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Módosító javaslat2

Módosítópont sorszáma: I.
A javaslat érintett rendelkezése : 2. § (3) bekezdés
Módosítás jellege : elhagyás3

[(3) Az Evt . 4 . §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Folyók nagyvízi medrében lévő erdő esetén e törvény
rendelkezéseit a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.”]

Módosítópont sorszáma: 2.
A javaslat érintett rendelkezése : 20. §
Módosítás jellege : elhagyás3

[(1) Az Evt. 22 . §-a és 23 .§-a helyébe a következő rendelkezések

lépnek:
„22. § (1) A fenntartható erdőgazdálkodás hosszú távú célját ,

lehetőségeit, illetve korlátozásait

	

egymással megfelelően

' Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra
vonatkozó javaslat .

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő , tartalmilag-logikaila g
összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethet ő fel . Az egy módosít ó
javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefügg őként kezelendők.

3 A nem kívánt szövegrész törlendő .
3 A nem kívánt szövegrész törlendő .

országgyűlési képviselő



összehangolva — az erdő rendeltetései határozzák meg.

(2) Az erdő rendeltetéseként a

a) 24 . § (2) bekezdés szerinti védelmi,

b) 25. § szerinti közjóléti, és

c) 26 . § szerinti gazdasági

rendeltetések határozhatók meg.

23. § (i) Az erdészeti hatóság az erdő rendeltetését — a (2) és (3)
bekezdésben foglaltak kivételével — az erdőgazdálkodó, annak
hiányában az erdő használatára jogosult kérelmére állapítja meg .

(2) Az erdészeti hatóság az erdő rendeltetését

a) országos jelentőségű védett természeti terület esetén a védett é
nyilvánító jogszabály alapján ,

b) erdei génrezervátum, árvízvédelmi, vadaspark és vadaskert
rendeltetés esetén a hatáskörrel rendelkező hatóság határozata
alapján,

c) honvédelmi rendeltetés esetén a honvédelemért felel ős
miniszter által vezetett minisztériummal kötött vagyonkezel ői
szerződés alapján ,

d) határrendészeti rendeltetés esetén a rendészetért felel ős
miniszter kijelölése alapján ,

e) Natura 2000 rendeltetés esetén az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló miniszteri rendelet alapján,

f) talajvédelmi rendeltetés esetén az erdő elhelyezkedése alapján

a b)-d) pont esetében a hatáskörrel rendelkező hatóság, illetve
miniszter rendeltetést megalapozó változásról szóló tájékoztatását
követően állapítja meg.

(3) Az erdő rendeltetésének közérdekből történő megállapítását
feladat- és hatáskörén belül

a) a miniszter ,

b) a környezetvédelemért felelős miniszter ,

c) a természetvédelemért felelős miniszter ,

d) az oktatásért felelős miniszter ,

e) az egészségügyért felelős miniszter,



f) a honvédelemért felelős miniszter ,

g) a határrendészetért felelős miniszter ,

h) a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felel ős miniszter ,

i) a vízgazdálkodásért felelős miniszter ,

j) a vízvédelemért felelős miniszter,

k) a közlekedésért felelős miniszter ,

1) a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, vagy

m)az érintett települési önkormányzat jegyzőj e

is kezdeményezheti .

(4) Ha az erdő rendeltetésének a megállapítására a (3) bekezdésbe n
foglaltak szerint közérdekből kerül sor, a rendeltetés fennállása alat t
az erdőgazdálkodó az ebből eredő kárának és többletköltségének
megtérítésére jogosult. A kezdeményező köteles a kár és a
többletköltség elemeiről, mértékéről, megfizetésének módjáról az
erdőgazdálkodóval megállapodni, és a megállapodást a rendelteté s
megállapításának kezdeményezéskor az erdészeti hatóság számára
bemutatni.

(5) Fokozottan védett természeti területen található erdőnek
gazdasági, valamint vadaspark további rendeltetése, honvédelmi
elsődleges rendeltetésű erdőnek közjóléti valamint tanerdő további
rendeltetése nem lehet.

(6) Az erdészeti hatóság törli az erdő érintett rendeltetését

a) az erdőgazdálkodó javaslatára meghatározott rendeltetés
esetén az erdőgazdálkodó törlésre irányuló kérelmére ,

b) természetvédelmi rendeltetés esetén a védettség feloldásakor ,

c) a (2) bekezdés b)-d) pontjában foglaltak szerint meghatározot t
rendeltetések esetében a rendeltetést megalapozó döntés ,
szerződés érvényességének, illetve tény, állapot fennállásána k
megszűnésekor, vagy

d) ha a megváltozott földhasználati és természetbeni viszonyok,
illetve az erdőgazdálkodás közérdekű korlátozása miatt a
rendeltetés érvényesítése a továbbiakban nem lehetséges.

(7) Az erdő rendeltetésének a kérelemre történő megállapításáho z
vagy törléséhez a tulajdonos hozzájárulása szükséges .

(8) Az erdő rendeltetésének megállapításakor vagy törlésekor az



erdészeti hatóság szükség esetén gondoskodik az erd ő Adattárban
nyilvántartott adatainak, illetve az erdőtervnek a módosításáról is. "

(2) Az Evt. a következő 23/A. §-sal egészül ki :

„23/A. § (1) A fenntartható erdőgazdálkodás tervezése szempontjából
az erdő 23. §-ban foglaltak szerint megállapított rendeltetései közül a
leginkább meghatározó rendeltetés az erdő elsődleges rendeltetése ,
amelyet az erdészeti hatóság az erdő egyéb megállapított
rendeltetései, természetbeni állapota, az erdőgazdálkodás célja és
közérdekű korlátozásai, valamint az erdőgazdálkodó javaslatána k
figyelembevételével állapít meg .

(2) A természetvédelmi rendeltetést — a (4)-(6) bekezdésben foglal t
kivétellel — az erdő elsődleges rendeltetéseként kell megállapítani .

(3) Kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelynek minősülő ,
természetes vagy természetszer ű erdő természetességi állapotú erdő
esetében — védett természeti terület, illetve a (4)-(6) bekezdésben
foglalt kivétellel — elsődleges rendeltetésként a Natura 2000

rendeltetést kell megállapítani .

(4) Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvényben foglalta k
alapján különleges honvédelmi területként kijelölt területen lévő erdő
esetében az erdő elsődleges rendeltetéseként — az (5) és (6 )
bekezdésben foglalt kivétellel — a honvédelemért felelős miniszter
kezdeményezésére a honvédelmi rendeltetést kell megállapítani .

(5) Folyók nagyvízi medrének els ődleges és másodlagos levezető
sávjába eső erdő esetében az erdő elsődleges rendeltetéseként a
vízügyi igazgatási szerv kezdeményezésére az árvízvédelmi
rendeltetést kell megállapítani .

(6) Folyók nagyvízi medrének átmeneti levezető sávjába eső erdő
esetében az árvízvédelmi rendeltetés a vízügyi igazgatási szerv
kezdeményezésére az árvizek levezetésében betöltött szerepétől,
illetve az erdő egyéb közérdekű funkcióitól függően az erdő elsődleges
rendeltetéseként is megállapítható .”]

Módosítópont sorszáma : 3.
A javaslat érintett rendelkezése : 21. §
Módosítás jellege : elhagyása

[(1) Az Evt. 24. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

3 A nem kívánt szövegrész törlendő .



(Védelmi rendeltetések az alábbiak :)

„g) part- vagy töltésvédelmi : csatorna, folyó, tó és holtág
partszakaszait védő, illetve az árvízvédelmi töltés hullámverés és jég
elleni védelmét szolgáló erdő ;”

(2) Az Evt. 24. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

(Védelmi rendeltetések az alábbiak :)

„k) műtárgyvédelmi: az utak és műtárgyai, a vízi létesítmények, a
vasutak és tartozékai védelmét, takarását, a közlekedés biztonságá t
szolgáló, környezeti terhelésének csökkentését szolgáló erdő ; ”

(3) Az Evt. 24. § (2) bekezdés p) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

(Védelmi rendeltetések az alábbiak :)

„p) különleges védelmi rendeltetések :

pa) árvízvédelmi: a folyók nagyvízi medrében elhelyezkedő , az
árhullámok biztonságos levezetését biztosító erdő ;

pb) honvédelmi: a Magyar Honvédség szervezeteinek a
honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII .

törvényben (a továbbiakban : Hvt.) meghatározott feladatai ellátásár a
a Hvt. 42. § (1) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésre bocsátott

erdő ;

pc) határrendészeti : a határrendészeti és nemzetbiztonsági feladatok
ellátására kijelölt erdő .”]

Módosítópont sorszáma: 4.
A javaslat érintett rendelkezése : 23 . §
Módosítás jellege : elhagyása

[Az Evt. „Az erdő rendeltetésének megváltoztatása” alcím helyébe a
következő alcím lép :

„Az erdő egyes rendeltetéséhez, közérdekű funkciójához kapcsolódó
különös erdőgazdálkodási szabályo k

27. § (1) Természetvédelmi rendeltetésű , a 7. § (1) bekezdés a) és b)
pontja szerinti természetességi állapotú erd őben

3 A nem kívánt szövegrész törlend ő .



a) az erdészeti hatóság a véghasználatok során a természetvédelm i
hatóság kezdeményezésére természetvédelmi célból a
véghasználattal érintett terület legfeljebb 5 százaléko s
mértékéig hagyásfák vagy hagyásfa csoportok végleges vagy
meghatározott időszakra szóló — több erdőrészlet véghasználata

esetében lehetőség szerint összevont — visszahagyását írhatj a

elő ;

b) nevelővágások, bontás jellegű véghasználatok és egészségügyi
termelések során, továbbá a hagyásfa csoportok területén —

amennyiben az erdővédelmi kockázatot nem eredményez — a
természetes úton megjelenő holt faanyagból a fennálló védelmi

céltól függő méretű, összetételű, és elhelyezkedésű ,
hektáronként együttesen 5 köbméter mennyiségű álló és fekvő
holt faanyagot kell visszahagyni a területen ;

c) az erdőnevelések tervezése és végrehajtása során fokozott

figyelmet kell fordítani az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok
visszaszorítására, az elegyesség fenntartására, a faállomán y
szerkezeti változatosságának növelésére, valamint a meglévő
idős, böhöncös faegyedek, az őshonos cserjeszint és a z

erdőszegély megőrzésére .

(2) Természetvédelmi rendeltetésű , a 7. § (i) bekezdés c) pontj a
szerinti természetességi állapotú erdőben az erdő felújítását és

nevelését az erdő természetességi állapotának javítására törekedve

kell végrehajtani .

(3) Ha meghatározott erdőgazdálkodási tevékenység védett

természeti területen történő végzésére e törvény, vagy e törvény

végrehajtására kiadott jogszabály természetvédelmi célból korlátozás i

időszakot határoz meg úgy, hogy a tevékenység korlátozási

időszakban történő folytatását nem köti a Tvt . 33. § (4) bekezdés e
szerinti természetvédelmi hatósági engedélyhez, akkor a

tevékenységet a korlátozási időszakban csak természetvédelmi

kezelési, növény-egészségügyi, vagy erdővédelmi okból, annak
megkezdése előtt 15 nappal az erdészeti hatóság részére tett előzetes

bejelentést követően lehet végezni.

28. § Natura 2000 rendeltetésű , a 7. § (I) bekezdés a) és b) pontja
szerinti természetességi állapotú erdőben

a) az erdészeti hatóság a véghasználatok során a természetvédelm i
hatóság kezdeményezésére természetvédelmi célból a
véghasználattal érintett terület legfeljebb 5 százaléko s
mértékéig hagyásfák vagy hagyásfa csoportok végleges vagy



meghatározott időszakra szóló — több erdőrészlet véghasználat a
esetében lehetőség szerint összevont — visszahagyását írhatj a
elő ;

b) nevelővágások, bontás jellegű véghasználatok és egészségügyi
termelések során, továbbá a hagyásfa csoportok területén —
amennyiben az erdővédelmi kockázatot nem eredményez — a
természetes úton megjelenő holt faanyagból a fennálló védelmi
céltól függő méretű, összetételű, és elhelyezkedésű ,
hektáronként együttesen 5 köbméter mennyiségű álló és fekvő
holt faanyagot kell visszahagyni a területen ;

c) az erdőnevelések tervezése és végrehajtása során fokozott
figyelmet kell fordítani az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok
visszaszorítására, az elegyesség fenntartására, a faállomán y
szerkezeti változatosságának növelésére, valamint a meglévő
idős, böhöncös faegyedek, az őshonos cserjeszint és az
erdőszegély megőrzésére.

28/A. § (1) Az erdészeti hatóság a természetvédelmi hatóság
kezdeményezésére

a) természetvédelmi rendeltetésű erdőben a természetvédelmi
kezelési tervben foglaltakkal, valamint a védetté nyilvánítá s
céljával összhangban természetvédelmi célból ,

b) Natura 2000 rendeltetésű ,

ba) az Adattárban rögzített elhelyezkedésűjelölő erdei élőhelyek
kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása érdekében, illetve

bb) közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű jelölő faj
kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése érdekében a jelölő
faj monitorozott adatok alapján megállapított jelentős állományának

Adattárban rögzített elhelyezkedésű élőhelyeként szolgáló erdőben,

valamint

c) védett vagy fokozottan védett faj meg őrzése, védelme érdekében
a faj bizonyítottan előforduló és populáció kialakítására képes
állományának Adattárban rögzített elhelyezkedésű élőhelyeként

szolgáló erdőben

az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint a
27. §-ban, illetve a 28. §-ban foglaltakat meghaladóan is korlátozhatja ,
illetve feltételekhez kötheti az erdőgazdálkodást.

(2) A korlátozást megalapozó állapot megszűnése esetén az erdészeti
hatóság az (I) bekezdésben foglalt korlátozást visszavonja.



(3) Helyi jelentőségű védett természeti terület esetében az erdészeti
hatóság az érintett település jegyzőjének kezdeményezésére
természetvédelmi célból az erdőgazdálkodási tevékenységet csak a
természetvédelmi rendeltetés 23 . § (3) bekezdésében foglaltak
szerinti megállapítását követően korlátozza.

(4) A Natura 2000 rendeltetésű erdőben található jelölő erdei

élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítását az álla m
tájékoztatással, szemléletformálással és támogatással segíti elő .

28/B. § Árvízvédelmi rendeltetésű erdőben az erdő további
rendeltetéseivel, valamint a nagyvízi mederkezelési tervben foglalt

előírásokkal összhangban, az árvíz és jég megfelelő lefolyásának
biztosítása érdekében

a) vágásos iizemmódú erdőgazdálkodás folytatható ,

b) az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulástól
eltérő fafaj összetételű, szerkezetű és záródású faállományt
alakítható ki, és tartható fenn, továbbá

e) a fák várható árvízszint alatti ágait, a természetesen megjelenő
erdőszegély, valamint cserjeszint a rendes gazdálkodá s
részeként eltávolítható.

28/C. § Part- vagy töltésvédelmi rendeltetésű erdőben az erdő további
rendeltetéseivel, valamint a nagyvízi mederkezelési tervben foglalt

előírásokkal összhangban, a partszakasz vagy az árvízvédelmi tölté s
védelmének biztosítása érdekében

a) őshonos, természetes felújulásra nagy egyedszámmal képes
fafajokból álló, több szintű, zárt faállomány kialakítására és
fenntartására kell törekedni ,

b) a partszakasszal vagy a töltéssel párhuzamos, legfeljebb 5o
méter széles sávban a faállományt alkotó faegyedek vízjárásnak

megfelelő magasságban történő elágaztatása, illetve a fakorona
sűrű ágszerkezetének kialakítása céljából a faegyedek törzs e
meghatározott időközönként visszavágható, valamint

c) a véghasználattal érintett terület és a töltés mellett szabadon
tartandó sáv között az erdőfelújítás befejezéséig a
partszakasszal vagy a töltéssel párhuzamos 10 méter széles
sávban előírható a faállomány fenntartása .

28/D. § Honvédelmi rendeltetésű erdőben az erdő további
rendeltetéseivel, az erdő természetességi állapotával, valamint az

erdőgazdálkodás üzemmódjával összhangban lévő erdőgazdálkodási,



illetve erdőfenntartási tevékenység mellett a katonai tevékenységhez
kapcsolódóan, továbbá a katonai tevékenység ellátását biztosít ó
létesítmények környezetében

a) az erdészeti hatóság

aa) engedélyezheti az erdő fátlan állapotban tartását ,

ab) engedélyezheti az erdőfelújítás katonai tevékenységre, illetve
katonai tevékenység ellátását biztosító létesítményekre kiseb b
kockázattal járó fafajok alkalmazásával történő végrehajtását, illetve

ac) módosíthatja az erdőfelújítás megkezdésére vagy befejezésére

előírt határidőt, továbbá

b) az erdőgazdálkodó

ba) a természetestől eltérő záródású és szerkezetű faállományt

alakíthat ki, és tarthat fenn ,

bb) az erdőszegélyt, az erdő cserjeszintjét valamint lágyszárú
növényzetét átmeneti időszakra vagy tartósan eltávolíthatja, illetve

c) az erdőgazdálkodó vagy a honvédelmi feladat végrehajtój a
legkésőbb a tevékenység megkezdését követő 3 napon belül tett

utólagos bejelentés mellett az erdőtervben nem szereplő, rendkívüli

fakitermelést végezhet ."]

Indokolás

1-4 .

Amint azt a jövő nemzedékek szószólójának az erd őtörvény Országgyűlés elé
terjesztett módosításáról szóló szakmai álláspontjában is kifejtette : „[a]z erdők mind
az Alaptörvény P) cikkében foglalt nemzet közös örökségének megóvása, mind a
cikkben biztosított egészséges környezethez való jog érvényesítése szempontjábó l
kiemelt jelentőséggel bírnak. A P) cikk a nemzet közös öröksége körében az erd őket
kifejezetten is nevesíti mint az állam és mindenki által védendő és megőrzendő
értéket . Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta 16/2015. (VI . 5.) AB határozatában, hogy
az Alaptörvény a korábbi Alkotmány „környezetvédelmi értékrendjét és szemléleté t
tovább is fejlesztette .” Az Alaptörvény tehát még az eddigieknél is fokozottab b
körültekintést kíván meg a jogalkotótól az erd őt érintő jogszabályok módosításakor . A
Törvényjavaslat több ponton természetvédelmi szempontból jelentős változásokat
tartalmaz, amelyek felvethetik a hatályos törvény által garantált, már elért védelm i
szinttől való visszalépés veszélyét” .

A szószóló álláspontja szerint „[a] védett erd ők természetvédelmi rendeltetésének
elsődlegességét biztosítani kell .” „A jövő nemzedékek korábbi szószólója már 2013-

ban felhívta a figyelmet arra, hogy a védett természeti területek speciális jogállásából
következően védett természeti területen csak olyan természetvédelmi erdőkezelés
végezhető, aminek elsődleges célja az erdők biológiai sokféleségének megőrzése és



gyarapítása, a természetvédelem szempontjainak érvényesítése . Az Országgyűlés is
megállapította a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben, hogy a védett erd őkben
minden egyéb szempontot a természetvédelmi érdekeknek kell alárendelni . Ennek
megfelelően az erdőtörvény ezt szolgáló rendelkezéseit meg kell őrizni ."

Hasonló okokból elengedhetetlen a Natura 2000 területek védelmének megfelel ő
érvényesítése .

Az Alaptervet az Országgyűlés a 2015-2020 közötti id őszakra szóló Nemzeti
Környezetvédelmi Program részeként elfogadta, így az a kormányzati jogszabály-
előkészítés szempontjából is irányadónak tekinthető . Emellett ki kell még emelni a
28/2015 . (VI. 17.) OGY határozatot is a biológiai sokféleség meg őrzésének 2015-202 0
közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról, amely célkit űzéseinek teljesítése az
erdőtörvényre vonatkozó T/14461 számú tervezet elfogadása esetén ellehetetlenülhet .

Bizonyos esetekben valóban szükségessé válhat a honvédelmi, határrendészeti ,
árvízvédelmi érdekek érvényesítésének els ődlegessége, ezért szükség lehet az egyes
rendeltetések viszonyának pontos, de árnyalt meghatározására, azonban nem a
javaslatban szereplő formában .

Az Evt. új 23/A.§-ának (2) bekezdése szerint „A természetvédelmi rendeltetést — a
(4)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel — az erd ő elsődleges rendeltetéseként kel l
megállapítani.” Ugyanilyen kivétel van a Natura 2000 elsődleges rendeltetés
megállapításánál. A hivatkozott bekezdések az árvízvédelmi, part- vagy töltésvédelm i
és honvédelmi rendeltetésnél lehetővé teszik, hogy ezek védett természeti vag y
Natura 2000 területen is elsődleges rendeltetések lehessenek . E miatt szükség lenne
új kiegészítő rendelkezések alkotására annak érdekében, hogy az árvízvédelem, a
part- vagy töltésvédelem és a honvédelem elsődlegessége ne abszolút, feltétel nélküli
legyen, hanem olyan mértékben érvényesülhessen, ha ez már említett alapjogi teszttel
indokolható. Ezek beépíthetőek lennének a törvénybe, de jelen esetben ez ne m
történt meg, így összességében a módosítás aggályos és elfogadhatatlan . Ezért az
elsődleges rendeltetés(ek)hez kapcsolódó, említett jogszabály-módosítások törlése, é s
a vonatkozó hatályos jogi szabályozás fenntartása indokolt.

Budapest, 2017 . április 6 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sallai R. Benedek

LMP
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