
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Módosító javasla t

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 .§. (1 .) bekezdése alapján „az erdőrő l, az erdő védelmérő l és az
erdőgazdálkodásról” szóló T/6934. számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 8 .§-át a következőképpen javasoljuk módosítani és kiegészíteni :

(1) Mivel az állami tulajdonban lévő erdők természeti adottságaiknál, állapotuknál ,
területi elhelyezkedésüknél fogva a közérdekű szolgáltatásokat a legmagasabb szinten
képesek biztosítani, ezért [az állami tulajdonú erd ők a kincstári vagyon részét képezik é s
korlátozottan forgalomképesek.]

a) az állami tulajdonú erdők közül a természetvédelmi védelem alatt álló területe n
lévő , Natura 2000 területek található erdők,	 a természetes erdők, természetszerű erdők;
származék erdők a kincstári vagyon részét képezik és nem forgalomképese k

b) az egyéb állami tulajdonú erd ők a kincstári vagyon részét képezik és
korlátozottan forgalomképesek .

(2) A védelmi, a közjóléti rendeltetés ű erdők, valamint az e körbe nem tartozó 5
hektárnál nagyobb, természetben összefüggő erdők állami tulajdonból történő ikerülésére
kizárólag birtokösszevonási célú önkéntes földcsere, továbbá forgalmi érték szempontjábó l
legalább azonos értéket képviselő erdővel történő csere esetén kerülhet sor .

(3) Az 5 hektárnál kisebb, természetben összefügg ő erdők állami tulajdonból történő
kikerülésére kizárólag birtokösszevonási célú önkéntes földcsere, forgalmi érték
szempontjából legalább azonos értéket képvisel ő erdővel történő csere, valamint közö s
tulajdon megszüntetése esetén vagyonátruházással kerülhet sor . Az erdő ellenértékét erdő
tulajdonjogának megszerzésére kell fordítani .

(4) A (2)-(3) bekezdés szerinti földcseréhez, valamint közös tulajdon megszüntetés e
esetén a vagyonátruházáshoz az erd ő védelmi rendeltetése szerint feladat- és hatáskörrel
rendelkező miniszter egyetértése szükséges .
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(5) Az állami tulajdonban lévő erdők haszonbérbe nem adhatóak .

(6) az állami tulajdonú, állami szervek, vagy meghatározó állami befolyással működő
gazdasági társaságok vagyonkezelésében lév ő erdők esetében az erdőben elrendelt hatósági
korlátozások, tilalmak kártalanítási igényt nem keletkeztetnek.

Indoklás

A Javaslat szerint (8 . § (1)) az állami tulajdonban lévő erdők természeti adottságaiknál ,
állapotuknál, területi elhelyezkedésüknél fogva a közérdekű szolgáltatásokat a legmagasabb
szinten képesek biztosítani, ezért az állami tulajdonú erd ők a kincstári vagyon részét képezik
és korlátozottan forgalomképesek. A korlátozott forgalomképesség hatására az állami erdők
elidegeníthetőek, haszonbérbe adhatóak az MNV Zrt által A 2007 . évi CVI. törvény
(Vagyontörvény) alapján .

Az állami erdő elsődleges célja az állami közcélú feladatok és szolgáltatások biztosítása . Ezért
tartja őket az állam a saját kezében . Az állami erdőket ezért olyan szervezeti formában kel l
kezelni, amely mellett ezek a közcélú, állami feladatok a társadalom számára leghasznosab b
módon biztosíthatók. Mindemellett, az állami erdők esetében a kiemelt természetvédelm i
értékkel bíró erd őterületek állami kézben tartása közjogi garanciát jelent arra, hogy a
jövő nemzedékek számára történő megőrzés elsődlegességgel bírjon a rövidtávú
gazdasági érdekekkel szemben . A Vagyontörvény alapján létrejöv ő vagyonkezelési
szerződések, mint polgári jogi aktusok ehhez nem elegend őek. A megőrzés érdekét szolgálja ,
ha az állami tulajdonban lév ő a természetvédelmi oltalom alatt nem álló Natura 2000 területek
és állami tulajdonban lévő természetes erd ők, természetszerű erdők; származék erdők
esetében a törvény kimondaná azok forgalomképtelenségét . Emellett szükséges lenne az
állami tulajdonú erdők haszonbérbe adásának kategorikus tiltása — mivel az kiskapuként
felhasználható rejtett privatizációra. Emellett szükséges lenne annak a deklarálása is, hogy az
állami tulajdonú, állami szervek, vagy meghatározó állami befolyással működő gazdasági
társaságok vagyonkezelésében lévő erdők esetében az erdőben elrendelt hatósági (erdészeti ,
vadászati, természetvédelmi stb .) korlátozások, tilalmak kártalanítási igényt ne m
keletkeztetnek .

Budapest, 2009 . február 24 .

Dr. Ángyán Józs
Fidesz-MPS
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