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A Házszabály 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

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

A Tvt. 72. §-ának a törvényjavaslat 23 . §-ában meghatározott módosítása az alábbiak szerint
változik :

bizottsági módosító javaslat

"23. §

(1) A Tvt. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„72. § (1) A védett természeti területeken természetvédelmi érdekből - az e törvény hatályba
lépését követően - elrendelt gazdálkodási [mező- és erdőgazdasági] korlátozást illetve tilalom
esetén, vagy a termelésszerkezet jelentős megváltoztatásának előírása következtében a
tulajdonos, vagy - amennyiben a tulajdonos a terület használatát átengedi - a jogszerű használó
tényleges kárát meg kell téríteni .

(2) Kártalanítási igényt nem keletkeztet :

a) védett természeti területen a természeti kár [37 . § (3) bekezdésében meghatározott
tevékenységgel okozott kár] megelőzése és megakadályozása érdekében jogszerűen előírt
korlátozás vagy tilalom ;

b) amennyiben a kár bekövetkeztetét, illetve az (1) bekezdésben és (4) bekezdés első fordulatában
meghatározott hatósági határozat meghozatalát a tulajdonos, vagy a jogszerű használó jogellenes
magatartása eredményezte ;

c) amennyiben a kár más forrásból megtérült ;

d) a tulajdonos, vagy a jogszerű használó (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott
korlátozásból, tilalomból valamint kötelezettség előírásából származó többletköltségei az általa
igénybevett támogatásokból megtérülnek;
[e) a (3) bekezdés második fordulatában meghatározott eset .]

(3) Amennyiben az ideiglenes védetté nyilvánítást annak indokolatlansága miatt nem követi
végleges védetté nyilvánítás, a tulajdonos, vagy - amennyiben a tulajdonos a terület használatát
átengedi - a jogszerű használó részére az ideiglenes védetté nyilvánításból eredő tényleges kárt
meg kell téríteni . Ha az ideiglenes védetté nyilvánítást végleges védetté nyilvánítás követi, a telien
időre az (1) bekezdés szerint jár kártalanítás . [Nem jár kártalanítás amennyiben az ideiglenes



védetté nyilvánítást - a 27.§ (2) bekezdésében meghatározott időn belül - végleges
védetté nyilvánítás követi .]
(4) Ha védett természeti területen kívül elrendelt természetvédelmi célú korlátozás, tilalom, egyéb
hatósági kötelezés miatt a tulajdonos, vagy - amennyiben a tulajdonos a terület használatát
átengedi - a jogszerű használó jelentős mértékű termelésszerkezet változtatásra kényszerül,
kártalanítására a (3) bekezdés[ének] első fordulatában meghatározottak az irányadóak .

(5) Az (1), (3) és (4) bekezdés szerinti kártalanítás részletes szabályait -a 72/A . : -ban
meghatározott kivétellel-a Kormány rendeletben határozza meg ."

(2) A Tvt. a következő72/A .6-sal egészül ki :

„72/A . > (1) A természeti értékek fenntartását, illetve a természeti állapot javítását vállaló
tulajdonos, illetve jogszerű használó a 72 . > (1), (3) és (4) bekezdésében meghatározott
kártalanítás és a 71 . :i-ban meghatározott támogatások kérdéseire kiterjedő szolgáltatási
megállapodást köthet az igazgatósággal .

(2) A72/A.> (1) bekezdés szerinti szolgáltatási megállapodást a kincstári vagvoni körbe tartozó
terület tekintetében a vagyonkezelési szerződést kötő felek köthetik meg .""

Indokolás

A természetvédelmi törvény 16. § (1) bekezdése meghatározza azokat a gazdálkodási formákat,
amelyeknek a fenntartható használatot kell végezniük. A természetvédelmi érdekből eredő jogos
korlátozás, illetve tilalom esetén a gazdálkodás minden körére ki kell terjednie a kártérítésnek .

A (3) bekezdés módosítása a jogalkotói szándék pontosabb kifejezése .

Az (5) bekezdés a Kormány rendeletalkotási felhatalmazását adja meg .

A természet fenntartása és újratermelése érdekében az új (2) bekezdésben megfogalmazott Tvt .
72/A . §-a olyan megoldási lehetőséget tesz lehetővé, amely ösztönzi a gazdálkodót és a
környezetvédelmi hatóságot arra, hogy egy szolgáltatási szerződésben a kártalanítás és a
támogatás kérdéseiben megállapodhassanak .

A paragrafus (2) bekezdése az ilyen tartalmú szolgáltatási szerződések megkötésének lehetőségét
a kincstári vagyoni körbe tartozó területek esetén is biztosítja .

Budapest, 2004 . május 06.

Dr . Turfi-Kovács Béla
elnök
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