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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995 . évi LILI. törvény, valamint a természet
védelméről szóló 1996 . évi LILI . törvény módosításáról szóló T/9698 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 21 . §-ában a Tvt . 53 . paragrafusának módosítása az alábbiak szerint
változik :

„21 . §

(1) A Tvt. 53 . §-a (3) bekezdésének a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések
lépnek :

/A (2) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott/

„a) ökológiai (zöld) folyosó az egyes védett természeti területek, valamint egyes védett
természeti területek védőövezete, [közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területek, érzékeny természeti területek] és természeti területek
között a biológiai kapcsolatot biztosító, vagy ezt elősegítő területeket, területsávokat és
területmozaikokat, és ezek láncolatát, valamint az ezeken található élőhelyeket ;
b) ökológiai hálózat egyes védett természeti területek, valamint egyes védett természeti
területek védőövezete, [közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területek, érzékeny természeti területek] és természeti területek ökológiai (zöld)
folyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak egységes elnevezését jelenti ; továbbá az"

(2) A Tvt. 53 . §-a (5) bekezdésének első fordulata helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) A miniszter az Alapterv végrehajtása érdekében a földművelésügyi és
vidékfejlesztési, valamint a gazdasági és közlekedési miniszterrel együttes rendeletben
jelöli ki az ökológiai (zöld) folyosókat, és határozza meg az e területekre vonatkozó
szabályokat."

[(3) A Tvt. 53. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Ökológiai (zöld) folyosóvá történő kijelölés tényét korlátozás elrendelése
esetén az igazgatóság megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásba fel kell
jegyezni, a kijelölés feloldását követően a feljegyzést törölni kell . A feljegyzést,
illetve annak törlését az igazgatóság hivatalból kezdeményezi .]""

Módosító javaslat



A javasolt megoldással a törvényhelyek közötti ellentmondás feloldható. További
kiegészítés nem szükséges, mivel a törvény rendelkezik a védelmi kategóriák eljárási
szabályaival .

Az ökológiai (zöld) folyosó nem védettségi kategória . A javasolt módosítás egyértelműen
azzá emelné (mint ahogy erre a módosító javaslat magyarázat is utal) . A javasolt
törvényi felhatalmazás esetén a tulajdonos tudta, hozzájárulása nélkül a nemzeti parki
igazgatóság megkeresése alapján a földhivatalnak be kellene jegyezni teherként az
ingatlan-nyilvántartásba, ami tulajdonjogot sért .

Budapest, 2004 . április 19 .

Indoko1ás

Dr . Orosz Sándor
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