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Módosító javaslat2

Módosítópont sorszáma: I.

A javaslat érintett rendelkezése : a 6. § (1) bekezdésében az Evt. 8. § (4)
bekezdése
Módosítás jellege : módosítása

„(4) Az állam i00%-os tulajdonában álló, gazdasági elsődleges rendeltetésű,
a) 5 hektárnál nem nagyobb, természetben összefügg ő, természetes erdő,
természetszerű erdő és származék erd ő természetességi állapotú erdő, valamint
b) 5 hektárnál nagyobb, természetben összefüggő, átmeneti erdő , kultúrerdő és

faültetvény természetességi állapotú erdő
állami tulajdonból történő kikerülésére kizárólag azonos vagy magasabb
természetességi állapotú erdővel történő birtokösszevonási célú földcsere vagy
csere útján, az állami birtokszerkezet javításának elősegítése érdekében kerülhet
sor. Az állam ioo %-os tulajdonában nem álló ingatlanokkal körülvett, a
természetben összefüggően 3 hektárnál nem nagyobb kiterjedésű gazdasági
elsődleges rendeltetésű, a) pont szerinti természetességi állapotú erdő állami
tulajdonból történő kikerülésére a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak
szerint kerülhet sor . Az állam az ellenértéket köteles az osztatlan közös tulajdon ú
erdők állami tulajdonának növelésére fordítani .”

Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatr a
vonatkozó javaslat .

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefügg ő, tartalmilag-logikailag
összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethet ő fel . Az egy módosító
javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefügg őként kezelendők .

A nem kívánt szövegrész törlendő.
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Indokolás

i.

Módosító javaslatom célja, hogy az állami erdők viszonyában a tulajdoni viszonyok

egységessé váljanak hosszútávon.

Budapest, 2017. április 6.

Sallai R. Benedek
LMP
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