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ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kapcsolódó módosító iavasla t
Dr. Szili Katalin asszony
az országgyű lés elnöke 7.<eV' . .-L~ ii t^l'dút

2039 MÁRC 0

Helybe n

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 102 .§ . (1) bekezdése alapján az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló T/6934/72 . számú módosító javaslathoz az alábbi

kapcsolódó módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 27 .* (8) bekezdése az alábbiak szerint változzon:

„Az üzemmód

27. §

(1) Az üzemmód meghatározza az alkalmazható erdőfelújítási eljárásokat és a
fakitermelés módját.

(2) Az üzemmód lehet :
a) vágásos: az erdőben a véghasználatok rendszeres ciklikussággal követik egymást ;
b) szálaló : felújítási kötelezettséget keletkeztető véghasználati fakitermelés nem

történik, a faállomány fakészlete állandó, vagy növekszik, és a faállomány összetétele, kor- és
térbeli szerkezete változatos, és ezzel a folyamatos erdőborítást szolgálja;

c) átalakító: a fő szakmai cél a vágásos üzemmódról a szálaló üzemmódra való áttérés,
ezért minden erdőművelési tevékenységnek és fakitermelési módnak az átalakítást, a
folyamatos erdőborításra való átállást kell szolgálnia ;

d) faanyagtermelést nem szolgáló : az erdőben fakitermelés legfeljebb kísérleti ,
erdővédelmi vagy erd őfelújítási céllal folytatható, mivel ott a természeti folyamatok szaba d
érvényesülése a cél, ami a folyamatos erdőborítást szolgálja.

(3) Új erdő telepítésénél az üzemmódot – az erd ő telepítőnek a tulajdonos, illetve közö s
tulajdon esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított 2/3 részéne k
hozzájárulásával tett javaslatának ismeretében – a faállomány várható szerkezete, fafaj -
összetétele és a term őhelyi viszonyok alapján erdőrészletenként az erdészeti hatóság állapítj a
meg az erdő telepítési-kivitelezési terv jóváhagyásakor .



(4) Önerdősülés, az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően telepített, de
fennmaradásra engedélyezett erd ő üzemmódját a tulajdonos javaslatának ismeretében a z
erdészeti hatóság állapítja meg .

(5) Az erdő üzemmódjának megváltoztatását az erdőgazdálkodónak a tulajdonos, illetv e
közös tulajdon esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított 2/3 részéne k
hozzájárulásával benyújtott kérelmére az erdészeti hatóság engedélyezi .

(6) A védett természeti területen lévő erdő esetében a védett természeti területe k
természetvédelmi kezeléséért felel ős szerv természetvédelmi indokból kezdeményezheti a z
üzemmód megváltoztatását.

(7) Az üzemmód módosításakor az erdészeti hatóságnak mérlegelnie kell az erdei
életközösségben illetve közvetlen környezetében az üzemmód-váltás hatását . Az üzemmó d
megváltoztatását az erd őgazdálkodó az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
foglaltak szerint kérelmezheti .

(8) Az átalakító és szálaló üzemmódban kezelt összefüggően 5 ha területet meghaladó
erdőkre az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint átalakítási vagy szálalási terve t
kell készíteni, melyet az erdészeti hatóság határozatban hagy jóvá .

(9) Ha az üzemmód megváltoztatására a (6) bekezdés alapján kerül sor, a z
erdőgazdálkodó a külön jogszabály szerinti kártalanításra jogosult .

Indokolás :

A szálaló és átalakító üzemmód feltételéül előírt tervkészítés minden bizonnyal elriasztaná a kiseb b
területeken gazdálkodókat . Mát vannak tapasztalatok arra, hogy a Vendvidéken máig megmaradt
ősidők óta egyéni kezelésben lév ő kisparaszti szálalóerdők tulajdonosai a tervkészítés feltétele miat t
inkább vágásos üzemmódba soroltatják át erdeiket . Ezek az erdők kisterületűek a 4 azaz négy
négyzetméterestől az 1-2 hektárosig, ugyanakkor összefüggően több ezer hektáros tömböt képeznek az
Őrségi nemzeti Parkban . Természetesen a tervkészítés kötelezőségének elhagyása visszaélésekre adhat
lehetőséget, ezért úgy vélem az 5 hektárnál kisebb erőkre a körzeti erdőterv rendeletben lehet majd a
faállományra vonatkozó minimumszabályokat megállapítani . Ezt viszont már a végrehajtási
rendeletben célszerű szabályozni .

Budapest, 2009 . február 24.

V. 1émeth Zsolt
Fidesz-Mag ar Polgári Szövetség
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