
A hivatalos közlönyben még 
nem jelent meg, de a kép-
viselőház döntő plénuma 

már elfogadta azt a törvény-
tervezetet, amely szerint kihá-
gásnak minősül és 10 ezertől 
20 ezer lejig bírságolható az az 
ügyintéző vagy erdészeti tevé-
kenységeket szolgáltató, amely 
olyan szerződéseket köt ma-
gánszemélyekkel, hogy utóbbi 
faanyagot kapjon anélkül, hogy 
erdős terület lenne a tulajdoná-
ban. Szintén kihágásnak minő-
sül, ha több fát kivágnak, mint 
amennyit az üzemterv előír. En-
nek 3 százalékkal való túllépé-
se figyelmeztetést, míg a 3,1–10 
százalék közti túllépés 5000 és 
10 ezer lej közötti pénzbírsá-
got von maga után. Ha a gazdák 
hivatalos iratok nélkül legel-
tetnek az erdőkben, azért 1000-
től 2000 lejig terjedő büntetésre 
számíthatnak. Ha a jószágok 
szabadon legelnek, akkor nem 
a tulajdonosuk, hanem a pász-
tor kapja a bírságot. A fuvarlevél 
nélkül szállított, küldött, átvett 
vagy raktározott faanyagot el-
kobozhatják a hatóságok, és 6 
ezertől 15 ezer lejig róhatnak ki 
pénzbírságot.

Eladományozzák a faanyagot

A törvény előírja, hogy a bün-
tetésekből származó összeg 
20 százalékát a bírságot ki-
rovó intézménynek utalják. A 
fennmaradó 80 százalék az ál-

lamkasszába kerül, ha az elkö-
vető jogi személy, illetve a helyi 
önkormányzat kasszájába utal-
ják, ha magánszemély. Az elkob-
zott vagy elhagyott faanyagra 
az erdészeti hivatal vigyáz, és 
köteles tanintézetek, árvahá-
zak, öregotthonok, polgármes-
teri hivatalok vagy katonaságok 
számára adományozni a lefog-
lalt fát.

Tisztázni kell a tulajdont

„A rendelkezésünkre álló in-
formációk szerint akkor bír-
ságolható meg egy jogi vagy 
természetes személy 10–20 
ezer lej közötti összegre, ha 
csak faanyagot vásárol egy er-
dőből földterület nélkül és ezt 
szeretné őriztetni” – értelmez-
te az új jogszabályt Kádár Tibor 
Sándor, Zetelaka Erdőrendé-
szeti Hivatalának sajtóreferen-
se. Mint mondta, intézményük 
nem találkozott még hasonló 
esettel. Arra is kitért, hogy az 
erdészeti törvény 2016-os vál-
toztatása szerint nem kérhetik 
erdőrészük őrzését azok, akik 
nem folytatták le az örökösödé-
si eljárást, így a föld hivatalo-
san nem került a tulajdonukba. 
Megjegyezte ugyanakkor, hogy 
ha valaki faanyagot szeretne 
értékesíteni, mindenképp az 
erdészethez kell fordulnia en-
gedélyért, még akkor is, ha a fa 
nem az állami erdővagyon ré-
szét képezi. „Ez a szabályozás a 

spekulációk és a kusza erdővi-
szonyokból származó jogtalan 
haszonszerzés megakadályo-
zása szempontjából fontos” – 
hangsúlyozta. 

A bélyegezetlen fák kivágá-
sa a mennyiség függvényében 
bűnténynek vagy kihágásnak 
minősül, ha ilyesmit tapasztal-
nak az erdészek, azt azonnal 
jelentik feletteseiknek. Ilyenkor 
az erdészeti jogszabályoknak 
megfelelően feljelentik a rend-
őrségen a tettest, aki büntetésre 
és a kivágott faanyag elkobzá-
sára számíthat.

Az illegális legeltetésről

Főleg nyáron okoz gondot, 
hogy a pásztorok az erdőbe 
hajtják a felügyeletükre bízott 
állatokat, hiszen aszályosabb 
időben kevesebb az élelem a 
legelőkön, és amúgy is nagy 
problémát okoz a túllegeltetés – 
magyarázta Kádár. Mint mond-
ta, emellett ősszel is vannak 
hasonló problémák, mivel ak-
korra jelentősen megcsappan 
az élelem a legelőkön. Ilyenkor 
az intézmény bírságot ró ki a 
szabályszegőkre. Ha nem az ő 
ügykezelésébe tartozó terüle-
ten észlelnek rendellenességet, 
akkor a tulajdonost értesítik, 
vagy a terület őrzőit. Ezenkí-
vül a 112-es segélyhívó számon 
is bejelentést tehetnek. A szak-
ember rámutatott, az erdőben 
legelő állatok tönkreteszik az 

aljnövényzetet, ráadásul a ta-
laj minőségét is rontják, mivel 
összetaposnak mindent. „En-
nek következtében nehézkessé 
vagy lehetetlenné válik az erdők 
természetes megújulása, jelen-
tősen csökken a biodiverzitás, 
eltűnnek a lágyszárú növények. 
Ezenkívül a rovarok és a kisebb 
állatok is kárát látják az er-
dei legeltetésnek – fogalmazott. 
Egyébként az állatokat csak az 
e célra kijelölt utakon lehet átte-
relni az erdőn.

Csemeték közé hajtott jószágok

Szentegyházán is hatalmas 
gondokat jelent az illegális le-
geltetés, tavalyelőtt például 
olyan eset is volt, hogy nem-
rég elültetett facsemeték közé 
helyezték el az itatóvályúkat, 
hatalmas károkat okozva – em-
lékezett vissza Lőrincz Csaba, 
a napokban hivatalosan is be-
jegyzett, erdő- és legelőtulaj-
donosokat tömörítő egyesület 
elnöke. Éppen ezért jónak tart-
ja, hogy szigorították az ille-
gális legeltetéssel kapcsolatos 
törvényt, hiszen most sem ritka, 
hogy az erdőbe terelik az állato-
kat. Lőrincz reményét fejezte ki, 
hogy egyesületüknek köszön-
hetően részben megoldódik a 
legeltetés problémája, hiszen 
legelőtulajdonosok is csatlakoz-
tak hozzájuk, ami több mint 300 
hektárnyi területet jelent. Eze-
ket a részeket takarítani fog-
ják, ugyanis megoldást találtak 
arra, hogy a kivágott faanyagot 
hazavihessék a tulajdonosok, 
ellentétben azon területekkel, 
amelyek nem tartoznak a szer-
vezetükhöz. Azt tervezik, hogy 
a legelőket a törvényeknek meg-
felelően fogják bérbe adni az 
állattartóknak. Mivel az egye-
sület most már hivatalosan is 
be van jegyezve, mielőbb meg 
szeretnék oldani az erdők hiva-

talos őrzését, így az illegálisan 
legeltetőket tetten lehet érni. Je-
lenleg önkéntesek próbálnak vi-
gyázni a fákra.

Aki lopni akar, az fog is

Lőrincz nem hiszi, hogy a 
módosított jogszabályok miatt 
csökkenne az illegális fakiter-
melés Szentegyházán, hiszen 
aki lopni akar, az ennyitől nem 
ijed meg. Azt az elképzelést 
sem tartja reálisnak, hogy az új 
törvény életbe lépése előtt növe-
kedni fog a lopások száma. Bár 
az önkéntesek járőrözésének 
köszönhetően már kevesebb 
probléma van, ezeket szeretnék 
teljesen elkerülni – hangsúlyoz-
ta. Ugyanakkor kijelentette, bár 
nemrég bejegyeztetett egyesü-
letüknek nagy szüksége volna a 
törvénytelenségek miatt elkob-
zott faanyag eladásából szár-
mazó pénzre, az is jó megoldás, 
ha a fát közösségi célra kell fel-
használni.

Gyakori gondok

Adrian Pănescu, a prefektu-
si hivatal kabinetfőnöke rámu-
tatott, Szentegyházán vannak 
a legnagyobb problémák az 
erdőlopással, ahol mai napig 
tisztázatlan, hogy kinek a tulaj-
donában vannak egyes terüle-
tek. Többször is előfordult, hogy 
ezt kihasználva egyesek más 
földjéről vágtak ki fákat. Kijelen-
tette, Hargita megyében sokszor 
az is gondot okoz, hogy a kibé-
lyegzett fák mellett „eltűnik” 
még néhány, melyek kivágásá-
ra nem volt engedély. A faanyag 
szállítóleveleivel ugyanakkor 
egyre kevesebb probléma van. 
Ezeken kívül olyan problémák-
ról is tud, amikor a gazdák en-
gedély nélkül terelték az erdőbe 
állataikat.
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Még mielőtt teljesen elfogy

Ezentúl közösségi célra kell felhasználni az elkobzott faanyagot

Törvényben szögezték le a honatyák, hogy ezentúl mekkora büntetés 

róható ki egyes erdészeti kihágások és bűncselekmények esetén. Környé-

künkön a falopások mellett az egyik legnagyobb gond, hogy a juhászok 

és a pásztorok gyakran az erdőbe terelik a rájuk bízott állatokat, amelyek 

lelegelik az aljnövényzetet, valamint letapossák a talajt, meggátolva a 

természetes megújulást.
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