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A Házszabály 94 . §-.a (1) bekezdésének és a 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes
környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról
szóló T/2425. sz . törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„1. §
(1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 . évi LILI. törvény (a

továbbiakban: Kvt.) 4. §-ának [j)]l1-t)pontja helyébe a következő [10] 9-12. pontlép és ezzel
egyidejűleg a jelenlegi a)-[i)] h) pontok jelölése 1-[918. pontra változik:

[4. § E törvény alkalmazásában .-]

„ 9. környezethasználat:a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével,
illetőfez terhelésével járó tevékenység ;

[„]10. környezetveszélyeztetés : a környezetkárosodás bekövetkezésének közvetlen
veszélye ;

11 . környezetveszélyeztető magatartás : környezetveszélyeztetést előidéző tevékenység
vagy mulasztás ;

12. környezetkárosítás: az a tevékenység vagy mulasztás, amelynek hatására
környezetkárosodás következik be ;"

(2) A Kvt. 4.§-a a következő 13-18 . ponttal egészül ki és ezzel egyidejűleg a jelenlegi m)-
[z)] r2 pontok jelölése 19-[32123 . pontra változik :

[4. § E törvény alkalmazásában.-]

„13. környezetkárosodás : a környezetben, illetve valamely környezeti elemben
közvetlenül vagy közvetve bekövetkező, mérhető, jelentős kedvezőtlen változás, illetve
valamely környezeti elem által nyújtott szolgáltatás közvetlen vagy közvetett mérhető jelentős
romlása ;
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14. környezeti elém által nyújtott szolgáltatás: környezeti elemnek más környezeti elem,
vagy a társadalom (köz) érdekében ellátott funkciója ;

15. környezetkárosodást megelőző intézkedés: környezetveszélyeztetés esetén a
környezetkárosodás megelőzésére, vagy várható bekövetkezése előtt annak csökkentésére
irányuló tevékenység, illetve intézkedés ;

166 helyreállítási intézkedés : olyan kárelhárítási, illetve kármentesítési tevékenység vagy
intézkedés, amely a környezetkárosodás enyhítésére, az eredeti állapot vagy ahhoz közeli
állapot helyreállítására, valamint a környezeti elem által nyújtott szolgáltatás helyreállítására
vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul ;

17. eredeti állapot.- a környezetkárosodás bekövetkezésének időpontjában a környezetnek
vagy valamely elemének és az általa nyújtott szolgáltatásoknak a rendelkezésre álló legjobb
információ alapján meghatározható állapota, mely akkor állt volna fenn, ha a károsodás nem
következik be;

18. megelőzési, illetve helyreállítási költség: minden olyan költség, amely a
környezetkárosodás megelőzéséhez, illetve az eredeti állapot helyreállításához szükséges,
ideértve különösen a környezetkárosodás, valamint annak közvetlen veszélyének felmérésével
kapcsolatos költségeket, a lehetséges intézkedések felmérésének költségeit, az adatgyűjtés
költségeit, a jogi költségeket (így például ügyvédi, illetve közjegyzői költség), valamint a
monitoring és az ellenőrzés költségeit, továbbá a kártalanítás összegét ;["]

(3) A Kvt. 4. $-ónaks)-t)pontja helyébe a következő 24-25 . pontlép és ezzel eizyideiűleg
a jelenlegiu)-z)pontok jelölése 26-32. Pontra változik:

[4. ~ E törvény alkalmazásában: J

24. iQénvbevételi határérték:a környezet vagy valamely eleme jogszabályban vagy
hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű igénybevétele, melynek meghaladása - a
mindenkori tudományos ismeretek alapján- környezetkárosodást idézhet elő ;

25. kibocsátási határérték:a környezetnek vagy valamely elemének jogszabályban vagy
hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, melynek meghaladása a
mindenkori tudományos ismeretek alapján-környezetkárosodást idézhet elő ;""

Indokolás

A módosító javaslatpontosítja a Kvt. fogalomrendszerét .

Budapest, 2007 . március 26 .
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