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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 .(IX.30.) OGY határozat 94 .§ (1) és
102. § (1) bekezdése alapján az erdőről, az erdő védelmérő l és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló T/10680. számú törvényjavaslathoz a
következő

módosítójavaslatokat

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat I . §-a a következő (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) Az erdőben — annak rendeltetésétő l függetlenül — üdülés, sportolás és kirándulás
céljából gyalogosan [vagy lóval — ide nem értve a lóval vontatott járm űvet —] bárki
lóval — ide nem értve a lóval vontatott járművet — a (6) és (7) bekezdésben foglaltak
szerint saját felelősségére ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni köteles ,
kivéve, ha
a) más jogszabály azt korlátozza, vagy
b) az arra jogosultak látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak alapján elrendelte ”

2. A törvényjavaslat 1 . §-a a következő (3) bekezdéssel egészüljön ki :

„(3) Az Etv . 91 . §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Erdőterületet lovaglás céljára
a) kiépített parkerdei sétautak, jelzett turistautak legalább 3 métert elér ő szélességű
szakaszain ,
b) napkeltétő l napnyugtáig terjedő időszakban lehet igénybevenni .'

3 . A törvényjavaslat 1 . §-a a következő (4) bekezdéssel egészüljön ki :

„(4).Az Etv. 91 . §-a a következő (7jbekezdéssel egészül ki :

J7) A lovaglás céljára szolgáló utat az arra utaló jelzéssel kell ellátni .'
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INDOKOLÁS

Egyetértve az indítvány alapvető céljával, a hazai lovas turizmus erősítésének szándékával, a
gyalogos turisták méltányos érdekeinek védelmét is biztosítani szükséges . A teljes tiltás után
a teljes liberalizálással a javaslattevő átesett a ló túloldalára. Ausztriában és Németország
számos tartományában is csak a kijelölt utakon lehet lovagolni . Alappal feltétezhetjük, hogy a
hazai kiránduló és lovas kultúra nem fejlettebb annyival ezeknek az országoknak a
gyakorlatánál, ami minden korlátozás eltörlését indokolná . Célszerű lenne kizárni, hogy a
lovasok legalább a jellemzően sűrűn látogatott, gyermekektő l hemzsegő szűkebb turistautakat
is igénybe vehessék . Az előterjesztő indokolásában foglaltakkal, a lovasok józan
önmérsékletére és tapasztalatára vonatkozóan nem tudunk egyetérteni . A tapasztalatok azt
mutatják, hogy még a jelen szigorú szabályozás ellenére is rámennek a lovasok pl . a Budai -
hegység legfrekventáltabb, a Normafától 1-2 km távolságra es ő turistaútjaira .

Az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 . évi XXXVII. törvény
elfogadásakor az erdei lovaglás kérdésében széleskörű egyeztetés zajlott a lovasokat
képviselő Magyar Lótenyésztők és a Lovas Szervezetek Szövetsége, amely valamennyi hazai
lovas szervezetet összefogja, valamint a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség
bevonásával . Az Országgyűlés Turisztikai és sportbizottsága ennek nyomán T/6943/9 5
számon bizottsági módosító javaslatot nyújtott be, amely a jelen indítványban foglaltakná l
jóval szűkebb körben engedte volna meg az erdőkben történő lovaglást. Így a parkerdei
sétautak, jelzett turistautak esetében teljesen kizárta volna annak lehet őségét, továbbá az
erdőgazdálkodónak megengedte volna ezen túlmenően is az erdei utak használatának
korlátozását .

A jelen javaslat józan kompromisszumot képvisel, amikor a párhuzamosan közlekedő
lovasok biztonságos egymás melletti elhaladását szolgáló három méteresnél szűkebb
turistautakon nem teszi lehetővé a lovaglást . Hangsúlyozni szükséges, hogy az erdészeti, erde i
feltáró utak semmilyen korlátozás alá nem esnének a módosítás következtében .

A rossz látási viszonyok között történő lovaglás tilalmával a fent említett szakmai
szervezetek kifejezetten egyetértettek . Ez a lovas turizmust is szolgáló rendelkezés, mivel a
lovas turisták közötti - rossz látási viszonyokra visszavezethet ő - balesetveszélyes helyzetek
lehetőségét is nyilvánvalóan kizárja.

A jelölést szükségesnek tartjuk, hogy az erdőt használók tisztában legyenek azzal ,
lovasokkal hol találkozhatnak . Időben felkészülhessenek a balesetveszéllyel járó váratla n
találkozásokra. Továbbá a lovasok számára is egyértelművé válik ezáltal, melyek a
használatba vehető utak.

Budapest, 2013 . április
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