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Bizottsági módosító javaslat

Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat
94. (1) bekezdése alapján „a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII . törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/8286 . számú törvényjavaslathoz a
következő a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 3 . § (4) bekezdés j) pontja az a következők szerint
módosul :

„(4) A Kstv. 4. § (1) bekezdés]) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

(A 2. ' szerinti közérdekű célokra az alábbi feltételek mellett lehetséges kisajátítás :)

,j) természetvédelem céljából, ha
ja) a tulajdonos a védett természeti [vagy Natura 2000] területen, a védelem

céljával oly mértékig össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, amely a kisajátítá s
hiányában a védett természeti [vagy Natura 2000] terület elpusztulását eredményezi ,

jb) a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felel ős szerv – törvény
rendelkezése szerint – a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítás a
érdekében kezdeményezi ,

jc) a védett természeti [vagy Natura 2000] területen a védett természeti területe k
természetvédelmi kezeléséért felelős szerv által megvalósítandó élőhely-
rekonstrukciós beruházások beavatkozási vagy célterületén az él őhely helyreállítása
másképp nem végezhető el ;”



Indokolás

A Natura 2000-es területek kijelölése során a szakhatóság sok esetben a
mezőgazdasági termelő előzetes értesítése, a termelő hozzájárulása nélkül sorol t
bizonyos mezőgazdasági termőterületeket Natura 2000-es besorolás alá, ezálta l
jelentősen szűkítve a termelői jogokat, csökkentve a művelési lehetőségeket .
Amennyiben a kisajátítás jelen tervezetben megfogalmazott könnyítését bevezetnénk ,
a termelői jogokat indokolatlan mértékben tovább szűkítenénk, ami elfogadhatatlan . A
törvénytervezet és egyéb jogszabályok eredetileg is lehet őséget adnak indokolt esetben
az esetleges Natura 2000 besorolás alá került területek kisajátítására .

Budapest, 2012 . október 15 .

Horváth István
álelnök
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