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Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úr ,
a Magyar Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) Ogy. határozat 94 .
(1) bekezdése alapján „az erdőrő l, az erdő védelmérő l és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény módosításáról” szóló T/10680. számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat az alábbi I . §-sal egészül ki, egyidej ű leg a törvényjavaslat tovább i
szerkezeti egységeinek megjelölése megfelelően módosul :

„1 . § Az erdő ről,erdő védelmérő l és az erdőgazdálkodásáról szóló 2009 . évi XXXVII .
törvény (a továbbiakban: Etv .) 37 . $-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A közjólétifejlesztésitervekben a fejlesztési irányokat kiemelten a meglévő
turista utak, a lovaglás és kerékpározás célját szolgáló utak által előidézett közjóléti
igényekre figyelemmel kell megtervezni .
(4) Az erdőben a jelzett turista utak és kerékpározás célját szolgáló utak, valaminta
bejelentett lovaglás célját szolgáló utak nyomvonalát, jellemző adatait a közjóléti
létesítményekrő l vezetett nyilvántartásban kell nyilvántartani és az erdészeti hatósá g
honlapján közzé kell tenni .”"

2. A törvényjavaslat I . § (I) bekezdése a következ őképpen módosul :

„1. § (1) Az [erdőrő l, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásáról szóló 2009. év i
XXXVII . törvény (a továbbiakban :] Etv .[)] 91 . § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :
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„91 . § (1) Az erdőben - annak rendeltetésétő l függetlenül üdülés, sportolás és
kirándulás céljából gyalogosan,	 emberi erővel hajtott kerékpárral [vagy], lóval,,
valamint az erdészeti feltáró hálózat részein sport vagy turisztikai célú, lóva l
vontatott járművei [– ide nem értve a lóval vontatott járm űvet –] bárki saját
felelősségére ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni köteles, kivéve ha,

a) más jogszabály azt korlátozza, vagy
b) az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak

alapján elrendelte .” "

3. A törvényjavaslat 1 . §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidej űleg a (2) bekezdés
számozása (3) bekezdésre módosul :

„(2) Az Etv. 91 . § a következő (la)-(ld) bekezdéssel egészül ki :

„(la) Nem állami, illetve nem helyi önkormányzati tulajdonú erd őben lovagolni, emberi
erővel hajtott kerékpárral az erdészeti feltáró hálózat részein kívül közlekedni tilos, kivéve,
ha az erdő tulajdonosa az erd ő nem állami, illetve nem helyi önkormányzati tulajdoni jellegé t
megfelel ően nem jelezte.
(lb) Az erdőben abban az esetben lehet a megjelölt turistaúton kerékpározni és lovagolni, a
megjelölt kerékpáros úton lovagolni, ha az együttes használat lehet ősége jelzéssel az adot t
turistaúton vagy kerékpáros úton megieíölésre került .
(1 c) Az (1 b) bekezdés szerinti e gyüttes használatot az erdészeti hatóság engedélyezi, ha aza
látogatók életét és testi épségét nem veszélyezteti .
(Id) Az (1b) bekezdésben foglalt kivétellel a megjelölt turista- vagy kerékpáros ú t
keresztezése esetén a lovas az úton kizárólag lépésben haladhat át .
(1 e) Az erdőben sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel turistaúton közlekedn i
tilos. " "

4. A törvényjavaslat 1 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az Etv . 91 . § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Üdülési, sportolási, illető leg kirándulási célból – a kijelölt út kivételével –
[sem] gyalogosan,[ sem] kerékpárral éslóval s[n]em vehető igénybe
a) az erdősítés területe, amíg a rajtalévő faállomány a két méter átlago s

magasságot el nem éri ;
b) az erdőrezervátum magterülete .” "

5. A törvényjavaslat az alábbi 2-4 . §-sal egészül ki, egyidejű leg a törvényjavaslat tovább i
szerkezeti egységeinek megjelölése megfelelően módosul :

„2. § Az Etv . 92 .	 (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az erdőben látogatás céljából járművel – ideértve a nem sport vagy turisztika i
célú, lóval vontatott járművet, valamint a nem csak emberi erővel hajtott kerékpárt i s
–közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad .”
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3. § Az Etv . a következő 92/A. §-sal egészül ki :

„92/A. § Erdőben quaddal, terep-motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral ,
valamint motorkerékpárral közlekedni tilos . Az erdészeti vagy jogosult erdészeti
szakszemélyzet segédmotoros kerékpárral vagy közúti 	 forgalomba helyezett i
legfeljebb 500 cm henger űrtartalmú motorkerékpárral közlekedhet az erdőben
munkavégzés céljából .

4. § Az Etv . 95. $ (1) bekezdésében az „a turista-, lovagló- vagy a járműközlekedésre
kijelölt utat” szövegrész helyébe az „a megielöit turistautat, a bejelentett lovaglóutat ,
valamint a járműközlekedésre kijelölt utat” szöveg lép .”"

6. A törvényjavaslat 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Hatályát veszti az Etv .
[a) 92. § (1) bekezdésében a „lovagolni, illet ő leg” ,
b)jg2 92. § (2) bekezdésében a „lovaglásra, valamint”	 szövegrész ,
le)».2

	

§ (4) bekezdésében a „lovaglásra, valamint”	 szövegrész, valamint
[d)M 92 . § (5) bekezdése."jében a „lovagló- és”, a „Lovagló és” ,
e) 95. § (1) bekezdésében a „lovagló- '
szövegrész.”]

INDOKOLÁS

A javasolt kiegészítések, módosítások a jelzett turista- és kerékpáros utak, valamint —
bejelentés esetén — a lovaglásra használt utak tekintetében a közjóléti fejlesztési tervezés t
célozzák, továbbá az emberi erővel hajtott kerékpár, a motorkerékpár, quad erdőben történő
használatára tartalmaznak újabb szabályokat, valamint a normaszöveg könnyebb értelmezésé t
szolgálják .

A körzeti erdőtervezéshez kapcsolódóan működő közjóléti fejlesztési tervezés célja, hogy a z
erdővel kapcsolatban megjelenő társadalmi igények kiszolgálására összehangolt fejlesztés i
elképzeléseket fogalmazzon meg . Az erdészeti igazgatás szolgáltató jellegét er ősíteni kell ,
ennek keretében olyan tervezési folyamatot és annak minél szélesebb körben val ó
elérhetőségét kell biztosítani, ami az erd ő közjóléti szolgáltatásaira vonatkozó adatokat a
legszélesebb körben elérhetővé teszi. A jelzett turista- és kerékpáros utak, valamint a
bejelentett lovaglásra használt utak rendszerét az erdészeti hatóság interaktív erd ő térképén a
honlapon közzé kell tenni és a közjóléti fejlesztési igények meghatározásánál erre kiemelte n
figyelemmel kell lenni .

A módosító javaslat megteremti annak lehet őségét, hogy a csak emberi erővel hajtott
kerékpárral közleked ő erdőlátogatóra a gyalogos és lovas erdőlátogatóhoz hasonlóan
rendelkezések vonatkozzanak .
Az erd ő látogatói közül els ő számú védett személy a gyalogos, így ahol jelzett turista útvona l
van, ott csak abban az esetben lehetséges lovas, valamint kerékpáros közlekedés, amennyibe n
kifejezetten erre jogosító jelzés kerül kihelyezésre .
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A módosító javaslat megtiltja a quaddal, terep-motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral ,
valamint motorkerékpárral való közlekedést az erd őben, az erdészeti vagy jogosult erdészet i
szakszemélyzetre megállapított kivétellel .

A magánerdő szabad bejárhatósága az erdészeti feltáró hálózat részein kívül főszabály szerint
nem lehetséges, kivéve azt az esetet, ha az erdő tulajdonosa az erdő tulajdoni jellegét
megfelelően nem jelezte .

A módosító javaslat a sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járm ű esetében a turista utak
kivételével lehetőséget teremt – a kijelölt utakon túl – az erdei utakon való közlekedésre is.

Budapest, 2013 . május 29 .
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