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Az új erdõtörvény-tervezet szakmai
és társadalmi egyeztetése

Az 1996. évi Erdõtörvény helyett gya-
korlatilag új szövegû jogszabály készült
az FVM szakmai mûhelyében. A 2005
óta folyó munka most jutott el abba a
szakaszba, hogy lezárult a szakmai és a
társadalmi vita. 

Az erdõtörvény módosítása jelenleg
az Országgyûlés 2008. II. félévi munka-
tervében szerepel. Az FVM Természeti
Erõforrások Fõosztálya a terveknek
megfelelõen elkészítette a törvény és a
végrehajtási rendelet tervezetét, amelyet
augusztus 25. és szeptember 1. között
szakmai egyeztetésre bocsátott a gazdál-
kodói és a civil szervezetek részére. Öt
vidéki helyszínen tartottak fórumot, je-
lentõs érdeklõdés mellett. A folyamat
utolsó állomása az FVM Székházának
színházterme volt, ahol szeptember 1-
jén tartották a fõvárosi egyeztetést. 

A záró vitán megjelent, illetve elõadást
tartott Gõgös Zoltán államtitkár, Kiss Já-
nos, az FVM Természeti Erõforrások Fõ-
osztály vezetõje, Lapos Tamás fõosztály-
vezetõ-helyettes, Nagy Dániel fõtaná-
csos, valamint Bónis Krisztina és Ripka
János, a földügyi nyilvántartás szakértõi.

Az írásbeli vélemények mellett több
érdemi észrevétel fogalmazódott meg
élõszóban. A javaslatok feldolgozása
folyamatban van.

(ForestPress)

Ismét elkezdõdtek a falopások 
Megjelentek az erdõkben a fatolvajok; a
gázár további emelkedése miatt a tulaj-
donosok, kezelõk a korábbiaknál is sú-
lyosabb károkra számítanak. 

A fatolvajok csak Borsodban évente
százmilliós kárt okoznak. Csomós Já-
nos, a megyei MGSZH erdészeti igazga-
tóságának vezetõje arra számít, hogy a
gázár emelkedésével tovább nõ a bírsá-
golások, szabálysértések száma. A tol-
vajokra többnyire csak helyszíni bírsá-
got rónak ki, vagy szabálysértési eljárás
indul ellenük. Borsodban tavaly tízezer
köbméter fát hordtak el apránként.  A
helyzet az elsõ hidegek megérkezésé-
vel súlyosbodik.  Az erdõtörvény tavaly
õsszel életbe lépett módosítása már na-
gyobb teret ad a hatósági intézkedésre.
Megfelelõ papírok hiányában az elkö-
vetõt erdõgazdálkodási bírsággal sújt-
hatják, illetve erdõvédelmi bírságot ró-
hatnak ki a tetten ért elkövetõkre.

A tolvajok évente legkevesebb tíz-
millió forint nagyságrendû kárt okoz-

nak az erdõgazdaságnak, tavaly több
mint 370 feljelentést tettek – mondta
Pallagi László, az Egererdõ Zrt. vezéri-
gazgatója.

Szeptembertõl két erdésszel egy rend-
õr is járõrözik majd a hozzá tartozó te-
rületen. A Heves Megyei Rendõr-fõka-
pitányság szabadidõs járõreit osztja be
erre a feladatra, óradíjukat az Egererdõ
Zrt. fizeti. A helyzet indokolttá tenné azt
is, hogy a rendõrségen külön egységet
hozzanak létre a természeti környezet
védelmében. Az új erdõtörvény terve-
zetében erdõvédelmi szolgálat beveze-
tése is szerepel – erdészeti igazgatósá-
gonként 2-4, a természetvédelmi õröké-
hez hasonló jogkörrel rendelkezõ mun-
katárs dolgozna. Pallagi László nem-
csak a védett növények, hanem a fák
eszmei értékét is meghatározná, példá-
ul a koruk függvényében.

(Magyar Nemzet)

Konferencia a vaddisznókról 
Háromnapos nemzetközi vadbiológiai
konferencia kezdõdött augusztus 30-
án, a NYME szervezésében Sopronban. 

A fõszervezõ dr. Náhlik András, az
erdõmérnöki kar dékánja elmondta: a
világ 26 országa - az európaiak mellett Ma-
lajzia, India, Japán, Ausztrália, Egyesült
Államok - 136 szakemberének részvéte-
lével a vaddisznók világszerte tapasztal-
ható, egyidejû túlzott elszaporodását
veszik górcsõ alá. A túlszaporodás je-
lentõs károkat okoz a mezõ- és erdõ-
gazdálkodásban. Az okok között a glo-
bális felmelegedés is szerepel: az eny-
hébb tél kedvez a malacok túlélésének.
Megoldást a kilövési kvóták növelése
jelentene. Hazánkban az elmúlt évek-
hez viszonyítva 10-20 százalékkal meg-
emelték az elejthetõ vaddisznók
számát, amely idén országosan eléri a
64 ezret. A világ nemzeti parkjaiban –
ahol nem lõhetnek ki vadat – az anya-
kocák sterilizálása hozhat eredményt.

(Kisalföld)

Miként vélekednek az európaiak
a faanyagról?

Megjelent „Az európaiak és a faanyag –
Miként vélekednek a fáról és használa-
táról?” címû kutatási jelentés.

A jelentés szerint az európaiak általá-
ban egyértelmûen pozitívan viszonyul-
nak a fához. A többség Európa-szerte
természetes, kellemes, meleg, egészsé-
ges, tetszetõs, könnyen használható,
környezetbarát anyagnak tartja. Az em-

bereknek jó a közérzetük, ha fából ké-
szült környezetben tartózkodnak, s így
a fa használatát elsõsorban belsõ terek-
kel és bútorokkal hozzák összefüggés-
be. Úgy tûnik, a faanyag kapcsolatot je-
lent számukra a természettel. 

Az európai felhasználók a minõséget, a
termék élettartamát, idõállóságát, tartóssá-
gát, a tetszetõs, kellemes formát és anya-
got, valamint a gazdaságos árfekvést te-
kintik a legjelentõsebb fatermék-meghatá-
rozó sajátságnak. A környezeti szempon-
tok, mint a termék természetes anyaga,
környezeti kompatibilitása viszonylag há-
tulra kerültek a rangsorolásban, ami egye-
zik a mai átlagos vásárlói magatartással.

(ForestPress)

Jogszerûen lõtte agyon a fatolvajt
a természetvédelmi õr 

Két figyelmeztetõlövést, majd szóbeli fi-
gyelmeztetést követõen lõtte le a társára
baltával támadó fatolvajt tavaly október-
ben egy természetvédelmi õr, állapította
meg a Legfõbb Ügyészség. Jogerõsen, im-
már a Legfõbb Ügyészség döntése szerint
is megszüntették az eljárást azzal a termé-
szetvédelmi õrrel szemben, aki még ta-
valy októberben lõtt le egy fatolvajt a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei Fonyban. Az
ügyészség szóvivõje szerint 2007. október
20-án az õr jogos önvédelembõl lõtt.

Az õr és társa két illegális favágót ért tet-
ten aznap az erdõben. Az egyik õr felszó-
lította a két férfit, hogy mutassák az enge-
délyüket, és hagyják abba a favágást, de
ennek nem tettek eleget, fenyegetõztek.

Az idõsebb férfi kezében a fejszével, a
fia pedig a fûrésszel indult az egyik õr fe-
lé, aki lefújta õket gázspray-vel, de ez sem
állította meg a támadókat. Az õr ezért két
figyelmeztetõ lövést adott le a föld felé,
ekkor letették a favágásnál használt esz-
közöket. A fiatal férfi azonban felkapta
apja fejszéjét, és a másik természetvédel-
mi õrre támadt. Ekkor a szolgálatban lévõ
õr már közölte, hogy fegyverhasználat
következik. Célzott lövést adott le, ebbõl
az egyik halálos volt. A nyomozást - a ter-
mészetvédelmi õr ellen - emberölés bûn-
tette miatt rendelték el. A Borsod megyei
ügyészség elsõ körben megszüntette az
eljárást, mivel a jogtalan támadást és az
élet kioltására irányuló fenyegetést bizo-
nyítottnak és valósnak találta, tehát a tör-
ténteket jogos önvédelemként értékelte.
A férfi apja fellebbezett a döntés ellen, a
Legfõbb Ügyészség azonban szintén az
eljárás megszüntetése mellett döntött.

(MTI)
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