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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság : Mezőgazdasági bizottság

Módosító javaslat

Módosítópont sorszáma: I.

A javaslat érintett rendelkezése : 2. § (1) bekezdés

Módosítás jellege : elhagyás

[(1) Az Evt. 4. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(E törvény hatálya kiterjed:)

„e) a faanyag kereskedelmi lánc szerepl őire, a faanyag készletezésére, tárolására, szállítására ,
forgalomba hozatalára.”]

Módosítópont sorszáma : 2.

A javaslat érintett rendelkezése : 4. § (2) bekezdés

Módosítás jellege : módosítás

(2) Az Evt. a következő 6/A és 6/B. §-sal egészül ki :

„6/A. § (1) Az erdészeti hatóság felnyíló erd ővé minősíti az erdőt, ha annak faállománya termőhely i
okok miatt természetes módon alacsony záródásban — ligetesen, vagy fás, illetve fátlan területrésze k
váltakozásával — borítja a területet .

(2) Az erdészeti hatóság a felnyíló erdővé minősítés során a terület fás- és lágyszárú növényzetét ,

erdőfelújítási kötelezettség alatt álló terület esetén a véghasználat megkezdése el őtti állapotot, illetve

a termőhelyi jellemzőket veszi alapul .

6/B. (1) Az erdészeti hatóság a tulajdonos hozzájárulásával az erd őgazdálkodó kérelmére, az erd ő
rendeltetéseivel, üzemmódjával, valamint az erd ő közérdekű korlátozásaival összhangban — a
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véghasználat megkezdése és az erdőfelújítás befejezetté nyilvánítása közötti időszak kivételével –
erdőgazdálkodási, közjólétit [vagy] védelmi vagy vadgazdálkodásiokból engedélyezheti a vágásos
üzemmódú erdő termőhelyi viszonyoknak megfelel ő záródásnál alacsonyabb, de legalább ötve n
százalékos záródással való kialakítását és fenntartását (a továbbiakban : felnyitott erdő), amennyiben
az az erdő fenntartását, felújítását jelentősen nem akadályozza . Az erdészeti hatóság az engedélyt
visszavonja, ha az engedély alapjául szolgáló ok már nem áll fenn .

(2) Az erdészeti hatósá g
a) a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére természetvédelmi okból, vag y
b) árvízvédelmi rendeltetésű erdő esetében a vízügyi hatóság kezdeményezésére árvízvédelmi

célbó l
előírhatja a termőhelyi viszonyoknak megfelelő záródásnál alacsonyabb záródású erdő felnyitott
erdőként való további fenntartását. Az erdészeti hatóság a kötelezést visszavonja, ha annak
indokoltsága megszűnik .

(3) Ha
a) az (1) bekezdés szerinti engedély visszavonásra kerül, vagy az engedély határozott id őszakra

szól, és az időszak lejár, vag y
b) a (2) bekezdés szerinti kötelezés visszavonásra kerül ,

akkor az erdő faállományát az erdő felújítására vonatkozó rendelkezések szerint helyre kel l
állítani ."

Módosítópont sorszáma: 3.

A javaslat érintett rendelkezése : 11. §

Módosítás jellege : módosítás

Az Evt. 13. és 14 . §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„13 .

	

(1) Erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület az Adattárban egyé b
részletként nyilvántartott

a) tisztás, amely erdőben természetes folyamat útján létrejött, vagy mesterségesen kialakított, erde i
fafajok által legfeljebb szórványosan, erdei cserjefajok által legfeljebb 50 százalékos mértékbe n
fedett terület ;

b) terméketlen terület, amely az erdészeti hatóság által term őhelyi adottságainál fogva erdő
fenntartására alkalmatlanná minősített terület ;

c) erdei farakodó és készletező hely, amely erdei faanyag és egyéb erdei termék rendszeres átmenet i
tárolására kialakított terület ;

d) erdészeti létesítményhez tartozó terület, amely az erdő igénybevétele nélkül létrehozott erdészeti
létesítmény által elfoglalt, illetve az erdészeti létesítményhez a funkciója betöltése céljábó l
csatlakozó terület, amennyiben az nem min ősül erdőnek ;

e) vadföld, amely a vadászatra jogosult által művelt mezőgazdasági terület, amelyen a termesztési cé l
a vadállománynak szánt növényhozam előállítása ;

erdei vízfolyás, erdei tó, amely erdőben található vagy ahhoz csatlakozó természetes vízfolyás, tó ;



g) nyiladék, amely az erdőgazdálkodási egységek térbeli rendjének kialakítását, a vonalas jellegű
létesítmények fenntartását, illetve az erdők tűz elleni védelmét szolgáló, az erdőben mesterségesen
kialakított, fátlan állapotban fenntartott, 6 méternél szélesebb terület ;

h) cserjés, amely erdőnek nem minősülő területen természetes folyamat útján létrejött, vagy erdőből
kialakított, erdei cserjefajok által legalább 50 százalékos mértékben fedett terület ;

i) erdészeti kutatóhely, amely erdészeti kutatás célját szolgáló terület .

(2) Az erdészeti hatóság az erdő természeti és gazdálkodási viszonyaival, rendeltetéseivel, valamin t

közérdekű korlátozásaival összhangban [— az a) és e) pont tekintetében a véghasználat megkezdés e

és az erdőfelújítás befejezetté nyilvánítása közötti időszak kivételével —] az erdőgazdálkodó által a
tulajdonos hozzájárulásával beadott kérelmére engedélyezheti az erd ő területén az (1) bekezdésben

foglalt
a) tisztásként,
b) erdei farakodóként és készletez ő helyként,
c) nyiladékként ,
d) cserjésként vagy
e) erdészeti létesítményhez tartozó területkén t

– az a) és d) pont esetében legfeljebb egy hektár kiterjedésű területet érintően, a b), c) és e) pont esetében

az indokolt kiterjedésű területet érintően — fátlan állapot kialakítását és fenntartását (a továbbiakban :

fátlan állapotban tartott erdő). Az erdészeti hatóság az engedélyt visszavonja, ha az engedély alapjául

szolgáló ok már nem áll fenn .

(3) Az erdészeti hatóság a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére természetvédelmi okbó l

elő írhatja az erdő faállománnyal nem borított területének [– az erdőfelújítási kötelezettség alatt álló

terület kivételével -1 fátlan állapotban tartótt erdőként való további fenntartását . Az erdészeti hatóság

a kötelezést visszavonja, ha annak indokoltsága megsz űnik .

(4) Az erdészeti hatóság
a) a honvédelemért felel ős miniszter kezdeményezésére honvédelmi, vag y

b) a határrendészetért felelős miniszter kezdeményezésére határrendészet i
célú vonalas létesítmény elhelyezése, kialakítása céljából elrendelheti az erdő területén fátlan állapotban

tartott erdő kialakítását. Az erdészeti hatóság a kötelezést, ha annak indokoltsága megsz űnik — az érintett

miniszter kezdeményezésére — visszavonja .

(5) Ha
a) a (2) bekezdés szerinti engedély visszavonásra kerül, vagy ha az engedély határozott id őszakra

szól, és az időszak lejár, vagy
b) a (3) vagy (4) bekezdés szerinti kötelezés visszavonásra kerül ,

akkor a fátlan állapotban tartott erdő területén a faállományt az erdőfelújításra vonatkozó rendelkezések

szerint helyre kell állítani .

(6) Hivatalból vagy az erd őgazdálkodó bejelentésére az erdészeti hatóság az erdő területét terméketlen

területté minősítheti, amelynek során els ősorban a terület fás- és lágyszárú növényzetét, erdőfelújítási

kötelezettség alatt álló terület esetén a véghasználat megkezdése előtti állapotot, valamint a term őhelyi

jellemzőket veszi alapul .

(7) Az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületre — az e §-ban, valamint a 14 .

§-ban szereplő rendelkezések mellett – e törvény rendelkezései közü l
a) a fátlan állapotban tartott erdőre az erdőnek minősülő föld használatára, használatba adására,

továbbá az erdőgazdálkodóra, és annak nyilvántartására (17-20 . §), a fakitermelés éve s

erdőgazdálkodási tevékenységként történő bejelentésére (41 . § és 42 . §), a károsítók károkozása



elleni védelemre (58 . és 59. §), a káros tevékenységek elleni védelemre (61 . §), az erdő
talajának védelmére (62. § és 63 . §), az erdő igénybevételére (77-85 . §), erdőgazdálkodási célú
erdei járműforgalomra (87 . § és 88. §), az erdő látogatására (91–96. §), valamint a bejelentés i
kötelezettségre (102 . §) ,

b) az a) pont alá nem tartozó, egyéb erd őgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgál ó
földterületre, a fakitermelés éves erd őgazdálkodási tevékenységként történő bejelentésére (41 . §
és 42. §), a káros tevékenységek elleni védelemre (61 . §), erdőgazdálkodási célú erdei
járműforgalomra (87. § és 88 . §), az erdő látogatására (91—96. §), valamint a bejelentési
kötelezettségre (102 . §)

vonatkozó rendelkezéseket is alkalmazni kell .

14 . (1) Az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet az erdészeti hatóság a z
Adattárban a 38 . § (2) bekezdés a) és b) pontjában, a fátlan állapotban tartott erd ő esetében továbbá a
38 . § (2) bekezdés c) pontjában foglalt adatokkal tartja nyilván .

(2) Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet — a
fátlan állapotban tartott erdő kivételével — az erdőgazdálkodónak a tulajdonos hozzájárulásával tet t
bejelentésére kivezeti az Adattárból, ha az erd őgazdálkodó nyilatkozata alapján a terület
erdőgazdálkodási célt már nem szolgál ."

Módosítópont sorszáma : 4.

A javaslat érintett rendelkezése : 12. § (5) bekezdés b) pont

Módosítás jellege : módosítás

„a) a négy méter átlagos koronaszélességet [elérő ] meghaladó épített közelítő nyom és annak

tartozékai, valamint”

Módosítópont sorszáma : 5.

A javaslat érintett rendelkezése : 18. §

Módosítás jellege : módosítás

„Az Evt. „Erdőgazdálkodási haszonbérlet” alcím helyébe a következ ő alcím lép :

„Az állam 100%-os tulajdonában nem álló erdőnek minősülőföld használatba adásának különös
szabályai

20. § (1) Erdőnek minősülő , közös tulajdonban álló föld esetében a használati megosztásról szóló
megállapodásban a használati rend meghatározása során több tulajdonostárs tulajdoni hányadána k

megfelelő mértékű terület – a Fétv . 71 . (2a) bekezdésében foglaltak mellett – akkor is kijelölhet ő
egyben, ha azt az érintett tulajdonostársak a 20/A. § (3) bekezdésében foglalt társult erd őgazdálkodás
keretében egységesen kívánják használni, vagy azt egységesen többlethasználati megállapodással az

egyik érintett tulajdonostárs használatába kívánják adni .

(2) Erdőnek minősülő földet magában foglaló földrészlet használati megosztásáról szól ó

megállapodással a földrészleten található erdőnek minősülő föld tekintetében [legfeljebb két darab,

egyenként] legalább egy hektár kiterjedésű földterület kialakulását eredményező használati rend

alakítható ki .



20/A. (1) A földrészlet, vagy — használati megosztásról szóló megállapodás esetén — annak a 20 . § (1 )
és (2) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott részterületén található erd őnek minősülő föld (a
továbbiakban : önálló erdőgazdálkodási egység) használatára, illetve használatba adására annak tovább i
területi megbontása nélkül, egységesen kerülhet sor .

(2) Ha az önálló erd őgazdálkodási egység területe nem egyezik meg az érintett erdőrészletek, illetv e
egyéb részletek Adattárban nyilvántartott területével, akkora földhasználati jogosultság megszerzőjének
a használati jogosultság erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele céljából az erdészeti hatóság részér e
történő bejelentésekor az e törvényben foglaltak szerint kérelmeznie kell az érintett erdőrészletek, illetve
egyéb részletek önálló erdőgazdálkodási egység határai mentén történ ő megosztását az Adattárban . A
földhasználati jogosultságnak az erdőgazdálkodói nyilvántartásba való bejegyzésére csak a szüksége s
megosztásokat követően kerülhet sor.

(3) Ha a közös tulajdonban álló önálló erd őgazdálkodási egységet a tulajdonostársak többlethasználat i
megállapodás vagy földhasználati szerz ődés útján nem adják egy személy használatába, akkor azo n

a) erdőbirtokossági társulat alapításával vagy
b) erdőkezelésbe adás útján

társult erdőgazdálkodást kötelesek folytatni .

(4) A földrészleten található erd őnek minősülő föld egészére vonatkozó, a Fétv . 72. § (1) bekezdésébe n
foglalt ajánlatban az ajánlattev ő rendelkezhet arról, hogy az ajánlat részleges, de legalább a tulajdonosok
tulajdoni hányad alapján számított többségének elfogadása esetén az ajánlat a földrészletnek a Fétv . 72 .
§ (7) bekezdésében foglaltak szerint kialakított használati rendben meghatározott, az ajánlatot elfogadó
tulajdonostársak által használható részterületére is vonatkozik, amennyiben addig más földhasználat i
szerződés nem lép hatályba .

20/B. § (1) Az önálló erdőgazdálkodási egység használatának egy személy részére történő átadására az
erdei haszonvételek csak egy részének gyakorlására kiterjedően is sor kerülhet . Ilyen esetben az erdészeti
hatóság az erdőgazdálkodói nyilvántartásban erdőgazdálkodóként a 68. § a) pontjában foglalt erdei
haszonvétel gyakorlására jogosult személyt veszi nyilvántartásba . Az önálló erdőgazdálkodási egysé g
további használója haszonvételi joggyakorlónak minősül .

(2) Erdőnek minősülő föld haszonvételi joggyakorlására vonatkozó szerződés hatályosságához az
erdőgazdálkodó írásbeli hozzájárulása szükséges .

(3) Az önálló erdőgazdálkodási egység használatának egy személy részére történő átadásáról szóló
szerződésben a felek kiköthetik, hogy meghatározott erdei haszonvétel — a 68 . § b) pontjában foglal t
erdei haszonvétel kivételével — gyakorlására irányuló jogot a használatba adó a saját részére visszatart .
Ha az érintett haszonvétel gyakorlására irányuló tevékenységet csak az erdőgazdálkodó végezheti, akko r
azt a tulajdonos nevében és javára, illetve költségviselése mellett az erd ő gazdálkodó hajtja végre .

20/C. § (1) A Földforgalmi törvény 44 . § (2) bekezdése szerinti termelési időszak az erdő soron
következő véghasználatához kapcsolódóan keletkező erdőfelújítási kötelezettség teljesítésére vonatkozó
határidő erdészeti hatóság által történ ő meghatározásának időpontjáig tart. Ha a felek szerződésben
foglalt nyilatkozata szerint a szerz ődéssel érintett erdő esetében a vágásérettségi kor nem értelmezhető ,
vagy a szerződéssel érintett erdő egészére nézve egyöntetűen nem határozható meg, az erdőnek minősülő
föld haszonbérbe adásáról szóló szerz ődés legfeljebb ötven évre szóló időszakra köthető .

(2) Haszonbérlet esetében a szerz ődő felek
a) a haszonbérleti díjfizetési id őszakonként egy évnél hosszabb időszakot is meghatározhatnak ,
b) a haszonbérleti díjfizetési időszakra járó haszonbér megfizetésére a haszonbérleti díjfizetés i

időszak lejártát megelőző időpontot, illetve elő legfizetést is kiköthetnek,



c) a használat fejében az erd őgazdálkodás eredményétő l függő , változó összegű ellentételezésrő l is
megállapodhatnak .

20/D . (1) A használatba adó azonnali hatállyal felmondhatja a többlethasználati megállapodást vagy a
földhasználati szerződést, ha a használó

a) olyan gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti az erd őnek minősülő föld
fennmaradását, illetve a fenntartható erd őgazdálkodást,

b) az erdőfelújítási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
c) haszonvételi jogosultságát az erdészeti hatóság jogerősen korlátozta .

(2) Ha az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló többlethasználati megállapodás vag y
földhasználati szerződés felmondása igazoltan folyamatban van, akkor a tulajdonos, vagy az érintett
tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított 25 %-a kérelmére az erdészeti hatóság a z
erdőgazdálkodó haszonvételi jogosultságát átmeneti időszakra korlátozza. Az erdészeti hatóság az
erdőgazdálkodó haszonvételi jogosultságának korlátozását visszavonja, ha a szerz ődés nem került
felmondásra.

(3) A 21/B. (7) bekezdésében, vagy a Fétv . 74 . § (7) bekezdésében foglaltak szerint a tulajdonos javár a
letétbe helyezett összeget, ha annak jogosultja azért a letétbe helyezést követő ötödik naptári év végéi g
nem jelentkezik, az érintett erdő fenntartására, fejlesztésére kell fordítani .

21 . § (1) Ha az erdészeti hatóság az erd őgazdálkodói nyilvántartás adatai alapján megállapítja, hogy az
erdőgazdálkodói nyilvántartásban a közös tulajdonban álló erd őnek minősülő földre 60 napot
meghaladóan nincs bejegyzett erd őgazdálkodó, a jogkövetkezményekre való tájékoztatás mellett ,
határidő tűzésével felszólítja a tulajdonostársakat a használati megosztásról szóló megállapodá s
megkötésére és az annak megfelel ő földhasználatnak az erdőgazdálkodói nyilvántartásba való
bejelentésére .

(2) Ha a (1) bekezdésben meghatározott felszólítás nem vezet eredményre, akkor az erdőnek minősülő
föld az erdészeti hatóság határozata alapján erd őkezelő kezelésébe kerül (a továbbiakban : elrendelt
erdőkezelés) . Az elrendelt erdőkezelésre a 21/A. § (3) bekezdésében, valamint a 21/B . § (1)-(7)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni . Elrendelt erdőkezelés során a tulajdonos kötele s
együttműködni az erdőkezelővel .

(3) Az erdészeti hatóság határozatával létrejött erd őkezelési jogviszony időtartama 5 év, kivéve, ha
a tulajdonostársak a határozat jogerőre emelkedését követően a használati megosztásró l
megállapodnak, és az annak megfelel ő földhasználat az erdőgazdálkodói nyilvántartásb a
bejegyzésre kerül . Ez esetben az erdészeti hatóság határozatával létrejött erd őkezelési jogviszony
megszűnik . "

Módosítópont sorszáma : 6.

A javaslat érintett rendelkezése : 33. §

Módosítás jellege : módosítás

Az Evt . 51-52/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„51 . § (1) Az erdő felújítása az erdő kitermelt vagy kipusztult faállományának újbóli létrehozására
irányuló tevékenység.

(2) Az erdő faállományát



a) annak véghasználatát követően,
b) ha az összefüggően ötezer négyzetmétert meghaladó területen bármilyen okból kipusztult, illetve

hiányzik, és az erdészeti hatóság az érintett területen az erdő fátlan állapotban tartását ne m
engedélyezte, vagy

c) ha annak záródása összefügg ően két hektárt meghaladó területen hatvan — felnyíló erd ő esetén
harminc, felnyitott erdő esetén ötven — százalék alá csökkent,

az erdőgazdálkodónak az e fejezetben foglaltak szerint az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározott határidő ig fel kell újítania .

(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben az erd ő felújítását az erdészeti hatóság
a) az idős faállomány véghasználata nélkül, a faállomány természetes vagy mesterséges kiegészítés e

útján, vagy
b) ha szükséges, az idős faállomány véghasználatának legfeljebb két éven belüli megkezdéséve l
írja elő .

(4) Az erdő felújítása történhet :
a) természetes módon :

aa) a kitermelésre kerül ő faállomány talajra hulló magjáról (mageredetű természetes felújítás) ;
ab) a kitermelt faállomány gyökeréről vagy tuskójáról kihajtott sarjakról (sarjeredetű természetes

felújítás) ;
b) mesterséges módon, amelynek során a kitermelend ő faállomány védelmében, vagy a kitermelt,

illetve kipusztult és eltávolított faállomány helyén magvetéssel, csemeteültetéssel vag y
dugványozással gondoskodnak a faállomány újbóli létrehozásáról .

(5) Az erdőfelújítás módját az e törvényben foglaltakkal, valamint az erdőgazdálkodással szemben
fennálló közérdekű korlátozásokkal összhangban az erd őgazdálkodó választja meg .

([5]6) Sarjeredetű természetes felújítással — az erdészeti hatóságnak a talajvédelmi, a mez ővédő , vagy
part- vagy töltésvédelmi rendeltetésű , valamint a felnyíló erd őre hozott eltérő döntése kivételével — az
éger, az akác, az őshonos nyár, valamint a fűz főfafajú erdők űjíthatók fel .

([6]7) Ha a termőhelynek megfelelő őshonos állományalkotó főfafajok mageredetű természetes
felújításának feltételei adottak, ezt a felújítási módot kell alkalmazni .

([7]8) Mesterséges erdőfelújítás, illetve az erdőfelújítások mesterséges pótlása esetén csak igazol t
származású és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott szaporítóanyagot szaba d
felhasználni .

([8]9) Az erdőt a termőhelyi viszonyoknak megfelelő , a természetességi állapotra vonatkozó
alapelvárással és az erdő közérdekű korlátozásaival összhangban álló — lehet őség szerint több fafajból
álló, elegyes — faállomány létrehozásával kell felújítani .

((9] 10) Származék-, természetes és természetszerű erdővel közvetlenül határos erdőben idegenhonos
fafajokkal az erdő mesterséges felújítása csak akkor végezhető , ha az a környező erdők természetesség i
állapotát nem rontja, nem veszélyezteti .

([10] 11 Az erdészeti hatóság az erdőfelújítási kötelezettség teljesítését, illetve az erdőfelújítások
állapotát rendszeresen ellenőrzi (a továbbiakban : erdőfelújítások műszaki átvétele) . Az erdőfelújítások
műszaki átvételére évente, a tárgyév október 15-ig bezárólag kerül sor . Az ellenőrzés eredményeit az
erdészeti hatóság műszaki átvételi jegyzőkönyvben rögzíti .



([11] 12) Ha az erdőfelújítás műszaki átvételére a (10) bekezdésben foglaltak szerint nem kerül sor, a z
erdőgazdálkodó az erdőfelújítás állapotát évente, a tárgyév október 31-ig bejelenti az erdészeti hatósá g
részére .

52. § (1) Tarvágással érintett erdőben az erdőfelújítást az erdőgazdálkodónak legkésőbb az erdőfelújítás i
kötelezettség keletkezésének évétő l számított második évben, az erdőfelújítás műszaki átvételéig meg
kell kezdenie .

(2) Az erdőfelújítás megkezdésének minősül, ha az erdőgazdálkodó az erdősítést az erdőtervben
foglaltakkal, valamint az erdőgazdálkodás közérdekű korlátozásaival összhangban, szakszerűen
végrehajtja, és az újulat ápolásáról megfelel ően gondoskodik .

(3) Fokozatos felújító vágással, vagy szálalóvágással érintett erd őben a véghasználatot és az
erdőfelújítást úgy kell végrehajtani, hogy az idős faállomány és a sikeresen megtelepedett újulat együtte s
záródása ne csökkenjen hatvan százalék alá . Az újulat károsodása eredményeképpen bekövetkez ő
eredménycsökkenést — ha a megfelel ő fafajú és minőségű újulat természetes úton való megtelepedése
nem biztosítható — legkésőbb a soron következő év április 15-ig mesterséges úton pótolni kell .

(4) Az erdőfelújítás megkezdését — a (3) bekezdésben foglalt esetben a véghasználatok befejezését —
követően az erdőfelújítás befejezéséig az erd őgazdálkodó köteles a területen az erdőfelújítás eredménye s
befejezését lehetővé tevő minőségű és mennyiségű újulatot létrehozni és fenntartani .

52/A. § (1) Az erdőfelújítást az erdészeti hatóság az erdőfelújítás műszaki átvétele során befejezett é
nyilvánítja, ha az alábbi feltételeknek megfelel :
a) az újulat fafajösszetétele, eredete, mennyisége az erdőtervben meghatározott erdőfelújítási elő írásnak

megfelel ,
b) az erdőfelújítási elő írás szerinti állományalkotó főfafajú egyedek átlagos magassága kocsánytala n

tölgy és molyhos tölgy esetében az 1,0 métert, egyéb fafaj esetében az 1,5 métert meghaladja, é s
c) az erdőfelújítás további fejl ődése az erdőfelújítási elő írással összhangban biztosított .

(2) Az erdőgazdálkodó kérelmére az erd ő felújításának befejezésére meghatározott határid ő leteltekor
az erdészeti hatóság akkor is befejezetté nyilváníthatja az erd őfelújítást, ha az (1) bekezdés a) pontjában
foglalt feltételnek az nem felel meg, de a természetességi állapotra vonatkozó alapelvárásnak megfelel ő
erdő a befejezett erdősítés ápolásával és tisztítás fakitermelési módú erd őnevelési beavatkozással
várhatóan kialakítható[, és ezt az erdőgazdálkodó erdőfelújítási biztosíték nyújtása mellett vállalja] .

(3) Ha a (2) bekezdésben foglaltak szerint a befejezett erd őfelújítás faállományát a megadott határidőre
nem sikerül megfelelő állapotba hozni, akkor az erdészeti hatóság az erd őt ismét erdőfelújítási
kötelezettség alá vonja .

[(4) A (2) bekezdésben foglaltak szerint nyújtott erd őfelújítási biztosítékot az erdészeti hatóság a
(2) bekezdésben foglalt elvárás, vagy a (3) bekezdés szerint el őírt erdőfelújítási kötelezettség
teljesítésekor szabadítja fel . ]

(5) Ha az erdőfelújítás megkezdésére, illetve befejezésére biztosított határid ő elmulasztása az
erdőgazdálkodónak nem felróhatóan, így különösen jelentősebb biotikus vagy abiotikus károsítás ,
továbbá honvédelmi, határrendészeti, nemzetbiztonsági, természetvédelmi, illetve kulturális öröksé g
védelmi célú korlátozás miatt következik be, az erdészeti hatóság a tudomásszerzést követ ően a határid őt
a rendes munkavégzéshez szükséges mértékig hivatalból módosítja .

(6) Az erdőgazdálkodó változása esetén az erdészeti hatóság az új erd őgazdálkodó kérelmére az
erdőfelújítás befejezésére biztosított határidőt — az 52 . § (1) illetve (4) bekezdésében foglalt feltétele k
teljesítését követően — a rendes munkavégzéshez szükséges mértékig módosítja ."



Módosítópont sorszáma : 7.

A javaslat érintett rendelkezése : 78 . §
Módosítás jellege : módosítás

Az Evt . 105 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„105 . (1) Erdészeti hatósági eljárásban
a) az erdészeti hatóság az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel írásban tart kapcsolatot ,
b) kérelmet előterjeszteni csak írásban lehet ,
c) döntést szóban közölni nem lehet ,
d) hatósági ellenőrzést az ügyfél nem kérhet,
e) szünetelés nem kérhető .

(2) Erdészeti hatósági eljárásban a hatóság az ügyfelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016 .
évi CL . törvény (a továbbiakban : Ákr.) 44 . b) pontjában foglalt esetben két alkalommal hiánypótlásra
hívhatja fel .

(3) Erdőtelepítés vagy erdőfelújítás befejezetté nyilvánítására irányuló eljárás ügyintézési határideje a z
érintett erdőtelepítés vagy erdőfelújítás műszaki átvételekor kezdődik.

(4) Az ügyintézési határidő
a) erdőterv-módosítási eljárás, az erd ő igénybevételének elvi engedélyezésére vagy engedélyezésére

irányuló eljárás, jogosulatlan igénybevétel fennmaradásának engedélyezésére irányuló, valamint a z
erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi eljárás esetén — az egyszer űsített erdőgazdálkodói
nyilvántartásba vétel kivételével — [kilencven] harminc nap ,

b) a körzeti erdőtervezési eljárás és a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelettel kapcsolatos
eljárás esetén százhúsz nap .

(5) Az erdészeti hatóságnak az Ákr. szerinti függő hatályú döntésében nem kell rendelkezni a kérelmezet t
jog gyakorlásáró l

a) az erdő igénybevételének elvi engedélyezésére vagy engedélyezésére ,
b) jogosulatlan igénybevétel fennmaradásának engedélyezésére ,
c) az erdő fátlan állapotban tartásának engedélyezésére ,
d) az erdő alacsonyabb záródással való fenntartásának engedélyezésére ,
e) az erdő rendeltetésének megállapítására vagy törlésére ,

az erdő terv módosítására, é s
g) a szennyvíziszap alkalmazásának engedélyezésér e

irányuló eljárásban .

(6) Az (5) bekezdés szerinti eljárásokban sommás eljárás nem alkalmazható .

(7) Az erdő igénybevételének engedélyezésére vagy elvi engedélyezésére irányuló eljárásban súlyo s
eljárási jogszabálysértésnek minősül, ha az erdészeti hatóság a közérdekűség vagy a kivételesség e törvén y
szerinti vizsgálata nélkül dönt .

(8) Erdőgazdálkodási bírság kiszabása iránti eljárásban, ha a bírságolásra az erd ő állapotának vizsgálata é s
értékelése alapján kerül sor és ezért az erdészeti hatóság a bizonyítási eljárás részeként helyszíni szemlé t
tart, a szemlén való részvételre az erd őgazdálkodónak vagy az őt képviselő jogosult erdészeti
szakszemélyzetnek az erdészeti hatóság lehetőséget biztosít.

(9) Az erdészeti hatóság végleges döntésében foglalt kötelezettség végrehajtását — a pénzügyi kötelezé s
kivételével — az erdészeti hatóság foganatosítja .”



Indokolás

1.
Indokolatlan a törvény hatályát kiterjeszteni a faanyag kereskedelmi lánc valamennyi szerepl őjére, illetve
a forgalomba hozatalra nem kerülő faanyagra is .

2 .

Indokolt a vadgazdálkodási okkal való kiegészítés, pl . a mezőgazdasági területtel határos erdőterületnél a
mezőgazdasági vadkárt megelőző vadászat, vagy vadaskertek vadászerdő részén a biztonság érdekében.

3 .

Indokolatlan az erdőfelújítás alatt álló területek kizárása. Az erdészeti hatóságnak minden esetbe n
kötelessége mérlegelni, hogy indokolt-e a fátlan állapotban tartás .

4 .

Pontosabb megfogalmazás indokolt, precízebb, ha 4 méter koronaszélességet meghaladóra vonatkozik a
kötelezés, mert az annál keskenyebb közelítő nyomon erdészeti gép közlekedni nem tud .

5.

Nem látható annak oka, hogy miért van szükség olyan korlátozására, hogy legfeljebb két dara b
erdőgazdálkodási egység legyen kialakítható . Elegendő lenne az egy hektáros, minimális terület i
korlátozás .

6.

A jelenlegi gyakorlat súlyosan sérti és teljesen figyelmen kívül hagyja a tulajdonosi-gazdálkodói érdeket ,
szándékot. Abban az esetben, ha a csemetepiacon hiány van, vagy a csemeték kárt szenvednek, rendkívül
bürokratikus kérelemmel lehet csak folytatni az erd ősítést.

Az erdőfelújítási biztosíték kezelése bonyolult, bürokratikus . Az erdőgazdálkodót amúgy is nagyon terhelik
a felújítás költségei. Célszerű lenne ezt a kitételt elhagyni, hisz az erdészeti hatóság határidő kitűzésével
határozatban tudja kötelezni a gazdálkodót a szükséges munka elvégzésére . Nem teljesítés esetén pedi g
eljárási bírsággal sújthatja .

7 .

Erdőterv-módosítási eljárásra a 90 napos ügyintézési határid ő tűrhetetlenül hosszú idő, hisz az
erdőgazdálkodási tevékenység általában évszakhoz kötött, így előfordulhat, hogy a kérelmezett módosítá s
már engedély esetén sem hajtható végre .
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