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védelmérölés az erdó'gazdálkodásról swló 2009. évi XXXVII. törvény
tervezett módosításához

Az Országos Kömyezetvédelmi Tanács örömmel vette annak lehetöségét, hogy a
Földmüvelésügyi Minisztérium által az erdőtörvény módosításához előkészített
koncepciót megismerhette a Minisztérium által közzétett irásos változatban, majd a
2016. március 10-én tartott bizottsági ülés keretében személyes elöterjesztés formajában
is. A Tanács a korábbiakban számos alkalommal foglalkozott az erdötörvény témájával
és állásfoglalásokat készitett. Az erdőtörvény és végrehajtási rendeleteinek 2008-2010
közötti alkotási folyamatában három alkalomma! is tárgyalta a törvény koncepcióját és
tervezetét. A vita folyamán kezdetben erös kételyeinek adott hangot és további vitát
kezdeményezett. A kialakult erdötörvényt végül sok pontban elöremutatónak találta. A
törvény 2012 során előkerült módositási javaslatát erös kritikákkal illette, elsősorban a
2009. évi törvény vivmányait védelmezve.

A 2016. február 18. keltezéssel közzétett "Az Országos Kömyezetvédelmi Tanács
Agrár- és Természetrédelmi Bizottságánakjavaslatai Az erdöröl, az erdö védelméröl és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény tervezetl módositásához" cimű
koncepció újra a törvény tervezésekor, majd a 2012-es módosftási javaslat során is
vitatott kérdéseket feszegeli.

A Tanács a koncepciót tarialmilag nem megfelelönek, érvelési logikaját alapvetöen
hibásnak, megfogalmazásának stilusát pedig a témához nem méltónak találta.
Megállapitható, hogy a koncepció az erdő gazdasági funkciójának kiterjesztését és a
magánerdö-gazdálkodók elvárásainak, kivánalmainak való megfelelést helyezi elötérbe.
Az erdök hármas funkciójának felállitását 1972-ben Buenos Airesben a VII. Erdészeti
Világkongresszuson éppen a magyar delegáció javasolta. Napjainkban világszerte
általános társadalmi igény a védelmi és közjóléti funkciók erösitése, amelyhez ajelenleg

az erdőről, az erdő védelmérőt és az erdőgazdáikodásról szóló törvény tervezete, valamint a
végrehajtásáról szólö FVM rendelet tervezetéhez készült állásfoglalás (2008. október 14.)
httD://amorf. net/oktt. hu/sites/default/files/Erdo torvenv 2008 okt 141. doc
Az OKT véleménye az erdoről, az erdo védelméról és az erdőgazdálkodásról szóló, 2009. évi XXXVII.
törvényrdl, a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelettervezetekről valamint az FVM által ezekrfil a
Tanács számára készített Ínformációs anyagáról. (2010. január 19.)
httD://amorf. net/oktt. hu/sites/default/files/ErdovelemenvlO 01 19. doc
Az Országos Környezetvédelmi TanácsAgrár- ésTermészetvédelmi Bizottságának javaslatai Az erdőről,
az erdci védelméról és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény tervezett módosftásához
(2012. november 20.1

htto://amorf. net/oktt. hu/5Ítes/default/files/Erd%C5%91TvM%C3%B3dos%C3%ADt%C3%Als iavaslatok
2012nov. Ddf
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hatályos erdőtörvény alapvetö kereteket biztosit. Az erdötörvény módositásának
koncepciója, amely a gazdasági funkció fokozását szorgalmazza, ebböl a szempontból
visszalépésnek tekinthetö.

A Tanács tartja magát a korábban általa megfogalmazott célokhoz és alapelvekhez:

"Az OK.T továbhra is fenntartja azon véleményét, hogy az erdőgazdálkodás szabályait
az erdők természetességi állapota, és társadalmi fonlossága szerint dijferenciáltan kell
megállapítani. Ezért különösen fontosnak tartja, hogy a törvény bevezeti az erdők
lermészetességi kategóriák szerinti osztályozását, bevezeti az üzemmódjogintézményél.
korlátozza az idegenhonos fafajok alkalmazásál, a védelmi és közjóléti rendettetésü
állami erdökben meglillja a tarvágásl és afolyamatos erdőboritást biztositó üzemmódok
fokozatos bevezeíését írja elo. "

"A Tunács minden otyan módositási kezdeményezést támogat, ami segiti a hatóságok
halékony működésél, átláthatóbbá és gyakorlaliasabbá teszi az erdőgazdálkodók
számára az erdölörvénynek való megfelelést, azonban elutasit minden olyan
váttoztatást. ami a 2009. évi erdőtörvény vivmányait gyengíti és a törvényalkotás során
megfogalmazott OKT álláspontok szellemiségével ellentéles- "

A koncepció kapcsán a három legjelentösebb társadalmi természetvédelmi szervezet a
miniszterhez fordult nyilt levélben , amelynek legfontosabb megállapitásai a
következök:

"A legfontosabb kifogásaink a koncepciówl kapcsolatban:

. Az erdök természeti érlékemek megőrzésél bizlosító előírások gyengítésére tesz
javaslatot

. A természetközeli erdőgazdálkodás hátlérbe szorítása mellett érvel

. Az éghajlatváltozásra történö felkészüléshez szakmailag téves irányokat ajánl

. Altalános megközelítést képvisel, amely nem lesz világos utalásl az ország
különféle tulajdonú, természetességü és rendeltetésü erdeiben folyó gazdálkodás
differenciált szabályozásának szükségességére

A koncepcióhoz és a leendö törvény-lervezethez tehetö legfonlosabb javaslalaink a
következök:

. Az erdok természeti értékeinek megőrzését messzemenőkig biztosítani kell az
erdötörsényben: a szabályozások gyengilése nem elfogadható. Indokolt esetben
a védelmi és közjóléti rendeltetésü erdők egy részében a természetvédelmi

httD:y/wwf,hu/media/file/1457710173 FazekasS erdotorveny tevel-final. pdf
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kezelés, illetve az erdő teljes háboritatlanul hagyása alapvetö célkitűzés kell
legyen.

. A természetközeli erdőgazdálkodásl az Erdőtörvénynek szükséges és érdemes
lámogatnia, mivel az természetvédelmi, közjóléti és güzdasúgi szempontból
éppúgy előremutató eszköz, mint az éghajlat-adaptáció szempontjából.

. Az éghajlatváltozásra történo felkészüléshez legföntosabb a K. árpát-medencéhez
évezredek óta alkalmazhidoll öshonos fafajok felkarolása, és a kíméletes
(adaptiv, természelközeli) erdőgazdálkodás támogalása.

> Altalános megközelités hetyett a lörvénynek differenciálnia kell a különböző
tulajdonú, természetességű és rendeltetésü erdők kezelési alapelvei között. "

A levélben megfogalmazott általános és részletes észrevételekkel a Tanács is egyetért.
Azt gondoljuk, hogy egy kiegyensúlyozott, az erdő hármas fimkcióját megfelelöen
figyelembe vevö koncepció, csak megfclelö elökészítés után a szakértök széles körének
bevonásával készülhet.

Rzek alapján a következő javaslatokat fogalmazzuk meg.

. A Minisztérium a koncepciót ajelenlegi formájában vesse el;

. induljon el egy egyeztetési folyamat az erdészeti és természetvédelmi szakmai
szervezetek részvételével a felmerülő kérdések széleskörü és részletes szakmai
megvitatására;

. a folyamat eredményeként készüljön egy új konszenzusra törekvö koncepció és
csak ezután történjen meg a konkrél módositási javaslatok megfogalmazása.

Javaslatainak végrehajtásában az OKT felajánlja aktív közreműködését.

2016. április 7.
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