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Az Országgyű lés
Mezőgazdasági bizottsága

Iromány száma : T/14461/

Benyújtás dátuma: 2017 . április 11 .

Címzett Kövér László, az Országgyű lés elnöke
BenyAtó: Font Sándor elnö k

kz Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága – a HHSZ . 45 . § (5) bekezdése alapján – az erdőrő l, az
/7 erdő védelmérő l és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 . évi XXXVII . törvény és egyéb kapcsolódó

I törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz (T/14461 . szám) a mellékelt, részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő .

Módosítópont sorszáma: 1 .
Törvényjavaslat érintett rendelkezése : 4. § (2) bekezdés – Evt. 6/B. § (1) bekezdé s
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 faállománya termőhelyi
okok miatt természetes módon alacsony záródásban – ligetesen, vagy fás, illetve 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 megkezdése el őtti állapotot, illetve
a termőhelyi jellemzőket veszi alapul .

6/B . § (1) Az erdészeti hatóság a tulajdonos hozzájárulásával az erdőgazdálkodó kérelmére, az erdő
rendeltetéseivel, üzemmódjával, valamint az erdő közérdekű korlátozásaival összhangban – a
véghasználat megkezdése és az erdőfelújítás befejezetté nyilvánítása közötti id őszak kivételével –
erdőgazdálkodási, közjóléti, [vagy] védelmi vagy vadgazdálkodási okból engedélyezheti a vágásos
üzemmódú erdő termőhelyi viszonyoknak megfelelő záródásnál alacsonyabb, de legalább ötven
százalékos záródással való kialakítását és fenntartását (a továbbiakban: felnyitott erdő), amennyiben
az az erdő fenntartását, felújítását jelentősen nem akadályozza. Az erdészeti hatóság az engedélyt
visszavonja, ha az engedély alapjául szolgáló ok már nem áll fenn.

(2) Az erdészeti hatósá g
a) a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére természetvédelmi okból, vag y
b) árvízvédelmi rendeltetésű erdő esetében a vízügyi hatóság kezdeményezésére árvízvédelmi célbó l
előírhatja a termőhelyi viszonyoknak megfelel ő záródásnál alacsonyabb záródású erdő felnyitot t
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erdőként való további fenntartását . Az erdészeti hatóság a kötelezést visszavonja, ha annak
indokoltsága megsz űnik .

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

Módosítópont sorszáma : 2 .
Törvényjavaslat érintett rendelkezése : 6 . § (2) bekezdés – Evt. 8 . § (9) bekezdés
Módosítás jellege : módosítás

(2) Az Evt . 8 . § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 8 . § a következ ő (10) és (11 )
bekezdéssel egészül ki :

„(9) Az osztatlan közös tulajdonú erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló
földterület állami tulajdonban lévő hányadának a használatára, hasznosítására, – a (10) bekezdésbe n
foglalt kivétellel – a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonra vonatkozó általános szabályökat kel l
alkalmazni azzal, hogy

a) ha az érintett földrészlet 100 %-os állami tulajdonba vétele nem cél, akkor az "államot illető
tulajdoni hányadot értékesíteni kell, valamint

b) a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a hasznosítás során a tulajdonostárs erd őgazdálkodó által i
használat biztosítását köteles el őnyben részesíteni .

(10) Az osztatlan közös, részben állami tulajdonban álló erdőre, illetve erdőgazdálkodási
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületre vonatkozóan nyilvános pályáztatás mell őzésével
köthető haszonbérleti szerz ődés a 20/A . § (3) bekezdésének, illetve a mez ő- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013 . évi CXXII . törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013 . évi CCXII. törvény (a továbbiakban : Fétv.) 71 . (la) bekezdésének
alkalmazása esetén . A használatba adásra ebben az esetben az e törvényben foglalt eltérésekkel a
Fétv. közös tulajdonban álló földek használatára vonatkozó szabályait kell alkalmazni .

(11) E §-ban fogláltak alkalmazása tekintetében természetben összefüggőnek kell tekinteni azt az
erdőt, amelyet közút, vasút, folyó vagy más, erd őnek vagy fátlan állapotban tartott erd őnek nem
minősülő terület nem szakít meg ."

Módosítópont sorszáma : 3 . -
Törvényjavaslat érintett rendelkezése : 8. – Evt. 10 . § (1) bekezdés
Módosítás jellege : módosítás

Az Evt. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„10. § (1) Az egyes erdőtervezési körzetekben a 7 . § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerint i
természetességi állapotú, az állam 100%-os tulajdonában álló, Natura 2000 [rendeltetésű], [illetve ]
természetvédelmi, talajvédelmi, tájképvédelmi, vagy közjóléti els ődleges rendeltetésű erdők
területének az e törvény hatálybalépését követ ő
a) első körzeti erdőtervezést követ ően a hegy- vagy dombvidéki erd ők legalább egyötöd, síkvidék i
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erdők legalább egytized részén,
b) második körzeti erdőtervezést követően a hegy- vagy dombvidéki erd ők legalább egynegyed ,
síkvidéki erdők legalább egynyolcad részén ,
c) harmadik körzeti erdőtervezést követően a hegy- vagy dombvidéki erdők legalább egyharmad ,
síkvidéki erdők legalább egyhatod részén ,
örökerdő , faanyagtermelést nem szolgáló, vagy átmeneti üzemmódú erd őgazdálkodást kell folytatni .

(2) Az állam 100 %-os tulajdonában álló ,
a) természetvédelmi, Natura 2000, tájképvédelmi vagy közjóléti els ődleges rendeltetésű,
b) a 7. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerinti természetességi állapotú, é s
c) az erdő-felújítási kötelezettségre vonatkozó el őírást alapul véve természetes mageredet ű
erdőfelújításra alkalmas
erdőben – a (3) bekezdésben és a 73 . § (6) bekezdésben foglalt eset kivételével – tilos a tarvágás .

(3) Az erdészeti hatóság az erdőtervben vagy annak módosítása során lehet ővé teheti a tarvágást a (2 )
bekezdés szerinti erd őben, ha az
a) termőhelyi vagy erdővédelmi okból, vagy
b) a természetes újulat megőrzése – sarj eredetű felújítás esetén megtelepedése – érdekébe n
indokolt .

(4) Az állam 100 %-os tulajdonában álló erdőre, valamint erdőgazdálkodási tevékenységet
közvetlenül szolgáló földterületre vonatkozó természetvédelmi, vagy árvízvédelmi indokbó l
jogszabályban, vagy határozatban jogszerűen elrendelt korlátozás – e törvény eltérő rendelkezése
hiányában – kártalanítási igényt nem keletkeztet . "

Módosítópont sorszáma: 4 .
Törvényjavaslat érintett rendelkezése : 18. § - Evt. 20. §
Módosítás jellege : módosítás

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

„Az állam 100%-os tulajdonában nem álló erd őnek minősülő föld 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 tulajdoni hányadána k
megfelelő mértékű terület – a Fétv. 71 . § (2a) bekezdésében foglaltak mellett – akkor is kijelölhet ő
egyben, ha azt az érintett tulajdonostársak a 20/A . § (3) bekezdésében foglalt társult erdőgazdálkodá s
keretében egységesen kívánják használni, vagy azt egységesen többlethasználati megállapodással a z
egyik érintett tulajdonostárs használatába kívánják adni .

(2) Erdőnek minősülő földet magában foglaló földrészlet használati megosztásáról szóló
megállapodással a földrészleten található erdőnek minősülő föld tekintetében [legfeljebb két darab ,
egyenként legalább] átlagosan 30 méternél keskenyebb, vagy egy [hektár]hektárnál kisebb
kiterjedésű földterület kialakulását eredményező használati rend nem alakítható ki .

(3)Erdőnek minősülő föld használati megosztását eredményez ő használati rend az erdőnek minősülő
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földet érintően a Fétv . 71 . § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével csak a tulajdonostársa k

egyöntetű hozzájárulása mellett módosítható .

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

(2) Ha az önálló erdőgazdálkodási egység területe nem egyezik meg az érintett erd őrészletek, illetve
egyéb részletek Adattárban nyilvántartott területével, akkor a fóldhasználati jogosultsá g
megszerzőjének a használati jogosultság erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele céljából az erdészet i
hatóság részére történő bejelentésekor az e törvényben foglaltak szerint kérelmeznie kell az érintet t
erdőrészletek, illetve egyéb részletek önálló erd őgazdálkodási egység határai mentén történő
megosztását az Adattárban . A fóldhasználati jogosultságnak az erd őgazdálkodói nyilvántartásba való
bejegyzésére csak a szükséges megosztásokat követően kerülhet sor.

(3) Ha a közös tulajdonban álló önálló erdőgazdálkodási egységet a tulajdonostársak
többlethasználati megállapodás vagy földhasználati szerződés útján nem adják egy személy
használatába, akkor azon
a) erdőbirtokossági társulat alapításával vagy
b) erdőkezelésbe adás útján
társult erdőgazdálkodást kötelesek folytatni .

(4) A földrészleten található erdőnek minősülő föld egészére vonatkozó, a Fétv . 72. § (1 )
bekezdésében foglalt ajánlatban az ajánlattevő rendelkezhet arról, hogy az ajánlat részleges, d e
legalább a tulajdonosok tulajdoni hányad alapján számított többségének elfogadása esetén az ajánla t
a földrészletnek a Fétv . 72. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kialakított használati rendben
meghatározott, az ajánlatot elfogadó tulajdonostársak által használható részterületére is vonatkozik ,
amennyiben addig más fóldhasználati szerz ődés nem lép hatályba .

20/B . § (1) Az önálló erdőgazdálkodási egység használatának egy személy részére történ ő átadására
az erdei haszonvételek csak egy részének gyakorlására kiterjed ően is sor kerülhet . Ilyen esetben az
erdészeti hatóság az erdőgazdálkodói nyilvántartásban erd őgazdálkodóként 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 szerződés hatályosságához az
erdőgazdálkodó írásbeli hozzájárulása szükséges .

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

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

(2) Haszonbérlet esetében a szerz ődő felek
a) a haszonbérleti díjfizetési időszakonként egy évnél hosszabb időszakot is meghatározhatnak ,
b) a haszonbérleti díjfizetési id őszakra járó haszonbér megfizetésére a haszonbérleti díjfizetési
időszak lejártát megelőző időpontot, illetve elő legfizetést is kiköthetnek,
c) a használat fejében az erdőgazdálkodás eredményétő l függő , változó összegű ellentételezésrő l i s
megállapodhatnak .

20/D . § (1) A használatba adó azonnali hatállyal felmondhatja a többlethasználati megállapodást vag y
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 joger ősen korlátozta .

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

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

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

(2) Ha a (1) bekezdésben meghatározott felszólítás nem vezet eredményre, akkor az erdőnek
minősülő föld az erdészeti hatóság határozata alapján erdőkezelő kezelésébe kerül (a továbbiakban :
elrendelt erdőkezelés) . Az elrendelt erd őkezelésre 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 megosztásró l
megállapodnak, és az annak megfelel ő földhasználat az erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzésre
kerül . Ez esetben az erdészeti hatóság határozatával létrejött erdőkezelési jogviszony megsz űnik . "
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Módosítópont sorszáma: 5 .
Törvényjavaslat érintett rendelkezése : 20 . § (1) bekezdés — Evt . 23. § (2) bekezdés e) pont
Módosítás jellege : módosítás

(1) Az Evt . 22. §-a és 23 .§-a helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :

„22. § (1) A fenntartható erdőgazdálkodás hosszú távú célját, lehet őségeit, illetve korlátozásait —
egymással megfelelően összehangolva — az erdő rendeltetései határozzák meg .

(2) Az erdő rendeltetéseként a
a) 24. § (2) bekezdés szerinti védelmi ,
b) 25 . § szerinti közjóléti, é s
c) 26. szerinti gazdaság i
rendeltetések határozhatók meg.

23 . § (1) 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 erd ő rendeltetését
a) országos jelent őségű védett természeti terület esetén a védetté nyilvánító jogszabály alápján ,
b) erdei génrezervátum, árvízvédelmi, vadaspark és vadaskert rendeltetés esetén a hatáskörre l
rendelkező hatóság határozata alapján ,
c) honvédelmi rendeltetés esetén a honvédelemért felel ős miniszter által vezetett minisztériumma l
kötött vagyonkezelő i szerződés alapján ,
d) határrendészeti rendeltetés esetén a rendészetért felelős miniszter kijelölése alapján ,
e), Natura 2000 rendeltetés esetén az európai közösségi jelent őségű természetvédelmi rendeltetés ű
területekkel érintett földrészletekr ő l szóló miniszteri rendelet, 	 valamint az erdő elhelyezkedése és
természetességi állapotaalapján a közösségi jelentő ségű és a kiemelt közösségi jelentő ségű jelölő
erdei élőhelyeken,
f)'talajvédelmi rendeltetés esetén az erd ő elhelyezkedése alapján
a b)-d) pont esetében a hatáskörrel rendelkez ő hatóság, illetve miniszter rendeltetést megalapoz ó
változásról szóló tájékoztatását követ ően állapítja meg .

1
(3) Az erdő rendeltetésének közérdekből történő megállapítását feladat- és hatáskörén belül
a)

'
a miniszter,

b) a környezetvédelemért felel ős miniszter,
c) l a természetvédelemért felel ős miniszter,
d) az oktatásért felel ős miniszter ,
e) az egészségügyért felelős miniszter ,
fJ .a honvédelemért felel ős miniszter,
g)-a határrendészetért felelős miniszter,
h) a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felel ős miniszter ,
i) a vízgazdálkodásért felel ős miniszter,
j) á vízvédelemért felelős miniszter,
k) `a közlekedésért felelős miniszter,
1) a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, vagy
m) az érintett települési önkormányzat jegyz ője
is kezdeményezheti .

(4) Ha az erdő rendeltetésének a megállapítására a (3) bekezdésben foglaltak szerint közérdekbő l
kerül sor, a rendeltetés fennállása alatt az erd őgazdálkodó az ebből eredő kárának és
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többletköltségének megtérítésére jogosult . A kezdeményező köteles a kár és a többletköltség
elemeiről, mértékéről, megfizetésének módjáról az erdőgazdálkodóval megállapodni, és a
megállapodást a rendeltetés megállapításának kezdeményezéskor az erdészeti hatóság számár a
bemutatni .

(5) Fokozottan védett természeti területen található erd őnek gazdasági, valamint vadaspark tovább i
rendeltetése, honvédelmi els ődleges rendeltetésű erdőnek közjóléti valamint tanerdő további
rendeltetése nem lehet .

(6) Az erdészeti hatóság törli az erdő érintett rendeltetésé t
a) az erdőgazdálkodó javaslatára meghatározott rendeltetés esetén az erd őgazdálkodó törlésre
irányuló kérelmére,
b) természetvédelmi rendeltetés esetén a védettség feloldásakor ,
c) a (2) bekezdés b)-d) pontjában foglaltak szerint meghatározott rendeltetések esetében a rendeltetést
megalapozó döntés, szerződés érvényességének, illetve tény, állapot fezmállásának megsz űnésekor,
vagy

	

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

(7) Az erdő rendeltetésének a kérelemre történ ő megállapításához vagy törléséhez a tulajdonos
hozzájárulása szükséges .

(8) Az erdő rendeltetésének megállapításakor vagy törlésekor az erdészeti hatóság szükség eseté n
gondoskodik az erdő Adattárban nyilvántartott adatainak, illetve az erd ő tervnek a módosításáról is ."

Módosítópont sorszáma : 6 .
Törvényjavaslat érintett rendelkezése : 21 . § (3) bekezdés — Evt. 24. § (2) bekezdés új o) pon t
Módosítás jellege : módosítás

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

(Védelmi rendeltetések az alábbiak : )

„o) Natura 2000: a Natura 2000 hálózat részeként kijelölt területeken lévő , közösségi jelentőségű
vagy kiemelt közösségi jelentőségű , jelölő erdei élőhelynek minősülő , és a 7 . & (1) bekezdés a)-b)
pontjában foglalt természetességi állapotú erdő ;
p) különleges védelmi rendeltetések :
pa) árvízvédelmi : a folyók nagyvízi medrében elhelyezkedő , az árhullámok biztonságos levezetését
biztosító erdő ;
pb) honvédelmi: a Magyar Honvédség szervezeteinek a honvédelemr ő l és a Magyar Honvédségrő l ,
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011 . évi CXIII. törvényben (a
továbbiakban: Hvt .) meghatározott feladatai ellátására a Hvt . 42 . § (1) bekezdésében foglaltak szerin t
rendelkezésre bocsátott erdő ;
pc) határrendészeti: a határrendészeti és nemzetbiztonsági feladatok ellátására kijelölt erdő . ”

Módosítópont sorszáma: 7 .
Törvényjavaslat érintett rendelkezése : 23-24. §
Módosítás jellege : módosítás
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23 . §

Az Evt . „Az erdő rendeltetésének megváltoztatása” alcím helyébe a következ ő alcím lép :

„Az erdő egyes rendeltetéséhez, közérdekű funkciójához kapcsolódó különös erd őgazdálkodás i
szabályok

27. § (1) Természetvédelmi rendeltetésű, a 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti természetesség i
állapotú erdőben
a) az erdészeti hatóság a véghasználatok során a természetvédelmi hatóság kezdeményezésér e
természetvédelmi célból a véghasználattal érintett terület legfeljebb 5 százalékos mértékéi g
hagyásfák vagy hagyásfa csoportok végleges vagy meghatározott id őszakra szóló – több erd őrészlet
véghasználata esetében lehetőség szerint összevont – visszahagyását írhatja el ő ;
b) nevelővágások, bontás jellegű véghasználatok és egészségügyi termelések során, továbbá a
hagyásfa csoportok területén – amennyiben az erd ővédelmi kockázatot nem eredményez – a
természetes úton megjelenő holt faanyagból a fennálló védelmi céltól függ ő méretű , összetétel ű , é s
elhelyezkedésű, hektáronként együttesen 5 köbméter mennyiségű álló és fekvő holt faanyagot kel l
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 faállomány szerkezet i
változatosságának növelésére, valamint a meglév ő idős, böhöncös faegyedek, az ő shonos cserjeszin t
és az erdőszegély megőrzésére.

(2) . Természetvédelmi rendeltetés ű , a 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti természetességi állapot ú
erdőben az erdő felújítását és nevelését az erdő természetességi állapotának javítására törekedve kel l
végrehajtani .

(3) Ha meghatározott erdőgazdálkodási tevékenység védett természeti területen történ ő 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 köt i
a Tvt . 33 . § (4) bekezdése 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 el őzetes bejelentés t
követően lehet végezni .

(4) Ha e törvény végrehajtására kiadott rendelet eltér ően nem rendelkezik, az erdőgazdálkodás
természetvédelmi célú id őbeli korlátozására természetvédelmi rendeltetésű, a 7. § (1) bekezdés a)-d)
pontjában foglalt természetességi állapotú erdő esetében és április 1-től július 15-ig terjedő
időszakban kerülhet sor.

28 . § (1) Natura 2000 rendeltetés ű , a 7 . § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti természetességi állapotú
erdőben
a) az erdészeti hatóság a véghasználatok során a természetvédelmi hatóság kezdeményezésér e
természetvédelmi célból a véghasználattal érintett terület legfeljebb 5 százalékos mértékéi g
hagyásfák vagy hagyásfa csoportok végleges vagy meghatározott id őszakra szóló – több erdőrészlet
véghasználata esetében lehet őség szerint összevont – visszahagyását írhatja el ő ;
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 függ ő méretű, összetételű , és
elhelyezkedésű, hektáronként együttesen 5 köbméter mennyiségű álló és fekvő holt faanyagot kell
visszahagyni a területen ;
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c) az erdőnevelések tervezése és végrehajtása során fokozott figyelmet kell fordítani az intenzíve n

terjedő fa- és cserjefajok visszaszorítására, az elegyesség fenntartására, a faállomány szerkezet i

változatosságának növelésére, valamint a meglév ő idős, böhöncös faegyedek, az őshonos cserjeszint

és az erdőszegély megőrzésére .

(2) Ha e törvény végrehajtására kiadott rendelet eltérően nem rendelkezik, az erdőgazdálkodás

természetvédelmi célú időbeli korlátozására Natura 2000 területen lévő , a 7. § (1) bekezdés a)-d)

pontjában foglalt természetességi állapotú erdő esetében és április 1-től július 15-ig_ terjedő
időszakban kerülhet sor .

28/A. § (1) Az erdészeti hatóság a természetvédelmi hatóság kezdeményezésér e
a) természetvédelmi rendeltetésű erdőben a természetvédelmi kezelési tervben foglaltakkal, valamint
a védetté nyilvánítás céljával összhangban természetvédelmi célból ,
[b) Natura 2000 rendeltetésű ,
ba) az Adattárban rögzített elhelyezkedés ű jelölő erdei élőhelyek kedvező természetvédelmi
helyzetének fenntartása érdekében, illetv e
bb) közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű jelölő faj kedvező
természetvédelmi helyzetének meg őrzése érdekében a jelöl ő faj monitorozott adatok alapjá n
megállapított jelent ős állományának Adattárban rögzített elhelyezkedés ű élőhelyeként szolgál ó
erdőben, valamint ]
b) Natura 2000 rendeltetésű erdőben a kiemelt közösségi jelent őségű jelölő erdei élőhely kedvez ő
természetvédelmi helyzetének fenntartása érdekében,

c) Natura 2000 területen kiemelt közösségi jelentőségű jelölő faj kedvező természetvédelm i

helyzetének meg őrzése érdekében a faj monitorozott adatok alapján megállapított jelent ős
állományának Adattárban rögzített elhelyezkedés ű élőhelyeként szolgáló erdőben, a fakitermelé s
teljes korlátozására vonatkozóan a faj el őfordulásának legfeljebb 50 méter, az erd őgazdálkodás i

tevékenység időbeli korlátozására vonatkozóan a faj előfordulásának legfeljebb 100 méter sugar ú

környezetében, valamint
[c)] d) [védett vagy] fokozottan védett faj meg őrzése, védelme érdekében a faj bizonyítottan

előforduló és populáció kialakítására képes állományának Adattárban rögzített elhelyezkedés ű
élőhelyeként szolgáló erd őben,	 a fakitermelés teljes korlátozására vonatkozóan a faj el őfordulásának

legfeljebb 50 -méter, az erdőgazdálkodási tevékenység id őbeli korlátozására vonatkozóan a fa j

előfordulásának legfeljebb 100 méter sugarú környezetében ,
az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint a 27 . §-ban, illetve a 28. §-ban
foglaltakat meghaladóan is korlátozhatja, illetve feltételekhez kötheti az erd őgazdálkodást .

(2) A korlátozást megalapozó állapot megszűnése esetén az .erdészeti hatóság az (1) bekezdésbe n
foglalt korlátozást visszavonja.

(3) Az erdőgazdálkodás 27 . §-ban, 28. §-ban, vagy (1) bekezdésben foglaltakat meghalad ó

korlátozására az erdőgazdálkodóval való megállapodás alapján kerülhet sor .

[(3)](4) Helyi jelentőségű védett természeti terület esetében az erdészeti hatóság az érintett települé s

jegyzőjének kezdeményezésére természetvédelmi célból az erd őgazdálkodási tevékenységet csak a

természetvédelmi rendeltetés 23 . § (3) bekezdésében foglaltak szerinti megállapítását követ ően

korlátozza .

[(4)](5) A Natura 2000 rendeltetésű erdőben található jelölő erdei élőhelyek és fajok
természetvédelmi helyzetének javítását az állam tájékoztatással, szemléletformálással é s

támogatással segíti el ő .
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28/B. § Árvízvédelmi rendeltetés ű erdőben az erdő további rendeltetéseivel, valamint a nagyvízi
mederkezelési tervben foglalt előírásokkal összhangban, az árvíz és jég megfelel ő lefolyásának
biztosítása érdekében
a) vágásos üzemmódú erdőgazdálkodás folytatható ,
b) az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulástól eltérő fafajösszetételű, szerkezetű és
záródású faállományt alakítható ki, és tartható fenn, tovább á
c) a fák várható árvízszint alatti ágait, a természetesen megjelenő erdőszegély, valamint cserjeszint a
rendes gazdálkodás részeként eltávolítható .

28/C. § Part- vagy töltésvédelmi rendeltetésű erdőben az erdő további rendeltetéseivel, valamint a
nagyvízi mederkezelési tervben foglalt el őírásokkal összhangban, a partszakasz vagy az árvízvédelm i
töltés védelmének biztosítása érdekébe n
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 50 méter széles sávban a faállomány t
alkotó faegyedek vízjárásnak megfelel ő magasságban történő elágaztatása, illetve a fakorona sűrű
ágszerkezetének kialakítása céljából a faegyedek törzse meghatározott id őközönként visszavágható ,
valamint
c) a véghasználattal érintett terület és a töltés mellett szabadon tartandó sáv között az erd őfelújítás
befejezéséig a partszakasszal vagy a töltéssel párhuzamos 10 méter széles sávban , elő írható a
faállomány fenntartása .

28/D. § Honvédelmi rendeltetésű erdőben az erdő további rendeltetéseivel, az erdő természetesség i
állapotával, valamint az erdőgazdálkodás üzemmódjával összhangban lévő erdőgazdálkodási, illetv e
erdőfenntartási tevékenység mellett a katonai tevékenységhez kapcsolódóan, továbbá a katonai
tevékenység ellátását biztosító létesítmények környezetében
a) az erdészeti hatóság
aa) engedélyezheti az erd ő fátlan állapotban tartását ,
ab) engedélyezheti az erdőfelújítás katonai tevékenységre, illetve katonai tevékenység ellátásá t
biztosító létesítményekre kisebb kockázattal járó fafajok alkalmazásával történő végrehajtását, illetve
ac) módosíthatja az erd őfelújítás megkezdésére vagy befejezésére előírt határidő t, továbbá
b) az erdőgazdálkodó
ba) a természetest ő l eltérő záródású és szerkezet ű 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 végrehajtója legkésőbb a tevékenység megkezdését
követő 3 napon belül tett utólagos bejelentés mellett az erd őtervben nem szerepl ő , rendkívül i
fakitermelést végezhet ."

24. §

W Az Evt. II . Fejezete a következ ő alcímmel egészül ki :

„Az erdőgazdálkodás jelentős közérdekű korlátozása [az állam valamint önkormányzat 100%-o s
tulajdonában nem álló erd őben]

28/E. § (1) Az állam valamint az önkormányzat 100%-os tulajdonában nem álló erd őben az
erdőgazdálkodás (2) bekezdés a)-c) pontban foglalt jelent ős közérdekű korlátozása esetén a
tulajdonos, közös tulajdon esetén a tulajdonosok tulajdoni hányad alapján számított kétharmadána k
hozzájárulásával az erd őgazdálkodó, annak hiányában az erdő használatára jogosult – a (2) bekezdés
c) pontjában foglalt esetben a véghasználat megkezdése el őtt – kezdeményezheti az erdő adásvétel
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vagy értékarányos földcsere útján történő állami tulajdonba vételét . A helyben kialakult piaci árat
meg nem haladó ajánlati áron való állami tulajdonba vételt az állam 100 %-os tulajdonában lévő
földek tulajdonosi joggyakorlására jogosult szerv nem utasíthatja vissza .

(2) Az erdőgazdálkodás jelentős közérdekű korlátozásának minősül, ha

a) faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód megállapítására ,
b) fafajcserés erdőszerkezet-átalakítást eredményez ő erdőfelújítási előírás kizárólago s

meghatározására ,
c) erdő fátlan vagy a termőhelyi viszonyoknak megfelelőnél alacsonyabb záródással való

fenntartásának előírására,
d) csak'átmeneti, illetve örökerdő üzemmódra való áttéréssel teljesíthető korlátozásra,
e) a 7 . § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt természetességi állapotú erdőben az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottnál magasabb vágásérettségi ko r

meghatározására,
f) fokozatos felújítóvágás, szálalóvágás esetén — amennyiben a területen fél méter átlagmagasságo t

elérő újulat található, és a véghasználat befejezését e törvény egyébként lehet ővé teszi — a

véghasználata] befejezésének korlátozására,
g) az erdőgazdálkodási tevékenység gyakorlásának bármely okból öt évnél hosszabb id ő tartamra

vonatkozó korlátozására
közérdekbő l, nem az erdőgazdálkodó kezdeményezésére, vagy egyetértésével kerül sor . "

(2) Az Evt. 28/E. § a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az erdőgazdálkodás (2) bekezdésben foglalt jelent ős közérdekű korlátozása esetén az

erdőgazdálkodó e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint meghatározott mértékű
kártalanításra jogosult . A korlátozás elrendelésérő l szóló döntésben rendelkezni kell a korlátozásbó l

eredő kártalanításról . A kártalanítás összegéb ő l le kell vonni az adott terület vonatkozásában má s

forrásokból igénybe vehető támogatások összegét. Nem jár kártalanítás, ha a korlátozást tulajdonosi

vagy erdőgazdálkodói jogellenes magatartás eredményezte .

(4) A miniszter évente tájékoztatót tesz közzé az erd őgazdálkodás jelentős közérdekű korlátozásairó l

és azok eredményeirő l . ”

Módosítópont sorszáma : 8 .
Törvényjavaslat érintett rendelkezése : 71 . § új (2) bekezdés
Módosítás jellege : kiegészíté s

W Az Evt . 97. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„97. (1) Az erdőgazdálkodónak az erdőgazdálkodási tevékenység szakszerűségének biztosítás a
érdekében jogosult erdészeti szakszemélyzetet kell alkalmaznia, kivéve, ha az erd őgazdálkodó —
gazdálkodó szervezet esetén annak személyesen közrem űködő tagja — jogosult erdészet i
szakszemélyzeti besorolással szerepel az erdészeti szakirányítói névjegyzékben .

(2) Jogosult erdészeti szakszemélyzet alkalmazásának min ősül
a) az erdészeti szakirányítói névjegyzékben szerepl ő jogosult erdészeti szakszemélyzet
munkaviszony keretében vagy megbízással történ ő alkalmazása, valamint

b) az erdészeti szakirányítói névjegyzékben szerepl ő jogosult erdészeti szakszemélyzetet
munkaviszony keretében alkalmazó erdészeti szakirányító vállalkozás megbízása .”
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(2) Az Evt. 97. &-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az állam a 100%-os tulajdonában nem álló erd őben felmerülő erdészeti szakirányítás, illetv e
erdőkezelés költségeihez az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerin t
hozzájárul . ”

Módosítópont sorszáma : 9 .
Törvényjavaslat érintett rendelkezése : 86 . § (2) bekezdés – Evt. 112 . § (1) bekezdés
Módosítás jellege : módosítás

(2) Az Evt. 112. § (1) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben )

„e) határozza meg az erdészeti hatósági eljárások részletes szabályait ;
f)	 határozza meg az erdőgazdálkodás korlátozása	 esetén	 fizetendő kártalanítás	 összege
megállapításának részletes szabályait .”

Módosítópont sorszáma : 10 .
Törvényjavaslat érintett rendelkezése : 86 . § (8) bekezdés
Módosítás jellege : módosítás

(8) Az Evt. 112 . (2) bekezdése a következ ő 28-[32]33 . ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg )

„28. az erdészeti gépkezelői jogosítvánnyal üzemeltethető erdészeti gépek körét, valamint a z
erdészeti gépkezelői jogosítvány megszerzésének és kiadásának részletes szabályait ;
29. a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartá s
és ellenőrzés részletes szabályait ;
30. a fatermék szállításának, készletnyilvántartásának részletes szabályait, a szállítójeg y
adattartalmára, a szállítójegy és műveleti lap, előállítására, forgalmazására, nyilvántartására, valamint
alkalmasságának megfelel őségére vonatkozó előírásokat ;
31. a szállítójegy és a műveleti lap nyomtatványok el őállítására használt programokkal szembeni
követelményeket, valamint ezek használatára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségge l
kapcsolatos szabályokat ;
32. az erdő rendeltetése, elsődleges rendeltetése, üzemmódja meghatározásának részletes szabályait ;
33 . az erdészeti szakirányítás, illetve az erd őkezelés költségeihez való hozzájárulás részlete s

szabályait .”

Módosítópont sorszáma : 11 .
Törvényjavaslat érintett rendelkezése : 98 . (2) bekezdés
Módosítás jellege : módosítás

(2) A 24. & (2) bekezdése, a 65 . és 66. §, a 78 . §, a 82 . §, a 86. § (2) bekezdése, a 89 . 9 ., 16 ., 44-
46., 48. és 67 . pontja, a 90. 14. és 15 ., valamint 29-32 . pontja, a 71 . & (2) bekezdése,2018. január
1-jén lép hatályba .
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4

Indokolás

1 ., 4 . Lásd a T/14461/4 számú képviselői módosító javaslat indokolását .

2-3., 5-11. Lásd a T/14461/24 . számú képvisel ő i módosító javaslat indokolását .
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