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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kapcsolódó módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszony részére
az Országgyűlés elnöke

Helybe n
Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése, valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az
erdőrő l, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló T/6934/66. számú módosító
javaslathoz a következ ő

kapcsolódó módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A 36 . § az alábbiak szerint változzon :

[(1) Az erdőgazdálkodó az erdő fenntartására, védelmére, valamint az erde i
haszonvételek gyakorlására irányuló, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályba n
meghatározott erd őgazdálkodási tevékenységet az erdészeti hatósághoz történt el őzetes
bejelentést követően végezhet.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban meghatározott fahasználati, erd őművelési tevékenységeket, valamint ha a
bejelentett fahasználat következtében erd őfelújítási kötelezettség keletkezik, az
erdőgazdálkodó által az erdőtervi lehetőségek közül választott erdősítési előírást ,
valamint a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzését .

(3) Az erdőterv elő írásainak megfelelően tervezett és bejelentett erd őgazdálkodási
tevékenységek a bejelentést követő 31. naptól, a 100 erdőrészletnél vagy 500 hektárná l
nagyobb területet érintő bejelentés esetén a 46 . naptól az erd őtervvel összhangban, az
abban foglaltaknak megfelel ően, a bejelentésben megjelölt évben végezhet ők. A
bejelentésben csak a bejelentés éve vagy a bejelentés időpontját követő naptári év
jelölhető meg.

(4) Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodási tevékenységeket feltételhez köti ,
korlátozza, súlyos vagy ismételt jogsértés esetén megtiltja, amennyibe n

a) az erdőgazdálkodó gazdálkodása során e törvényben és az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban el ő írt szabályokat megszegte ,
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b) az erdő állapotában korábban előre nem látható esemény következett be ,
c) a védett természeti területen a védelmi célok megváltozását eredményez ő, illetve

azokat veszélyeztető , korábban előre nem látható esemény következett be .

(5) Védett természeti területen, Natura 2000 területen a természetvédelmi hatósá g
a (4) bekezdés szerinti eljárás lefolytatását az erdészeti hatóságnál az ott megfogalmazot t
eseteken túl akkor is kezdeményezheti, ha az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodás i
tevékenysége során a természetvédelmi célok megvalósítására vonatkozó el őírásokat
megszegte .

(6) A (4) és (5) bekezdés alapján előírt feltételnek, elrendelt korlátozásnak,
tiltásnak a bekövetkezett eseménnyel arányosnak kell lennie .

(7) Az erdészeti hatóság a (4) bekezdés szerinti eljárás megindításáról a z
erdőgazdálkodót és a jogosult erdészeti szakszemélyzetet is köteles értesíteni .

(8) A tárgyévben megkezdett, de be nem fejezett fakitermeléseket az erdészet i
hatóság részére be kell jelenteni, melyek a tárgyévet követ ő év végéig végrehajthatók.

(9) A működési területe szerint érintett, a védett természeti területe k
természetvédelmi kezeléséért felel ős szerv minden olyan, a körzeti erd őtervezés
időpontjában nem ismert adatot, tényt, változást haladéktalanul köteles az erdészet i
hatóságnak a tudomásszerzést követően bejelenteni, amely a (4) bekezdés szerinti
korlátozás elrendelését vonhatja maga után.

(10) Az (1) bekezdés szerinti, védett természeti területeket érint ő bejelentések
adatait az erdészeti hatóság – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
foglaltak szerint - a természetvédelmi hatóságnak haladéktalanul megküldi .

(11) A természetvédelmi hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított 15 napon
belül, a 100 erdőrészletnél vagy 500 hektárnál nagyobb területet érintő bejelentés esetén
30 napon belül a bejelentett erdőgazdálkodási tevékenység feltételhez kötését,
korlátozását, tiltását kezdeményezheti az erdészeti hatóságnál, h a

a) az erdő állapotában korábban el őre nem látható esemény következett be ;
b) a védett természeti területen a védelmi célok megváltozását eredményez ő, illetve

azokat veszélyeztető , korábban előre nem látható esemény következett be . ]

(1) Az erdőgazdálkodó az erdő fenntartására, védelmére, az erd ővagyon bővítéséren valamint
az erdei haszonvételek gyakorlására irányuló erdőgazdálkodási tevékenységet csak a 32 . § (2 )
bekezdés b) pontja szerinti elő írásokkal összhangban, az erdészeti hatósághoz történt előzetes
bejelentést követően végezhet .
(2) A természetes, természetszerű és származék erdőben, illetve védett természeti területen
vagy Natura 2000 területen lévő erdőben tervezett erdőgazdálkodási tevékenység csak az
erdészeti hatósághoz benyújtott éves terv alapján kiadott engedélye alapján kezdhet ő meg .
(3) A (2) szerinti engedélyezés részletes szabályait a Kormány rendeletben szabályozza .
(4)	 Az	 (1)-(2)	 szerinti	 bejelentési kötelezettség vagy az engedély megszerzéséne k
elmulasztása az erdőgazdálkodási szabályok megsértésének minősül .
(5) Az (1)-(2) szerinti bejelentésben vagy engedély kérelemben csak a bejelentés évét vagy a
bejelentés időpontját követő naptári év jelölhet ő meg,



(6) A tartamos erdőgazdálkodással összhangban lévő, az Adattár elő írásainak megfelel ően
tervezett, bejelentett vagy engedélyezett erd őgazdálkodási tevékenységek az (1) bekezdé s
szerinti bejelentést illetve engedély megszerzését követ ő 31 . naptól, a 100 erd őrészletnél vagy
500 hektárnál nagyobb területet érintő bejelentés esetén a 46. naptól, az Adattárral
összhangban, az abban foglaltaknak megfelel ően, a bejelentésben megjelölt évben, vagy a (2 )
bekezdés szerinti engedély hatályba lépését követően az Adattárral összhangban az abban
foglaltaknak megfelel ően a határozatban megjelölt évben végezhet ők; .
(7)	 Az erdészeti	 hatóság az erd őgazdálkodási tevékenységeket feltételhez kötheti .,
korlátozhatj a, megtilthatja, amennyiben
a) az erdőgazdálkodó gazdálkodása során e törvényben és a locsolódó jogszabályokban
elő írt szabályokat megszegte ,
b) bejelentése nincs összhangban a tartamos erd őgazdálkodással, az erdei haszonvételek
körzeti erdő terv hatálya alatti id őben elosztott gyakorlásával, továbbá ,
c) ha az erdő állapotában olyan, az 1 . § szerinti célok elérését károsan befolyásoló korábban
előre nem látható esemény következett be, amely azt indokolttá teszi.
(8) Az (7) szerinti feltételnek, korlátozásnak, tiltásnak a jogsértés súlyával arányosnak kel l
lennie .
(9)A tárgyévben megkezdett, de be nem fejezett fakitermeléseket az erdészeti hatóság részér e
be kell jelenteni, melyek a tárgyévet követő év végéig végrehajthatók, kivéve, ha annak
folytatását szakszerűtlenség miatt az erdészeti hatóság megtiltotta .
(10)Az erdő rendeltetése szerint hatáskörrel rendelkez ő szakhatóság, valamint az
érintett erdőterület kezeléséért felelős szervezet minden olyan, a körzeti erd őtervezés
időpontjában nem ismert adatot, tényt, változást haladéktalanul köteles az erdészeti
hatóságnak a tudomásszerzést követ ően bejelenteni, amely az (7) bekezdés szerinti korlátozás
elrendelését vonhatja maga után, illetve szükség esetén intézkedik a változások Adattáron
történő átvezetéséről a 33 . § (2) bekezdése alapján.

Indokolás

Az (5) bekezdés időbeli korlátozását a (2) bekezdés alapján végzett engedélyezési eljárásra i s
indokolt kiterjeszteni .
A (6) bekezdésben meghatározott, az erdőgazdálkodás megkezdését az (1) és a (2)
bekezdésekhez kapcsolódóan indokolt más módon kezelni . A hatósági engedélyhez kötött
tevékenység esetén nem szükséges az (1) bekezdés szerinti bejelentés esetén indokolt 31, ill .
46 napos várakozási idő .

Budapest, 2009 . má/cius 2 3
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