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Jogszabályi hivatkozás : Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II . 24.)

OGY határozat 40 . § (1) bekezdés

Törvényjavaslat) címe : az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló

2009 . évi XXXVII . törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáró l

A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Mezőgazdasági bizottság

Módosító javaslat2

A javaslat érintett rendelkezése : 86. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosu l

Módosítás jellege : módosítás

„(8) Az Evt. 112 . § (2) bekezdése a következő [28-32j 28-33. Ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)

„28. az erdészeti gépkezelői jogosítvánnyal üzemeltethető erdészeti gépek körét, valamint a z

erdészeti gépkezelői jogosítvány megszerzésének és kiadásának részletes szabályait ;

29. a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, adatszolgáltatás ,

nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályait ;

30. a fatermék szállításának, készletnyilvántartásának részletes szabályait, a szállítójeg y

adattartalmára, a szállítójegy és műveleti lap, előállítására, forgalmazására, nyilvántartására ,

valamint alkalmasságának megfelelőségére vonatkozó előírásokat ;

31. a szállítójegy és a műveleti lap nyomtatványok előállítására használt programokkal szemben i

követelményeket, valamint ezek használatára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséggel

kapcsolatos szabályokat ;

' 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 módosító javaslatban benyújtot t
módosító pontok a továbbiakban összefüggőként kezelendők.



32. az erdő rendeltetése, elsődleges rendeltetése, üzemmódja meghatározásának részletes

szabályait[ .]i
33. az állami erdőstratégiát a hatékony klímavédelmi módszerek kialakítása érdekében ."

Indokolás

A hazai kutatóintézetek ugyan foglalkoznak a problémával, de a forráshiány jelentősen

lassítja az eredmények megszületését .
A módosító javaslat szorosan összefügg a törvényjavaslat egyéb rendelkezéseivel, ezért ne m

terjeszkedik túl a Házszabályi rendelkezéseken .

2017. április 4.

Magy'ar Zolán
Jobbik
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