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Veszélybe kerülnek Magyarország
erdõi, ha a kormány elfogadja a me-
zõgazdasági tárca által kidolgozott
törvényjavaslatot. A szerdán kabi-
net elé kerülõ tervezetet támadja a
Heti Válasz Online-nak nyilatkozó
Fülöp Sándor, a jövõ nemzedékek
országgyûlési biztosa.

Veszélyezteti az erdõvagyon védelmét
és a természeti értékek megõrzését az
erdõgazdálkodásról szóló törvényterve-
zet, mert a változtatások túlzottan libe-
ralizálják az erdõgazdálkodás szabályait
és megfelelõ társadalmi és természetvé-
delmi hatósági kontrol nélkül csökken-
tik a hatósági jogköröket - állapította
meg Fülöp Sándor, a jövõ nemzedékek
országgyûlési biztosa. Az ombudsman
állásfoglalását a szerdai kormányülés
elõtti napra idõzítette, bízva abban,
hogy a kabinet visszavonja a tervezet
vitatott pontjait.

A Heti Válasz Online kérdésére Fü-
löp Sándor kifejtette, komoly esélyt lát
arra, hogy a kormány megfontolja az ál-
láspontját, mivel vita folyik a környezet-
védelmi, illetõleg az agrár tárca között
arról, hogy az új erdõtörvényben mi-
lyen mértékben érvényesüljenek a gaz-
dasági és a közösségi célkitûzések és
fõleg, hogy ezeknek mi legyen az eljá-
rási garanciája. „Hasonlóan megosztot-
tak az országgyûlési képviselõk, mind
kormány, mind ellenzéki oldalon. Eb-
ben a vitában mi szeretnénk a termé-
szetvédelmi és egyéb közösségi érde-
keket segíteni” – hangsúlyozta az or-
szággyûlési biztos.

Mint ismeretes, az ombudsman hiva-
talból indított vizsgálatot azt követõen,
hogy a kormány benyújtotta az Ország-
gyûlésnek az erdõrõl, az erdõ védelmé-
rõl és az erdõgazdálkodásról szóló tör-
vénytervezetet. A jelenleg hatályos tör-
vény módosítását a Magyar Köztársaság
csatlakozása az Európai Unióhoz, a
megnövekedett erdõgazdálkodói lét-
szám és az erdészeti igazgatást is érintõ
közigazgatási reform tette szükségessé.

Fülöp Sándor szerint ugyanakkor a
tervezetnek a közigazgatási hatósági el-
járás egyszerûsítését megfelelõen ellen-
súlyozni kellett volna a korábbinál szi-
gorúbb hatósági ellenõrzési kötelezett-
ségekkel és a természet védelméért fe-
lelõs hatóság, illetve az érintett közös-
ségek és szervezeteik részvételi lehetõ-

ségeivel. Az erdõgazdálkodás szabá-
lyait – különös tekintettel az egyes er-
dõk eltérõ ökológiai értékére, védettsé-
gi szintjére és funkciójára – differenciál-
tan és sokkal részletesebben kellene
meghatározni, mint azt a törvényjavas-
lat teszi.

Az ombudsman szerint a tervezet
nem nyújt megfelelõ garanciákat a kör-
nyezet magas szintû védelmére, sõt az
eddigi védettség szintjét csökkenti,
ezért elfogadását ebben a formában
nem javasolja. A jövõ nemzedékek or-
szággyûlési biztosa kiemelte, a környe-
zetvédelmi törvény preambulumából
gyértelmûen kitûnik, hogy a környeze-
ti, természeti értékek nemzetünk tulaj-
donának tekintendõk, amellyel az ál-
lam és polgárai kizárólag bizonyos ke-
retek között – elsõsorban a nemzet és a
társadalom javára – gazdálkodhatnak.
Az erdõgazdálkodás során tehát az er-
dõknek mindhárom, egymástól elvá-
laszthatatlan alapfunkcióját (környeze-
ti, gazdasági és társadalmi funkció) fi-
gyelembe kell venni, és folyamatosan
meg kell õrizni. Ennek megfelelõen - a
„nemzet tulajdona” kifejezéssel össz-
hangban - az erdõmûvelés során a gaz-
dasági érdek mellett éppúgy érvényesí-
tendõ a környezetvédelmi és társadalmi
érdek is.

A tervezet szerinti, kizárólag a tulaj-
donos és a hatóság részvételével, a ter-
mészetvédelmi hatóságok és az érintett
közösségek és társadalmi szervek kizá-
rásával lefolytatott eljárások során ho-
zott döntések azonban túlzott mértékû
teret engednek a gazdasági tényezõk-
nek. Ellehetetlenítik az egészséges kör-

nyezethez való jog, mint alkotmányos
alapjog védelme szempontjából ki-
emelkedõ alapelv, a megelõzés elvének
társadalmi részvétel melletti alkalmaz-
hatóságát, ezért alkotmányos visszássá-
got idéznek elõ.

Az ombudsman rámutatott arra is,
hogy az állami tulajdonban lévõ Natura
2000 besorolású erdõk, természetes er-
dõk, természetszerû erdõk, illetve szár-
mazék erdõk forgalomképtelenségé-
nek kimondása jelenthet megfelelõ
közjogi garanciát arra, hogy a jövõ
nemzedékek számára történõ megõrzés
elsõdlegességgel bírjon a rövid távú
gazdasági érdekekkel szemben. Emel-
lett szükséges lenne ugyanebben a kör-
ben az állami tulajdonú erdõk eladásá-
nak vagy haszonbérbe adásának kate-
gorikus tiltása.

Az ombudsman bírálta, hogy a tör-
vénytervezet alapján nem vesz részt a
természetvédelmi hatóság sem az erdõ-
gazdálkodás tervezési szakaszában,
sem pedig az éves gazdálkodási tervek
bejelentésében a védett természeti terü-
letnek nem minõsülõ Natura 2000 terü-
leten lévõ erdõk vonatkozásában. Ki-
emelte továbbá, hogy a Natura 2000 er-
dõk rendeltetésének és az ott megvaló-
suló üzemmódnak a meghatározásakor
elsõdleges szempontként a közösségi
jelentõségû fajok és élõhelytípusok vé-
delmét kell figyelembe venni.

Fülöp Sándor felkérte a kormányt,
hogy a törvénytervezetet jelenlegi for-
májában ne fogadja el, csak az alkotmá-
nyos visszásságok maradéktalan meg-
szüntetését követõen. 

(Heti Válasz Online)

Jó tudni

Veszélybe kerülnek Magyarország erdõi?

A WWF Magyarország más zöld civil
szervezetekkel összefogva javaslatcso-
magot állított össze a természetes állapo-
tú, védelmi vagy közjóléti rendeltetésû
állami erdõkben folyó gazdálkodás átala-
kítására. A WWF ugyanis fontosnak tart-
ja, hogy az erdõterületeket drasztikusan
érintõ tarvágást a közjóléti vagy termé-
szetvédelmi célból kiemelt erdõkben ne
lehessen a jövõben végezni. A természet-
védelmi szervezet azt javasolja, hogy a
szóban forgó erdõk egy részén kötelezõ-
en vezessék be a folyamatos erdõborítást
biztosító módszereket, amelyeket szá-

mos állami erdõgazdaságnál sikerrel al-
kalmaznak. Mindkét témában eredmé-
nyes tárgyalásokat folytattunk a terveze-
tet kidolgozó szaktárcával.

„Az erdõk természetvédelmi és köz-
jóléti szerepe egyre fontosabb a társa-
dalom számára, aminek érvényesülését
az erdõtörvényben szükséges megala-
pozni. Nem fogadható el, hogy a védett
állami erdeinkben is hasonlóan gazdál-
kodjunk, mint a gazdasági erdõkben.” –
nyilatkozta Magyar Gábor, a WWF Ma-
gyarország igazgatója.

A WWF törvénymódosító javaslatai

(folytatás a következõ oldalon)




