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Az  Alaptörvény  6.  cikk  (1)  bekezdése  alapján  „2006.  évi  LIII.  törvény  hatályon  kívül
helyezéséről” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



 
 

2022. évi ..... törvény 

2006. évi LIII. törvény hatályon kívül helyezéséről

1. §

Hatályát veszti a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény.

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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Általános indokolás

2006  óta  van  érvényben  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások
megvalósításának  gyorsításáról  és  egyszerűsítéséről  szóló  törvény.  Míg  2006  és  2010  között
mindössze huszonnégy kiemelt  beruházás zajlott  az országban, 2010 óta,  vagyis valamivel több
mint 10 év alatt ez a szám meghaladja a háromezret.
 
A  kiemelt  beruházások  megvalósítását  támogató  törvény  súlyosan  sérti  a  közérdeket,  és
egyértelműen a kormányhoz közeli gazdasági érdekcsoportokat szolgálja. A törvény drasztikusan
csökkenti az átláthatóságot, tehát automatikusan növeli a korrupciós kockázatokat. Demokrácia- és
gazdaságtorzító hatása van, nem veszi figyelembe a nyilvánosság, a lakosság, a helyi önkormányzat
érdekeit,  és  nem  biztosít  ellenőrző  szerepet  a  független  szakértők  számára.  A  kormány
visszaélésszerűen használja ezt a jogszabályt minden olyan beruházásnál, amelyet egyes gazdasági
vagy politikai lobbikörök gyorsítani, egyszerűsíteni kívánnak, vagy ahol egyszerűen meg akarják
kerülni a szakhatósági engedélyeztetést. A törvény ráadásul felhatalmazza a kormányt arra is, hogy
a kiemelt  beruházások esetében rendelet  útján további  egyszerűsítéseket  vezessen be.  Általános
gyakorlattá vált  például,  hogy egyes beruházások esetében a kormány az önkormányzati  építési
szabályoknál  megengedőbb  építési  szabályokat  engedélyez,  illetve  lehetőséget  ad  a
műemlékvédelmi  előírások  megkerülésére. Emellett  lehetőséget  ad  arra  is,  hogy a  nem kellően
körültekintően elvégzett környezeti hatásbecslések teret engedjenek természetvédelmi szempontból
értékes területek pusztításának, beépítésének, aminek következtében sok esetben lehetetlenné válik
a  későbbi  természetvédelmi  célú  rehabilitáció  és  a  természeti  értékek  megóvása. 
  
Bár  a  kormány ígéretet  tett  a  jogszabály  újragondolására,  a  Párbeszéd álláspontja  szerint  ezt  a
törvényt  nem  toldozni-foldozni  kell,  hanem  súlyos  társadalmi  kára  miatt  egyszerűen  meg  kell
szüntetni. A javaslat a törvény hatályon kívül helyezéséről szól.

Részletes indokolás

1. § 

Hatályát veszti a 2006. évi LIII. törvény.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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