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Módosító javaslat

Dr, Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

J	 Ielyben

Tisztelt Elnök Asszonyi

A Házszabály 94. §, alapján „as erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról” szóló T/6934
számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 .§ .

A törvényjavaslat 6 . § . (1) ba) És bb) pontja az alábbiak szerint módosul:

bal területe a szélső fák tőben mért távolságát tekintve átlagosan legalább húsz méter széles,
természetbeni kiterjedése az ötezer négyzetmétert eléri Iétlagmagassága a 2 métert meghaladjal ás a
talajt legalább ötven százalékos mértékben fedi ;
bb) területe a szélslS fák télben mért távolságát tekintve átlagosan Iegalább húsz méter széles,
természetbeni kiterjedése az ötezer négyzetmétert eléri Cátlagmagass5.ga a. 2 métert meghaladja] es a
talajt legalább harminc százalékos mértékben fedi valamint legfontosabb szerepe a talaj védelme;

A törvényjavaslat 8 . § . (I) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) Mivel az államé tulajdonban lévő erdők természeti adottságaiknál, állapotuknál, területi
elhelyezkedésüknél fogva a közérdekű szolgáltatásokat a legmagasabb szinten képesek biztosítani,
ezért az állami tulajdonú erdők a kincstári vagyon részét képezik és korlátozottan forgalomképesek]
a {2} és a (31 pontokanfoglaltakatkivévenemidegeníthetők el_
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3.§.

A törvényjavaslat 13. §. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul,

(5) Erdészeti magánút a közforgalom számára az erdőgazdálkodó jóváhagyása alapjána erdészeti
hatóság engedélyével nyitható meg.

4 -§

A törvényjavaslat 15. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

(1) Brdőgazdálkgdö az erdeszeti hatóság által vezetett erdőgazdálkodói, nyilvántartásban szereplő
tulajdonos,	 tulajdonostársakközössége vagy jogszerű használó .

5 .§

A törvényjavaslat 15 . § . (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
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tevékenységet kötelesek folytatni .

6.§

A törvényjavaslat 15. §. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

(7) Társult erdőgazdálkodás esetén a tulajdonosoknak az erdő t
a) vagy egy személy használatába kell adniuk
b v

	

-fölt ké sel • ú .. _ .

	

: ' . . az erdő föld

	

dő kötelezett
jogokat, így a fő ldhasználati jogokat is.

7.§ .

A törvényjavaslat 19 .g. (5) d) Pontja az alábbiak szerint módosul:

d} az erdők ügyével alapszabályuk szerint foglalkozó [környezet- és természetvédő, természetjáró,
turisztikai, ismeretterjesztő] erdéapti civil szervezetek képviselői.

8.§.

A törvényjavaslat 51 .§. b) pontja az alábbiak szerint módosul :

1,) az erdőt veszélyeztető káros hatások kártételének megelőzéséhez és az ellenlik való védekezéshez a
fiazd lk iá k r oin

	

vagy a tSle elvárható módon szükséges intézkedéseket megtenni .
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A törvényjavaslat 54 .5 . címe az alábbiak szerint módosul:

Védelem a vadállomány okoztakárok j károsftása7 ellen

10 .§.

A törvényjavaslat 634 (5) pontja az alábbiak szerint módosul:

(5) Az erdei életközösség védett fajai fennmaradásának és fejlődésének biztosítása érdekében az
erdészeti hatóság - hivatalból vagy a természetvédelmi hatóság megkeresése alapján - 'korlátozza.]
korlatoz; ptja vagy "megtiltja] megtilthatja erdőben az elhalt, fekvő fa és gally, valamint élő és elhalt
cserjék hajtásainak gyűjtését.

11 .§.

A törvényjavaslat 864 kiegészül az alábbi, {6j ponttal:

C6)_A kcizfotgalomra nem kijelölt úton és erdőn közlekedd járrnővet az erdőgazdálkodó jogosult
_ .y

	

Il

	

a rendőri intézke. :

	

r►i_

12_§ -

A törvényjavaslat 954 ab) pontja az alábbiak szerint módosul :

ab) az erdőgazdálkodót szakmai szempontból képviselni [képviseletérő l gondoskodni] a helyszíni
szemléken, hatósági ellenőrzéseken, valamint a körzeti erdőtervezéshez kapcsolódó egyeztetéseken;

13.§.

A törvényjavaslat 11104 (1.j bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) Ida az erdcígaTrlálkodó illetőleg - erdőgazdálkodó hiányában - az erdő tulajdonosa az erdészeti
hatóság felszólítása ellenére nem tesz eleget e törvény szerinti erdőgazdálkodási kőfelezettségének, és
ezáltal az erdő fennmaradását vagy fejl ődését veszélyezteti, a szükséges erdőgazdálkodási
tevékenységeket az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó, ennek hiányában vagy fizetésképtelensége
esetén a tulajdonos költségére elrendeli és [elvégzi] elvégezteti .

YndokoIás :

1 .§-hoz
Az eredeti törvényjavaslatban foglalt 2 méteres átlagmagasság nem szükséges feltétele az erdő nek,
mivel alkalmazása esetén például a 2 méter átlagmagasság alatti telepítések, beerdSsült fiatalosok ne m
minősülnének erdőnek .

2.§-hoz
Az állami tulajdonú erdők védelme érdekében egyértelműen szabályozni keli az eiidegertfté_s
lehetőségét.

3 .F-hoz
Az erdészeti magánút közforgalom számára történő megnyitása legyen az erdőgazdálkodó döntése,
hiszen az út, az erdőgazdálkodó tárgyi eszköze .
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4-5-6. §-hoz
A tervezetben társult erdrőgazdálkedási tevékenységről és társult erdőgasdáikndásról van szó. Az
osztatlan közös tulajdonban levő erdők birtokosai viszont nem társultak, nem szerződés, hanem a közös
tulajdon és a kényszerű közös használat kapcsolja őket össze. A kényszerű közösség megérdemelné a
lehetőséget arra, hogy nem kelljen „a gyeplő t feltétel nélkül a lovak közé dobva”, a földhasználatot
valaki kezébe adni "társult erdőgazdálkodás' címert, már csak azért sem, mert ez esetben még csak
lehetőségük sem lennie a gazdálkodásra .
A társas erdőgazdálkodási tevékenység a tulajdonostársak közössége által kijelölt képviselő útján is
gyakorolható lenne.
A tulajdonostársak a gazdálkodás átfogó részéről közösen döntenek, kifelé őket és a dxmtéseiket egy
társtulajdonos képviseli (neve: kijelölt képviselő vagy társas erdőgazdálkodc>, a tevékenység
megnevezése társat, erdőgazdálkodás) . Emellett a közösség dönthetne akár az Evt. 7.7_ S és lő . §-tan
meghatározott szerződési farmák mellett is.
A tulajdonostársak közössége fogalom használata egyébként is kedvez ő lenne, mivel a 2007. évi
CXXVII. Tv. az általános forgalmi adóról (ÁFA tv.) az 5- § (2) bekezdése adóalanyként jelöli meg ezt a
közösséget . A közösség számlaképes, és a 2003. évi XCII. Tv_ alapján adószámot kap. Az ÁFA tv_ 5_§(2)
szerint ,Abban az esetben, ha a gazdasági tevékenység közvetlenül közös tulajdonban ás közös
használatban levő ingóra vagy ingatlanra, mint ellenértek fejében hasznosítandó dologra irányul,
adóalany a tulajdonostársak közöcssége. Az adóalanyisághoz fűződő jogokat és kötelezettségeket a
tulajdonostársak közössége az általa kijelő lt képviselő tatján gyakorolja . "
A kijelölt képviselő csak összekötő szerepet tölt be, a jogok és kötelezettségek a tulajdonosoknál
maradnak. Ugyanez az eset lehetne az Evt keretein belül is, mint választható léhetőség. Amennyiben
több tulajdonostársi közösségnek személyben azonos kijelölt képviselője van, a képviselő
közösségenként más-más adószámmal rendelkezik, így az egyes erdők gazdálkodása nem mosódik
össze.
Ilyen alapon az Evt. 16, § (7) ag) bekezdésében említett erdőgazdálkodói kód nem csak a képviselő
személye, hanem a tulajdonostársak közössége jelölésére is szolgálna . Ebben az esetben egy természetes
személy több erdőgazdálkodói kóddal is rendelkezhetne_
Ez a módozat (tulajdonostársak közössége, társas erdögazdálkodás, társas erd őgazdálkodcíj az
osztatlan közös tulajdonú erdők esetében egy választható lehetőség lenne.

7.§-hoz
Az Országos Erdő Tanácsba a kízárcdag az erdővel foglalkozó speciális erdészeti civil szervezeteke t
indokolt meghívni .

8 .§-hoz
A károkozók elleni védekezés olyan nagy összeget is jelenthet, például a gyapjas pille ellen 100-150
millió forintos költséget, amely egyes esetekben nem várható el az erdőgazdáikodától.

9.§-hoz
A javaslat pontosítás, mivel a szakasz nem a vadállomány károsításáról, hanem a vaclállozx én}* által
okozott károkról szól.

10.§-hoz
A feltételes mód tágabb mérlegelési lehetőséget és döntési szabadságot biztosít az erdészeti hatóságnak .

11.§-hoz
A javaslat az erd ő védelmét szolgálja .

12.S-hoz
Az eredeti „képvlseletérSl gondoskodni” kifejezés lehetőséget adna arra, hogy az erdei szakszemélyzet
ne személyesen legyem jelen, amely viszont elengedhetetlenül fontos az ab) pontban felsorol t
tevékenységek esetén.

4

' 09 02/24 11 :39

	

TX/RX NO . 7955

	

PO4



09 02/24 KB . 11 :40 FAX 36 1 441 6974
	

OGY KTK
	

i r IROMÁNY-NYILV
	

Z00 5

'13.§-hoz
Az erdészeti hatóságnak áltatában nem állnak rendelkezésre olyan eszközök; amelyek Ielzetővé tanék,

hogy a hatóság maga végezze el az erdőgazdálkodási feladatokat.

Budapest, 2009. február 24_
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