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Tisztelt '

Az Alkotmánybíróság 2019. június i8-án kelt végzésével felkérte a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Tanácsot, hogy tájékoztassa az Alkotmánybiróságot az erdőről,
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény egyes
rendelkezései, továbbá a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény egyes
rendelkezései Alaptörvénnyel való összhangja utólagos vizsgálati folyamatában egyes
kérdésekről.

Mint a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács elnöke, a hozzánk intézett két kérdésre
az alábbi választ adom.

i. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (a továbbiakban: NFFT vagy Tanács)
több ülésén is napirendjére tűzte az erdőtörvény módosításáról szóló kormányzati
javaslatot (ami végül 2017. évi LVI. törvényként került az Országgyűlés által
elfogadásra). Vitákra plenáris és munkabizottsági szinten egyaránt sor került. Az
üléseken az NFFT tagjain és állandó meghívottain túl jelen volt az előterjesztő
képviseloje, továbbá az érintettek közül erdészeti szakmai szervezetek és
természetvédelmi szervezetek képviselői is. Az ülések felsorolását az i. sz. melléklet
tartalmazza.

Egy adott szakpolitikai kérdéssel kapcsolatos vita fázisairól, tartalmáról az NFFT nem
készít emlékeztetőt, a Tanács célja, funkciója a különböző értékek, érdekek és szakmai
álláspontok nyílt ütköztetése, s ezen közben a fenntarthatósági szempontok
megjelenítése és minél teljesebb körű kifejtése, érvényesítése. A Tanács hagyományai,
működési elvei szerint nem dokumentáljuk részletesen a vitában elhangzott érveket,
feladatunknak sem ezek rögzítését, sem a tanács tagjai és a felkért szakértők által
képviselt sokrétű nézetek interpretációját, hanem egy lehetséges optimális konszenzus



kialakítását, az ezt szolgáló fórum fenntartását tartjiik. Állásfoglalást a Tanács
rendszerint akkor ad ki, ha valamilyen szakpolitikai folyamat irányát meg kívánja
változtatni, úgy látja, az általa képviselt érveket más nem mondta ki. Ezért számos
napirendi pont megvitatása dokumentum elfogadása, kiadása nélkül is lezárulhat.

Az erdotörvénnyel kapcsolatos tanácsi munka keretében egy' munkabizottsági ülésen
ugyan felmerült állásfoglalás kiadásának szükségessége, végül a tanács ezzel nem értett
egyet, mert úgy ítélte meg, hogy ülése idején (2016. november végén) kialakult az
előterjesztő és az érintett szakmai érdekképviseletek között a különböző
szakmapolitikai érdekek és a fenntarthatóság konszenzusa. Ennek tükrében a Tanács
az állásfoglalás kiadását már szükségtelennek látta.

Ennek megfelelően kimondható, hogy az NFFT az erdőtörvény módosításáról szóló
előterjesztést a Kormány által a Pariamenthez benyújtott állapotában a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Keretstratégia céljaival összhangban lévőnek, a
fenntarthatóság általános követelményeit fígyelembe vevőnek tartotta.

2. A Tanácsnak ez után már nem volt módja a javaslat szövegének változásait
nyomon követni, az előterjesztéshez érkező számos módosító indítványt értékelni. A
Tanácshoz egyetlen a szóban forgó törvén>javaslathoz módosító inditványt benyújtó
országgyűlési képviselő sem fordult tájékoztatásért vagy szakmai segítség nyújtásáért.
Egy képviselői indit\^ányokka] megváltoztatott törvén}javaslatot a torvényhozási
folyamat e szakaszában a Tanácsnak már nincs sem jogszabályi lehetősége, sem ideje
fenntarthatósági szempontból értékelni.

A Tanács a 2017. évi LVI. törvényt elfogadása után nem értékelte, arról vitát nem tűzött
ki, ezt a Tanács egyetlen tagja sem javasolta.

A Tanács az azóta eltelt időszakban általánosságban foglalkozott a természeti értékeink
állapotával a természeti eróforrások fenntartható használatával. 2018 őszén és 2019
tavaszán három tematikus plenáris ülést szerv'eztünk e tárgyban. A Tanács 2019. május
30-án Cselekvési terv javaslatot fogadott el a természeti örökségünk védelméről és a
természeti erőforrások fenntartható használatáról (lásd a 2. sz. mellékletet). Mivel az
erdők az ország területénekjelentős részét boritó természeti értékeink, eróforrásaink,
ezért az erdőgazdálkodással kapcsolatban fenntarthatósági szempontból ezt a
Cselekvési tervjavaslatot tekintjük a Tanács részéról irányadónak.
Budapest, 2019. július " 1. "
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