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A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/10527. 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  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. 05. 27. napján 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: Szabó Sándor (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP)
Módosítópont: T/10527/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1)  A  törvény  hatálya  annak  a  beruházásnak  a  helyszínére  és  közvetlen  környezetére  (a
továbbiakban  együtt:  Terület)  terjed  ki,  amely  beruházással  összefüggő  közigazgatási  hatósági
ügyeket  a  Kormány  rendeletben  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé
nyilvánította, és az új beruházás vagy bővítés

a) legalább 5 milliárd forint teljes költségigényű,
b) a megye területének jelentős részére kiható gazdasági jelentőségű, és
c) munkahelyek tömeges elvesztésének elkerülését, vagy új munkahelyek létesítését szolgálja.

(2) A Kormány rendeletében – az érintett települési önkormányzat,  [a fővárosban a fővárosi, ]
valamint  [az illetékes kerületi  önkormányzat,  valamint ]megyei  önkormányzat  véleményének
kikérésével  –  a  Területet  különleges  gazdasági  övezetté  nyilváníthatja,  és  meghatározza  a
különleges  gazdasági  övezet  területét  és  a  beruházással  közvetlenebbül  érintett  települési
önkormányzatokat.

(3) A főváros, valamint a megyei jogú városok területén különleges gazdasági övezet nem jelölhető
ki.

(3)  A különleges  gazdasági  övezetben  fekvő  ingatlan  címe  lakóhelyként,  valamint  tartózkodási
helyként  nem jelenthető  be,  a  különleges  gazdasági  övezet  területén  kereskedelmi,  szolgáltató
valamint ipari tevékenység folytatható.

(4) Ahol  e  törvény  megyét,  illetve  megyei  önkormányzatot  említ,  azon  a  főváros  területén
kijelölésre  kerülő  különleges  gazdasági  övezet  esetében  a  fővárost,  illetve  a  fővárosi
önkormányzatot  kell  érteni.  E  törvény településre,  illetve  települési  önkormányzatra  vonatkozó
rendelkezéseit  a  főváros  területén  kijelölésre  kerülő  különleges  gazdasági  övezet  esetében  a
fővárosra, a fővárosi kerületre, illetve a fővárosi, valamint fővárosi kerületi önkormányzatra kell
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alkalmazni.

T/10527/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Szabó Sándor (MSZP), Hiszékeny Dezső (MSZP)
Módosítópont: T/10527/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(4) Ahol e törvény megyét, illetve megyei önkormányzatot említ, azon a főváros területén
kijelölésre  kerülő  különleges  gazdasági  övezet  esetében  a  fővárost,  illetve  a  fővárosi
önkormányzatot  kell  érteni.  E  törvény  településre,  illetve  települési  önkormányzatra
vonatkozó rendelkezéseit a főváros területén kijelölésre kerülő különleges gazdasági övezet
esetében  a  fővárosra,  a  fővárosi  kerületre,  illetve  a  fővárosi,  valamint  fővárosi  kerületi
önkormányzatra kell alkalmazni.]

T/10527/2/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2. 

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