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Bizottsági módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló, T/6934 . számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A 2. § (2) bekezdése alábbiak szerint módosul:

„(2) A fenntartható erdőgazdálkodás során a legfontosabb közérdekű feladat az
erdők változatosságának megőrzése, az erdők fenntartása, felújítása és a védelmi,
valamint közjóléti szolgáltatások biztosítása, melyek elvégzését az állam megfelel ő
eszközökkel biztosítja .”

2. A 4. § (2) bekezdés fj pontja alábbiak szerint módosul :

„(2) E törvény hatálya nem terjed ki a faállománnyal borított földrészlete k
közül :

a) az arborétumra;
b) a közparkra;
c) az üzemmel, majorral, elkerített honvédségi objektummal, valamint
közüzemi létesítményekkel azonos fóldrészleten lévő , 1 hektárnál kisebb ,
vagy a fák tőnél mért távolsága szerint átlagosan húsz méternél
keskenyebb, fával borított területre ;
d) a tanya területére ;
e) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítás ár a
szolgáló fával borított területre ;
f) az út, a vasút, töltés, árok, csatorna, valamint az egyéb vonala s
műszaki létesítménnyel azonos fóldrészleten lév ő , 1 hektárnál kisebb ,
vagy a fák tőnél mért távolsága szerint átlagosan húsz méterné l
keskenyebb, fával borított területre ;
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g) folyó, patak, csatorna medrére vagy a mederben keletkezett zátonyra ;
h) az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekb ől álló, külön
jogszabály szerint létesített ültetvényre ."

3 . A 6. § (1) bekezdés bb) alpontja az alábbiak szerint módosul :

„bb) területe a szélső fák tőben mért távolságát tekintve átlagosan
legalább húsz méter széles, természetbeni kiterjedése az öteze r
négyzetmétert eléri, átlagmagassága a 2 métert meghaladja és a talaj t
legalább harminc százalékos mértékben fedis valamint legfontosabb
szerepe a talaj védelme ;”

4. A 42. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően telepített erdős valamint
az önerdősülés teljes vagy részleges felszámolását az erdészeti hatóság abban a z
esetben rendeli el, ha ”

5. A 67. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az ápoló- és tisztítóvágás, felújítóvágás végvágása és szálalóvágá s
végvágásai valamint a tarvágás kivételével minden fahasználat csak akkor hajthat ó
végre, ha a kivágásra tervezett fák szakszerű megjelölése előzetesen már megtörtént. A
faültetvényre, kultúr erdőkre az előírás nem vonatkozik.”

6. A 71. § d) pontja az alábbiak szerint módosul :

„ d) az erdő termelésből való kivonásával nem járó, de annak rendeltetésszerű
használatát időlegesen vagy tartósan akadályozó létesítmény elhelyezése vagy
tevékenység gyakorlása — ide nem értve a vadaskert, vadaspark fenntartását ,
honvédelmi elsődleges rendeltetésű erdőkben a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről szóló törvény szerinti, a Magyar Honvédség feladatai végrehajtásáho z
szükséges állapotának fenntartását szolgáló tevékenységetvalamint a befogadó
nemzeti támogatás katonai feladatainak ellátását — így különösen : villamos vezeték,
gázvezeték, távközl ő- vagy más közművezeték, sí- és egyéb sportpálya létesítése é s
fenntartása (a továbbiakban együtt : rendeltetésszer ű használatot akadályozó
igénybevétel) .”

7. A 81 . § (1) bekezdése b) pontja az alábbiak szerint módosul :

„(1) Erdészeti szállítási tevékenységnek minősül :
a) az erdészeti erő- és munkagép, valamint erdőgazdálkodás i
tevékenységet szolgáló egyéb jármű erdőben való közlekedése ;
b) az erdei haszonvételből származó termékek készletezése, rakodása
valamint azok járművel történő elszállítása .

8. A 86 . § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :
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„(4) Az erdőben lovaglásra= valamint járműközlekedésre kijelölt utat mindenki

saját felelősségére veheti igénybe. ”
9. A 97 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Az állam az erdő védelme, károsításának megelőzés; valamint az erdészeti
hatósági tevékenységhez kapcsolódó ellen őrzés érdekében állandó, 24 órás, a
bejelentések fogadására és kezelésére alkalmas — az erdészeti hatóság szervezetében —
erdővédelmi szolgálatot működtet .”

10. A 102 . § (2) bekezdés i) pontja az alábbiak szerint módosul :

„(2) Aki
a) az 55. (1) bekezdésének a) pontjában foglalt előírásokat megsérti :

alkalmanként az érintett terület nagyságától és az erd ő károsodásától
függően 0,3-3,0 EJA;

b) az 55. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt előírásokat megsérti :
alkalmanként az erd ő károsításának mértékétől és az elhelyezett hulladék
mennyiségétől függően 0,5-5,0 EJA;

c) az 55. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt előírásokat megsérti:
alkalmanként a gyűjtött mennyiségtől függően 0,5-5,0 EJA ;

d) az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fa
kitermelésére vonatkozó el őírásokat megsérti : a kivágott fa bruttó
köbmétereként 0,3 EJA, de legalább 0,3 EJA ;

e) az 55.

	

(2) bekezdésében foglalt előírásokat megsérti : 0,1 EJA,
motorfúrész esetén 0,2 EJA ;

,i az 57 (2) és (3) bekezdésében foglalt előírásokat megsérti: alkalmanként
az erdő károsításának mértékétől függően 0,1-5,0 EJA ;

g) a 62 . b), d) j) pontjaiban meghatározott erdei haszonvételeke t
jogosulatlanul vagy a megengedett mértéket meghaladóan gyakorolja :
alkalmanként 0,1-0,5 EJA;

h) az 59 . § (1), (2), (5) bekezdésében, a 60 . § (1) bekezdésében, a 61 . (1),
(2), (3) bekezdésében foglalt előírásokat megsérti: 0,2 EJA, ha a jogsértés
következményeként erdő tűz alakul ki, 1,0 EJA;

i) a 85 . § (1) bekezdés b) pontjában, a 85 . § (4) bekezdés b) pontjában, a 85 . §
(5) bekezdésében2 valamint a 86. § (1) bekezdésében foglalt előírásokat
megsérti : 0,1 EJA;

j) a 85. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt előírásokat megsérti: a károkozás
mértékétől függően 0,2-1,0 EJA ;

k) a 87. § (1) bekezdésben foglalt előírásokat megsérti: 0,2 EJA;
1) a 87 . § (2) bekezdésben foglalt előírásokat megsérti: 1,0 EJA

erdővédelmi bírságot köteles fizetni . ”

11. A 106 § (2) bekezdés 9 . pontja az alábbiak szerint módosul :

„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg
1.

	

az erdőgazdálkodói

	

nyilvántartásba vétel

	

és

	

az
erdőgazdálkodói nyilvántartás vezetésének részletes szabályait ;

2.

	

a szabad rendelkezésű erdő és fásítás telepítésére, a bennük
tervezett fakitermelés bejelentésére vonatkozó részletes szabályokat ;
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3. az erdészeti létesítményekre vonatkozó szabályokat ;
4. az Országos Erdészeti Tanács működésének részlete s

szabályait ;
5. az erdészeti tervezési körzetek jegyzékét ; a körzeti erdőterv

készítésének részletes szabályait ;
6. az Országos Erdőállomány Adattár működtetésének és az

adatszolgáltatás rendjének részletes szabályait ;
7. az erdőtelepítés, erdőfelújítás és az erdőnevelés részletes

szabályait ;
8. az erdőtelepítési-kivitelezési terv tartalmát és elkészítésének

részletes szabályait ;
9. az erdőt károsító hatások megelőzésének és mérséklésének,

valamint az erdővédelmi mérő- és megfigyelő rendszer működésének részletes
szabályait;

10. az erdei haszonvételek gyakorlásának részletes szabályait ;
11. az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység részletes

szabályait;
12. az erdőgazdálkodási bírság és az erdővédelmi bírsá g

megfizetésének részletes szabályait ;
13. az erdészeti magánút tervezésének részletes szabályait ;
14. az erdőfelújítási biztosíték nyújtásának részletes szabályait;
15. az erdővédelmi szolgálatra vonatkozó részletes szabályokat ;
16. az erdőtelepítés és erdőfelújítás befejezetté nyilvánításának

részletes szabályait;
17. az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti

szakszemélyzet nyilvántartásba vételének, nyilvántartásból történ ő törlésének,
tevékenységének, továbbképzésének részletes szabályait ;

18. az erdészeti termőhely feltárás részletes szabályait;
19. az átalakítási és szálalási terv készítésének részlete s

szabályait ;
20. az erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó részlete s

szabályokat ;
21. az erdészeti szolgálati szabályzatot .

12. Az 5. § megelőző fejezet cím az alábbiak szerint módosul :

„[Fogalom-meghatározások]Fogalommeghatározáso k

5. §”

13. Az 5. § 4. pontja az alábbiak szerint módosul :

4. „egyéb erdei termék: a fakitermelésen, a [szaporítóanyag
gyűjtésen]szaporítóanyaggyűjtésen és a vadászati jog gyakorlásán,
hasznosításán kívüli erdei haszonvételek során az erdőből nyert nyersanyag ,
termék;”

14. Az 5 . § 11 . pontja az alábbiak szerint módosul :
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„11 . felnyíló erdő: olyan természetes, természetszerű erdőtársulás, illetve ezek

származék erdő i, amelyek természetes módon alacsony záródásban borítják a területet ,
ligetesek vagy erdő és [sztyepp-foltok]sztyeppfoltok váltakozásával alakulnak ki, így
különösen az erdőssztyepp erdők és a [karsztbokor erdők)karsztbokorerdők;

15. Az 5. § 14. pontja az alábbiak szerint módosul :

„14. kopár: az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott, term őhelyi
adottságainál fogva záródott [fásszárú]fás 	 szárú- vagy [lágyszárú]lágy	 szárú
növényzet fenntartására alkalmatlan terület ;”

16. Az 5. § 15. pontja az alábbiak szerint módosul :

„15. mezőgazdasági előhasználat: tarvágás esetén a véghasználat évében[, ]
vagy az azt követő két évben végzett mezőgazdasági használat;”

17. Az 5. § 20. pontja az alábbiak szerint módosul :

„20. tisztás: az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott, emberi
tevékenység következtében kialakult[,] vagy kialakított, faállománnyal nem borítot t
terület, amelynek fenntartása közjóléti, természetvédelmi érdekeket illetve a 62 . § f-h)
pontja szerinti erdei haszonvételek gyakorlását szolgálja ;”

18. A 9. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul :

„(1) Szabad rendelkezésű erdő :
a) az erdészeti hatóság engedélye alapján telepített erd ő, amennyiben e törvény

hatálybalépése után nemzeti[,] vagy közösségi támogatás nélkül létesült;”

19. A 13. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) E törvény alkalmazásában erdészeti létesítménynek minősül a legalább
részben erdőben található[,] vagy ahhoz csatlakozó”

20. A 13. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Erdei épület, erdei vasút kivételével az erdőgazdálkodási tevékenységet
már nem szolgáló[,] vagy rendeltetésszer ű használatra alkalmatlanná vált erdészeti
létesítmény megszüntetését az erdészeti hatóság elrendeli . ”

21. A 14 . § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(8) Természetben összefüggőnek kell tekinteni azt a területet, amelyet közút,
erdészeti magánút, vasút, folyó[,] vagy más, m űvelés alól kivett földrészlet, az
erdőgazdálkodás célját közvetlenül nem szolgáló terület nem szakít meg .”

22. A 17. § előtt a fejezetcím az alábbiak szerint módosul :
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„Erdő[,] vagy erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterüle t

használatának általános szabályai”

23. A 17. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Erdő[,] vagy erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterüle t
használatára kötött megállapodást írásba kell foglalni .”

24. A 22 . § (2) bekezdés j) pontja az alábbiak szerint módosul :

tájképvédelmi: a természeti táj szépségének megőrzését[,] vagy a tájban
történt káros beavatkozás takarását szolgáló erdő ;"

25. A 33. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Az Adattár adatai nyilvánosak, és arról az e törvény végrehajtására kiadot t
jogszabályban meghatározottak szerint teljes[,] vagy szemle másolat kérhető .”

26. A 39. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az erdészeti hatóság megtagadja[,] vagy feltételekhez köti a természetes é s
természetszerű erdő kétszáz méteres körzetében az idegenhonos fafajokkal tervezet t
erdő telepítésére vonatkozó erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyását, ha az a
meglévő erdő természetességi állapotának megőrzését veszélyezteti .”

27. A 42. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése az alábbiak szerin t
módosul :

„(2) Az engedély nélkül vagy az engedélytő l eltérően telepített erdő valamint az
önerdősülés teljes vagy részleges felszámolását az erdészeti hatóság abban az esetben
rendeli el, ha

a) annak faállománya a termőhelyre[,] vagy a környez ő erdőkre káros hatással
van, vagy növekedése nyomán előre láthatóan káros hatással lesz ;

b) annak fennmaradása jogszabályba ütközik .

(3) A bejelentés nélkül[,] vagy az erdészeti hatóság bejelentésre tett korlátozó é s
tiltó rendelkezéseivel ellentétesen telepített fásítás és szabad rendelkezés ű erdő
esetében az (1) és (2) bekezdések szerint kell eljárni . ”

28. A 48. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A felülvizsgálat eredményeképpen – az e törvény végrehajtására kiadot t
jogszabály szerint – az erdészeti hatóság az erdőrészletet[,] vagy annak meghatározott
részét erdőfelújítási kötelezettség alá vonhatja és elrendelheti az erd ősítés
megismétlését . ”

29. Az 50. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :
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„(1) Az erdőt[,] vagy az erdei haszonvételek gyakorlását veszélyeztető hatásnak

minősül : ”

30. 57. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Az erdőben folytatott szakszerűtlen gazdálkodás következtében az erdővel
szomszédos mezőgazdasági[,] vagy egyéb rendeltetésű területek erdőből továbbterjedő
károsítása esetén az erdőgazdálkodónak kell gondoskodnia a kár okának
megszüntetésérő l .”

31 . A 63. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) Az erdei életközösség védett fajai fennmaradásának és fejl ődésének
biztosítása érdekében az erdészeti hatóság — hivatalból vagy a természetvédelmi
hatóság megkeresése alapján — korlátozza[,] vagy megtiltja erdőben az elhalt, fekvő fa
és gally, valamint élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtését .”

32. A 64 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A fakitermelési munka végrehajtója köteles a munka elvégzésére jogosító ,
az erdőgazdálkodó által kiállított okiratot és a jogosult erdészeti szakszemélyzet álta l
kiadott erdőgazdálkodási műveleti lapot[,] vagy annak másolati példányát a
munkavégzés során magánál tartani, és azt az arra jogosult személynek felszólításár a
bemutatni .”

33. A 72. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3)Gazdasági rendeltetésű kultúrerdő és faültetvény igénybevételét az erdészet i
hatóság az adott erdő fekvése szerinti[,] vagy az azzal szomszédos településen
végrehajtott csereerdősítés elvégzésének feltétele mellett engedélyezheti .”

34. A 74. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Az erdő tervezett igénybevételéhez — kérelemre — az erdészeti hatósá g
legfeljebb négy évig érvényes elvi engedélyt adhat . Ez esetben a kérelemnek nem
feltétele az erdőre vonatkozó tulajdonjogon[,] vagy más jogcímen fennálló
rendelkezési jog igazolása .”

35. A 76. § (3) bekezdés aa), ab) és b) pontja, valamint az (5) bekezdése az
alábbiak szerint módosul :

„(3) Nem kell erdővédelmi járulékot fizetni ,
a) amennyiben az erdő igénybevételének ellentételezéseként az igénybevevő :

aa) kultúr és faültetvény természetességi állapotú erd ő esetén az igénybe vett
erdővel legalább azonos területű, azzal megegyező [,] vagy attól magasabb
természetességi állapotú erdő telepítéséről gondoskodik (a továbbiakban :
csereerdősítés) ,

ab) természetes, természetszerű, származék-, átmeneti természetességi állapotú
erdő esetén az igénybe vett erdő területénél másfélszer nagyobb területű, az
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igénybevett erdővel megegyező[,] vagy attól magasabb természetességi állapotú erdő
telepítéséről gondoskodik ;

b) amennyiben az erdőt erdészeti létesítmény elhelyezésére[,] vagy árvízvédelm i
célokra veszik igénybe;"

„(5) A csereerdősítést – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály eltér ő
rendelkezése hiányában – az adott erdő fekvése szerinti[,] vagy az azzal szomszédo s
településen kell végrehajtani . ”

36. A 80. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Megosztással csak olyan erdő művelési ágú földrészlet[,] vagy alrészlet
alakítható ki, amelynek szélessége átlagosan legalább harminc méter, és területe a 7 . §
(1) bekezdés a)-b) pontja szerinti természetességi állapotú erdő esetében három
hektárnál, a 7 . § (1) bekezdés c)-f) pontja szerinti természetességi állapotú erd ő
esetében másfél hektárnál nagyobb, kivéve, ha a megosztás célja erdő igénybevétele .”

37. A 84. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A fásításból, valamint a törvény hatálya alá tartozó erd őnek nem minősülő
területről származó faanyagról a fóldrészlet tulajdonosa[,] vagy a faanyaggal
rendelkezni jogosult személy köteles az erdészeti hatósághoz megtett fakitermelés i
bejelentésében szereplő adatok felhasználásával szállítójegyet kiállítani .”

38. A 86. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Erdőben lovaglásra, valamint járműközlekedésre utat az erdőgazdálkodó
javaslata alapján[,] vagy harmadik fél kezdeményezése esetén az erdőgazdálkodó
egyetértésével az erdészeti hatóság jelöl ki .”

39. A 96. § az alábbiak szerint módosul :

„Jogosulatlanul végzett fakitermelés[,] vagy egyéb erdőt károsító cselekmény
észlelése esetén az erdőgazdálkodó, vagy annak hiányában az erdő tulajdonosa,
jogszerű használója haladéktalanul köteles bejelentést tenni a rend őrség és az erdészeti
hatóság felé.”

40. A 98 . § (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A testi kényszer, a könnygázszóró palack, a szolgálati kutya[,] vagy a gáz- é s
riasztófegyver, valamint a lőfegyver alkalmazására – ha az eset körülményei lehetővé
teszik – az érintettet előzetesen figyelmeztetni kell .

(4) A testi kényszer, a könnygázszóró palack, a szolgálati kutya[,] vagy a gáz- é s
riasztófegyver, valamint a lőfegyver alkalmazása során lehetőleg kerülni kell a testi
sérülés okozását . ”

41. A 101. § (1) bekezdés I) pontja az alábbiak szerint módosul :



9
„l) túllépi az erdő felújítására és a felújítás befejezésére az e törvény végrehajtásár a

kiadott jogszabályban[,] vagy az erdészeti hatóság határozatában megállapítot t
határidő t : évenként és hektáronként 0,5 EJA;”

42. A 103. § b) pontja az alábbiak szerint módosul :

„b) a fakitermeléssel érintett terület egészén[,] vagy annak jól elkülönül ő , 0,5 ha-t
meghaladó nagyságú részén a visszamaradó faállomány egyedeinek tíz százaléka vag y
annál nagyobb hányada megsérül, ”

43. Az 5. § 20. pontja, valamint a 6 . § (1) bekezdés b) pontja az alábbia k
szerint módosul :

„20. tisztás: az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott, ember i
tevékenység következtében kialakult, vagy kialakított, faállománnyal nem borított
terület, amelynek fenntartása közjóléti, természetvédelmi érdekeket, illetve a 62 . § f-h)
pontja szerinti erdei haszonvételek gyakorlását szolgálja ;”

„b) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fa- é s
cserjefajokból, illetve azok államilag elismert mesterséges vagy természetes
hibridjeiből (a továbbiakban együtt : erdei fafajok) álló faállomány, melynek”

44. A 6. § (1) bekezdés ba) pontja az alábbiak szerint módosul :

„ba) területe a szélső fák tőben mért távolságát tekintve átlagosan legalább húsz
méter széles, természetbeni kiterjedése az ötezer négyzetmétert eléri, átlagmagassága a
2 métert meghaladja és a talajt legalább ötven százalékos mértékben fedi;”

45. A 7. § (1) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul :

„c) származék erdők: az emberi beavatkozás hatására fafaj összetételében,
szerkezetében átalakított vagy átalakult, azonban meghatározóan az adot t
termőhelynek megfelel ő természetes erdő társulásalkotó őshonos fafajaiból álló, de a
természetes társulás egyes fafajait, illetve a természetes szerkezet elemeinek nag y
részét nélkülöző , mag vagy sarj eredetű erdők; [ide tartoznak]idetartoznak az olyan
erdők, melyekben az idegenhonos és az erdészeti tájidegen fafajok elegyaránya 20-5 0
% közötti, az intenzíven terjedő fafajok elegyaránya 20 % alatt van;”

46. A 7. § (1) bekezdés d) és e) pontja az alábbiak szerint módosul :

„d) átmeneti erdők: az emberi beavatkozás hatására fafaj összetételében ,
szerkezetében erősen átalakított vagy átalakult, csak kisebb részben az adot t
termőhelynek megfelelő természetes [erdő társulást]erdőtársulást alkotó őshonos
fafajaiból álló, a természetes szerkezet elemeinek nagy részét nélkülöző, mag vagy sarj
eredetű erdők, amelyekben az idegenhonos és az erdészeti tájidegen fafajok
elegyaránya 50-70 % közötti, továbbá minden olyan erdő, ahol az intenzíven terjedő
fafajok elegyaránya 20-50 % között van;

e) kultúr erdők: elegyarányát tekintve több mint 70 %-ban idegenhonos ,
erdészeti tájidegen, vagy több mint 50 %-ban intenzíven terjedő fafajokból álló erdők,
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ahol az adott term őhelynek megfelelő természetes [erdő társulást] erdőtársulást alkotó
őshonos fafajai kevesebb mint 30 %-os elegyarányban, vagy egyáltalán nincsene k
jelen;"

47. A 8. § (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A védelmi, a közjóléti rendeltetésű erdők, valamint az e körbe nem tartoz ó
5 hektárnál nagyobb, természetben összefügg ő erdők állami tulajdonból történő
kikerülésére kizárólag [birtokösszevonási]birtok-összevonási célú önkéntes földcsere,
továbbá forgalmi érték szempontjából legalább azonos értéket képviselő erdővel
történő csere esetén kerülhet sor .

(3) Az 5 hektárnál kisebb, természetben összefüggő erdők állami tulajdonbó l
történő kikerülésére – a külön jogszabályban meghatározott feltételeken túl – kizáróla g
[birtokösszevonási]birtok-összevonási célú önkéntes földcsere, forgalmi érték
szempontjából legalább azonos értéket képviselő erdővel történő csere, valamint közö s
tulajdon megszüntetése esetén vagyonátruházással kerülhet sor . Az erdő ellenértékét
erdő tulajdonjogának megszerzésére kell fordítani .”

48. A 9 . § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 16. (6) bekezdés aa) pontja az
alábbiak szerint módosul :

„e) a tulajdonos kérelme alapján – [ide értve]ideértve az
[ingatlannyilvántartásban]ingatlan-nyilvántartásban való feltüntetésre irányuló
kérelmet is – nyilvántartásba vett, a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti önerdősülés .”

„aa) családi és utónév, [ide értve] ideértve a születési családi és utónevet, ”

49. A 10 § (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul :

„d) olyan legelő művelési ágban lévő földrészlet, amelyet a fák [korona
vetülete]koronavetülete egyenletes elosztásban legfeljebb harminc százalékban fe d
(fás legelő) .”

50. A 14 . § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(10) A körzeti erd őtervezés terepi felvételezési munkálatai során az erdészet i
hatóság köteles a természetben nem azonosítható [erd őrészlet-
határok]erdőrészlethatárok töréspontjait az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabály szerinti módon az erdőgazdálkodóval ismertetni.”

51. A 16 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) Aki szerződés alapján erdő, vagy erdőgazdálkodás célját közvetlenül
szolgáló erdő művelési ágú földterület használatára jogosult, köteles a szerz ődést
annak [hatályba lépésétől]hatálybalépésétől számított 30 napon belül az erdészeti
hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából benyújtani .”

52. A 18. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :
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„3) A szerződésnek tartalmaznia kell a [haszonbér fizetésének]haszonbér-
fizetésének módját, a haszonbér fizetési időszak meghatározását.”

53 . A 20 . § (1) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az erdőgazdálkodás [hosszútávú]hosszú	 távú célját az elsődleges
rendeltetés határozza meg .”

„(4) Az erdő védelmi és közjóléti rendeltetéseit az erdei életközösség adottsága i
valamint a közérdekű célok együttes [figyelembe vételével]figyelembevételével kell
meghatározni .”

54. A 24. § a) pontja az alábbiak szerint módosul :

„Gazdasági rendeltetések az alábbiak :
a) [faanyag termelő] faanyagtermelő : a faanyagtermelést szolgáló erdő;
b) szaporítóanyag-termelő: a szaporítóanyag-termelést szolgáló erdő ;
c) vadaskert : az intenzív vadgazdálkodásra kijelölt bekerített erdő .”

55. A 27. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(7) Az üzemmód módosításakor az erdészeti hatóságnak mérlegelnie kell a z
erdei életközösségben illetve közvetlen környezetében az [üzemmód-
váltás]üzemmódváltás hatását . Az üzemmód megváltoztatását az erdőgazdálkodó az e
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint kérelmezheti .”

56. A 28 . § (1) bekezdés a) pontja, valamint 29 . § (2) bekezdése az alábbia k
szerint módosul :

„(1) Az erdővagyon védelmét, a fenntartható erd őgazdálkodási tevékenység
tervszerűségét az állam

a) a körzeti erdőgazdálkodási és tervezési szabályokról szóló miniszteri rendelet
kiadásával (a továbbiakban : [erdőterv-rendelet] erdőtervrendelet), ”

„(2) Az [erdőterv-rendelet]erdőtervrendelet előírásai az előző erdőtervi
időszak erdőgazdálkodásának hatósági értékelésén, az Adattár adatai alapján a körzetr e
vonatkozó átfogó hozamvizsgálaton, és a körzet területére vonatkozó
természetvédelmi kezelési és egyéb tervek előírásain alapulnak.”

57. A 29 . § (1) bekezdése, valamint a 30 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint
módosul :

„(1) Az egyes körzetekre vonatkozó tervezési alapelveket, az erdei
haszonvételek lehetséges fels ő határát jelentő keretszámokat, a körzetben tervezett
erdőszerkezet-átalakítások ütemét és mértékét, a körzetre jellemző általános
előírásokat, valamint az állami tulajdonban lévő és a nem gazdasági rendeltetésű
erdőkre vonatkozó szabályokat a miniszter az [erd őterv-
rendeletben] erdő tervrendeletben állapítja meg.”
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„(1) A körzeti erdőterv az [erdőterv-rendeletben]erdőtervrendeletben
meghatározott keretek között és szabályok szerint az erdő rendeltetésének betöltését,
folyamatos fenntartását, szolgáltatásainak, haszonvételeinek, hozadékának biztosítását,

az erdőhöz fűződő közérdek érvényesülését szolgáló adatállomány, és gazdálkodási
javaslatokat tartalmazó iránymutatás, amely a fenntartható erdőgazdálkodás feltételeit
a közérdeknek leginkább megfelelő módon biztosítja .”

58. A 45. § (2) bekezdés ab) pontja, valamint a b) pontja az alábbiak szerint

módosul :

„(2) Az erdő felújítása történhet:
a) természetes módon:

aa) a kitermelésre kerülő faállomány talajra hulló magjáról (mageredetű
természetes felújítás) ;

ab) a kitermelt faállomány gyökerérő l vagy tuskójáról kihajtott sarjakról

([sarj eredetű]sarj-eredetű természetes felújítás) ;”

„b) mesterséges módon, melynek során a letermelt vagy kipusztult és
eltávolított faállomány helyén magvetéssel, [csemete ültetéssel]csemeteültetéssel
vagy dugványozással gondoskodnak a faállomány újbóli létrehozásáról .”

59. A 49 . §, valamint a 49. § b) és c) az alábbiak szerint módosul :

„A meglévő erdő természetességi állapotán erdőgazdálkodási beavatkozással
történő javítás, valamint [sarj eredetű]sarjeredetű állomány után egy legalább azono s
természetességű , nem sarj eredetű állomány létrehozása (erdőszerkezet átalakítás)

a) faültetvényből, kultúrerdőből átmeneti, származék- vagy természetszer ű
erdő,

b) átmeneti erdőből származék-[,] vagy természetszerű erdő ,
c) [származék-erdőbő l]származékerdőből természetszerű erdő

létrehozásával történhet . ”

60. A 68. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a (4) bekezdése az alábbia k
szerint módosul :

„(1) Az erdőterv alapján tarvágás akkor végezhető , ha :
a) sík és dombvidéken gazdasági rendeltetésű faültetvényekben és [kultúr

erdőkben]kulturerdőkben húsz hektárnál, gazdasági rendeltetésű származék és
átmeneti erdőkben tíz hektárnál, egyéb erdőkben öt hektárnál nagyobb, ”

„(4) [Sarj eredetű]sarjeredetű természetes felújítás alkalmazásánál – az e
törvény végrehajtására kiadott jogszabály eltér ő rendelkezése hiányában – akác
esetében május 1 . egyéb fafaj esetében április 1 . és szeptember 1 . között fakitermelés
nem végezhető .”

61. Az 55. § (1) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul :

„(1) Tilos erdőben
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a) legeltetni ;
b) bármilyen hulladékot elhelyezni ;
c) élő fáról, [-cserjérő l]cserjéről gallyat, díszítő lombot levágni (kivéve a

minőségi törzsnevelést elősegítő nyesést), mohát gyűjteni .

62. A 67. § (1), (2) és (5) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak :

„(1) Az ápoló- és tisztítóvágás, felújítóvágás végvágása és szálalóvágás
végvágása valamint a tarvágás kivételével minden fahasználat csak akkor hajtható
végre, ha a kivágásra tervezett fák szakszerű megjelölése előzetesen már megtörtént . A
faültetvényre, [kultúr erdőkre]kultúrerd őkre az előírás nem vonatkozik .

(2) Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály eltér ő rendelkezése
hiányában természetes [mag eredetű]mageredetű erdőfelújításra az erdőtervben előírt
újulattal rendelkező erdőrészletekben véghasználat, szálaló üzemmódban kezelt
területeken szálalás március 31 . és szeptember 1 . közötti időszakban nem végezhető .
Ettől eltérni csak időjárási körülmények miatt, az erdészeti hatóság engedélye alapjá n
lehet.

(5) Amennyiben az erdőgazdálkodó az erdőfelújítási kötelezettségének e
törvényben, illetve az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban megszabot t
módon, illetve határidőre nem tett eleget, vagy az erdészeti hatóság által joger ős
határozattal kiszabott erdővédelmi vagy erdőgazdálkodási [bírság
tartozása] bírságtartozása van, az erdészeti hatóság a fakitermelést korlátozza, ismételt
vagy súlyos jogsértés esetén megtiltja.”

63. A 76 . § (3) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul :

„c) a védett természeti területen lévő faültetvény és [kultúr erdő]kultúrerdő
faállomány kipusztulását vagy erdőterv szerinti véghasználatát követ ő mezőgazdasági
művelésbe vonásáért, ha a termőhelyi viszonyok az őshonos fafajokkal történő
erdőfelújítást nem teszik lehetővé, melyet az erdőgazdálkodónak részletes [termőhely-
feltárással]termőhelyfeltárással kell bizonyítania;”

64. A 78 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az erdő időleges igénybevételét az erdészeti hatóság legfeljebb [öt
évi]ötévi időtartamra engedélyezheti . Az igénybevevő kérelmére az öt évnél rövidebb
időtartamú engedély a lejárata előtt egy alkalommal, legfeljebb az [öt éves]ötéve s
időtartam végéig meghosszabbítható . Ugyanazon erdőt érintően ismételt időleges
igénybevétel csak akkor engedélyezhető, ha az előző időleges igénybevétel óta
legalább 10 év eltelt.”

65. A 85. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) Üdülési, sportolás it illetőleg kirándulási célból – a kijelölt út kivételével –
gyalogosan sem vehet ő igénybe

66. A 88 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :
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„(1) Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja és feltételhez kötheti az erd ő
egyes részeinek látogatását, amennyiben az [ott tartózkodás]ott-tartózkodás”

67. A 89 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az erdőgazdálkodó a turista-, [lovagló] lovagló- vagy a járműközlekedésre
kijelölt utat érintő korlátozást köteles minden alkalommal az erdészeti hatóságnak
előzetesen bejelenteni .”

67. A 106 . § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 18. pontja az alábbiak
szerint módosul :

„(l) Felhatalmazást kap a [Kormány]kormány, hogy rendeletben jelölje ki az
erdészeti hatóságot vagy hatóságokat.”

„18. az erdészeti [termőhely feltárás]term őhelyfeltárás részletes szabályait;”

68. A 16. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) Az erdőgazdálkodói nyilvántartás adatai országosan vezetettek é s
nyilvánosak, és azokból az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározottak szerint – elektronikus úton is – hiteles vagy nem hiteles, illetv e
teljes[,] vagy szemle másolat adható .

69. A 33. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv
részére, a működési területükön fekvő védett és [NATURA 2000]Natura	 2000
területek Adattárban szereplő adataihoz történő elektronikus hozzáférést az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint biztosítani kell .”

Indokolás

Nyelvhelyességi szempontból szükséges a módosításokat a magyar nyel v
szabályainak megfelelően elvégezni .

Budapest, 2009. április 1 .
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