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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése, valamint 102. § (1) bekezdése alapján a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII .
törvény és egyeskapcsolódó törvények módosításáról szóló T/8286. számú
törvényjavaslathoz az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság a következ ő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 3 . § (4) bekezdése a következőképpen módosul :

„(4) A Kstv . 4. § (1) bekezdés]) pontja helyébe a következő 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 tevékenységfolyik[tevékenységet folytat], amely a
kisajátítás hiányában a védett természeti [vagy Natura 2000] terület elpusztulását
eredményezi ,

jb) a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős 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 felel ős szerv által megvalósítandó élőhely-rekonstrukció s
beruházások beavatkozási vagy célterületén az él őhely helyreállítása másképp nem végezhető
el;'”'
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Indokolás

1 . A Natura 2000 területek megel őzési célú védelmét az adott területen gazdálkodókka l
szemben alkalmazott egyéb, a kisajátításon kívül más úton is hatékonyan lehet biztosítani, íg y
a területek megelőző védelmi célú kisajátításának a lehetőségét nem szükségszer ű
megteremteni, ezért a Kstv . 4. § (1) bekezdés j) pontjának ja) alpontjából a Natura 200 0
területek kisajátításának a lehetőségét indokolt elhagyni .

Ugyanakkor a jc) alpontban indokolt a Natura 2000 területek él őhely-rekonstrukciós célú
kisajátításának a lehet ősége, mert a Natura 2000 területeken található élőhelyek megőrzése é s
szükség szerinti helyreállítása uniós kötelezettség, ezért annak elmulasztása
kötelezettségszegési eljárást vonhat maga után . Ugyanakkor a nemzeti park igazgatóságok a z
uniós pályázati források segítségével helyre tudják állítani az ilyen degradálódott területeket ,
ehhez azonban – pályázati feltételként – rendelkezési jogot kell szerezni az adott terület felett .
Ha adásvételi szerződés útján – sokszor az osztatlan közös tulajdoni formát jellemz ő
nagyszámú tulajdonos miatt – nem sikerül a terület tulajdonosaival megállapodni, akkor a
helyreállítási kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, hogy végs ő soron kisajátítás útján
a terület feletti rendelkezési jog megszerezhet ő legyen .
Ez a kisajátítás továbbá gazdálkodói szempontból is el őnyösebb lehet a kisajátítás el ő tti
használati viszonyoknál, mert a helyreállítást követ ően a nemzeti park igazgatóság kiadhatj a
haszonbérbe a területet a helyben gazdálkodó olyan személyeknek, akik – ezzel arányosan
csökkentett bérleti díjért – vállalják a természetvédelmi szempontú előírások betartását .
Ezáltal lehet ővé válna a kifejezetten ilyen célokra biztosított uniós források minél nagyob b
arányú lekötése, amely több esetben éppen az osztatlan közös tulajdonban álló, valamilye n
mértékű élőhely-rekonstrukciós beavatkozást igénylő Natura 2000 terület állami tulajdonb a
vételének lehetetlenülése miatt hiúsult meg az elmúlt években .

Ha a jc) pontból is elmaradna a Natura 2000 területek kisajátításának lehet ősége, az élőhely-
rekonstrukciós célú kisajátítás csak a védett természeti területek esetében maradna meg ,
amelyeknek ugyan kb . 90 %-a Natura 2000 terület is egyben, de mivel a védett területeken
felüli Natura 2000 hálózat nagyobb ingatlan-kört érint és az uniós kötelezettség is a Natur a
2000 területeket érinti, ezért a csak a védett területek kisajátításának lehet ősége nem elegendő
az uniós kötelezettségek maradéktalan végrehajtásához .

2. A módosító javaslat elhagyja továbbá az arra való utalást, hogy mely személynek a
magatartása eredményezi – kisajátítás hiányában – a védett természeti terület elpusztulását ,
ugyanis nem a károsodás okozójának személye, hanem a bekövetkez ő károsodás az, ami a
kisajátítást megalapozza, hiszen jelen esetben a kisajátítás célja a terület védelme és e z
független attól, hogy a terület elpusztulása kinek a magatartására vezethető vissza.
Ugyanakkor nem indokolt részletezni azt, hogy mely magatartás az, mely a védett természet i
terület elpusztulását okozza, ebben elegendő a tevékenységre való általános utalás, ezért a
módosító javaslat a törvényjavaslat ezen szövegrészét nem érinti . Ugyanis minden további
pontosítás egyben szűkítést is jelentene, ugyanis nem a károsító cselekmény módja, fajtája ,
hanem annak kimenetele, következménye (vagyis a védett terület elpusztulása) az, ami a
kisajátításra okot adhat, és ennek szűkítése nem tenné lehetővé a védelmi cél teljes körű
biztosítását.

Budapest, 2012 . november 5 .

amon László
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