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II. Törvények

2013. évi CCXXIX. törvény
egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról*

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1. §  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  bányatelek megállapításra indított eljárásban a  megyei területrendezési tervekkel való összhang 
vonatkozásában a megyei önkormányzat ügyfélnek minősül.”

2. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló  
1996. évi LVIII. törvény módosítása

2. § (1) A  tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996.  évi LVIII.  törvény 
(a  továbbiakban: Kamtv.) 4.  § (1)  bekezdés e)–f )  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, valamint 
a bekezdés a következő g)–h) ponttal egészül ki:
(A területi kamara szervei:)
„e) a választási jelölőbizottság,
f ) a területi alapszabályban meghatározott egyéb bizottságok,
g) a területi alapszabály szerint létrehozott helyi csoportok,
h) a titkárság.”

 (2) A Kamtv. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A területi kamara szerve az egyes feladatai ellátásának elősegítésére tanácsadó, döntés-előkészítő testületeket 
hozhat létre.”

 (3) A  Kamtv. 12.  § (1)  bekezdés e)–h)  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, valamint a  bekezdés 
a következő i) ponttal egészül ki:
(Az országos kamara szervei:)
„e) az országos választási jelölőbizottság,
f ) az országos alapszabály szerint létrehozott más állandó bizottságok,
g) az országos alapszabály szerint létrehozott szakmai tagozatok,
h) az országos alapszabály szerint létrehozott szakmai kollégiumok,
i) az országos titkárság.”

 (4) A Kamtv. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  országos kamara szerve az  egyes feladatai ellátásának elősegítésére tanácsadó, döntés-előkészítő 
testületeket hozhat létre.”

 (5) A  Kamtv. 19.  § d)–e)  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, valamint a  § a  következő f )  ponttal 
egészül ki:
(Az országos alapszabályban meg kell határozni:)
„d) a szakmai kollégiumok létesítésére, feladataira és működésére vonatkozó főbb szabályokat,
e) a területi kamarák által az országos kamarának fizetendő tagdíj részesedés mértékét,
f ) mindazt, amiben e törvény az országos alapszabály rendelkezését írja elő.”

 (6) A Kamtv. 25. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  kamarai tag Magyarországon egyidejűleg a  lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki és területi építész 
kamara tagja is lehet. Kettős kamarai tagság esetén a kamarai tag mindkét kamaránál kedvezményes tagdíjat fizet, 
amelynek mértéke a tagdíj 70%-a.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el.
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 (7) A Kamtv.
a) 4. § (2) bekezdésében a „legfelsőbb” szövegrész helyébe a „legfőbb” szöveg, a „b)–e) pontjaiban” szövegrész 

helyébe a „b)–f ) pontjában” szöveg,
b) 4. § (3) bekezdésében az „alelnök” szövegrész helyébe az „alelnökök” szöveg,
c) 5. § (1) bekezdés c) pontjában az „alelnökének” szövegrész helyébe az „alelnökeinek” szöveg,
d) 6. § (1) bekezdésében az „alelnökből” szövegrész helyébe az „alelnökökből” szöveg,
e) 12. § (2) bekezdésében a „legfelsőbb” szövegrész helyébe a „legfőbb” szöveg
lép.

 (8) Hatályát veszti a Kamtv. 24. § (1) bekezdése.

3. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása

3. § (1) Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„2. § E törvény alkalmazásában:
1. ásványi nyersanyagvagyon-terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, 
amelyben a  megállapított bányatelekkel lefedett és bányatelekkel le nem fedett, az  állam kizárólagos tulajdonát 
képező, az  Országos Ásványanyag Nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területei 
találhatók,
2. egyedi építmények: a  területfejlesztési koncepció, a  területfejlesztési program és a  területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes 
szabályairól szóló kormányrendelet szerint a szerkezeti tervben megállapított és alkalmazott építmények,
3. elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal: három vagy több települést érintő, fővédelmi művé nyilvánított árvízvédelmi 
töltés, továbbá a folyó nyílt árterében fekvő település árvízmentesítését szolgáló körtöltés,
4. építmények által igénybe vett térség: az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított 
területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények tartoznak,
5. erdőtelepítésre javasolt terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, 
amelybe azok a  többnyire gyenge termőképességű mezőgazdasági területek tartoznak, amelyeknél gazdasági, 
vidékfejlesztési vagy környezetvédelmi szempontok indokolják az  erdők létesítését, és azt természetvédelmi vagy 
termőhelyi okok nem zárják ki,
6. erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított 
területfelhasználási kategória, amelybe olyan meglévő erdőterületek és erdőtelepítésre alkalmas területek 
tartoznak, amelyeknek erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és 
az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból is szükséges vagy indokolt,
7. erőmű: a  villamos energiáról szóló törvényben meghatározott, egy telephelyen lévő – szélerőműpark esetében 
egy csatlakozási pontnál jelentkező – 50 MW és annál nagyobb villamosenergia-termelő építmény,
8. földtani veszélyforrás területe: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe 
a  lejtős tömegmozgásokkal, egyéb kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságokkal és építésföldtani kockázatokkal 
jellemezhető területek, továbbá az  emberi tevékenység hatására jelentkező vagy felerősödő kedvezőtlen földtani 
folyamatokkal és vízjárással összefüggő földtani veszélyek által érintett területek tartoznak,
9. határmetszés: közút, vasút vagy vízi út magyar államhatáron történő átlépési pontja,
10. honvédelmi terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amely a Magyar 
Honvédség alapfeladatai rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű ellátásához szükséges építmények elhelyezésére 
vagy ilyen tevékenységek végzésére szolgál,
11. jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete: az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi 
és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező 
szántóterületek tartoznak,
12. kiemelt fontosságú honvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi 
és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben a  Magyarország védelmi képességeit 
alapvetően meghatározó vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei 
teljesítéséhez szükséges építmények elhelyezésére vagy ilyen tevékenységek végzésére szolgáló területek 
találhatók,
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