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

kapcsolódó módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat új 20 ., 21 ., 22 . §-okkal egészüljön ki, a további számozás értelemszer űen
változik :

"Az állampolgári jogok és a közérdek érvényesítése, érdekegyezteté s

(1) Minden ember joga az élő erdő (erdei életközösség) létével összefüggő immateriáli s
javakat használni, az él ő erdőben, mint területen és térben tartózkodni, az élő erdő un .
ökoszisztéma szolgáltatásait közvetve, vagy közvetlenül igénybe venni .

(2) Az erdőgazdálkodást és valamennyi azzal összefügg ő tevékenységet úgy kell végezni .,
hogy az élő erdő használóinak szabadságát, biztonságát és nyugalmát ne veszélyeztesse ,
megszokott életmin őségét ne rontsa, rendszeresen végzett tevékenységét ne akadályozza .

(3) Az (1)-ban foglalt jogokat gyakorolni, csak úgy lehet, hogy az erdő ökoszisztéma
szolgáltatásait ne veszélyeztesse, az erd ő talajában és faállományában, az erdészeti
létesítményekben és a tárolt faanyagban kárt ne okozzon, az erd őgazdálkodást és az azzal
összefüggő tevékenységeket közvetlenül ne akadályozza.
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(4) Az élő erdő (erdei életközösség) létével összefüggő immateriális javakat, az élő erdőt,
mint területet, teret és helyet, használó, annak un. ökoszisztéma szolgáltatásait közvetlenü l
igénybe vevő állampolgárok és azok által létrehozott szervezetek és intézmények (természete s
és jogi személyek), akiknek életét és tevékenységét az adott erd ő és annak az erdőgazdálkodás
során bekövetkező állapotváltozásai bármi módon érinthetík az erdő használóí .

(5) A miniszter rendeletben állapítja meg azon természetes és jogi személyek körét, akik a (4)
bekezdés szerint az erdő használóinak minősülnek .

(6) Azok a természetes és jogi személvek akik helyzetük megváltozása vagy tevéken sé
megkezdése, vagy változása révén (4), (5) bekezdés szerint az erd ő használóivá válnak
kötelesek az erdészeti hatóságot és az erd őgazdálkodót e tényről tájékoztatni .

(7) Az erdő használója szempontjából jelentős erdészeti tevékenységnek minősül az erdő
állapotát, illetve az erdőben való szabad közlekedést, az erdő rendeltetésének érvényesülésé t
jelentősen befolyásoló erdőgazdálkodással összefüggő tevékenység :

a.) az erdészeti út, rakodó, építése, karbantartása, b ővítése ,
b.) a növedékfokozó gyérítés, bontóvágás, vágásterülettel járó egészségügyi termelés ,
véghasználat, és a tarvágás,
c.) a fakitermelésekkel összefügg ő , közelítés, rakodás, kiszállítás, vágástér takarítás,
d.) a mesterséges erdőfelújítás .

(8) Jelentős erdészeti tevékenység megkezdése előtt 30 nappal az erdőgazdálkodó köteles
tájékoztatni az erdő használóit a tervezett munkálatokról .

(9) Az (7)-ben előírt tájékoztatási kötelezettség módját és tartalmát a miniszter rendeletbe n
határozza meg .

(10) Az (7) szerinti tájékoztatási kötelezettségre az erdészeti hatóság az erdőterv határozatba n
köteles felhívni a gazdálkodó figyelmét .

(11) Az erdő használói szempontjából, (a (4)-bekezdéssel	 összhangban) érintett erdőka
humán erdők. A humán erdők listáját a körzeti erdőtervben rögzíteni kell .

(12) A miniszter az erdő használóinak (5) bekezdés szerint kötelezettségével összhangban ,
rendeletben határozza meg az un . humán erdők körét .

21 .§

(1) A körzeti erdőterv készítésének folyamatában az előkészítéstől a befejezésig az erd ő
használói és mindazok számára, akiknek életét és tevékenységét a tervezéssel érintett erdő és
annak az erdőgazdálkodás során bekövetkező állapotváltozásai bármi módon érinthetik ,
biztosítani kell a részvétel, az információkhoz való hozzáférés és a vélemény nyilvánítás
lehetőségét.

(2) A körzeti erdőterv készítése során beérkezett véleményeket lehet őség szerint figyelemb e
kell venni . Gazdasági rendeltetés ű erdőknél prioritást élvez az erdőgazdálkodó akarata.A
védelmi és közjóléti rendeltetés ű erdők esetében nagyobb súllyal kell figyelembe venni a



rendeltetés célcsoportját képező társadalom és ezek csoportjai által kifejtett véleményeket . Az
írásos véleményekre az erdészeti hatóság 30 napon belül köteles érdemben válaszolni .

3 A körzeti erdőtervet ú kell elkészíteni ho az összhan_ban lei en a tele . ülésrendezés i
tervekkel, a megyei, kiemelt térségi és országos területtrendezési tervekkel, a kistérségi é s
regionális területfejlesztési koncepciókkal és programokkal .

22 . §

(1) Az erdészeti hatóság érdekegyeztetési eljárást folytathat le minden olyan esetben, amikor
az erdő gazdasági, védelmi és közjóléti (materiális és immateriális) szolgáltatásait igényb e
vevők között érdekellentét áll fenn .

(2) Az (1) szerinti érdekegyeztetési eljárást kezdeményezhet, bárki, aki indokolja, hogy az
erdő állapotában bekövetkező , vagy az erdőgazdálkodás során várható változás jelentősen
érinti	 életét,	 veszélyezteti	 szabadságát,	 biztonságát, nyugalmát,	 rontja, megszokott
életminőségét, akadályozza rendszeresen végzett tevékenységét .

3 Az erdészeti hatósá a beérkezett anaszokra beadván okra érdemben köteles válaszoln i
közérthető tájékoztatást adni . Mérlegelési jogkörében dönt az érdekegyeztetés összehívásáról ,
melyrő l jegyzőkönyvet kell felvenni .

(4) Ha az érdekegyeztetési eljárás során el őkerült új információk és szempontok, illetve az
ellenérdekelt felek között	 esetlegesen létrejött	 egyezség az erdő tervet,	 illetve	 az
erdő azdálkodó tevéken sé • ét érinthetik az erdészeti hatósá az erd ő azdálkodó
határozatban értesíti az erdőgazdálkodót.

(5) Az erdészeti hatóság a (1) szerinti érdekegyeztetési eljárás eredményeként jogosult az
erdőterv határozat illetve a körzeti erd őterv vonatkozó előírásainak felülvizsgálatára é s
módosítására, a folyamatban lévő 20 . (7) szerinti jelentős erdészeti tevékenysé g
leállítására ."

Indokolás

Egyetértve mind a T/6934/94 . számú módosító javaslat főbb elemeivel, mind azok
indoklásával, a javasolt módosítást a fentiek szerint átstrukturálva, valamint egyes részletez ő
elemeknek miniszteri rendeleti hatáskörébe való utalásával javaslom figyelembe venni .

Budapest, 2009 . március 23 .

Dr. Ángyán Józs
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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