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Módosító javasla t
Érkezett : 2009 FE9R 2 4.

Dr. Szili Katalin asszony részére
az Országgyűlés elnöke
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az erdőrő l, az erdő
védelmérő l és az erdőgazdálkodásról szóló T/6934 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat kiegészítését javaslom a 19/A . §-val az alábbiak szerint :

„19./A. §
(1) Az erdő nemzeti kincs, ezért az 1 . §-ban foglalt célok megvalósítása érdekében az erdővel ésa

fenntartható erdőgazdálkodással kapcsolatos ismeretek a Nemzeti Alaptanterv részét képezik, azokat
valamennyi oktatási intézményben oktatni kell, valamint ezeknek az ismereteknek a terjesztésébe a z
egyéb állami, önkormányzati intézményeket és a civil szervezeteket be kell vonni .

(2) Az erdővel, erdőgazdálkodással kapcsolatban végzett, költségvetési forrásból támogatott kutatási ,
ismeretterjesztési tevékenység megkezdésér ől és eredményéről szóló tájékoztatást mindenki számára
elérhetővé kell tenni .

(3) Az Erdő Tanács javaslata alapján a miniszter minden évben közleményben határozza meg az Erd ők
Hetét, amelynek rendezvényei azt a célt kell szolgálják, hogy az ország lakossága tájékoztatást kapjon a z
erdők állapotáról, az erdőgazdálkodási tevékenység helyzetérő l, a Nemzeti Erdőprogram végrehajtásáról ,
ezzel erősítve az erdő és az ember kapcsolatát .

(4) A miniszter évenként tájékoztatót tesz közzé az ország erdőállományának helyzetérő l, állapotáról . ”

Indokolás

Hazánkban az erdővel, erdőgazdálkodással kapcsolatos ismeretek meglehet ősen hiányosak és nagyo n
eltérő színvonalúak a társadalom tagjai között, ezért szükséges meger ősíteni ezen ismeretek oktatását a
Nemzet Alaptantervben, illetve be kell vonni e tevékenységbe minden szóba jöhető szervezetet . Az erdő t
ért ember általi károsítások növekv ő tendenciája miatt, a szankciórendszer megerősítésén kívül kiemel t
figyelmet kellene fordítani a hosszútávú megelőzésre is, amely csak az oktatáson keresztül valósulhat
meg. Az elmúlt évtizedben egyre szélesedett az erdei iskolák köre, illetve az erdei iskolai programokban
résztvevő tanulók, hallgatók létszáma. A jogalkotó nem hagyhatja figyelmen kívül ezen folyamatokat ,
illetve a társadalom erdőkkel kapcsolatos tájékoztatási igényét, „tudásszomját” .
Az erdővel kapcsolatban végzett kutatási, ismeretterjesztési tevékenységek minél szélesebb körét kel l
megismertetni az emberekkel .
Az elmúlt években már 12 alkalommal került megrendezésre az Erd ők Hete, illetve 2008.-ban az Európai
Erdők Hete, amellyel összeurópai szinte is elismerték annak fontosságát, hogy az erd ővel ,
erdőgazdálkodással napi szinten foglalkozó szervezetek, személyek és a lakosság egyéb tagjai között a z
erdő és társadalom harmonikus kapcsolatának megteremtése érdekében folyamatos kapcsolat ,
ismeretátadás legyen .
A miniszter a korábbi erd őtörvény alapján is részletes tájékozatót tett közzé a társadalom számára a z
erdők állapotáról, melynek fenntartása továbbra is kívánatos .

Budapest, 2009 . február 23 .

Herbály Imre
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