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Módosító javaslat2

Módosítópont sorszáma: I.
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Módosítás jellege : módosítása

„(2) Az Evt . 69. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az állam 100 %-os tulajdonában áll ó
erdőben az erdőgazdálkodó köteles tűrni az egyéni szükségletet meg nem haladó
mennyiségű gomba, vadgyümölcs, gyógynövény gyűjtését, valamint forrásvíz
elhordását,	 továbbá az egyéni szükségletet meg nem haladó elhalt fekvő fa és gally
gyűjtését az erdőgazdálkodóval egyeztetett időszakban, általa felügyelt mennyiségben
és módon.”

Indokolás

i.

Évszázadok óta írott jog biztosította az ún . „faizást”. Az elhullott ágak gyűjtésének
szokásjoga napjainkban is él . A javasolt kiegészítés harmonikusan illeszkedik a z

' Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra
vonatkozó javaslat .

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefügg ő , tartalmilag-logikailag
összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel . Az egy módosít ó
javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefügg őként kezelendők.

A nem kívánt szövegrész törlendő .

országgyűlési képviselő



erdőtörvény módosításának szövegéhez, mert az erdőtörvény 5 . § 37. pontjának
definíciója szerint az elhalt fa és gally nem tartozik a fa- és fatermékek körébe ,
összhangban a 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk a)
pontjában meghatározott fa és fatermék definícióval, amely szerint :
"fa és fatermékek : a mellékletben meghatározott fa és fatermékek, kivéve az olyan
fából vagy fatermékekből előállított fatermékeket vagy azok alkotórészeit, amelyek
életciklusukat lezárták, és amelyeket egyébként a hulladékokról szóló, 2008.
november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének I.
pontjában meghatározott hulladékként kezelnének ; "
A javasolt kiegészítés csak a 100%-ban állami tulajdonú erd őkben, és ellenőrizhető
módon teszi lehetővé a gyűjtést .

Budapest, 2017. április 6 .

Sallai R. Benedek
LMP
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