja],

ab) az ökológiai hálózat magterületének övezetében történelmi sportterületek találhatók
[és a kijelölést más jogszabály nem tiltja], vagy

ac) az övezetben a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve települési térséget jelöl;

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (2) bekezdés 2. pont
Módosítás jellege: módosítás
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(2) E Rész alkalmazásában
1. mezőgazdasági térség: területfelhasználási kategória. amelybe elsősorban szántó, gyep -
ingatlan-nyilvántartás szerint rét, legelő művelési ágba sorolt - területek tartoznak, és amelyen
a mezőgazdasági funkció hosszú távú fenntartása indokolt;
2. sajátos területfelhasználású térség: területfelhasználási kategória, amelybe a települési
térségen kívüli, 1 ha-nál nagyobb, a településrendezési eszközökben jellemzően a különleges
beépítésre nem szánt területfelhasználási egységbe sorolt területek - így különösen külfejtéses
művelésű bányaterületek, hulladékártalmatlanító létesítmény elhelyezésére szolgáló területek,
egyes egészségügyi, sportolási, megújuló energiahasznosítási, honvédelmi területek - és egyes
közlekedési területek - így különösen repülőterek - tartoznak;
3. települési térség: területfelhasználási kategória, amelybe a vízgazdálkodási térségbe és a
sajátos területfelhasználású térségbe tartozó területek kivételével a település belterülete,
valamint a belterületen kívüli beépítésre szánt területek tartoznak.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § (2) bekezdés új e) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az e törvény felhatalmazása alapján a Balaton vízparti területeire vonatkozó sajátos
településrendezési és építési követelmények tárgyában kiadott kormányrendelet
a) a települési területfelhasználási egységek kijelölésének szabályait, a megengedett
területfelhasználási egységeken a megengedett rendeltetést és a megengedett legnagyobb
beépítési sűrűséget,
b) az építési telken a megengedett legnagyobb beépítettséget, a megengedett legnagyobb
beépítési magasságot és a legkisebb zöldfelületi arányt,
e) a zagyterek felhasználásának feltételeit
állapítja meg.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 54. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(5) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére kívülről - a regionális víziközmű rendszerre a
szennyvízcsatorna-hálózaton keresztül történő csatlakozás kivételével - szennyvizet bevezetni
tilos, ha a tisztított szennyvíz befogadója a Balaton.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(5) [Új településrendezési eszköz kidolgozása vagy t)Ielepülésrendezési eszköz készítése
~módosítása során a [módosítással érintett] beépítésre szánt területnek a Balaton vízparti
területeivel érintett területén az e törvény hatálybalépésekor hatályos településrendezési
eszközökben kijelölt területfelhasználási egységre vonatkozóan a településrendezési eszközben
előírt megengedett legnagyobb beépítettség és beépítési magasság mértéke a
területfelhasználási egység változása esetén [nem] sem növelhető.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 87. § (1) bekezdés}) pont
Módosítás jellege: módosítás

f) a borszőlő termőhelyi kataszteri területből való kivonás és átminősítés nem indítványozható,
kivéve, ha nem áll rendelkezésre egyéb fejlesztési célú terület a település közigazgatási
területén, a földvédelmi eljárás feltételei teljesülnek és a kivonást, átminősítést a települési
önkormányzat kezdeményezi[csak kivételes esetben, a települési önkormányzat
kezdeményezésére, a földvédelmi eljárás feltételeinek teljesülése mellett, ha nem áll
rendelkezésre egyéb fejlesztési célú terület].

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § 
Módosítás jellege: módosítás

89. §

(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - [a kihirdetését követő 8.
napon]2019. január 2-án lép hatályba.

(2) Az 1-88. §, a 90-98. §, a 99. § (2), (4) és (6)-(8) bekezdése, a 100. § (9) bekezdése és
[(12)).(Ll_} bekezdés b) és e) pontja, a 103-[109]112. §[, valamint a 111. és a 112. §] 2019.
március 15-én lép hatályba:'

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 100. § 
Módosítás jellege: módosítás

100. §

( 1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 2. §-a a következő [41 )42. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában.)

,,[41 ]42. Építésügyi műszaki irányelv: jogszabály vagy európai vagy nemzeti szabvány által
nem vagy nem teljeskörűen szabályozott területen, ismételt vagy folyamatos alkalmazás
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céljára, széles körű szakmai összefogással és állami felügyelet mellett létrehozott, magyar
nyelven kiadott, mindenki számára hozzáférhető műszaki előírás."

(2) Az Étv. 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

,,(2a) A településrendezési eszköz elfogadásakor a (2) bekezdés szerinti kormányrendelet
alapján záró szakmai vélemény kibocsátására jogosultnak a jogszabályi követelmények
érvényesülését biztosító záró szakmai véleményét figyelembe kell venni. A záró szakmai
vélemény megküldésére a (2) bekezdés szerinti kormányrendeletben megállapított határidő
lejártát követő 5. napon a településrendezési eszköz elfogadható."

(3) Az Étv. 30. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

,,(5a) Nem jár kártalanítás, ha a 13. § (1) bekezdés szerinti építési jog keletkezését követően
nem történt a helyi építési szabályzatnak megfelelő telekalakítás vagy nem kezdődött meg
építési tevékenység, és az építési jogot a települési önkormányzat az építési jog keletkezésétől
számított 7 évet követően módosítja vagy megszünteti."

(4) Az Étv. 30. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

,,(11) A települési ( a fővárosban a fővárosi és a kerületi) önkormányzatot kártalanítási
kötelezettség nem terheli, amennyiben a településrendezési eszköz ( 1) bekezdés szerinti
előírása területrendezési tárgyú jogszabály települési szintű érvényesítésének közvetlen
következménye."

(5) Az Étv. 31. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

,,(8) Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat építésügyi műszaki irányelvre. Az adott
jogszabály vonatkozó követelményei teljesülnek, ha a hivatkozott építésügyi műszaki
irányelvben meghatározottakkal azonos vagy kedvezőbb megoldások készülnek."

(6) Az Étv. 33/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

,,(3a) A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában saját lakhatásnak minősül minden olyan eset,
amelynek során az építtető a lakóépületet vagy lakást életvitelszerű bentlakás céljából
használj a."

(7) Az Étv. 48/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott esetekben és
módon 60 napon belül folytatja le a hatósági ellenőrzést. Szabálytalanság észlelése esetén
hivatalból megindítja az eljárást, és megteszi az (1 )-(4) bekezdésben meghatározott
intézkedéseket. Az eljárás megindításának legkésőbb az építés befejezésétől - ha az nem
állapítható meg, akkor az építmény használatbavételétől - számított tíz éven belül van helye.

(6) Az (5) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés újrakezdődik
a) a fennmaradási engedélykérelem benyújtására való felhívás nem teljesítése esetén, a
teljesítési határidő lejártát követő napon,
b) ha az építtető a fennmaradási engedély iránti kérelmét visszavonja, a visszavonást követő
napon,



9 

e) a fennmaradási és továbbépítési engedélyben előírt szabályossá tételi kötelezettség nem
teljesítése esetén, a teljesítési határidő lejártát követő napon,
d) az új eljárás lefolytatását elrendelő döntés eljáró hatósághoz történő megérkezését követő
napon."

(8) Az Étv. a következő 60/G. §-sal egészül ki:

,,60/G. § [(l)] E törvénynek a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi .... törvénnyel (a továbbiakban: Mód2. tv.) megállapított 8. § (2a)
bekezdését a Mód2. tv. hatálybalépésekor folyamatban lévő településrendezési eszköz készítése
és módosítása során is alkalmazni kell."

(9) Az Étv. a következő 60/H. §-sal egészül ki:

,,60/H. § Azon épületeknél, amelyek használatát az építésügyi hatóság e rendelkezés
hatálybalépése előtt engedélyezte vagy tudomásul vette, e törvény erejénél fogva
a) a helyi építési szabályzatnak - a fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti
településrendezési eszközöknek - a tetőtér-beépítést tiltó előírását nem kell alkalmazni,
b) a helyi építési szabályzatban - a fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti
településrendezési eszközökben - meghatározott szintterületi értékbe a tetőtér-beépítés nem
számít bele,
e) a tetőtér-beépítéshez kapcsolódó, a tűzvédelmi előírások teljesítését szolgáló építmények és
a felvonó az építési telek beépítettségének megengedett legnagyobb mértékébe és a zöldfelület
megengedett legkisebb mértékébe nem számít bele,
d) a tetőtér-beépítésből eredő többlet gépjármű elhelyezése a tetőtér-beépítéssel érintett épület
telekhatárától mért legfeljebb 1 OOO m-en belül más telken, parkolóban, parkolóházban vagy a
közterület közlekedésre szánt területe egy részének felhasználásával is biztosítható, továbbá a
helyi önkormányzat parkolást szabályozó rendelete a parkolóhely pénzbeli megváltásának
lehetőségét nem tilthatja meg,
e) a területfelhasználási egységre vagy építési övezetre a helyi építési szabályzatban - a
fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés b )-d) pontja szerinti településrendezési eszközökben -
megállapított maximális lakásszámba a tetőtér-beépítéssel létrejött lakás nem számít bele. és
f) a tetőtér-beépítésekre és az épület belső udvarának lefedésére vonatkozóan e törvény
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet további előírásokat állapíthat meg, amelyeknél
szigorúbb követelményeket a helyi építési szabályzat - a fővárosban a kerületi építési
szabályzat - nem állapíthat meg."

((9)]Q.Ql_Az Étv. 62. § (1) bekezdése a következő 33. és 34. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)

,,33. az építésügyi műszaki irányelv kidolgozásának, jóváhagyásának részletes szabályait, a
kidolgozásban és a véleményezésben résztvevők körét, a jóváhagyott építésügyi műszaki
irányelvek közzétételének módját és helyét, valamint a 31. § (6) bekezdésében meghatározott
bizottság összetételét, feladatkörét és a működésére vonatkozó részletes szabályokat,

34. a telekalakítás és építési tilalom elrendelése, továbbá a telekalakítás és cseretelek-adás
részletes szabályait"

(rendelettel állapítsa meg)
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[(10)].(lllAz Étv. 62. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

,,(3b) Felhatalmazást kap a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter arra,
hogy az okos város településekre vonatkozó szakmai követelményeket rendeletben állapítsa
meg."

[(ll)].(.12)_ Az Étv. 33/A. § (2) és (3) bekezdésében az ,,építési tevékenységet" szövegrész
helyébe az ,,építési, valamint az ehhez szükséges tereprendezési, támfalépítési tevékenységet"
szöveg lép.

[(12)].{lll_Az Étv.
a) 6/A. § (3) bekezdésében a ,,kerületi) vagy térségi" szövegrész helyébe a ,,kerületi), a térségi
vagy a megyei" szöveg,
b) 20. § (7) bekezdés e) pontjában az ,,és a kiemelt fontosságú honvédelmi" szövegrész helyébe
az ,,és katonai célú" szöveg,
e) 53/F. § (3) bekezdésében a ,,kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi" szövegrész helyébe a
,,honvédelmi és katonai célú" szöveg,
dJ 60. § (8) bekezdésében a ,,2019. december 31-e" szövegrész helyébe a ,,2021. december 31-
e" szöveg,
e) 60. § (9) bekezdésében a ,,2019. december 31-ét" szövegrész helyébe a ,,2021. december 31-
ét" szöveg
lép.

[(13)].(_H)_ Hatályát veszti az Étv. 62. § (2) bekezdés 1. pontja.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 101. § 
Módosítás jellege: módosítás

101. §

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 94. §-a a következő (11)-((12].ll)
bekezdéssel egészül ki:

,,(11) Ha az ingatlan-nyilvántartás és az ingatlan művelési ága, fő rendeltetése vagy jogi jellege
tekintetében közhiteles nyilvántartás között e rendelkezés hatálybalépésekor ellentmondás áll
fenn, e rendelkezés hatálybalépésétől számított egy éven belül az ingatlan-nyilvántartásban
szereplő ingatlan művelési ágát, fő rendeltetését,jogijellegét összhangba kell hozni a közhiteles
nyilvántartásban foglaltakkal. Az összhangba hozatalra irányuló eljárás a közhiteles
nyilvántartást vezető hatóság részéről az ingatlanügyi hatóság hivatalbóli megkeresésével
indul. Az ingatlan tulajdonosa vagy akinek jogi érdeke fűződik hozzá, az összhangba hozatalt
bármikor kezdeményezheti az ingatlanügyi hatóságnál.

(12) Ha a (11) bekezdés szerinti összhangba hozatal nem történik meg a (11) bekezdésben
meghatározott határidőn belül, az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatok tekintendők
irányadónak.
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.(.lJ_)_ Ha e rendelkezés hatálybalépését követően történik változás a közhiteles nyilvántartásban
az ingatlan művelési ága, fő rendeltetése vagy jogi jellege vonatkozásban, a közhiteles
nyilvántartást vezető hatóság 8 napon belül köteles hivatalból megkeresni az ingatlanügyi
hatóságot az ingatlan-nyilvántartásnak a [más] közhiteles nyilvántartással történő összhangba
hozatala érdekében. Az ingatlan tulajdonosa vagy akinek jogi érdeke fűződik hozzá, az
összhangba hozatalt bármikor kezdeményezheti az ingatlanügyi hatóságnál."

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 110. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Tvtv. 12. § (1) bekezdése a következő h)-[k)]ll ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

..h) az országos településkép-védelemmel érintett településképi szempontból kiemelten
meghatározó területet és az érintett ingatlanokat,
i) a településképi szempontból kiemelten meghatározó területre vonatkozó egyedi kézikönyv
tartalmi elemeit, az elkészítésére és egyeztetésére vonatkozó részletes szabályokat,
j) a településképi szempontból kiemelten meghatározó területre vonatkozó országos jelentőségű
településképi követelményeket, továbbá a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó
tilalmak és korlátozások alól e törvény által megengedett eltéréseket, a létesíthető
reklámhordozók számát, megjelenésük különös formai (műszaki) követelményeit,
k) az országos jelentőségű településképi követelmények érvényesülése érdekében
alkalmazandó országos településkép-érvényesítési eszközöket, az egyes eszközök
alkalmazásának eseteit, módját, részletes szabályait, a vonatkozó eljárások szabályait, beleértve
az eljárásokban vizsgálandó településképi szempontokat és az eljárások alóli mentesség
feltételeit, a támogatási és ösztönző rendszer alkalmazását, továbbá az országos településkép
érvényesítési eszközök alkalmazására hatáskörrel rendelkező hatóságokat és feladatkörrel
rendelkező egyéb szerveket[."].,_
l) az országos jelentőségű településképi követelmények érvényesülése érdekében kiszabható
településkép-védelmi bírság mértéke megállapításának szempontrendszerét és a bírság
megfizetési módjának részletszabályait."

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet
Módosítás jellege: térképi módosítás és térképi melléklet szöveges módosítása

1. A 2. melléklet az Ország Szerkezeti Terve Esztergom közigazgatási területén kiegészül a
tervezett elsőrendű árvízvédelmi fővédvonallal.
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2. A 2. melléklet az Ország Szerkezeti Tervének jelmagyarázata kiegészül az ,,elsőrendű
árvízvédelmi fővédvonal (tervezett)" tervi elemmel.

3. A 2. melléklet az Ország Szerkezeti Terve kiegészül a Déli pályaudvar és a Nyugati
pályaudvar közötti szakaszon az egyéb országos törzshálózati vasúti pálya tervezett elemével.

4. A 2. melléklet az Ország Szerkezeti Tervén, Várpalota közigazgatási területén a 8. sz. főút
nyomvonala úgy módosul, hogy a települési térséget délről kerülje el.

5. A 2. melléklet az Ország Szerkezeti Tervéről törlésre kerül az M0 tervezett nyomvonalának
Budaörs - Budakeszi - Nagykovácsi - Budapest [III. kerület] szakasza.

6. A 2. melléklet az Ország Szerkezeti Tervén jelölésre kerül a Duna mentén Százhalombatta
és Dunaföldvár között az országos kerékpárút-törzshálózati elem.

7. A 2. melléklet az Ország Szerkezeti Tervén jelölésre kerül Tata-Etyek-Ercsi országos
kerékpárút-törzshálózati elem.

8. A 2. melléklet az Ország Szerkezeti Tervén jelölésre kerül az Oroszlány - Csákvár - Nadap
országos kerékpárút-törzshálózati elem.

9. A 2. melléklet az Ország Szerkezeti Tervén jelölésre kerül a Cece - Soponya - Tác -
Szabadbattyán országos kerékpárút-törzshálózati elem.

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3/3. melléklet címe
Módosítás jellege: módosítás

[Kiváló termőhelyi adottságú erdők övezete és az e]E.rdők övezete**



13

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4/1. melléklet 1. Távlati gyorsforgalmi utak 2. sor
Módosítás jellege: módosítás

1. Távlati gyorsforgalmi utak
2. M0: Biatorbágy (Ml) - [Budaörs -

Budakeszi - Nagykovácsi - Budapest
[II. ker.] - ]Solymár - Pilisborosjenő -
Üröm - Budapest [III. kerület] -

Budakalász (11. sz. főút) -

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4/1. melléklet 3. Távlati főutak 3.1. Meglévő
szakaszok e. táblázat
Módosítás jellege: módosítás

A B
1. 1. sz. főút: Budapest - Tatabánya - Tata - Komárom - Győr -

Mosonmagyaróvár- Hegyeshalom - (Ausztria)
2. 2. sz. főút: Budapest - Dunakeszi- Vác - Rétság- Hont - (Szlovákia)
3. 3. sz. főút: Budapest- Hatvan- Gyöngyös - Füzesabony- Mezőkövesd-

Miskolc - Szikszó - Encs - Tornyosnémeti - (Szlovákia)
4. 4. sz. főút: Budapest - Cegléd- Szolnok- Püspökladány- Debrecen -

Hajdúhadház - Nyíregyháza - Kisvárda - Záhony - (Ukrajna)
5. 5. sz. főút: Budapest - Dabas - Kecskemét - Kiskunfélegyháza - Szeged -

Röszke - (Szerbia)
6. 6. sz. főút: Budapest - Dunaújváros - Szekszárd - Pécs - Barcs -

(Horvátország)
7. 7. sz. főút: Budapest - Székesfehérvár - Siófok - Nagykanizsa - Letenye -

(Horvátország)
8. 8. sz. főút: Székesfehérvár (63. sz. főút)- Veszprém (R8); Alsóújlak (M9)-

Vasvár- Körmend- Szentgotthárd - (Ausztria)
9. 10. sz. főút: Budapest - Pilisvörösvár - Piliscsaba - Dorog - Nyergesújfalu -

Dunaalmás (1. sz. főút)
10. 101. sz. főút: Hegyeshalom (Ml) - Hegyeshalom (1. sz. főút)
11. 102. sz. főút: Herceghalom (Ml) - Pilisjászfalu (10. sz. főút)
12. 11. sz. főút: Budapest - Szentendre - Visegrád - Esztergom (117. sz. főút)
13. 11 1. sz. főút: Esztergom (11. sz. főút) - Dorog (10. sz. főút)
14. 117. sz. főút: Dorog (10. sz. főút) - Tát (10. sz. főút)
15. 12. sz. főút: Vác (2. sz. főút)- Nagymaros - Szob
16. 13. sz. főút: (Szlovákia)- Komárom - Kisbér (81. sz. főút)
17. 131. sz. főút: Komárom (10. sz. főút)- Komárom (13. sz. főút)
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18. 14. sz. főút: Győr (1. sz. főút)- Vámosszabadi - (Szlovákia)
19. 15. sz. főút: Mosonmagyaróvár (1. sz. főút) - Rajka - (Szlovákia)
20. 21. sz. főút: Salgótarján - Somoskőújfalu - (Szlovákia)
21. 211. sz. főút: Salgótarján elkerülő
22. 22. sz. főút: Bánk (2. sz. főút) - Balassagyarmat - Salgótarján (21. sz. főút)
23. 222. sz. főút: Balassagyarmat (22. sz. főút) - (Szlovákia)
24. 23. sz. főút: Bátonyterenye (21. sz. főút) -Tarnalelesz (25. sz. főút)
25. 24. sz. főút: Gyöngyös (3. sz. főút) - Parád - Eger (25. sz. főút)
26. 25. sz. főút: Kerecsend (3. sz. főút) - Eger - Bánréve (26. sz. főút)
27. 26. sz. főút: Miskolc (3. sz. főút) - Sajószentpéter - Kazincbarcika térsége -

Bánréve - (Szlovákia)
28. 27. sz. főút: Sajószentpéter (26. sz. főút) - Edelény - Tornanádaska térsége -

(Szlovákia)
29. 302. sz. főút: Emőd (M3)- Emőd (3. sz. főút)
30. 304. sz. főút: Miskolc (M30) - Miskolc (3. sz. főút)
31. 306. sz. főút: Felsőzsolca (3. sz. főút) - Szirmabesenyő (26. sz. főút)
32. 31. sz. főút: Budapest - Maglód; Nagykáta- Jászberény- Dormánd (33. sz.

főút)
33. 311. sz. főút: Nagykáta (31. sz. főút) - Cegléd (4. sz. főút)
34. 32. sz. főút: Hatvan (M3)- Jászberény- Szolnok (4. sz. főút)
35. 33. sz. főút: Füzesabony (3. sz. főút)-Tiszafüred- Debrecen (4. sz. főút)
36. 338. sz. főút: Nyíregyháza (M3)- Nyíregyháza (41. sz. főút)
37. 34. sz. főút: Tiszafüred (33. sz. főút)- Kunhegyes - Fegyvernek (4. sz. főút)
38. 35. sz. főút: Nyékládháza (3. sz. főút) - Polgár - Debrecen (4. sz. főút)
39. 354. sz. főút: Hajdúhadháza (4. sz. főút)- Debrecen (33. sz. főút)
40. 36. sz. főút: Polgár (35. sz. főút)- Nyíregyháza (4. sz. főút)
41. 37. sz. főút: Felsőzsolca (3. sz. főút) - Szerencs - Sátoraljaújhely-

(Szlovákia)
42. 38. sz. főút: Mezőzombor (37. sz. főút) - Nyíregyháza (36. sz. főút)
43. 381. sz. főút: Sátoraljaújhely (37. sz. főút)- Cigánd- Kisvárda (4. sz. főút)
44. 39. sz. főút: Mezőzombor (37. sz. főút)- Mád- Abaújszántó
45. 400. sz. főút: Vecsés (4. sz. főút) - Üllő (4. sz. főút)
46. 401. sz. főút: Cegléd (M4)- Cegléd (4. sz. főút)
47. 402. sz. főút: Szolnok (4. sz. főút) - Szolnok (32. sz. főút)
48. 403. sz. főút: Nyíregyháza (M3)- Nyírtura (4. sz. főút)
49. 405. sz. főút: Albertirsa (4. sz. főút) - Újhartyán (M5)
50. 41. sz. főút: Nyíregyháza (4. sz. főút)- Vásárosnamény- Beregsurány-

(Ukrajna)
51. 42. sz. főút: Püspökladány (4. sz. főút) - Berettyóújfalu - Ártánd - (Románia)
52. 427. sz. főút: Berettyóújfalu (47. sz. főút) - Berettyóújfalu (42. sz. főút)
53. 43. sz. főút: Szeged (5. sz. főút)- Makó - Nagylak- (Románia)
54. 430. sz. főút: Makó (M43)- Makó (43. sz. főút)
55. 431. sz. főút: Kiszombor (43. sz. főút)- (Románia)
56. 44. sz. főút: Kecskemét (5. sz. főút) - Békéscsaba
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57. 441. sz. főút: Cegléd (4. sz. főút)- Nagykőrös - Kecskemét
58. 442. sz. főút: Szolnok (4. sz. főút) - Martfű - Tiszaföldvár - Kunszentmárton

(44. sz. főút)
59. 443. sz. főút: Gyomaendrőd (46. sz. főút) - Szarvas (44. sz. főút)
60. 445. sz. főút: Kecskemét (5. sz. főút)-Kecskemét (44. sz. főút)
61. 45. sz. főút: Kunszentmárton (44. sz. főút) - Szentes - Hódmezővásárhely

(M47)
62. 451. sz. főút: Kiskunfélegyháza (5. sz. főút)- Csongrád- Szentes (45. sz. főút)
63. 46. sz. főút: Törökszentmiklós (4. sz. főút)- Mezőtúr - Gyomaendrőd-

Mezőberény (47. sz. főút)
64. 47. sz. főút: Debrecen (4. sz. főút)- Berettyóújfalu - Mezőberény-

Békéscsaba - Hódmezővásárhely - Szeged
65. 470. sz. főút: Mezőberény (47. sz. főút)-Békéscsaba (M44)
66. 471. sz. főút: Debrecen (4. sz. főút)- Mátészalka (49. sz. főút)
67. 48. sz. főút: Debrecen (4. sz. főút)- Nyírábrány- (Románia)
68. 49. sz. főút: Rohod (41. sz. főút) - Mátészalka - Csengersima - (Románia)
69. 491. sz. főút: Győrtelek (49. sz. főút) - Tiszabecs - (Ukrajna)
70. 51. sz. főút: Budapest (M0) - Kalocsa - Baja - Hercegszántó - (Szerbia)
71. 510. sz. főút: Budapest - Dunavarsány (51. sz. főút)
72. 511. sz. főút: Baja (51. sz. főút)- Baja (55. sz. főút)
73. 52. sz. főút: Kecskemét (M5)- Solt- Dunaföldvár (6. sz. főút)
74. 53. sz. főút: Solt (52. sz. főút) - Kiskunhalas - Tompa - (Szerbia)
75. 54. sz. főút: Kecskemét (5. sz. főút)- Soltvadkert- Sükösd (51. sz. főút)
76. 541. sz. főút: Kecskemét (5. sz. főút) - Kecskemét (54. sz. főút)
77. 55. sz. főút: Szeged (5. sz. főút) - Baja - Bátaszék (M6)
78. 551. sz. főút: Baja (51. sz. főút) - Baja (511. sz. főút)
79. 56. sz. főút: Szekszárd (6. sz. főút)- Mohács - Udvar- (Horvátország)
80. 57. sz. főút: Mohács - Pécs térsége (6. sz. főút)
81. 578. sz. főút: Pécs (6. sz. főút) - Kozármisleny (M60)
82. 58. sz. főút: Pécs (6. sz. főút) - Harkány - Drávaszabolcs - (Horvátország)
83. 61. sz. főút: Dunaföldvár (6. sz. főút)- Dombóvár- Kaposvár - Nagykanizsa

(7. sz. főút)
[85.)84. 611. sz. főút: Sásd (66.sz. főút)-Dombóvár (61. sz. főút)
[86.)85. 62. sz. főút: Dunaújváros (6. sz. főút) - Székesfehérvár (7. sz. főút)
[87.)86. 63. sz. főút: Tolna (6. sz. főút) - Sárbogárd - Székesfehérvár (8. sz. főút)
[88.)87. 631. sz. főút: Szedres (63. sz. főút) - Szedres (M6)
[89.)88. 64. sz. főút: Simontornya (61. sz. főút)- Enying (7. sz. főút)
[90.)89. 65. sz. főút: Szekszárd (6. sz. főút) - Tamási - Siófok (7. sz. főút)
[91.]90. 651. sz. főút: Nagykónyi (61. sz. főút) - Iregszemcse (65. sz. főút)
[93.]2._L_ 66. sz. főút: Pécs (6. sz. főút)- Sásd- Kaposvár (61. sz. főút)
[94.)92. 67. sz. főút: Szigetvár (6. sz. főút) - Kaposvár
[95.)93. 68. sz. főút: Barcs (6. sz. főút)- Nagyatád- Balatonberény (7. sz. főút)
[96.)94. 681. sz. főút: Nagyatád (68. sz. főút) - Berzence - (Horvátország)
[97.]22.,_ 71. sz. főút: Lepsény (7. sz. főút) - Balatonfüred - Keszthely (76. sz. főút)
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[98.]96. 710. sz. főút: Papkeszi (R8) - Balatonfűzfő (72. sz. főút)
[99.]97. 72. sz. főút: Balatonfűzfő (71. sz. főút)- Veszprém (8. sz. főút)

[100.]98. 73. sz. főút: Csopak (71. sz. főút)- Veszprém (8. sz. főút)
[101.]99. 74. sz. főút: Nagykanizsa (7. sz. főút)- Zalaegerszeg - Vasvár (8. sz. főút)

[102.] 100. 75. sz. főút: Keszthely (71. sz. főút) - Rédics (86. sz. főút)
[103.)101. 76. sz. főút: Balatonberény (7. sz. főút) - Sármellék - Zalacsány -

Zalaegerszeg - Nádasd (86. sz. főút)
[104.)102. 760. sz. főút: Keszthely (75. sz. főút) - Szentgyörgyvár (76. sz. főút)
[105.)103. 77. sz. főút: Veszprém (8. sz. főút)- Tapolca- Lesencetomaj (84. sz. főút)
[106.)104. 801. sz. főút: Székesfehérvár (7. sz. főút) - Csór (8. sz. főút)
[107.)105. 81. sz. főút: Székesfehérvár (7. sz. főút) - Kisbér - Győr (1. sz. főút)
[108.] 106. 813. sz. főút: Győr keleti térsége (Ml) - Győr (1. sz. főút)
[109.)107. 82. sz. főút: Veszprém térsége (8. sz. főút)- Zirc - Pannonhalma - Győr

(Ml)
1110.)108. 821. sz. főút: Győr (1. sz. főút) - Győr (83. sz. főút)

[1118.)109. 83. sz. főút: Városlőd (R8) - Pápa
[112.)110. 830. sz. főút: Veszprém (R8)- Veszprém (82. sz. főút)
[113.]ll.L 832. sz. főút: Pápa (83.sz. főút)- Csót -Bakonytamási - Veszprémvarsány

(82. sz. főút)
[114.]112. 834. sz. főút: Pápa (83.sz. főút) - Nemesszalók - Celldömölk - Sárvár (84. sz.

főút)
[115.)113. 84. sz. főút: Balatonederics (71. sz. főút) - Sárvár - Sopron - (Ausztria)
[116.)114. 85. sz. főút: Győr térsége ( 1. sz. főút) - Csoma - Kapuvár - Nagycenk (84.

sz. főút)
[117.)115. 86. sz. főút: (Szlovénia) - Rédics - Zalabaksa - Zalalövő - Körmend -

Szombathely - Csoma - Mosonmagyaróvár (150. sz. főút)
[118.)116. 861. sz. főút: Kópháza (84. sz. főút) - (Ausztria)
[119.)117. 87. sz. főút: Kám (8. sz. főút)- Szombathely- Gencsapáti
[120.)118. 88. sz. főút: Vát (86. sz. főút)- Sárvár (84. sz. főút)
[121.)119. 89. sz. főút: Gencsapáti (87. sz. főút) - Bucsu - (Ausztria)
[122.]120. Budapest térszerkezetet meghatározó főútjai

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4/3. melléklet 3. Tervezett országos törzshálózati
vasúti pályák új 15. sor
Módosítás jellege: kiegészítés

3. Tervezett országos törzshálózati vasúti pályák
l 15. 1 1 Budapest [I. kerület. Déli pu.] - Budapest [VI. kerület, Nyugati pu.]

Módosítópont sorszáma: 26.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4/5. melléklet Országos kerékpárút-törzshálózat
elemei, 1. Felső-Dunamente kerékpárútvonal, 6. Alsó-Dunamente kerékpárútvonal (6-os
jelű Euro Velo®), 61. Közép-magyarországi kerékpárútvonal és 71. Vértesi
kerékpárútvonal
Módosítás jellege: módosítás

1. 

1. Felső-Dunamente kerékpárútvonal:
1.A: (Szlovákia - Ausztria) - Rajka - Bezenye - Mosonmagyaróvár - Halászi - Darnózseli -
Hédervár - Ásványráró - Dunaszeg - Győrladamér - Győrzámoly - Győrújfalu - Győr -
Vének - Gönyű - Komárom - Almásfüzitő - Dunaalmás - Neszmély - Süttő - Lábatlan -
Nyergesújfalu - Tát - Esztergom - Pilismarót - Dömös - Visegrád - Dunabogdány -
Kisoroszi - Tahitótfalu - Szigetmonostor - Szentendre - Budapest (6-os jelű Euro Velo®)
1.B: Mosonmagyaróvár - Dunakiliti - (Szlovákia)
l.C: Győr- Vámosszabadi-(Szlovákia)
1.D: Komárom - (Szlovákia)
1.E: Tata - Etyek - (A 10. sz. Közé12-Euró12a Vizei kerékQárútvonal Tordas - Etyek közötti
szakasza) - Ercsi
1.[E]E: Pilismarót - Szob - Nagymaros - Verőce - Vác - Göd - Dunakeszi - Budapest (6-os
jelű Euro Velo@)
1.[F]G: Kisoroszi - Tahitótfalu - Leányfalu
1.[G]H: Budapest - Budakalász

2.
6. Alsó-Dunamente kerékpárútvonal (6-os jelű Euro Velo®):
6.A: Budapest - Dunaharaszti - Taksony - Dunavarsány - Majosháza - Ráckeve - Dömsöd
- Dunavecse - Dunaegyháza - Solt - Dunapataj - Ordas - Dunaszentbenedek - Uszód - Foktő
- Fajsz - Baja - Szeremle - Dunafalva - Mohács - Kölked - (Horvátország)
6.8: Budapest - Érd - Százhalombatta - Tököl - Szigethalom - Dunavarsány
6.C: Százhalombatta- Ercsi - Dunaújváros - Dunaföldvár
6.[C]D: Mohács - Hercegszántó - (Szerbia)

3.
61. Közép-magyarországi kerékpárútvonal:
61.A: Bugacpusztaháza - Soltvadkert - Kiskőrös - Dunapataj - (6.A Alsó-Dunamente
kerékpárút Dunapataj és Solt közötti szakasza) - Solt - Dunaföldvár - Cece - Simontornya -
Tamási
61.8: Cece - So12onya - Tác - Szabadbattyán

4.
71. Vértesi kerékpárútvonal:
71.A: Székesfehérvár- Gánt - Várgesztes - Oroszlány [Majkpuszta] - Kecskéd - Környe -
Tatabánya- Vértesszőlős - Tata - Dunaalmás (Komárom)
71.B: Oroszlány [Majk12uszta] - Csákvár - NadaQ
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Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. melléklet
Módosítás jellege: térképi melléklet szöveges módosítása és térképi módosítás

1. A 7. melléklet Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve kiegészül a Déli pályaudvar és a
Nyugati pályaudvar közötti szakaszon az egyéb országos törzshálózati vasúti pálya tervezett
elemével.

2. A 7. melléklet a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervéről törlésre kerül az M0 tervezett
nyomvonalának Budaörs - Budakeszi - Nagykovácsi - Budapest [III. kerület] szakasza.

3. A 7. melléklet Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervén, Pilisborosjenő közigazgatási
területén, az alábbi térképen ,,A"-val jelzett terület települési térség helyett mezőgazdasági
térségként kerül jelölésre.

4. A 7. melléklet a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervén jelölésre kerül a Duna mentén
az új 6.C: Százhalombatta - Ercsi - Dunaújváros - Dunaföldvár országos kerékpárút
törzshálózati elem.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 28.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

A törvényjavaslat érintett Szövegrész a Javasolt szövegrész:rendelkezése: javaslatban:

1.
§ 5. kialakított több kialakított, több

mint 30 napig fennálló mint 30 napig fennálló,

2. 4. § 37. Balaton parti Balaton-parti
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A törvényjavaslat érintett Szövegrész a Javasolt szövegrész:rendelkezése: javaslatban:

3. 4. § 42. Balaton kiemelt Balaton Kiemelt
üdülőkörzet Üdülőkörzet

4. 14. § (4) a 4/8 a 4/8.
5. 37. § Budapest Agglomeráció Budapesti Agglomeráció
6. 41. § (1) 4/1-11. 4/1-4/11.
7. 41. § (2) 4/1-11. 4/1-4/11.
8. VIII. Fejezet 26. alcím Budapest Agglomeráció Budapesti Agglomeráció
9. 47. § (2) i) 3/6. melléklet 3/5. melléklet
10. 48.§(1) miniszter rendelet miniszteri rendelet

11. 58.§(1) 4/1-11. és a 12/1-5. 4/1-4/11. és a 12/1-12/5.
melléklet melléklet

12. 70. § (3) az 48. § (4) a48. § (4)
13. 90. § (2) 4/1-11. melléklet 4/1-4/11. melléklet
14. 90. § (3) 4/1-11. melléklet 4/1-4/11. melléklet
15 .. 91.§(1) 4/1-11. melléklet 4/1-4/11. melléklet
16. 92. § (2) a) 4/1-11. melléklet 4/1-4/11. melléklet
17. 93. § (5) a) 4/1-11. melléklet 4/1-4/11. melléklet
18. 93. § (5) b) 12/1-5. melléklet 12/1-12/5. melléklet
19. 99. § (8) d) ,térségi jelentőségű térségi jelentőségű
20. 102. § (2)-Btv.19. § (l)a) pihenés, pihenést,

INDOKOLÁS

1. Lásd a T/3613/9/1. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

2. Lásd a T/3613/7. számú képviselői és a T/3613/9/2. számú bizottsági módosító javaslat

indokolását.

3. Lásd a T/3613/9/3. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

4. Lásd a T/3613/9/4. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

5. Lásd a T/3613/9/5. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

6. Az M0 gyorsforgalmi út tervezett 10. sz. főút - Ml-M0 közös csomópont közötti

szakaszának részletes szakági tervezése folyamatban van. Tekintettel arra, hogy az érintett

terület természetvédelmi szempontból igen érzékeny, a szakági tervezés számára kell

kötelezést adni, hogy a nyomvonal kialakítása a társadalmi, természet- és környezetvédelmi

érdekeket a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vegye.

7. Lásd a T/3613/9/6. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

8. Lásd a T/3613/9/7. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.



20

9. Lásd a T/3613/9/8. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

10. Lásd a T/3613/9/9. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

11. Lásd a T/3613/9/10. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

12. Technikai pontosítás.

13. Egyértelműsíteni szükséges, hogy a zagyterek felhasználásának feltételeit a Balaton vízparti

területeire vonatkozó sajátos településrendezési és építési követelmények tárgyában kiadott

kormányrendelet fogja tartalmazni.

14. A környezet már elért védettségi szintjének megtartása érdekében. alaptörvényi

követelményként rendelkezni szükséges arról, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet

területére kívülről - a regionális víziközmű rendszerre a szennyvízcsatorna-hálózaton

keresztül történő csatlakozás kivételével - szennyvizet bevezetni tilos. ha a tisztított

szennyvíz befogadója a Balaton.

15. Lásd a T/3613/9/11. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

16. Technikai pontosítás a jobb alkalmazhatóság érdekében.

17. Lásd a T/3613/9/12. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

18. Lásd a T/3613/9/13. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

19. Lásd a T/3613/9/14. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

20. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása alapján az országos

jelentőségű településképi követelmények érvényesülése érdekében - kormányrendeletben

kijelölt államigazgatási szerv - településkép-védelmi bírságot szabhat ki. A bírság

maximális mértékét a T/3613. számú törvényjavaslat Országgyűlésnek benyújtott változata

tartalmazza, azonban nem ad felhatalmazást a Kormány részére a bírság kiszabásával

kapcsolatos részletszabályok megállapítására. A Magyarország gazdasági

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. § (3) bekezdése értelmében törvény

felhatalmazása alapján a Kormány rendeletben állapíthatja meg a bírság mértéke

megállapításának szempontrendszerét és a bírság megfizetési módjának részletszabályait.

Ennek megfelelően a törvény felhatalmazó rendelkezése kiegészítésre kerül a Javaslat

szerint egy 1) ponttal, amely a településkép-védelmi bírság mértéke megállapításának

szempontrendszere és a bírság megfizetési módja részletszabályai vonatkozásában a

Kormánynak rendeletalkotásra felhatalmazást ad.

21. Lásd a T/3613/9/15. számú bizottsági módosító javaslat indokolását, azzal, hogy az 5.

pontnál tekintettel arra, hogy az M0 gyorsforgalmi út tervezett 10. sz. főút - M 1-M0 közös

csomópont közötti szakaszának részletes szakági tervezése nem történt meg, a nyomvonal

törlése szükséges az Ország Szerkezeti Tervéről. Továbbá a 6-9. pontok tekintetében az

Országos kerékpárút-törzshálózat elemeinek módosítása turisztikai szempontból indokolt.

22. Lásd a T/3613/9/16. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
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23. Tekintettel arra, hogy M0 gyorsforgalmi út tervezett 10. sz. főút- Ml-M0 közös csomópont

közötti szakaszának részletes szakági tervezése nem történt meg, és az Ország Szerkezeti

Tervéről törlésre kerül, a nyomvonal módosítása szükséges a 4/1. melléklet 1. táblázatában.

24. Kodifikációs jellegű javaslat.

25. Lásd a T/3613/9/18. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

26. Az Országos kerékpárút-törzshálózat elemeinek módosítása turisztikai szempontból

indokolt.

27. Lásd a T/3613/9/19. számú bizottsági módosító javaslat indokolását, azzal, hogy a 2. pont
esetén tekintettel arra, hogy az M0 gyorsforgalmi út tervezett 10. sz. főút - M 1-M0 közös
csomópont közötti szakaszának részletes szakági tervezése nem történt meg, a nyomvonal
törlése szükséges a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Tervéről.A 4. pont az Országos
kerékpárút-törzshálózat elemének módosítása turisztikai szempontból indokolt.

28. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás.

Budapest, 2018. december 6.

Tisztelettel:

,], 
( ~}Vv~ 

Dr. B~kai István

alelnök


