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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi :XXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján
1(11842 . számon benyújtott, „Hogyan kdvánja segíteni а kormány az erdőtulajdonosokat
annak érdekében, hogy munkájuk gyrimálesét, а fát а tulajdonos vágja ki?” című
írásbeli kérdésére а következő választ adom .

Egyetértek Képvisel ő Úrral abban, hogy az illegális fakitermelések а fellépő
környezeti károk és а közrспd sérülése mellett jelentős közvetlen és közvetett gazdasági
hatásokkal is járnak . Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján az is láthatö, hagy a z
illegális fakitermelésekkel szemben az erdőtulajdonosok és az erdőgazdálkodók az
erdészeti hatósággal együtt sem tudnak hathatósan fellépni, így ezen а téren valóban а
Kormány határozott intézkedéseire is szükség van .

Az előző kormányzati ciklusban számos intézkedésre került sora helyzet javítása
érdekében, és ezek kőre а továbbiakban még bővülni fog. Jelenleg tárgyal а Karmáпy
egy, az uniós irányelveknek is megfelelő új faanyag eredetigazolási rendszer
kialakításáról, illetve annak végте1iаi ásí és ellenőrzési lehetőségérő l . Az illegális eredetű
faanyag piacra jutásának korlátozásától а jogszerűtlen fakitermelések visszaszorulásá t

várjuk .

Az évek óta zаj16 szociális tűzifa program, а rezsicsökkentés keretében 20144)en
indított kedvezményes tűzifa vásárlási program, valamint а közmunkaprogram
szándékaink szerint а szociális indíttatású illegális fakitermelés megel őzésében játszik

szerepet.
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А hatályos szabályozás szerint az erdőfe14jítási kötelezettség illegális fakitermelésr e
visszavezethető esetben valóban az erdőgazdálkodót, vagy annak hiányában az
erdőtulajdonost terheli . А kitermelt vagy károsodott erdők megfelelő felújítása а tartamos
ёs fenntartható erdőgazdálkodás tеkintetében fontos, а közérdeket érvényesítő elvárás ,
így az arra vonatkozó szabályozás kialakítása kell ő kőгц tekintést igényel . Ellenkező
esetben csalt újabb lehetőségeket teremtünk а jogszerűtlenségekre, illetve а környezet
károsítására.

Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott а Képviselő Úr részéről felmerült, az
illegális fakitermelések megelőzésével kapcsolatos kérdésekre .

Budapest, 2014 . november „ /5 .”

Üdvözlettet:

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11 . Telefon, (06 1) 795 3721 Fах : (06 1) 795 0072


	page 1
	page 2

