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(Együtt kezelendő a T/6934/140 . sz. egységes javaslattal! )

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyű lés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban:

Alkotmányügyi	 bizottság), megvitatta az erdő ről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló, T/6934. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az

ahhoz benyújtott T/6934/141-142 . számú zárószavazás elő tti módosító javaslatokat .

1. Az Előterjesztő az egységes javaslat következő szöveg és jogtechnikai

pontosítását javasolja :

1. Az egységes javaslat 2 . § (1) bekezdésének a következ ő módosítását
javasolja :

„2. § (1) A fenntartható erdőgazdálkodás során a fenntartható használat
követelményeinek megfelelve az erdei haszonvételek [esetében] gyakorlása során törekedni
kell az olyan módszerek alkalmazására, amelyek biztosítják, hogy az erd ő megőrizze biológiai
sokféleségét, természetességét vagy természetszerűségét, termőképességét, felújuló
képességét, életképességét, továbbá megfeleljen a társadalmi igényekkel összhangban lev ő
védelmi, közjóléti és gazdasági követelményeknek, betöltse természet- és környezetvédelmi ,
közjóléti (egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási) célokat szolgál ó
szerepét és az erdővagyonnal való gazdálkodás lehetőségei a jövő nemzedékei számára i s
fennmaradjanak . ”
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4. Az egységes javaslat 8 . § (4)-(5) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

„(4) Az állam kizárólagos tulajdonában álló, gazdasági elsődleges rendeltetésű ,
a) 5 hektárnál nem nagyobb, természetben összefügg ő , természetes erdő,

természetszerű erdő és származék erdő természetességi állapotú erdő,
b) 5 hektárnál nagyobb, természetben összefügg ő , átmeneti erdő , kultúrerdő és

faültetvény természetességi állapotú erdő,
állami tulajdonból történ ő kikerülésére kizárólag azonos vagy magasabb természetesség i
állapotú erdővel történő birtokösszevonási célú önkéntes földcsere vagy csere útján, a z
optimális állami birtokszerkezet kialakítása céljából[, kizárólag azonos vagy magasabb
természetességi állapotú erd ővel történő , birtokösszevonási célú önkéntes földcser e
továbbá csere esetén] kerülhet sor .

(5) Az állam kizárólagos tulajdonában álló ,
a) gazdasági elsődleges rendeltetésű , 5 hektárnál nem nagyobb, természetbe n

összefüggő , átmeneti erdő , kultúrerdő és faültetvény természetességi állapotú erdő ,
b) erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület ,
állami tulajdonból történő kikerülésére optimális állami birtokszerkezet kialakítás a

céljából, elsődlegesen birtokösszevonási célú önkéntes földcsere, [továbbá] vagy csere útján,
[ennek] ezek sikertelensége esetén vagyonátruházással kerülhet sor. Az erdő ,
erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület ellenértékét erdő
tulajdonjogának megszerzésére kell fordítani . ”

7. Az egységes javaslat 10 . § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

„(1) Az egyes [erdészeti] erdőtervezési körzetekben a védelmi és közjólét i
rendeltetésű , a 7. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti természetességű állami tulajdonú
erdő területének az e törvény hatálybalépését követ ő

) első körzeti erdőtervezést követően legalább egyötöd részén,
második körzeti erdőtervezést követően legalább egynegyed részén ,

c) harmadik körzeti erdőtervezést követően legalább egyharmad részén ,
az erdőterv határozatban foglaltak szerint, folyamatos erd őborítást biztosító átalakító, szálaló
vagy faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódokat kell alkalmazni .

8. Az egységes javaslat 11 . § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

„(3) A szabad rendelkezésű erdőre e törvény rendelkezései közül a károsítók
károkozása elleni védelemre (58-59 . §), a káros tevékenységek elleni védelemre (61 . § (1)

bekezdés b) pont,	 (2) bekezdés), az erdő talajának védelmére (62-63 . §), az erdő tűz elleni
védelmére (64-67 . §), az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott
eltérésekkel az erdő telepítésére (45-48 . §), nyilvántartására (17 . § (1)-(5) bekezdés, (8)
bekezdés a) pont, (9) bekezdés, 18. § (1), (2) és (5) bekezdés, (6) bekezdés a)-c) pont) a
fakitermelésre (70 . §) és az erdő látogatására (91-96 . §) vonatkozó rendelkezéseket kel l
alkalmazni .”
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9. Az egységes javaslat 12. § (2) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja :

„(2) Fásítás esetében e törvény rendelkezései közül a károsítók károkozása elleni
védelemre (58-59 . §), a káros tevékenységek elleni védelemre (61 . § (1) bekezdés b) pont, (2)
bekezdés), az erdő talajának védelmére (62-63 . §), az erdő tűz elleni védelmére (64-67 . §), az
e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott eltérésekkel az erd ő telepítésére
(45-48. §), az erdő felújítására (51-52 . §), a fakitermelésre (70 . §) és az erd ő látogatására (91 -
96. §) vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni .”

12. Az egységes javaslat 18 . § (2)-(4) bekezdésének a következ ő módosítását
javasolja :

„(2) Az erdőgazdálkodói nyilvántartásba a (6) bekezdés szerinti adat bejegyzésének
(megváltoztatásának vagy törlésének) közhiteles hatósági nyilvántartásból történ ő adatátvétel ,
közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat alapján van helye . [Bejegyzés alapjáu l
szolgálhat a bíróság, illet ő leg hatóság joger ős határozata, 30 napnál nem régebbi hitele s
tulajdoni lap másolat . ]

(3) Aki szerződés alapján erdő , vagy erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló erdő
művelési ágú földterület használatára jogosult, köteles a használati jogot a szerződés[t annak]
hatályba lépésétől számított 30 napon belül a szerződés benyújtásával az erdészeti hatóságho z
nyilvántartásba vétel céljából [benyújtani] bejelenteni .

(4) Aki tulajdonosként vagy nem szerződésen alapuló jogcímen erdő vagy
erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló erdő művelési ágú földterület használatára
jogosult, köteles a használati jogot [a használati joga fennállását igazoló okiratokat] – az
adott jogcím keletkezését ől számított 30 napon belül – a használati jog fennállását igazol ó
okiratok benyújtásával az erdészeti hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából [benyújtani]
bejelenteni . ”

13. Az egységes javaslat 19 . § (3) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja :

„(3) A [39. § (1)] 40. § (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtásához [erdőtervtő l
eltérő erdőgazdálkodás folytatásához] a tulajdonos, közös tulajdon esetében a
tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított 2/3 részének írásbeli hozzájáruló
nyilatkozata szükséges . ”

14. Az egységes javaslat 21 . § (5) és (8) bekezdésének a következ ő módosításá t
javasolja :

„(5) A Tanács az erdő védelme, valamint a társadalom és az erdészet viszonyána k
javítása érdekében munkájáról tájékoztatja a közvéleményt . Ennek keretében javaslatokat tes z
a hatáskörrel rendelkező kormányzati szervek és civil érdekképviseleti szervezetek részére a z
erdővel és erdészettel kapcsolatos kommunikációra .
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(8) A[z Erdő] Tanács javaslata alapján a miniszter minden évben közleményben
határozza meg az Erdők Hetét, amelynek rendezvényei azt a célt [kell] szolgálják, hogy az
ország lakossága tájékoztatást kapjon az erd ők állapotáról, az erdőgazdálkodási tevékenység
helyzetéről, a Nemzeti Erd őprogram végrehajtásáról . "

19. Az egységes javaslat 32 . §-ának a következő módosítását javasolja :

„32. § (1) Az [egyes körzetekre vonatkozó, a 29 . § (1) bekezdés szerinti ]
erdőtervrendeletben foglalt tervezési alapelvekre és elő írásokra vonatkozó [körzeti-]javaslatot
az erdészeti hatóság állítja össze . A javaslat kötelező tartalmi elemei különösen[Ennek
során] az erdei haszonvételek fels ő határának keretszámai, [között ]a véghasználati módok
szerint még tervezhető legnagyobb terület[re], az előhasználatok mértéke[ire] ; védett
természeti terület esetében az erd őszerkezet-átalakítás üteme[ére] és mértéke[ére], az egye s
faállománytípus-csoportok vágásérettségi szakaszai[ra], [az üzemmódok meghatározásána k
elveire, a körzetre jellemz ő általános és különös szabályok között az erdő látogatására, ]
valamint a vegetációs időszakra vonatkozó elő írások [a javaslat kötelező tartalmi elemei ] .

(2) A [területileg] körzet szerint illetékes erdészeti hatóság a [körzeti-]javaslat
kidolgozása során az érintett erd őgazdálkodók, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkez ő ,	 az
e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott [társ]hatóságok (e§
alkalmazásában a továbbiakban: hatóságok), a védett természeti területek természetvédelm i
kezeléséért felelő s szerv, a körzet területén található helyi önkormányzatok, az erdészeti vag y
természetvédelmi célra alakult civil szervezetek bevonásával egyeztető tárgyalást tart .

(3) Az egyeztető [(2) bekezdés szerinti] tárgyalásról az érintett erdőgazdálkodókat,
[társ]hatóságokat , [természetvédelmi kezelőt,] a	 védett	 természeti	 területek
természetvédelmi kezeléséért felelő s szervet,önkormányzatokat értesíteni kell, [illetve]
továbbá annak tárgyáról, id őpontjáról és helyszínéről hirdetményi úton is tájékoztatást kel l
adni az érintett önkormányzatok hirdető tábláj án .

(4) Az egyeztető tárgyaláson [a] résztvevők [által adott] erdei életközösséggel, annak
fenntartható használatával,	 védelmével kapcsolatosjavaslat[okat]ait, amennyiben nem
ütköznek jogszabályba , [vagy egyéb terv elő írásaiba,] továbbá nem akadályozzák a
fenntartható erdőgazdálkodást, az erdészeti hatóság beépíti a [körzeti-]javaslatba .

(5) Az erdészeti hatóság a javaslatot felterjeszti a[z erdőgazdálkodásért felelős]
miniszternek .

(6) A felterjesztés[ben rögzíteni]nek	 tartalmaznia kell az egyeztetések tényét ,
időpontját, az egyeztetés ellenére fennmaradt véleményeltérést, a képviselt álláspontokat é s
azok indokait . ”

20. Az egységes javaslat 35 . §-ának a következő módosítását javasolja :

„35 . § (1) A körzeti erdő tervezés megkezdésének id őpontjáról, lefolyásáról az érintett
erdőgazdálkodókat, az	 e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott
[társ]hatóságokat (e § alkalmazásában a továbbiakban: hatóságok), a védett természeti
területek természetvédelmi kezeléséért felel ős szervet, a körzet területén található helyi
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önkormányzatokat [,] értesíteni kell, és arról hirdetményi úton is tájékoztatást kell adni . [Az
értesítés a 32 . § (3) bekezdés szerinti értesítéssel együttesen is megküldhet ő . ]

(2) Az érintett erdőgazdálkodók, [társ] hatóságok, a védett természeti területek
természetvédelmi kezeléséért felelős szerv, a körzet területén található helyi önkormányzatok,
az erdészeti vagy természetvédelmi célra alakult civil szervezetek a körzeti erd őtervezés
megkezdésétől számított 45 napig az erdőgazdálkodással kapcsolatos írásos javaslatokat
tehetnek .

(3) A terepi felvételezést követően az erdészeti hatóság erdőrészlet szintű tárgyalást
[kötelező] tart[ani], amelyen az erd őgazdálkodó, az érintett [társ]hatóságok, a védett
természeti területek természetvédelmi kezeléséért felel ő s szerv[, valamint az erdészeti
hatóság vesz] vehet részt .

(4) Az erdőrészlet szintű tárgyalások lezárását követően a körzet egészére vagy annak
egy részére vonatkozóan az erdészeti hatóság a (2) bekezdés szerinti javaslatot benyújtók [civi l
szervezetek, a természetvédelmi kezelésért felel ős szerv, az önkormányzat], valamint a
lakosság bevonásával egyeztető tárgyalást tart . Az erdészeti hatóság az egyeztető tárgyaláson
tájékoztatást ad a körzet vagy körzetrész [jelenlegi] természetbeni állapotáról, a következ ő
időszak erdőgazdálkodási lehető ségeiről és korlátairól, valamint meghallgatja és mérlegeli a z
ezzel kapcsolatban elhangzott észrevételeket, véleményeket .

(5) A körzeti erdőtervezés befejezésekor az erdészeti hatóság záró tárgyalást tart . A
záró tárgyalásról az érintett erdőgazdálkodókat, [társ]hatóságokat, a körzet területén található
helyi önkormányzatokat, a	 védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős
szervet értesíteni kell . "

22. Az egységes javaslat 41 . § (4) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja :

„(4) Az erdészeti hatóság az erd őgazdálkodási tevékenységeket feltételhez köti,
korlátozza, súlyos vagy ismételt jogsértés esetén megtiltja, amennyiben

a) az erdőgazdálkodó gazdálkodása során e törvényben és az e törvény végrehajtására
kiadott jogszabályban elő írt szabályokat megszegte ,

b) az erdő állapotában korábban előre nem látható esemény következett be, vagy
c) a védett természeti területen a védelmi célok megváltozását eredményez ő , illetve

azokat veszélyeztető , korábban előre nem látható esemény következett be . ”

23. Az egységes javaslat 41 . § (11) bekezdésének a következ ő módosításá t
javasolja :

„(11) A természetvédelmi hatóság a bejelentés kézhezvételét ől számított 15 napo n
belül, a 100 erdőrészletnél vagy 500 hektárnál nagyobb területet érint ő bejelentés esetén 3 0
napon belül a bejelentett erdőgazdálkodási tevékenység feltételhez kötését, korlátozását ,
tiltását kezdeményezheti az erdészeti hatóságnál, h a

a) az erdő állapotában korábban előre nem látható esemény következett be[ ;] vagy
b) a védett természeti területen a védelmi célok megváltozását eredményez ő , illetve

azokat veszélyeztető , korábban el őre nem látható esemény következett be .”
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24. Az egységes javaslat 43 . §-ának a következő módosítását javasolja :

„43 . § (1) Az erdőgazdálkodási tevékenységek közül a nyilvánosság biztosítás a
szempontjából jelent ős tevékenységnek min ősül :

a) az erdészeti magánút létesítése, bővítése ,
b) védelmi és közjóléti els ődleges rendeltetésű erdőben az erdőterv módosításji

kérelem],
c) védelmi és közjóléti, valamint az állam kizárólagos tulajdonában álló gazdaság i

elsődleges rendeltetésű erdőben a növedékfokozó gyérítés, a tarvágás, a fokozato s
felújítóvágás, az egészségügyi fakitermelés[,] és a szálaló vágás .

(2) Az erdészeti hatóság köteles
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja esetén a tevékenység engedélyezése, illetvea

módosítás iránti kérelem beérkezését követő 8 munkanapon belü l
b) az (1) bekezdés c) pontja esetén a körzeti erd őterv elkészítését követően 30 napon

belül[,]

az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott tájékoztatást a
honlapján közzétenni . A tájékoztatás közzétételét követő 8 napon belül bárki írásos észrevételt
tehet a honlapon keresztül .

(3) Az erdészeti hatóság közmeghallgatást tart, ha :
a) a[z (1)] ( bekezdés [a)-b) pontja] szerinti tájékoztatás [közzétételét követő 8 napon
belül beérkező kérelem] kapcsán tett észrevételek alapján azt indokoltnak tartja, vagy
b) elvégzett erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben szükségesnek látja az adot t
térségben a fenntartható erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatban a nyilvánosság
véleményének megismerését . ”

25. Az egységes javaslat 45 . § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

(3) Az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtelepítési-kivitelezési terv 5 év[ig
érvényesre	 szól .

27. Az egységes javaslat 60 . § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

„60 . § (1) Az erdőben – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –, illetve az erd ővel
közvetlenül határos vadászterületen

a) az erdő biológiai sokféleségének megőrzését, az erdei életközösség tagjainak
fennmaradását ,

b) az erdő talajának épségét ,
c) az erdősítés állapotát,
d) az erdő faállományának termőhelye szerint várható mennyiségi és minőségi

fejlődését veszélyeztető , [valamint] vagy
e) az erdő felújulását, természetes felújítását

akadályozó létszámú és fajösszetételű vadászható vadállomány nem tartható fenn .”
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28. Az egységes javaslat 67 . § (1) és (2) bekezdésének a következ ő módosításá t
javasolja :

„67. § (1) Fokozott tűzveszély esetén a miniszter határozatban — a katasztrófák ellen i
védekezésért felelő s miniszterrel való egyeztetés mellett — az ország egészére vag y
meghatározott területén lévő erdőre, valamint az erd ő határától számított kétszáz métere n
belüli területre — átmeneti id őre — általános tűzgyújtási tilalmat rendelhet el . A tűzgyújtás i
tilalom elrendeléséről és annak feloldásáról szóló határozatot az erdészeti hatóság és a[z
erdészeti igazgatásért felelős] miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint két
országos napilapban, a köz-szolgálati televízióban és rádióban kell közölni . A határozat
közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül .

(2) Megye, kistérség vagy település területére kiterjed ő fokozott tűzveszély esetén —
indokolt esetben, átmeneti id őre — a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a főváros
területén a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság egyetértésével vagy javaslatára az erdészeti
hatóság is rendelhet el tűzgyújtási tilalmat . A tilalom elrendelésérő l és annak feloldásáról szóló
határozatot az erdészeti hatóság és a[z erdészeti igazgatásért felelős] miniszter által vezetett
minisztérium honlapján, valamint két országos napilapban, a közszolgálati televízióban és
rádióban kell közölni . A határozat közlése id őpontjának az els ő közzététel időpontja minősül .

29. Az egységes javaslat 69 . § (5)-(7) bekezdésének a következő módosításá t
javasolja :

„(5) A földalatti gomba fajok az erdőgazdálkodó engedélyével, az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban el ő írtak szerint gyűjthetőek .

[(5)] Q6) Az erdei életközösség védett fajai fennmaradásának és fejl ődésének biztosítása
érdekében az erdészeti hatóság — hivatalból vagy a természetvédelmi hatóság megkeresés e
alapján — korlátozza vagy megtiltja erd őben a cserjék kitermelését, az elhalt, fekvő fa és gally,
valamint élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtését .

[(6)] (7) Az erdőgazdálkodó köteles tűrni — ha jogszabály másként nem rendelkezik —
az egyéni szükségletet meg nem haladó gomba, vadgyümölcs, gyógynövény állami erdőben
való gyűjtését .

[(7) A földalatti gomba fajok az erdőgazdálkodó engedélyével, a külön
jogszabályban el ő írtak szerint gyűjthetőek.]”

31. Az egységes javaslat 93. (6) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja :

„(6) Turista útvonalat jól láthatóan, az [külön] e törvény végrehajtására kiadott
jogszabály szerint[i formában készített és nyilvántartott] jelzéssel kell megjelölni és nyilván
kell tartani . ”

32. Az egységes javaslat 102 . §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki :

„Bejelentési kötelezettség”
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33. Az egységes javaslat 106. § (1) bekezdésének a következ ő módosításá t
javasolja :

„106. (1) Ha az erd őgazdálkodó illetőleg — erdőgazdálkodó hiányában — az erdő
tulajdonosa az erdészeti hatóság felszólítása ellenére nem tesz eleget e törvény szerinti
erdőgazdálkodási kötelezettségének, és ezáltal az erdő fennmaradását vagy fejlődését
veszélyezteti, a szükséges erdőgazdálkodási tevékenységeket az erdészeti hatóság az
erdőgazdálkodó, ennek hiányában [vagy fizetésképtelensége esetén] a tulajdonos költségére
elrendeli és elvégezteti . Amennyiben az elrendelt erd őgazdálkodási tevékenység költségei a z
erdőgazdálkodóval szemben vezetett végrehajtási eljárásban sem térülnek meg, a tulajdono s
köteles a költségeket megtéríteni .

34. Az egységes javaslat 108.

	

(1) bekezdésének a következ ő módosításá t
javasolja :

„108. § (1) Erdővédelmi bírságot köteles fizetni, ak i
a) a 61 . § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt elő írásokat megsérti;
b) a 61 . § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt előírásokat megsérti ;
c) a 61 . (1) bekezdésének c) pontjában foglalt el ő írásokat megsérti ;
d) az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott f a

kitermelésére vonatkozó elő írásokat megsérti ;
e) a 61 . § (2) bekezdésében foglalt elő írásokat megsérti ;
f) a 63 § (2) és (3) bekezdésében foglalt elő írásokat megsérti ;
g) a 68 . § b), d) j) pontjaiban meghatározott erdei haszonvételeket jogosulatlanul vagy

a megengedett mértéket meghaladóan gyakorolja vagy az erdei haszonvételek gyakorlásána k
[külön jogszabály szerinti] feltételeit megsérti ;

h) a 65 . § (1), (2), (5) bekezdésében, a 66 .

	

(1) bekezdésében, a 67. § (1), (2), (3)
bekezdésében foglalt elő írásokat megsérti ;

i) a 91 . § (1) bekezdés b) pontjában, a 91 . § (4) bekezdés b) pontjában, a 91 . § (5)
bekezdésében, valamint a 92 . § (1) bekezdésében foglalt el ő írásokat megsérti;

j) a 91 . § (4) bekezdés a) pontjában foglalt elő írásokat megsérti;
k) a 93 . (1) bekezdésben foglalt el ő írásokat megsérti ;
1) a 93 . § (2) bekezdésben foglalt elő írásokat megsérti ;
m) erdőt vagy erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló, erdőművelési ágban

nyilvántartott földterületet engedély nélkül vagy engedélytő l eltérően vesz igénybe .

35. Az egységes javaslat 112 . (2) bekezdésének 23 . pontja a következők szerint
módosul :

„23 . a közjóléti létesítmények nyilvántartásának és a közjóléti fejlesztési terve k
készítésének részletes szabályait ;”
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38. Az egységes javaslat 112. § (10) bekezdésének a következő módosítását
javasolja :

„(10) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a turizmusért felel ős miniszterrel, a
természetvédelemért felel ős miniszterrel, valamint a sportpolitikáért felelős miniszterrel
együttes rendeletben határozza meg a turista útjelzések és tájékoztató táblák [tervezésének és
kivitelezésének] elkészítésének és elhelyezésének, valamint a jelzett turista útvonalak
nyilvántartásának részletes [feltételeit] szabályait . ”

39. Az egységes javaslat 113 . § (15) és (16) bekezdésének a következ ő módosítását
javasolja :

„(15) A védett természeti területnek nem minősülő, külön jogszabály szerinti Natura
2000 területeken található erdőre, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgál ó
földterületekre vonatkozó üzemtervi előírásokat az erdészeti hatóság a [nemzeti park
igazgatóság] védett természeti 	 területek természetvédelmi kezeléséért 	 felelő s	 szerv
közreműködése mellett, e törvény hatálybalépésétől számított 1 éven belül felülvizsgálja és az
európai közösségi jelentő ségű természetvédelmi rendeltetésű területekre vonatkozó külön
jogszabálynak megfelel ően szükség szerint módosítja .

(16) Az erdészeti hatóság (15) bekezdés szerinti eljárásához szükséges adatoka t
valamennyi hatóság, valamint állami[-,] és önkormányzati szervezet köteles az erdészet i
hatóság rendelkezésére bocsátani . ”

Indokolás : Lásd a T/6934/142/1 ., 4., 7-9 ., 12-13., 19-20., 22., 29,
31-35., 37-39. sz. módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja

2. Az Előterjesztő az egységes javaslat következő nyelvhelyességi pontosításá t
javasolja :

2. Az egységes javaslat 5 . § 10. pontjának a következ ő módosítását javasolja :

„10 . erdősítés: az erdőfelújítás, erdőtelepítés munkái a talaj-előkészítéstő l a
csemeteültetés, magvetés, dugványozás, pótlás erdészeti hatóság által történ ő befejezetté
nyilvánításáig ; ”

5. Az egységes javaslat 8 . § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

„(8) Az optimális állami birtokszerkezet kialakítása során végrehajtott
birtokösszevonási célú önkéntes földcsere továbbá csere esetén[,] a védelmi és közjólét i
elsődleges rendeltetésű erdők állami tulajdonba kerülését előnyben kell részesíteni .”
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6. Az egységes javaslat 9 . (3) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja :

„(3) A vagyonkezelő a (4) bekezdés kivételével[,] az erdő hasznosítását harmadik
személynek nem engedheti át . ”

10. Az egységes javaslat 15 . (5) bekezdésének a következ ő módosítását javasolja :

„(5) Erdészeti magánút a közforgalom számára az erd őgazdálkodó [jóváhagyása
alapján] egyetértésével és az erdészeti hatóság engedélyével nyitható meg . ”

11. Az egységes javaslat 16 . §-ának (8) bekezdésének a következ ő módosítását
javasolja :

„(8) Természetben összefügg őnek kell tekinteni azt az erd őt, amelyet közút, vasút ,
folyó vagy más, erdőnek nem minő sülő terület nem szakít meg .”

17. Az egységes javaslat 26. §-ának a következő módosítását javasolja :

Gazdasági rendeltetések az alábbiak :
a) faanyagtermel ő : a faanyagtermelést szolgáló erdő ;
b) szaporítóanyag-termelő : a szaporítóanyag-termelést szolgáló erdő ;
c) vadaskert : az intenzív vadgazdálkodásra kijelölt bekerített erdő .
d) földalatti gomba termelő : földalatti gomba termelését szolgáló erdő .

18. Az egységes javaslat 29. § (4) bekezdésének módosítását javasolja :

„(4) Azö[Ö]nerdősülés az engedély nélkül vagy az engedélyt ő l eltérően telepített, d e
fennmaradásra engedélyezett erd ő üzemmódját a tulajdonos javaslatának ismeretében a z

erdészeti hatóság állapítja meg . ”

30 Az egységes javaslat 71 . §-ának (1) bekezdése a következ ők szerint módosul :

„71 . § (1) A fakitermelés módja lehet :
a) a fiatal erdő nevelése, megfelelő fejlődése céljából végzett fakitermelés, az erdősíté s

befejezését követő [át ]öt éven belül befejezett ápolás, ezt követően tisztítás (ápoló- é s
tisztítóvágás) ;”

Indokolás : Lásd a T/6934/142/2 ., 5., 6., 10., 11 ., 17-18., 30. sz .
módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz . támogatja
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3. Az Előterjesztő az egységes javaslat következő szerkezeti és tartalmi pontosítását
javasolja :

3. Az Előterjesztő az egységes javaslat 7. § (4) bekezdését az alábbi d) ponttal
javasolja kiegészíteni :

„d) az (1) bekezdés d) pontja szerinti természetességi állapotú erdő az (1) bekezdés e) -
f) pontja szerinti természetességi állapotú erd ővé alakul . ”

15. Az Előterjesztő az egységes javaslat 24 . § (2) bekezdésének a következ ő
kiegészítését javasolja :

„p) erdészeti arborétum : olyan élőfa gyűjtemény, amely nem tartozik az arborétumokat
meghatározó, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály hatálya alá ”

16. Az Előterjesztő az egységes javaslat a 24. § (5) bekezdése helyébe új
rendelkezés felvételét javasolja :

„[(5) A nem védett természeti területen lév ő Natura 2000 erd ők esetében a körzet i
erdőtervek elkészítése és az erd őtervek elfogadása vagy a rendeltetés megállapítása sorá n
az adott erd őrészlet természetességi állapota és konkrét közösségi célok ismeretébe n
Natura 2000 rendeltetést els ődleges rendeltetésként, vagy további rendeltetésként kel l
megállapítani. ]

(5) A nem védett Natura 2000 erdők esetében a körzeti erd őterv készítése és az
erdőtervek elfogadása esetén kerül megállapításra az adott erd őrészlet természetbeni állapota
és a konkrét közösségi célok ismeretében, hogy a Natura 2000 erd ő a meglévő elsődleges
rendeltetés mellett további, vagy els ődleges rendeltetésként kerül meghatározásra . ”

21 . Az Előterjesztő az egységes javaslat 36-40 §-ainak alábbi szerkezeti és tartalm i
módosítását javasolja :

„36.$

(1) Az erdőgazdálkodás fenntarthatóságának folyamatos biztosítása érdekében a z
erdészeti hatóság a körzeti erdőterv készítésekor az adott körzetre vonatkozó hozamvizsgálatot
végez .

(2) A körzeti erdőterv készítésekor végzett hozamvizsgálat eredményét ől függően aze
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott esetben az erdészeti ha-tóság a
fahasználati lehetőségek korlátozását – els ősorban az állami területeken – rendelheti el .
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Közjóléti erdőtervezés és nyilvántartá s

[36 . §] 37.&

(1) Erdőben és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen
elhelyezett közjóléti létesítményekr ő l az erdészeti hatóság nyilvántartást vezet .

(2) Az erdő[ben]k és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgál ó
földterületek közjóléti funkciójának fejlesztése és összehangolása érdekében erd őtervezési
körzetenként közjóléti fejlesztési tervet kell készíteni .

Az Országos Erdőállomány Adattár

[37 . §] 38.&

(1) Az erdők nyilvántartása, az erd őgazdálkodás kiszámítható működése és országos
szintű szabályozása érdekében a miniszter Adattárat m űködtet .

(2) Az Adattár az alábbi adatokat tartalmazza :
a) az erdőgazdálkodó erd őgazdálkodói kódját ;
b) az erdőgazdálkodás során betartandó, az erdészeti hatóság határozatában

megállapított
ba) általános,
bb) az átalakító és szálaló üzemmódban lévő erdők átalakítási vagy szálalási terveiben

foglalt, valamint
bc) a védett természeti és a Natura 2000 területeken lévő erdőkben alkalmazand ó

különös elő írásokat ;
c) a 33 . § (2) bekezdése szerinti, a körzeti erd őtervben megállapított adatokat ;
d) a jóváhagyott erdő telepítési-kivitelezési tervek adatait ;
e) a 41 . § szerint bejelentett egyes erdőgazdálkodási tevékenységek adatait ;
f) az erdőben elvégzett egyes erdőgazdálkodási tevékenységek adatait;
g) az erdő faállományának mennyiségében és min őségében bekövetkezett változásokat ;
h) az erdészeti és közjóléti létesítmények adatait .

(3) Az Adattárban erd őként kell nyilvántartani :

a) az e törvény hatálybalépésekor az Adattárban erd őként nyilvántartott területet ,
b) az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágban nyilvántartott területet,
c) a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti faállományt ,
d) az idő legesen igénybevett erdő területét,
e) a 6 méternél kisebb átlagos szélességű nyiladékot és tűzpásztát .
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[38.§]39. §

(1) Az erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggő tervezés, irányítás, ellenőrzés é s
tájékoztatás az Adattár adatainak felhasználásával történik .

(2) Az Adattár adatai országosan vezetettek és nyilvánosak, és azokból az e törvén y
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint — elektronikus úton is — telje s
vagy szemle másolat adható .

(3) A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felel ős szerv részére, a
működési területükön fekv ő védett és Natura 2000 területek Adattárban szereplő adataihoz
történő elektronikus hozzáférést az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglalta k
szerint biztosítani kell .

Az erdőterv

[39 . §] 40.§

(1) A körzeti erdőterv alapján az erdőgazdálkodó jogait és kötelezettségeit az erdészeti
hatóság erdőterv határozatban (a továbbiakban : erdőterv), hivatalból állapítja meg .

(2) Amennyiben az erdő rendeltetésében, állapotában bekövetkezett, a körzeti erd ő terv
elkészítésekor előre nem látott változás ezt indokolja, az erdészeti hatóság a tudomásszerzés t
követően hivatalból indított eljárás során határozatban dönt az erd őterv módosításáról .

(3) Amennyiben a gazdálkodási viszonyokban bekövetkezett, a körzeti erdőterv
elkészítésekor előre nem látott változás ezt indokolja, az erdészeti hatóság az erd őgazdálkodó
kérelmére indított eljárásban dönt az erdőterv módosításáról .

(4) Az erdőtervben az egyes erd őrészletekre határozattal meghatározott fahasználat i
lehetőségek, felújítási kötelezettségek az adott erdőrészlet mindenkori erdőgazdálkodóját
jogosítják és kötelezik . "

26. Az Előterjesztő az egységes javaslat 47 .

	

(4) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

„(4) Fásítás és szabad rendelkezésű erdő telepítésének bejelentése helyett a telepít ő , az
e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint kérelmezheti az erdészeti
hatóságtól a telepítés engedélyezését . Az engedély 5 évre szól . ”

36. Az Előterjesztő az egységes javaslat 112 . §-ának (2) bekezdését a következő 25.
ponttal egészíti ki :

	 az	 erdőgazdálkodói	 tevékenység	 nyilvánossága	 biztosításának	 részletes
szabályait ."
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37. Az Előterjesztő az egységes javaslat 112. §-a (3) bekezdés 2 . pontjának a
következő módosítását javasolja :

„2. [a körzeti szintű erdőgazdálkodási és tervezési szabályokat] az erdőtervrendelet
előkészítésének részletes szabályait és az erd ő tervrendelet elő írásait ;”

Indokolás : Lásd a T/6934/142/3., 15., 16., 21., 26., 36-37 . sz .
módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatj a

4. Dr. Orosz Sándor képviselő az egységes javaslat 29. § (6) bekezdésének a

következő módosítását javasolja :

„(6) Az üzemmód módosításakor az erdészeti hatóságnak mérlegelnie kell az erdei

életközösségben illetve közvetlen környezetében az üzemmódváltás hatását . Az üzem-mó d

megváltoztatását az erdőgazdálkodó,	 védett természeti terület esetében a természetvédelm i

kezelésért felelős szerv természetvédelmi indokból, az e törvény végrehajtására kiadot t

jogszabályban foglaltak szerint kérelmezheti, 	 illetve kezdeményezheti . ”

Indokolás : Lásd a T/6934/141. sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egye t

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2009 . április 27 .

Dr. Csiha Judit s.k. ,
az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi

bizottság elnöke
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