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I. 

 
1. Balsay István képviselő - kapcsolódva dr. Pap János képviselő a T/9698/38. 

számú módosító javaslatához (a T/9698/77. sz. ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-
ában  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kvt.) 31. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
„2. §  A Kvt. 31. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 
(3) A környezeti zajjal [leginkább] terhelt területek zajcsökkentését, a zajjal még nem 

terhelt területek kedvező állapotának megőrzését – a külön jogszabály alapján – stratégiai 
zajtérképekre épülő intézkedési tervek végrehajtásával kell megvalósítani.” 
 

Indokolás:  Lásd a T/9698/78. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2. Dr. Józsa István és dr. Orosz Sándor  képviselők – kapcsolódva dr. Pap János 
képviselő  T/9698/35 . számú módosító javaslatához (a T/9698/77. sz. ajánlás 5. pontja) - 
a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésében a Kvt. 43. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 

 
/A Kvt. 43. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„43. § (1) A környezetvédelemmel összefüggő törvényjavaslat és más jogszabály, 
valamint országos és regionális jelentőségű koncepciók előkészítője – a (4) bekezdés hatálya 
alá tartozó tervek, illetve programok kivételével – köteles az intézkedés környezetre 
gyakorolt hatásait vizsgálni és értékelni, és azt vizsgálati elemzésben (a továbbiakban: 
vizsgálati elemzés) összefoglalni.” 

 
Indokolás: Lásd a T/9698/90. sz. kapcsolódó módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
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- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3. Balsay István képviselő - kapcsolódva dr. Pap János képviselő a T/9698/27. 
számú módosító javaslatához (a T/9698/77. sz. ajánlás 13. pontja) - a törvényjavaslat 5. § (1) 
bekezdésében a Ktv. 46. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
/A Kvt. 46. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:/ 

 
„(4) A külön jogszabályban meghatározott települési önkormányzatnak az (1) 

bekezdés e) pontjában előírt környezetállapot-értékelést környezeti zajra vonatkozóan – a 
külön jogszabályban meghatározott területekre, létesítményekre, és az ott előírtak szerint – 
stratégiai zajtérkép alapján kell elkészítenie. Repülőterek, logisztikai központok, 
vasútállomások és központi buszállomások esetében a környezeti zajra vonatkozó 
környezetállapot-értékelést a település lélekszámától függetlenül el kell végezni.” 

 
Indokolás:  Lásd a T/9698/80. sz. kapcsolódó módosító javaslat 

  indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Egészségügyi biz.  nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4. Dr. Józsa István, dr. Orosz Sándor és dr. Pap János képviselők - kapcsolódva 
dr. Pap János képviselő a T/9698/25. számú módosító javaslatához (a T/9698/77. sz. 
ajánlás 17. pontja) - a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdésében a Kvt. 110. § (7) bekezdés 
p) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/A Kvt. 110. §-ának (7) bekezdése a következő p) és q) pontokkal egészül ki:/ 

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy] 

„p) megállapítsa a környezeti zaj [kezelésének] mérséklésének feltételeit megteremtő 
stratégiai zajtérképek, valamint az erre épülő intézkedési tervek készítésére kötelezettek 
körét, azok tartalmi követelményeit, elkészítésük határidejét, továbbá az ezzel kapcsolatos 
eljárás és adatszolgáltatás rendjét,” 
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Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 6. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/9698/85. sz. kapcsolódó módosító javaslat  

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz.  támogatja

- az Egészségügyi biz.  támogatja
- a Gazdasági biz.  támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
 

 
 
 

5. Szalay Ferenc képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/9698/25. 
számú módosító javaslatához (a T/9698/77. sz. ajánlás 17. pontja) - a törvényjavaslat 7. § (1) 
bekezdésében a Kvt. 110. § (7) bekezdés p) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 
/A Kvt. 110. §-ának (7) bekezdése a következő p) és q) pontokkal egészül ki:/ 

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy] 

 
„p) megállapítsa a környezeti zaj kezelésének feltételeit megteremtő stratégiai 

zajtérképek, valamint az erre épülő intézkedési tervek készítésére kötelezettek körét, az 
 50 000 lakos feletti önkormányzatokat, azok tartalmi követelményeit, elkészítésük 

határidejét, továbbá az ezzel kapcsolatos eljárás és adatszolgáltatás rendjét,” 
 

Indokolás:  Lásd a T/9698/74. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
Indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6. Dr. Józsa István, dr. Orosz Sándor és dr. Pap János képviselők - kapcsolódva 
dr. Pap János képviselő a T/9698/24. számú módosító javaslatához (a T/9698/77. sz. 
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ajánlás 18. pontja) - a törvényjavaslat 7. § (2) bekezdésében a Kvt. 110. § (8) bekezdés 
p) pontjának a következő módosítását javasolják: 

 

/A Kvt. 110. §-ának (8) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:/ 

 

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az érdekelt miniszterekkel egyetértésben 
rendeletben állapítsa meg] 

„p) a környezeti zaj [kezelésének] mérséklésének feltételeit megteremtő stratégiai 
zajtérképek, valamint az erre épülő intézkedési tervek készítésének részletes szabályait.” 

 

Indokolás: Lásd a T/9698/84. sz. kapcsolódó módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz.  támogatja

- az Egészségügyi biz.  támogatja
- a Gazdasági biz.  támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7. Dr. Józsa István, dr. Orosz Sándor és Parragh Dénes képviselők - kapcsolódva 
Parragh Dénes képviselő a T/9698/46. számú módosító javaslatához (a T/9698/77. sz. 
ajánlás 23. pontja) - a törvényjavaslat 9. §-ában a természet védelméről szóló 1996. évi 
LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 4. § n) pontjának a következő módosítását 
javasolják: 

 

„9. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 4. 
§-a a következő n) ponttal egészül ki: 

 
/E törvény alkalmazásában:/ 
 
„n) egyed (példány): élő szervezet, annak valamennyi fejlődési szakasza, alakja, 

állapota és származéka, valamint az elpusztult [élő szervezet] élőlény, illetve az a termék 
vagy készítmény, amelyről csomagolása vagy egyéb irat, adat, illetve körülmény alapján 
megállapítható, hogy a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből 
származó összetevőt tartalmaz;" 

 

Indokolás: Lásd a T/9698/87. sz. kapcsolódó módosító javaslat  
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz.  támogatja
- az Egészségügyi biz.  támogatja
- a Gazdasági biz.  támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8. Dr. Józsa István és dr. Orosz Sándor képviselők - kapcsolódva dr. Pap János 
képviselő a T/9698/46. számú módosító javaslatához (a T/9698/77. sz. ajánlás 23. pontja) 
- a törvényjavaslat 9. § felvezető szövegének módosítását, s a törvényjavaslat 9. §-ában a 
Tvt. 4. §-ának új p) ponttal történő kiegészítését javasolják: 

 

„9. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 4. 
§-a a következő n) és p) ponttal egészül ki: 

 
/E törvény alkalmazásában:/ 
 

„p) natúrpark: az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben 
gazdag, a természetben történő aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható 
turizmus és a természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá a természetkímélő 
gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedésű területe, amely e jogszabályban 
foglaltaknak megfelelően jön létre.” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat jogtechnikai pontosítást igényel [p) pont helyett o) pont]. 

 

Indokolás: Lásd a T/9698/89. sz. kapcsolódó módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz.  támogatja

- az Egészségügyi biz.  támogatja
- a Gazdasági biz.  támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

9. Dr. Orosz Sándor képviselő - kapcsolódva dr. Papp János képviselő a T/9698/9. 
számú módosító javaslatához (a T/9698/77. sz. ajánlás 22. pontja) - a törvényjavaslat 9. § 
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felvezető szövegének módosítását, s a törvényjavaslat 9. §-ában a Tvt. 4. §-ának új p) 
ponttal történő kiegészítését javasolják: 

 

„9. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 4. 
§-a a következő n) és p) ponttal egészül ki: 

 
/E törvény alkalmazásában:/ 
 

„p) natúrpark: az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben 
gazdag, a természetben történő aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható 
turizmus és a természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá a természetkímélő 
gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb kiterjedésű területe.” 

 

Megjegyzés: A módosító javaslat jogtechnikai pontosítást igényel [p) pont helyett o) pont]. 

 

Indokolás: Lásd a T/9698/93. sz. kapcsolódó módosító javaslat  
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz.  támogatja

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10. Tóth István képviselő - kapcsolódva dr. Pap János képviselő a T/9698/12. 
számú módosító javaslatához (a T/9698/77. sz. ajánlás 24. pontja) - a törvényjavaslat 10. §-
ának az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok 
számozása értelemszerűen változik): 

 
[A Tvt. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:/ 

 
„(5) Az Európai Közösségek jogi aktusaiban meghatározott védettségi 

kategóriába tartozó vadászható állatfajok kereskedelmi, behozatali és kiviteli szabályait 
a miniszter a – földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – 
rendeletben határozza meg.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/9698/82. sz. kapcsolódó módosító javaslat 

  indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11. Balsay István képviselő - kapcsolódva dr. Pap János képviselő a T/9698/12. 
számú módosító javaslatához (a T/9698/77. sz. ajánlás 24. pontja) - a törvényjavaslat 10. §-
ában a Tvt. 11. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
/A Tvt. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:/ 

 
„(5) Az Európai Közösségek jogi aktusaiban meghatározott védettségi kategóriába 

tartozó vadászható állatfajok kereskedelmi, behozatali és kiviteli szabályait a [miniszter a – 
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben –] Kormány rendeletben 
határozza meg.” 

 
Indokolás:  Lásd a T/9698/81. sz. kapcsolódó módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12. Dr. Józsa István, dr. Orosz Sándor és Parragh Dénes képviselők - kapcsolódva 
Parragh Dénes képviselő a T/9698/40. . számú módosító javaslatához (a T/9698/77. sz. 
ajánlás 28. pontja) - a törvényjavaslat 11. §-ában a Tvt. 15. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolják: 

 
/A Tvt. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
„(3) A (2) bekezdés szerint közzétett természeti terület kijelölésének 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.” 

 
Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 18. számú pontjában foglaltakkal. 
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Indokolás:  Lásd a T/9698/86. sz. kapcsolódó módosító javaslat  

indokolását. 
 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz.  támogatja

- a Gazdasági biz.  támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

13. Szalay Ferenc képviselő – kapcsolódva dr. Pap János képviselő T/9698/14. 
számú módosító javaslatához (a T/9698/77. sz. ajánlás 29. pontja) - a törvényjavaslat 12. §-
ában a Tvt. 18. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
/A Tvt. 18. §-ának (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„18. § (1) A természetes és természetközeli állapotú vizes élőhelyen, a természeti 

értékek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges 
vízmennyiséget [(ökológiai vízmennyiség)] mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet. 

 
Az ökológiai vízmennyiség költségét állami költségvetésből kell biztosítani.” 
 

Indokolás:  Lásd a T/9698/73. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
Indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14. Balsay István képviselő - kapcsolódva dr. Józsa István és dr. Orosz Sándor, 
valamint Kovács Ferenc képviselők a T/9698/66. számú módosító javaslatához (a 
T/9698/77. sz. ajánlás 34. pontja) - a törvényjavaslat 13. §-ában a Tvt. 24. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
/A Tvt. 24. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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„(2) A [miniszter] Kormány rendeletben nyilvánítja védetté, illetve fokozottan 
védetté a természeti értéket (így például: vadon élő szervezetet, életközösséget), továbbá 
fokozottan védetté a területet. Amennyiben a területen védett régészeti lelőhely van, a védetté 
nyilvánításhoz a nemzeti kulturális örökség miniszterének egyetértése szükséges. A 
[miniszter] Kormány rendeletben határozza meg az Európai Közösségek jogi aktusaiban 
meghatározott védettségi kategóriába, illetve nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó 
növény- és állatfajok közül azokat, amelyek kiemelt oltalma szükséges, és az e fajokra 
vonatkozó részletes szabályokat.” 

 
Indokolás:  Lásd a T/9698/79. sz. kapcsolódó módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz.  támogatja

- a Gazdasági biz.  támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15. Tóth István képviselő - kapcsolódva dr. Pap János képviselő a T/9698/16. 
számú módosító javaslatához (a T/9698/77. sz. ajánlás 33. pontja) - a törvényjavaslat 13. §-
ában a Tvt. 24. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
/A Tvt. 24. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
„(2) A miniszter rendeletben nyilvánítja védetté, illetve fokozottan védetté a 

természeti értéket [(így például: vadon élő szervezetet, életközösséget)], továbbá 
fokozottan védetté a területet. [Amennyiben a területen védett régészeti lelőhely van, a 
védetté nyilvánításhoz a nemzeti kulturális örökség miniszterének egyetértése 
szükséges. A miniszter rendeletben határozza meg az Európai Közösségek jogi 
aktusaiban meghatározott védettségi kategóriába, illetve nemzetközi egyezmény hatálya 
alá tartozó növény- és állatfajok közül azokat, amelyek kiemelt oltalma szükséges, és az 
e fajokra vonatkozó részletes szabályokat.]” 

 
Indokolás:  Lásd a T/9698/83. sz. kapcsolódó módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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16. Szalay Ferenc képviselő – kapcsolódva Parragh Dénes képviselő T/9698/44. 
számú módosító javaslatához (a T/9698/77. sz. ajánlás 48. pontja) - a törvényjavaslat 21. § 
(2) bekezdésében a Tvt. 53. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
/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. A nagyvízi mederben (hullámtéren) hidraulikai folyosó kerüljön kialakításra.” 

 
 

Indokolás:  Lásd a T/9698/75. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
Indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17. Tóth István képviselő – kapcsolódva Parragh Dénes képviselő T/9698/47. 
számú módosító javaslatához (a T/9698/77. sz. ajánlás 49. pontja) - a törvényjavaslat 21. § 
(3) bekezdésében a Tvt. 53. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 
 
/A Tvt. 53. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
„(6) Ökológiai (zöld) folyosóvá történő kijelölés tényét, az engedélyezett hasznosítás 

formáját 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.” 
 

Indokolás:  Lásd a T/9698/76. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
Indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást



 12

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
18. Dr. Józsa István, dr. Orosz Sándor és Parragh Dénes képviselők – 

kapcsolódva Parragh Dénes képviselő T/9698/47. számú módosító javaslatához (a 
T/9698/77. sz. ajánlás 49. pontja) - a törvényjavaslat 21. § (3) bekezdésében a Tvt. 53. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 
/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.” 
 

Indokolás:  Lásd a T/9698/88. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
Indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz.  támogatja

- a Gazdasági biz.  támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

19. A Környezetvédelmi bizottság a törvényjavaslat 23. §-ában a Tvt. 72. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 

 
„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 [mező- és erdőgazdasági] gazdálkodási korlátozás 
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; 
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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. [Nem jár kártalanítás amennyiben az ideiglenes védetté 
nyilvánítást – a 27.§ (2) bekezdésében meghatározott időn belül - végleges védetté 
nyilvánítás követi.] Ha az ideiglenes védetté nyilvánítást végleges védetté nyilvánítás követi, 
a teljes időre az (1) bekezdés szerint jár kártalanítás.  

 

(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 következő 72/A. §-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. §-ban meghatározott támogatások kérdéseire kiterjedő 
szolgáltatási megállapodást köthet az igazgatósággal. 

 
(2) A 72/A. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatási megállapodást a kincstári vagyoni 

körbe tartozó terület tekintetében a vagyonkezelési szerződést kötő felek köthetik meg.”
 

Indokolás:  Lásd a T/9698/96. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
 indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. később foglal állást

- az Önkormányzati biz. később foglal állást
 

- az Előterjesztő képviselője később foglal állást
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20. Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 23. §-ában a Tvt. 72. § (2) 
bekezdés d) pontjának a következő módosítását javasolja: 

 
/A Tvt. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

/(2) Kártalanítási igényt nem keletkeztet:/ 

„d) a tulajdonos, vagy a jogszerű használó (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott 
korlátozásból, tilalomból valamint kötelezettség előírásából származó többletköltségei [az 
általa igénybevett] a 71. §-ban szabályozott támogatásokból megtérülnek;” 

 
Indokolás:  Lásd a T/9698/95. sz. kapcsolódó módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
 

- az Előterjesztő képviselője később foglal állást
 
 
 

21. Dr. Józsa István és dr. Orosz Sándor képviselők – kapcsolódva a T/9698/60. 
számú módosító javaslathoz (a T/9698/77. sz. ajánlás 54. pontja), a T/9698/71. számú 
módosító javaslathoz (a T/9698/77. sz. ajánlás 55. pontja), a T/9698/41. számú módosító 
javaslathoz (a T/9698/77. sz. ajánlás 50. pontja), a T/9698/42. számú módosító javaslathoz (a 
T/9698/77. sz. ajánlás 58. pontja) és T/9498/43. számú módosító javaslathoz (a T/9698/77. 
sz. ajánlás 57. pontja) a törvényjavaslat 23. §-ában a Tvt. 72. § (2) bekezdés e) pontjának 
az elhagyását, valamint a Tvt. 72. § új (5) bekezdéssel történő kiegészítését, továbbá a  
törvényjavaslat 23. § (2) bekezdésében a Tvt. 72/A. §-sal történő kiegészítését javasolják: 

 
/A Tvt. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 

/Kártalanítási igényt nem keletkeztet:/ 

 

[e) a (3) bekezdés második fordulatában meghatározott eset.] 

 
„(5) Az (1), (3) és (4) bekezdés szerinti kártalanítás részletes szabályait – a 72/A. § (2) 

bekezdésében meghatározott kivétellel – a Kormány rendeletben határozza meg. 
 
(2) A Tvt. a következő 72/A. §-sal egészül ki: 
 
„72/A. § (1) A tulajdonos, illetve a jogszerű használó a 72. § (1), (3) és (4) 

bekezdésében meghatározott kártalanítás és a 71 §-ban meghatározott támogatás valamennyi 
kérdésére kiterjedő megállapodást köthet az igazgatósággal. 
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(2) A 72. § (1), (3) és (4) bekezdésében meghatározott természetvédelmi korlátozással 
érintett kincstári vagyoni körbe tartozó terület tekintetében a kártalanítás egyes kérdéseit a 
vagyonkezelési szerződés rendezi.”
 

Indokolás:  Lásd a T/9698/91. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
Indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz.  támogatja

- a Gazdasági biz.  támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

22. Dr. Orosz Sándor képviselő – kapcsolódva a T/9698/60. számú módosító 
javaslatához (a T/9698/77. sz. ajánlás 54. pontja), a T/9698/71. számú módosító javaslathoz 
(a T/9698/77. sz. ajánlás 55. pontja), a T/9698/41. számú módosító javaslathoz (a T/9698/77. 
sz. ajánlás 50. pontja), a T/9698/42. számú módosító javaslathoz (a T/9698/77. sz. ajánlás 52. 
pontja) és T/9498/43. számú módosító javaslathoz (a T/9698/77. sz. ajánlás 57. pontja) a 
törvényjavaslat 23. §-ában a Tvt. 72. § (2) bekezdés e) pontjának az elhagyását, valamint 
a Tvt. 72. § új (5) bekezdéssel történő kiegészítését, továbbá a törvényjavaslat 23. § (2) 
bekezdésében a Tvt. 72/A. §-sal történő kiegészítését javasolja: 

 
/A Tvt. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 

/Kártalanítási igényt nem keletkeztet:/ 

 

[e) a (3) bekezdés második fordulatában meghatározott eset.] 

 
„(5) Az (1), (3) és (4) bekezdés szerinti kártalanítás részletes szabályait – a 72/A. § (2) 

bekezdésében meghatározott kivétellel – a Kormány rendeletben határozza meg. 
 
(2) A Tvt. a következő 72/A. §-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 §-ban meghatározott támogatás valamennyi kérdésére 
kiterjedő megállapodást köthet az igazgatósággal. 

 
(2) A 72/A. § (1) bekezdés szerinti kérdéseket a kincstári vagyoni körbe tartozó 

terület tekintetében a vagyonkezelési szerződésben kell rendezi.”
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Indokolás:  Lásd a T/9698/94. sz. kapcsolódó módosító javaslat 

Indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23. Dr. Józsa István és dr. Orosz Sándor képviselők - kapcsolódva a T/9698/61. 
számú módosító javaslathoz (a T/9698/77. sz. ajánlás 59. pontja), és a T/9698/72. számú 
módosító javaslathoz T/9698/77. sz. ajánlás 60. pontja) a törvényjavaslat 24. § (1) 
bekezdésében a Tvt. 85. § a) és b) pontjainak a következő módosítását javasolják: 

 
/A Tvt. 85. §-ának a), b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

/Felhatalmazást kap a/ 

„a) Kormány, hogy rendeletben szabályozza a 7. § (4) bekezdésében, 10. § (1) 
bekezdésében, 41/A. § (1) bekezdésében, 44. § [(4)] (6) bekezdésében, 47. § (1) 
bekezdésében, 57. § (2) bekezdésének első fordulatában, 59. § (4) bekezdésének első 
mondatában, 63. § (3) bekezdésében, 71. § (3) bekezdésében, 72. § (4) bekezdésében, 73. § 
(2) bekezdésében, 80. § (6) bekezdésében,” 
 

b) miniszter, hogy rendeletben szabályozza a 24. § (1) és (2) bekezdésében, 28. § (7) 
bekezdésében, 29. § (1) és (3) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében, 36. § (4) bekezdésében, 
44. § [(3) és (5) bekezdésében] (4) bekezdésében és (5) bekezdésének első fordulatában, 48. 
§ (2)-(3) és (5) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 51. § (4) bekezdésében, 52. § (1) 
bekezdésében, 57. § (2) [bekezdésében] bekezdésének második fordulatában, 59. § (4) 
bekezdésének második mondatában, 66. § (3) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, 69. § 
(3) bekezdésében, 78. § (3) bekezdésében,” 
 

/foglaltakat./ 
 

Indokolás: Lásd a T/9698/92. sz. kapcsolódó módosító javaslat 
 indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Környezetvédelmi biz.  támogatja

- a Gazdasági biz.  támogatja
- a Mezőgazdasági biz. később foglal állást
- az Önkormányzati biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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II. 

 
 

1. A T/9698/53/1. számú módosító javaslat (T/9698/77. számú ajánlás 15. pontja) 
vonatkozásában az első helyen kijelölt Környezetvédelmi bizottságnak a Házszabály 94. § 
(3) bekezdésére tekintettel kialakított döntése: 

 
 - a módosító javaslat Házszabályszerű 
 
 
 
2. A T/9698/77. számú ajánlás 25. pontjához fűzött megjegyzés helyesen: 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat tartalmilag azonos a 26. pontban lévő módosító javaslattal, eltérés 

a felvezető szövegben van. 

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. május 7. 
 
 
 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

bizottság elnöke 

Dr. Schvarcz Tibor s.k., 
az Egészségügyi  
bizottság elnöke 

 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 
 


