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Tiszteli Elnök Asszony!

A Házszabály 147. §-ának (1) bekezdése alapján a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LM. törvény, valamint a természet védelméről
szó1ó1996. évi LM. törvény módosításáról szóló T/969g . számú törvényjavaslat
egységes javaslatához a koherencia zavar megszüntetése érdekében a következő

zárószavazás előtti módosító javaslatot

Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja

®1355 Budapest, Széchenyi rkp. 19 .

	

1*

® ~Ulásw«áselőtti módosítóiavaslat

terjesztem elé :

1 . az egységes javaslat 24, §-ában a Tvt. 72. §-a az alábbiak szerint módosul :

24. §

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

72_ (1) A védetttermészeti területeken természetvédelmi érdekből-az e
torvény hatályba lépését követően -elrendelt [mező- és erdőgazdasági] gazdálkoda ü .
korlátozás illetve tilalomesetén. va2va termelésszerkezet ielentős megváltoztató ónak
előírása következtében a tulaidonos, vagy -amennyiben a tulaidonos a terület
használatát átenzedí-a iotzszerű használó ténylegyes kárát me kell téríteni .

(2) Kártalanítási igényt nem keletkeztet :

a védett természeti területen a természeti kár 37

	

3 bekezdésében
ózása érdekébentevéken se el okozott kár me előzése es e akadó

ioaszeruenelőírtkorlátozás vagy faalom:

b) amennyiben a kár bekövetkeztetét, illetve az (1) bekezdésen és (4 bekezdés
első fordulatában meghatározott hat(>ságí határozat meghozatalát tulajdonos, yga
fogszerű használó fogellenes magatartása eredményezte ;

c) amennyiben a kár más forrásból megtérülte
1

	

3 és 4 bekezdésbend a tula"donor va,4 a `o • zeni használ
tilalom ol valamint k"telezettre

atásokból me térülnei az által i en bevett tamp
me atározott koriátozásból
többletköltsé

elöírásábál szarmazo
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te) a (3) bekezdés második fordulatában meghatározott eset .]

(3) Amennyiben az ideiglenes védetté nyilvánítást annak indokolatlanságaa miatt
nem követi végleges védetté nyilvánítás a tulaidonos vagy - amennyiben a tulajdonos
aterület használatát átenzedi-a ioaszerü ba,4ználö részére az ideiglenes védetté
nvilvánít~ sböl ercdö 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 kt5veti, a telies időre az (1) bekezdés
szerint iár kártalanítás .

4 Ida védett természeti területen kívül elrendelt természetvédelmi célú
korlátozás, tilalom, egyéb hatósági _kötelezés miattatulat,donos, yaay amennyiben a
tulaídonos a terület használatát átengedi-a jogszerű használó ielentős mértékű
termelésszerkezet váltaztatásra kényszerül, kártalanítására a (3-kezdés[ének] első
fordula"banmeghatározottak az irányadóak.

(5) Az(1), (3) és (4) bekezdés szerinti kártalanítás részletes szabál t - a 721A.
$-bán meghatározott kivétellel -a Kormány rendeletben határozza meg ."

2. az egységes javaslat írj 25. §-al egészül ki és a jelenlegi 25- - 26. §-ok 26.,
illetve 27. §-ra módosulnak:

25 .8

A Tvt. a következő72/A.&-sálegészül ki :

72/A § (1) A természeti értékek fenntartását ílletve a természeti állapot
íavítását vállaló tulajdonos . illetve jogszerű használó a 72- $(1),(3 és 4
bekezdésében me atárözott kártalanítás és a 71 . bán me határozott támo atás0k
kérdéseire kiterjedő szolgáltatási meaállaDodást köthet az ia,azgatásággal.

2 A 72/A. 1 bekezdés szerinti szol áltatásimegállapodást a kin-estári
orrkezelési szerzc dést kötő felektartozó terület tekintetében a vav orri körbe

köthetik meg."

Indokolás :

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 . évi LIII. törvénynek,
valamint a természet vcdelméröl szó161996_ évi LILI . törvénynek összhangban kell
lennie az Országgyűlés által e hónap 14-én elfogadott a Tisza-völgy árvízi
biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését
szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és
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mcgvalósitásáról szóló t~5rvénnyel. Ezért szükséges a javasolt módosító indítvány
elfogadása .

Budapest, 2004 . június 18-

Dr. Ossz Sándor
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