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Konferencia az erdõtörvény módosításról II.
Alapelvek, szempontok és koncepciók
A február 18-án megnyitott FEHOVA
2016 kiállítás szakmai programjaként
szervezte meg a Földmûvelésügyi Minisztérium Állami Földekért Felelõs
Államtitkársága a 2016-ban tervezett
erdõtörvény módosításról szóló konferenciát.
A szakmai rendezvény elõadói az erdészeti ágazat állami vezetõi és a szakmai
szervezetek képviselõi közül kerültek
ki: dr. Bitay Márton államtitkár (FM),
Gyõrffy Balázs elnök (NAK), Luzsi József elnök (MEGOSZ), dr. Jung László
elnök (FAGOSZ), Szentpéteri Sándor
elnökségi tag (OEE), Horváth Iván elnök (Pro Silva Egyesület) és Ugron Ákos
Gábor helyettes államtitkár (FM).
Luzsi József, a MEGOSZ elnöke harmadik elõadóként kihangsúlyozta a különbözõ szakmai szervezetek közötti
összhangot, amely a készülõ törvény
megalkotásában a közös érdekek megvalósulását vetíti elõre.
Felhívta a figyelmet, hogy ha egy
magángazdálkodó közérdekûen cselekszik, azt kompenzálni kell, mert a
magánerdõben nem várható el, hogy
valaki önköltségen végezzen közcélú
tevékenységeket. Rámutatott, hogy az
ésszerûtlen korlátozások miatt a kezeletlen erdõkben évente 1 millió köbméter faanyag megy veszendõbe, ezzel jelentõs nemzetgazdasági kárt okozva.
Többek között kiemelte, hogy kevésbé merev, rugalmasabb gazdasági és
jogszabályi környezetre kell törekedni
és rámutatott, hogy a természeti értékek
védelmének a realitások keretein belül
kell maradnia. Jelezte, hogy az erdõgazdálkodóknak folyamatosan érvényes erdõtervvel kell rendelkezniük, ami nem
minden esetben valósul meg. Egyben
utalt a szakirányítók munkájának szükségességére is. Az EUTR rendelet bevezetése kapcsán kijelentette, hogy szerinte a lábon álló fa ellopásának kivédésére
alkalmatlan lesz a rendszer. Megállapí-
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totta, hogy ezt a jogszabályt olyan nyugat-európai országokban gondolták ki,
ahol nincs ilyen jellegû falopás.
Dr. Jung László, a FAGOSZ elnöke
felszólalásában az erdõtörvény módosítást a bürokráciacsökkentés oldaláról
közelítette meg. Véleménye szerint a kitûzött célok megvalósítása maga után
fogja vonni az adminisztrációs terhek
csökkentését is. Ezzel párhuzamosan
várható az erdõtervek pontosságának
növekedése is – ami fontos szakmai
szempont –, mivel személyi és technikai kapacitás szabadulhat fel a teljesítõképessége határán egyensúlyozó hatóság esetében. Tovább csökkentheti a
bürokratikus terheket, ha a gazdálkodó
nagyobb szakmai szabadságot kap.
Kiemelte, hogy az erdõtörvénynek
az erdõ statikáját és dinamikáját egyszerre kell szolgálnia, miközben az erdõkezelés változatosságát is biztosítania kell. Figyelembe kell venni a gyakorlatot, miszerint minden a helyszínen
dõl el. Az erdõ életciklusát még nem
megélt erdõkezelési módszereket csak
hosszú távú monitoring vizsgálatok
eredményei tükrében javasolt nagyüzemûvé tenni.
A rendeltetési prioritások helyes
meghatározásával, az erdõ hármas
funkcióján túl, a vidéki munkaerõt
megtartó szerepet tovább lehetne erõsíteni az erdõben végezhetõ munka biztosításával.
Szentpéteri Sándor, az Országos Erdészeti Egyesület elnökségi tagja ismertette, melyek azok a konkrét javaslatok,
amellyel a legnagyobb hazai szakmai

Erdészeti Lapok CLI. évf. 4. szám (2016. április)

szervezet segítette a törvénymódosítás
munkáját.
Többek között kiemelte, hogy el kell
választani egymástól a közcélú és a
közjóléti kifejezéseket. A szén-dioxid
kvótából befolyó összeget legyen kötelezõ az erdõre fordítani. A természetszerû erdõgazdálkodási módszerek szabályozásában figyelembe kell venni,
hogy vannak olyan erdõterületek, amelyeket lehetetlenség magról felújítani,
így ezek esetében nagyobb rugalmasságot kell biztosítson a törvény.
Indokolatlanul nagy a Natura 2000
hálózatban kijelölt erdõk mennyisége,
ezért a javaslat szerint csak a kiemelt jelentõségû jelölõ fajjal, fajokkal jellemezhetõ erdõk maradnának ebben a
besorolásban. Az erdõ elsõdleges rendeltetése megállapításánál a gazdasági
rendeltetés legyen a legfontosabb, kivételt csupán a különleges területek képezhessenek.
A jelenlegi természetvédelmi szabályok miatt áprilistól szeptemberig nem
végezhetõ fahasználati munka az erdõben. Így erre az idõszakra nem tudnak
munkát biztosítani a munkásoknak, vállalkozóknak. A fakitermeléseket ráadásul olyan idõjárási körülmények között
kénytelenek elvégezni, amikor a gépek
környezeti terhelése sokkal nagyobb,
mint a nyári, aszályos idõszakban. Ezért
javasolják a vegetációs idõszakot lerövidíteni három hónap idõtartamra.
Kifejtette, hogy szükség van az erdészeti igazgatásra állami formában, de az
adatszolgáltatást egyszerûsíteni kell. Legyen átfogó erdõterv rendelet az éves

