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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság : Mezőgazdasági bizottság

Módosító javaslat

Módosítópont sorszáma : I.

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 erdővé minősíti az erdőt, ha annak faállomány a
termőhelyi okok miatt természetes módon alacsony záródásban — ligetesen, vagy fás, illetv e
fátlan területrészek 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 megkezdés e
előtti állapotot, illetve a termőhelyi jellemzőket veszi alapul .

6/B. § (1) Az erdészeti hatóság a tulajdonos hozzájárulásával az erd őgazdálkodó kérelmére, a z
erdő rendeltetéseivel, üzemmódjával, valamint az erd ő közérdekű korlátozásaival összhangban
— a véghasználat megkezdése és az erd őfelújítás befejezetté nyilvánítása közötti időszak
kivételével — erdőgazdálkodási, közjóléti [vagy] védelmi vagy vadgazdálkodásiokból
engedélyezheti a vágásos üzemmódú erd ő termőhelyi viszonyoknak megfelel ő záródásnál
alacsonyabb, de legalább ötven százalékos záródással való kialakítását és fenntartását ( a
továbbiakban : felnyitott erd ő), 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 hatóság
a) a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére természetvédelmi okból, vag y
b) árvízvédelmi rendeltetés ű erdő esetében a vízügyi hatóság kezdeményezésér e

árvízvédelmi célból
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előírhatja a term őhelyi viszonyoknak megfelel ő záródásnál alacsonyabb záródású erdő
felnyitott erdőként való további fenntartását . Az erdészeti hatóság a kötelezést visszavonja, h a
annak indokoltsága megszűnik .

(3) Ha
a) az (1) bekezdés szerinti engedély visszavonásra kerül, vagy az engedély határozot t

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

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

Módosítópont sorszáma : 2.

A javaslat érintett rendelkezése : i8 . §

Módosítás jellege: módosítás

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

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

különös szabálya i

20. § (1) Erdőnek minősülő , közös tulajdonban álló föld esetében a használati megosztásról szól ó
megállapodásban a használati rend meghatározása során több tulajdonostárs tulajdon i
hányadának megfelelő mértékű terület – a Fétv . 71 . § (2a) bekezdésében foglaltak mellett – akko r
is kijelölhető egyben, ha azt az érintett tulajdonostársak a 20/A . § (3) bekezdésében foglalt társul t
erdőgazdálkodás 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 ké t
darab, egyenként legalább] átlagosan 30 méternél keskenyebb, vagyegy hektárnál kisebb
kiterjedésű földterület kialakulását eredményező használati rend nem alakítható ki .

(3) Erdőnek minősülő föld használati megosztását eredményező használati rend az erdőnek
minősülő földet érintően a Fétv . 71 . $ (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével csaka
tulajdonostársak egyöntetű hozzájárulása mellett módosítható .

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 erd őgazdálkodási egység) használatára, illetv e
használatba adására annak további területi megbontása nélkül, egységesen kerülhet sor .

(2) Ha az önálló erdőgazdálkodási egység területe nem egyezik meg az érintett erdőrészletek ,
illetve egyéb részletek Adattárban nyilvántartott területével, akkor a földhasználati jogosultsá g
megszerzőjének a használati jogosultság erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele céljából az
erdészeti hatóság részére történő bejelentésekor az e törvényben foglaltak szerint kérelmezni e
kell az érintett erdőrészletek, illetve egyéb részletek önálló erdőgazdálkodási egység határai
mentén történő megosztását az Adattárban. A földhasználati jogosultságnak az erd őgazdálkodó i
nyilvántartásba való bejegyzésére csak a szükséges megosztásokat követ ően kerülhet sor .



(3) Ha a közös tulajdonban álló önálló erdőgazdálkodási egységet a tulajdonostársa k
többlethasználati megállapodás vagy földhasználati szerz ődés útján nem adják egy személy
használatába, akkor azon

a) erdőbirtokossági társulat alapításával vag y
b) erdőkezelésbe adás útján

társult erdőgazdálkodást kötelesek folytatni .

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

20/B. § (1) Az önálló erd őgazdálkodási egység használatának egy személy részére történő
átadására az erdei haszonvételek csak egy részének gyakorlására kiterjed ően 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 egység további használója haszonvételi joggyakorlónak min ősül .

(2) Erdőnek minősülő föld haszonvételi joggyakorlására vonatkozó szerz ődés 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 foglalt erdei haszonvétel kivételével — gyakorlására irányuló jogot a használatba adó
a saját részére visszatart. Ha az érintett haszonvétel gyakorlására irányuló tevékenységet csak a z
erdőgazdálkodó végezheti, akkor azt a tulajdonos nevében és javára, illetve költségviselése
mellett az erdőgazdálkodó hajtja végre .

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

(2) Haszonbérlet esetében a szerződő felek
a) a haszonbérleti díj fizetési időszakonként egy évnél hosszabb id őszakot i s

meghatározhatnak ,
b) a haszonbérleti díjfizetési időszakra járó haszonbér megfizetésére a haszonbérlet i

díjfizetési időszak lejártát megelőző időpontot, illetve elő legfizetést is kiköthetnek ,
c) a használat fejében az erd őgazdálkodás eredményétől függő, változó összegű

ellentételezésről is megállapodhatnak .

20/D. § (1) A használatba adó azonnali hatállyal felmondhatja a többlethasználati megállapodás t
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 többlethasználat i
megállapodás vagy földhasználati szerz ődés felmondása igazoltan folyamatban van, akkor a
tulajdonos, vagy az érintett tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított 25 %-a kérelmére
az erdészeti hatóság az erd őgazdálkodó haszonvételi jogosultságát átmeneti id őszakra
korlátozza . Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó haszonvételi jogosultságának korlátozásá t
visszavonja, ha a szerződés nem került felmondásra .

(3)A 218. § (7) bekezdésében, vagy a Fétv . 74. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a tulajdono s
javára letétbe helyezett összeget, ha annak jogosultja azért a letétbe helyezést követő ötödik
naptári év végéig nem jelentkezik, az érintett erd ő fenntartására, fejlesztésére kell fordítani .

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

(2) Ha a (1) bekezdésben meghatározott felszólítás nem vezet eredményre, akkor az erd őnek
minősülő föld az erdészeti hatóság határozata alapján erdőkezelő 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 köteles együttműködni az erdőkezelővel .

(3) Az erdészeti hatóság határozatával létrejött erdőkezelési jogviszony időtartama 5 év, kivéve ,
ha a tulajdonostársak a határozat joger őre emelkedését követően a használati megosztásról
megállapodnak, és az annak megfelel ő földhasználat az erdőgazdálkodói nyilvántartásba
bejegyzésre kerül . Ez esetben az erdészeti hatóság határozatával létrejött erdőkezelési jogviszony
megszűnik."

Indokolás

1. Mezőgazdasági területtel határos erdőterületek vonatkozásában a mezőgazdasági vadká r
megelőzése vagy vadászat biztonsága érdekében indokolt a lehet őség biztosítása.

2. Erdők esetében az osztatlan közös tulajdon megszűnésére piaci alapú birtokkoncentráció útjá n
kerülhet sor, ami hosszú évtizedekig is eltarthat. Az erdő tulajdonosi szándékok szerint i
hasznosítására ebben az időszakban is lehetőséget kell biztosítani . Ha ehhez a tulajdonos i
közösségen belül nincs meg a kellő összhang, akkor a hasznosításra csak úgy van mód, ha a
földforgalmi szabályozás szerinti használati megosztást erdő esetében is lehetővé tesszük. Ennek
két módon indokolt határt szabni . A törvény legfeljebb olyan önálló erd őgazdálkodási egysé g
kialakítására adjon lehetőséget, amely terület önálló földrészletként is kialakítható lenne (lásd Evt .
86 . §) . Emellett indokolt még elejét venni a használati rend gyakori módosításának . A
törvénytervezetben foglalt további korlátozás viszont, miszerint egy földrészleten belül csak ké t
önálló erdőgazdálkodási egység alakítható ki, szükségtelenül akadályozza a hasznosítást.
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