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Az alapvető jogok biztosa kezdeményezte az Alkotmánybiróságnál az erdőről, az erdő
védelméröl 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 vizsgálatát.
Az eljárásban meghozott végzés szerint az Alkotmánybiróság felkéri az Országos
Kömyezetvédelmi Tanácsot, mint a kömyezet- és természetvédelmi ügyekben a Kormány
javaslattevö, tanácsadó, véleményező szervét, hogy a végzés kézhezvételétöl számitott 30
napon belül tájékoztassa az Alkotmánybíróságot arról, hogy az erdőről, az erdő védelméröl és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényt módosító 2017. évi LVI. törvény
elfogadását megelőzően az OKT kialakitott-e valamilyen javaslatot, vagy álláspontot ,
illetöleg elfogadott-e valamilyen szakmai állásfoglalást, vagy véleményt a törvényjavaslattal
összefüggésben.

Az Országos K.ömyezetvédelmi Tanács három alkalommal is, először 2016. November 30. -án
készített és adott ki állásfoglalást a 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó
törvények módositásról szóló előterjesztésröl.
Másodszor 2017. Április 5. -én adott ki OKT állásfoglalást az erdőről, az erdő védelméröl és
az erdögazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény [EVT] módosítása céljából az
Országgyűlésnek benyújtott előterjesztésről.
Az OKT legrészletesebb, már a 2009. évi XXXVII. (Erdőtörvény) módositásának, az
Országgyűlés által 2017. Májusban történt elfogadása után és 2017. Szeptember l. -töl
hatályos módositása végrehajtási rendeleteinek a Kormány számára 2017. Szeptemberben
benyújtott tervezetéről, az új EVT egyes vonatkozó rendelkezéseiről szóló állásfoglalása volt,
2017. Októberl7.-én, amely részletes szakmai javaslatokat tett a végrehajtási szabályozás
hiányosságai helyrehozatalára, valamint a végrehajtási rendeletek mielöbbi felülvizsgálatára,
korrekciójára.
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A fontebb fölsorolt szakmai javaslatokat és módosító indítványokat tartalmazó OKT
állásfoglalásokat mellékelten megküldöm. Informatív (háttér)anyagként megküldöm továbbá
a Tanács véleményét és szakmai javaslatait tartalmazó 2016. évi állásfoglalását az - akkor
tervezett - Erdőstratégiáról.

A Testület nevében és megbizásából

2019. JÚ1ÍUS 17. -én
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Dr. Bulla Miklós
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