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Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
az egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló
121/2019. (V. 27.) Korm. rendelethez
2018. december 12-én az Országgyűlés elfogadta a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (a továbbiakban: törvény), amely három területrendezési törvény
(országos, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, Budapesti Agglomeráció) helyett egy törvényben rögzíti az ország és
a két kiemelt térség területrendezési szabályait. A törvény elfogadása szükségessé teszi a végrehajtási rendeletek
módosítását.

1.

2.

3.

4.

Az egyes kormányrendeletek területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló Korm. rendelet összesen öt
kormányrendelet módosítását tartalmazza, az alábbiak szerint:
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: OTÉK) módosítása:
A meteorológiai obszervatóriumban végzett megfigyelések, kutatások pontosságának biztosítása indokolttá teszi,
hogy a meghatározott mérőeszközökkel rendelkező obszervatóriumok környezetében új építmény elhelyezésére ne
legyen lehetőség.
Az OTÉK másik módosításának indoka, hogy törvényi felhatalmazás szerint miniszteri rendelet állapítja meg
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet általános mezőgazdasági terület övezetére vonatkozó területi lehatárolást és övezeti
szabályokat. Jelenleg a mezőgazdasági terület övezetre vonatkozó előírásokat az OTÉK tartalmazza, a módosítás
célja a jogszabályi hierarchia biztosítása.
Az OTÉK 9/A. §-ának új rendelkezése megteremti a koherenciát az 5. melléklet tartalmával, ezáltal egyértelműen
kerül meghatározásra, hogy a tetőkertek és a vízfelületek zöldfelületbe történő beszámításának szabályát
a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeknél is alkalmazni lehet.
A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása:
A törvény elfogadását követően, azzal összhangban kivezetésre kerül a kivételes eltérésre vonatkozó
területrendezési hatósági eljárás, továbbá aktualizálásra kerülnek a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges
részletes szabályok.
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása:
A törvénnyel összhangban módosítani szükséges a megyei területrendezési tervek tartalmi követelményeit.
A megyei területrendezési tervek kidolgozásának szabályai is jelentősen módosulnak, összhangban a Kormány
bürokráciacsökkentési elvárásaival. A megyei területrendezési tervek rajzi munkarészét jelentő téradat rétegeinek
műszaki tartalma és jelkulcsa térinformatikailag egységesen kezelhető a tervezők számára, illeszthető a digitális
egyeztető felületbe, és a későbbiekben a változások jobban követhetőek az egységes séma és formátumnak
köszönhetően. Ezáltal a terület- és településrendezési tervek átjárhatósága is könnyebbé válik, amely elősegíti
a területrendezési tervek hatékonyabb érvényesítését is.
A Korm. rendelet továbbá kiegészül a térségi övezetek területi lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatási renddel is.
A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során
az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett
államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
módosítása:
Összhangban a Kormány bürokráciacsökkentési elvárásaival, a Korm. rendelet hatályát veszti, a tartalma
(aktualizálva) beépül a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendeletbe.
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5. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
tartalmazza a Lechner Tudásközpont kulturális örökségvédelmi feladatellátásának nevesítését. E szerint a Lechner
Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködik a kulturális
örökség védelméért felelős miniszter kulturális örökségvédelmi és világörökségi nem hatósági feladatainak
ellátásában, valamint jogosult a miniszter nyilvántartási hatósági feladatai körében, a régészeti örökségre és
műemléki értékre vonatkozó hatósági eljárásokban szemlét lefolytatni, ingatlanra vonatkozó adatellenőrzést és
adatrögzítést végezni, valamint a miniszter megkeresésére szakértőként eljárni.
6. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről,
megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása:
A módosítás csekély, a térinformatikai követelményeknek megfelelő apróbb módosítást tartalmaz.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint
a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő
megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

20

V.

I N D O K O L Á S O K T Á R A • 2019. évi 7. szám

A Kormány tagjainak rendeleteihez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelethez
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-ában foglaltak alapján
az alábbi indokolás közzététele javasolt az Indokolások Tárában.

Indokolás
A rendelettervezet alapján a zöldség- (beleértve a fűszerpaprikát is) és gyümölcsfélékből, valamint gyógy- és
fűszernövényből forró levegővel, mesterségesen szárított, illetve aszalt terményt előállítók fűtési költségei után
igényelhető támogatás.
A jogszabályban bevezetésre kerülő támogatási program keretében az az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 23. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, szárítmány-előállító
tevékenységet folytató vállalkozás jogosult támogatásra, aki vagy amely – többek között – igazolja a szárítmányelőállítás céljára felhasznált tüzelőanyag (földgáz, tartályos vagy palackos propán-bután gáz) mennyiségét.
A földgáz felhasználása révén lehetséges gyorsan nagy mennyiségű hőt előállítani annak érdekében, hogy
a feldolgozás során rövid időn belül nagy mennyiségű termény szárítása valósuljon meg minőségromlás
nélkül. A folyamatos és egyenletes hőmérséklet biztosítása egyéb fűtési eljárások révén nem megoldható, vagy
a gazdaságos működtetés nem biztosított.
A támogatás összege a szárítmány-előállítás céljára a rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásának évét
megelőző év július 1-jétől a benyújtási év június 30-áig tartó időszakban felhasznált hőenergia mennyiségétől
függ, mértéke a rendelet 4. mellékletében meghatározott sávok szerint változik, és támogatásra jogosult
igénylőnként évente legfeljebb 66 666 eurónak megfelelő forintösszeg (320 Ft/euró árfolyamon 21,3 millió forint)
lehet. A támogatás fajlagos összege két komponensből tevődik össze. Összesen 12 támogatási kategória került
kialakításra. Az alapkategóriák a legfelső támogatási összeg (66 666 euró) százalékában kerülnek meghatározásra
(5%, 10%, 15%, 20%, 30% stb.), amelyek a felhasznált energia arányában növekszenek. Kiegészítő jelleggel
a kisebb termelőket segítő, degresszív finanszírozású támogatás is meghatározásra kerül. A degresszív támogatás
a méretkategória szerinti szorzó tényező, amely az alaptámogatás 100%-áról 10%-ára csökken. A keretösszegek
meghatározását az Agrárgazdasági Kutató Intézet által rendelkezésre bocsátott, az érintett feldolgozókra vonatkozó
adatbázis tette lehetővé.
A rendelet a támogatás igénylésére, kiszámítására és kifizetésére vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.
A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.)
VM rendelet alapján nyújtható fajlagos támogatás összeg emelésének indoka, hogy az előzetesen meghatározott
keretösszeg kimerítésére nem került sor, továbbá a vetőmag ára az elmúlt időszakban emelkedett, ezért
a támogatással elérni kívánt cél magasabb támogatási összeggel biztosítható.

Az Indokolások Tárát az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
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A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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