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A DVD-jogtárból vett hatályos szöveg és az FVMtől 2005dec23an erk. módosítási tervezet szövegének ötvözése. (MM)

1996. évi LIV. törvény

az erdőről és az erdő védelméről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
29/1997. (IV. 30.) FM rendelettel

[Vastag betűvel az 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.), vékony betűvel a 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet
(a továbbiakban Vhr.) szövege.]

Az erdő a szárazföld legösszetettebb természeti (ökológiai) rendszere, amelynek léte a környezetre gyakorolt
hatásaiból eredően az egészséges emberi élet egyik alapvető feltétele.

Az erdő a termőtalaj, a légkör és a klíma védelmében, a vizek mennyiségének és minőségének szabályozásá-
ban betöltött meghatározó szerepe mellett

- meghatározza a táj jellegét, szebbé teszi a környezetet,
- testi, lelki felüdülést ad,
- őrzi az élővilág fajgazdagságát,
- megújítható természeti erőforrásként a környezeti állapot folyamatos javítása mellett nyersanyagot, ener-

giahordozót és élelmet termel.
Erdeink jelenlegi területe, állapota több évszázados emberi tevékenység során alakult ki. Területi széttagolt-

ságuk és a rájuk ható környezeti ártalmak miatt az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradására, vé-
dőhatására és termékeire (hozamaira) csak akkor számíthatunk, ha szakszerűen kezeljük és megóvjuk a károsító
hatásoktól, a túlzott használattól és igénybevételtől, biztosítjuk növény- és állatvilágának sokféleségét és megfe-
lelő összhangját, az erdei életközösség dinamikus és természetes egységét.

Az erdő fenntartása és védelme az egész társadalom érdeke, jóléti szolgáltatásai minden embert megilletnek,
ezért az erdővel csak a közérdekkel összhangban szabályozott módon lehet gazdálkodni.

Mindezekre figyelemmel az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:
Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: tv.) 106. §-ának (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján - az érintett miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I. Fejezet

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A törvény célja és alapelvei

Evt. 1. § E törvény célja:
a) annak elősegítése, hogy az erdő, mint a természeti tényezőktől és az emberi beavatkozásoktól függő életkö-

zösség és élőhely, a természeti környezet nélkülözhetetlen része, és egyben mint megújuló természeti erőforrás,
folyamatosan fennmaradjon és gyarapodjon,

b) azoknak a kereteknek a meghatározása, amelyekben a fenti célok együttesen megvalósulhatnak, továbbá
c) az erdővagyon hosszú távon való fennmaradásának és a tulajdonosi, valamint a gazdálkodói érdek közötti

összhang megteremtésének biztosítása.
Evt. 2. § (1) Az erdőt olyan módon és ütemben lehet használni, igénybe venni, hogy a gazdálkodási lehetősé-

gek a jövő nemzedékei számára is fennmaradjanak, [a továbbiakban: tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodás],
úgy, hogy az erdő megőrizze biológiai sokféleségét, természetközeliségét, termőképességét, felújuló képességét,
életképességét, továbbá megfeleljen a társadalmi igényekkel összhangban levő védelmi és gazdasági követelmé-
nyeknek, betöltse természet- és környezetvédelmi, egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatá-
si célokat szolgáló szerepét.

(2) E törvény rendelkezéseit a természet védelmére, a termőföld védelmére, a talajvédelemre, a növényvéde-
lemre, valamint a vadászati jog gyakorlására, hasznosítására vonatkozó külön jogszabályok rendelkezéseivel
összhangban kell alkalmazni.

(3) Védett természeti területen lévő erdő esetén e törvény rendelkezéseit a természet védelméről szóló tör-
vényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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Evt. 3. § (1) Az állam a nemzeti erdővagyon gyarapítása és egyben a környezet állapotának javítása érdeké-
ben támogatja az új erdő telepítését, a meglévő erdő fenntartását és védelmét.

 (3) (4) A közérdeknek az erdőgazdálkodásban való érvényesítése érdekében az állam az e törvényben írt fe-
ladatok ellátására alkalmas intézményrendszert működtet.

(4) (5) Az erdőgazdálkodási tevékenység szakszerűségének biztosítása érdekében az állam támogatja az erdő-
tulajdonosok társult erdőgazdálkodási tevékenységét.

Vhr. 1. § Az állam a tulajdonában levő erdőkben a közérdek fokozottabb érvényesüléséről tulajdonosi képviselete
útján, az erdővagyon-kezelés szabályainak meghatározásával és betartásával gondoskodik.

A törvény hatálya

Evt. 4. § (1) E törvény hatálya kiterjed:
a) az erdőre, annak élő és élettelen alkotóelemeire, területére és a vele természetben összefüggő, az erdei élet-

közösség fennmaradását, és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló, továbbá az e törvény alap-
ján időlegesen igénybe vett földterületre;

c) az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló helyhez kötött létesítményre (a továbbiakban: er-
dészeti létesítmény).

(2) E törvény hatálya nem terjed ki a faállománnyal borított földrészletek közül:
a) a belterületi élőfagyűjteményre (arborétum);
b) a közparkra;

RÉGI SZÖVEG:
(4) Az állami tulajdonban levő és a kincstári

vagyon részét képező erdő esetében e törvény ren-
delkezéseit az államháztartási törvénynek a kincs-
tári vagyon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel
együtt kell alkalmazni.

ÚJ SZÖVEG:
(4) Az állami tulajdonban levő és a kincstári vagyon

részét képező erdő esetében e törvény rendelkezéseit az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénynek
és a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény-
nek a kincstári vagyon kezelésére vonatkozó rendelkezé-
seivel együtt kell alkalmazni.

RÉGI SZÖVEG:
 (2) Az állam az (1) bekezdés szerinti feladatai-

nak ellátásáról a tulajdonában lévő erdők esetében
a külön jogszabályban meghatározottak szerint, a
közérdek fokozottabb érvényesítésével gondosko-
dik.

ÚJ SZÖVEG:
(2) Az (1) bekezdésben foglalt ágazati és ahhoz

kapcsolódó más ágazatokat érintő (komplex) célok,
továbbá az EU Erdészeti Stratégiájában foglaltak
megvalósításáról a földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint az
érintett miniszterek a Nemzeti Erdőprogram megalko-
tása, fejlesztése, közzététele és az abban foglalt felada-
tok végrehajtása útján gondoskodnak.

(3) Az állam a tulajdonában lévő erdők esetében az
(1) bekezdés szerinti feladatainak ellátásával egyide-
jűleg a közérdek fokozottabb érvényesüléséről e tör-
vényben, valamint a külön jogszabályban meghatáro-
zottak szerint gondoskodik.

RÉGI SZÖVEG:
b) a külterületen található fára, fasorra, facso-

portra és fás legelőre (a továbbiakban együtt: fásí-
tás);

ÚJ SZÖVEG:
„b) a külterületen található fára, fasorra, facso-

portra, fás legelőre és faültetvényre (a továbbiakban
együtt: fásítás);”

RÉGI SZÖVEG:
c) az üzem-, major-, valamint tanyafásításra;
d) az erdőtömbön kívüli karácsonyfa-, díszítő-

gally-, vadgyümölcs- és vessző termelését szolgáló
földrészletre;

e) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhe-
lyezésére, hasznosítására szolgáló fásított területre;

f) az út, a vasút, valamint az egyéb műszaki léte-
sítmény tartozékát képező fásításra,

g) a folyó medrében, a mederben keletkezett záto-
nyon, továbbá - ha önálló földrészletnek minősül - a
patak, a csatorna medrében lévő facsoportra, illetve
azokat szegélyező fásításra.
ÚJ SZÖVEG:
c) az üzem-, major- valamint intézmények bekerí-

tett területén lévő, ötezer négyzetméternél kisebb,
vagy a fák tőnél mért távolsága szerint 20 m-nél kes-
kenyebb faállománnyal borított területre;

d) azokra az önálló földrészletként vagy
alrészletként nyilvántartott karácsonyfa-, díszítőgally-
, vadgyümölcs- és vessző termelését szolgáló földrész-
letre, melyek erdőterülettel nem, vagy legfeljebb ke-
rületük ötven százalékát meg nem haladó mértékében
határosak erdőterülettel;

e) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelye-
zésére szolgáló fával borított területre;
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Vhr. 2. § (1) A tv. alkalmazásában üzem-, major-, valamint t
a) a gyárak, üzemek és egyéb ipari létesítmények bekerítet

haladó mértékben fedett, egy hektárnál kisebb terület vagy a fák
sebb terület, fasor;

b) a majorokhoz tartozó bekerített területen levő erdei fafajo
hektárnál kisebb terület vagy a fák tőnél mért távolsága szerint a

c) a tanyák területéhez csatlakozó, erdei fafajokkal ötven sz
sebb terület vagy a fák tőnél mért távolsága szerint a húsz méter

(2) Erdőtömbön kívülinek kell tekinteni azokat az önálló föl
fa, díszítőgally, vadgyümölcs és vessző termelését szolgáló te
haladó mértékében erdőterülettel határosak, és rendeltetésszerű
szükség.

(3) Út, vasút, valamint egyéb műszaki létesítmény tartozéká
kot meghaladó mértékben fedett, egy hektárnál kisebb területet
nem szélesebb faállománnyal borított területet és fasort, amely
annak rendeltetésszerű használatához, megóvásához szükséges, 

(4) Zátonynak kell tekinteni a folyó medrében keletkezett, 
rületet.

(5) Patakot, csatornát szegélyező fásításnak kell tekinteni az
fedett, egy hektárnál kisebb területet vagy a fák tőnél mért távo
fasort, amely az adott vízfolyással azonos földrészleten van.

(6) Szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya csak azon a fásí
hatóan e célból telepítettek, illetve amelynek termelésből való k
rulásával - az Állami Erdészeti Szolgálat első fokú hatósági fe
hatóság) előzetesen engedélyezte. Művelés alól kivett terület
amely a szennyvíz elhelyezését, szikkasztását szolgálja.

Az erdő meg

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 5. § E törvény alkalmazásában erdőnek kell

tekinteni a földművelésügyi miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) által rendeletben meghatározott fajú
fás növényekből és a társult élőlényekből kialakult
életközösséget (a továbbiakban: erdei életközösség)
annak talajával együtt, függetlenül attól, hogy a
faállomány vagy az életközösség valamelyik más
eleme átmenetileg hiányzik.
f) az út, a vasút, valamint az egyéb műszaki léte-
sítmény tartozékát képező, azzal azonos földrészle-
ten lévő, ötezer négyzetméternél kisebb, vagy a fák
tőnél mért távolsága szerint húsz méternél keske-
nyebb faállománnyal borított területre,

g) az önálló földrészletként nyilvántartott tanya
faállománnyal borított területére,

h) az energetikai célból termesztett, fás szárú
növényekből álló, külön jogszabály alapján létesí-
tett ültetvényre.
anyafásításnak minősül:
t területén levő, erdei fafajokkal ötven százalékot meg-
 tőnél mért távolsága szerint a húsz méternél nem széle-

kkal ötven százalékot meghaladó mértékben fedett, egy
 húsz méternél nem szélesebb terület, fasor;
ázalékot meghaladó mértékben fedett egy hektárnál ki-
nél nem szélesebb terület, fasor.
drészletként vagy alrészletként nyilvántartott karácsony-
rületeket, melyek kerületük ötven százalékát meg nem
 használatukhoz az erdőterületen való áthaladásra nincs

nak kell tekinteni azt az erdei fafajokkal ötven százalé-
, vagy a fák tőnél mért távolsága szerint a húsz méternél
 az adott létesítménnyel azonos földrészleten van vagy
illetve azt elősegíti.
időszakosan vízzel borított egy hektárnál kisebb földte-

 erdei fafajokkal ötven százalékot meghaladó mértékben
lsága szerint a húsz méternél nem szélesebb területet és

tott területen helyezhető el, amelyen faállományt igazol-
ivonását - a talajvédelmi hatóság szakhatósági hozzájá-

ladatokat ellátó igazgatósága (a továbbiakban: erdészeti
nek kell tekinteni azt a faállománnyal fedett területet,
határozása

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 5. § (1) E törvény alkalmazásában erdőnek

kell tekinteni a miniszter által rendeletben meghatá-
rozott fajú fás növényekből és a társult élőlényekből
kialakult életközösséget (a továbbiakban: erdei élet-
közösség) annak talajával együtt, függetlenül attól,
hogy a faállomány vagy az életközösség valamelyik
más eleme átmenetileg hiányzik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti életközösség akkor
minősül erdőnek, ha faállományát ötven százalékot
meghaladó mértékben a miniszter által rendeletben
meghatározott fafajok (a továbbiakban: erdei fafa-
jok) illetve azok mesterséges, vagy természetes hib-
ridjei alkotják, és a faállomány a talajt ötven száza-
lékot meghaladó mértékben fedi.

(3) Erdőnek minősül továbbá az a meghatározó-
an őshonos fafajokból és cserjékből álló (1) bekezdés
szerinti életközösség, amely a talajt legalább har-
mincszázalékos mértékben fedi és legfontosabb sze-
repe a talaj, a táj és a természetes élővilág védelme.

(4) A nem erdei fafajokból álló faállományt ak-
kor kell erdőnek tekinteni, ha az elsősorban fa-
anyagtermelés, vagy erdészeti kutatás céljából erdő-
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Vhr. 3. § (1) Erdőnek kell tekinteni azt a tv. 5. §-ában me
a) melynek faállományát ötven százalékot meghaladó m

vábbiakban: erdei fafajok) vagy azok természetes hibridjei a
mértékben fedi, valamint

b) amely a talajt legalább harmincszázalékos mértékben
és cserjékből áll, és a legfontosabb szerepe a talaj és a termé

(2) Az 1. számú mellékletben fel nem sorolt fafajokból á
ban faanyagtermelés, vagy erdészeti kutatás céljából erdőfe
igénybevételével létesült.
felújításként, vagy erdőtelepítésre fordítható állami
támogatás igénybevételével létesült.

Evt. 5/A. § (1) Az erdőt aszerint, hogy a korábbi
erdőgazdálkodás során kialakult, vagy kialakított
állapota mennyire áll közel a termőhelynek megfe-
lelő természetes erdőtársuláshoz, a körzeti erdőterv-
ben a következők szerint kell elkülöníteni:

a) természeteshez közelálló erdő: melynek faál-
lományát az eredeti termőhelyen természetes úton
megtelepült mageredetű, a termőhelyre jellemző,
őshonos állományalkotó fő- és elegy fafajok alkotják,
a faállomány szerkezete és kora többé-kevésbé válto-
zatos;

b) természetszerű erdő: olyan erdő, melynek fa-
állományát meghatározóan az adott termőhelyre
jellemző, őshonos állományalkotó főfafajokból, ter-
mészetes, vagy mesterséges erdősítéssel hozták létre,
többnyire egykorú és többé-kevésbé elegyes;

c) származék, és rontott erdő: többségében tuskó-
sarjról létrejött, általában a termőhelyre jellemző
őshonos, állományalkotó fafajokból álló erdő, a sarj
vagy mageredetű, de elegy, illetve pionír fafajokból
álló erdő, továbbá az állományalkotó őshonos fafa-
jokból álló elegyetlen erdő;

d) átmeneti erdő: az ültetvény-, illetve ültetvény-
szerű erdőkből létrejött azon társulás, amelyben az
őshonos, termőhelyre jellemző fafajok mesterséges,
vagy természetes úton, magról történő megtelepedése
a harminc százalékos elegyarányt meghaladja, illetve
származék és rontott erdőkből létrejött társulás ese-
tében e harminc százalékos elegyarányon belül meg-
határozóan a mageredetű állományalkotó főfajok
vannak jelen;

e) ültetvényszerű erdő: idegenhonos fafajokból,
mesterséges erdősítéssel, jellemzően szabályos háló-
zattal, legtöbbször védelmi célokat is szolgáló, illetve
ezek mesterséges vagy természetes felújítása során
létrejött erdők, amelyekben az őshonos fafajok rész-
aránya a harminc százalékot nem éri el (például:
fenyvesek, akácosok);

f) ültetvény erdő: idegenhonos fafajokból, jellem-
zően vegetatív szaporító anyag felhasználásával, tág
hálózatban, meghatározott fatermékek előállítására
telepített, intenzíven kezelt, rövid vágásfordulójú
(legfeljebb negyven év) erdő (például: nemesített
európai nyarasok, füzesek);

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatá-
rozott erdők a 35. § (2) bekezdése és 44. § (3) bekez-
dése alkalmazásában természetközeli erdőtársulás-
nak minősülnek.”
 —

ghatározott feltételeknek megfelelő életközösséget
értékben az 1. számú mellékletben felsorolt fafajok (a to-

lkotják, és a faállomány a talajt ötven százalékot meghaladó

 takaró, erdei fafajokból vagy azok természetes hibridjeiből
szetes élővilág védelme.
lló faállományt akkor kell erdőnek tekinteni, ha az elsősor-

lújításként, vagy erdőtelepítésre fordítható állami támogatás
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ÚJ SZÖVEG:

A fásítás területének meghatározása
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RÉGI SZÖVEG:

A fasor, a facsoport és a fás legelő
meghatározása
—5 —

vt. 6. § (1) E törvény alkalmazásában:
) fasornak kell tekinteni a miniszter által rendeletben meghatározott fajú, egy sorban lévő fák összességét,

l a fák tőtávolsága nem nagyobb a fák idős korában várható korona átmérőjének a kétszeresénél;
) facsoportnak kell tekinteni a miniszter által rendeletben meghatározott fajú fák idős korára várható koro-
etülete által legalább hatvan százalékban fedett, ezerötszáz négyzetméternél kisebb földterületet;

Az erdőgazdálkodási tevékenység meghatározása

vt. 7. § E törvény alkalmazásában erdőgazdálkodásnak minősül az erdő 2. §-ban foglaltak szerinti fenntar-
ra, közcélú funkcióinak biztosítására, őrzésére, védelmére, az erdővagyon bővítésére, valamint az erdei ha-
vételek gyakorlására irányuló tevékenységek összessége.

Az erdőterület meghatározása

vt. 8. § (1) E törvény alkalmazásában erdőterületnek kell tekinteni:

RÉGI SZÖVEG:
c) fás legelőnek kell tekinteni az olyan legelőte-

letet, amely a miniszter által rendeletben megha-
rozott fajú fák idős korára várható korona vetüle-

által egyenletes elosztásban legalább harminc
ázalékban fedett [az a)-c) pontokban foglaltak a
vábbiakban együtt: fásítás].

ÚJ SZÖVEG:
c) fás legelőnek kell tekinteni az olyan rét- és le-

gelőterületet, amely erdei fafajokkal a fák idős korá-
ra várható korona vetülete által egyenletes eloszlás-
ban legalább harminc százalékban fedett;

d) faültetvénynek kell tekinteni a nem erdei fafa-
jokkal, meghatározott fatermékek előállítására, vagy
tudományos kutatás céljából, szabályos hálózattal,
erdőtelepítési támogatás igénybevétele nélkül betele-
pített, ötezer négyzetméternél nagyobb területet [az
a)–d) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt:
fásítás].

[6.§ (1) d) rendelkezést a törvény hatálybalépése
után telepített faültetvényekre kell alkalmazni.]

RÉGI SZÖVEG:
(2) Fásítás esetében - a (3) bekezdésben foglalt ki-

étellel - e törvény rendelkezései közül csak a telepí-
sre, a felújításra, valamint a fakitermelésre vonat-
ozó rendelkezéseket a miniszter által rendeletben
eghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A természet védelméről szóló törvény szerint
édetté nyilvánított egyes fa, valamint fasor természe-
s állapotának megváltoztatásához, fakitermeléshez

 természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. A
rmészetvédelmi hatóság az engedélyről tájékoztatja

z erdészeti hatóságot.

ÚJ SZÖVEG:
„(2) Fásítás esetében e törvény rendelkezései kö-

zül csak a károsítók károsítása elleni védelméről,
továbbá a 0,5 hektárnál nagyobb területre az erdő
telepítéséről és nyilvántartásáról szóló rendelkezése-
ket - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a miniszter
által rendeletben meghatározottak szerint kell al-
kalmazni.

(3) A természet védelméről szóló törvény szerint
védetté nyilvánított egyes fa, fasor, valamint védett
természeti területen lévő fásítás telepítéséhez, termé-
szetes állapotának megváltoztatásához, a természet-
védelmi hatóság engedélye szükséges. A természet-
védelmi hatóság az engedélyről tájékoztatja az erdé-
szeti hatóságot.”

RÉGI SZÖVEG:
a) az erdő által elfoglalt ezerötszáz négyzetméter

gy annál nagyobb kiterjedésű földterületet - ide-
tve a beerdősült, valamint az időlegesen igénybe
tt földterületet is - a benne található nyiladékokkal
 tűzpásztákkal együtt;

ÚJ SZÖVEG:
a) az erdő által elfoglalt, legalább három sor erdei

fával borított, ezerötszáz négyzetméter vagy annál
nagyobb kiterjedésű földterületet - ideértve a
beerdősült, valamint az időlegesen igénybe vett földte-
rületet is - a benne található nyiladékokkal, a nem
állandó jellegű erdészeti magánutakkal és tűzpászták-
kal együtt;
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b) az olyan ezerötszáz négyzetméter vagy annál nagyobb kiterjedésű földterületet, melyen az erdő telepítését
(magvetést, csemeteültetést, dugványozást) elvégezték;

BH2002. 251. Erdőterületen történő fakivágáshoz az erdészeti hatóság engedélye szükséges, ennek hiányát a fa-
kivágás jegyző általi tudomásulvétele - hatáskör hiányában - nem pótolja [21/1970. (VI. 21.) Korm. r. 1. § (2)
bek., 1996. évi LIV. tv. 8. § (1) bek., 13. § (1) bek., 60. § (1) bek., 102. § (1) bek., 29/1997. (IV. 30.) FM r. 103. §
(1) és (3) bek.].

Vhr. 4. § A legalább három sor erdei fával fedett ezerötszáz négyzetméter vagy annál nagyobb területet (erdősávot)
a tv. 8. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakra is figyelemmel, erdőterületnek kell tekinteni.

Vhr. 5. § (1) Az erdőtelepítés első kiviteli munkáinak az erdészeti hatóság által igazolt sikeres elvégzése (erdei fák
magjának elvetése, a csemete- és dugványültetés végrehajtása) az ingatlan-nyilvántartás szempontjából a telepítés be-
fejezésének minősül.

(2) A tv. 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek szerinti telepítés esetén faültetvénynek kell tekinteni az
akác és fajtái, az európai és az Európán kívüli nyár- és fűzfajok nemesítéséből és keresztezéséből származó vegetatív
úton szaporított fajtái, hibridjei, a fenyőfajok és -fajták, valamint az 1. számú mellékletben fel nem sorolt fafajok és
cserjefajok által borított területet.

(3) A fásításra vonatkozó szabályokat - az erdőterület igénybevételének és művelési ága megváltoztatásának szabá-
lyai kivételével - azokra az erdőterületekre kell alkalmazni, amelyek ötezer négyzetméternél kisebb kiterjedésűek és
más erdőterülettel nem érintkeznek, valamint azokra a erdőterületekre, amelyek a termőföldről szóló 1994. évi LV.
törvény hatálybalépéséig zártkertnek minősültek.

RÉGI SZÖVEG:
(2) Faültetvény esetében e törvény rendelkezései

közül csak az erdőtervezésre, az erdőtelepítésre, az
erdő nyilvántartására, valamint a károsító hatások
elleni védekezés szabályaira vonatkozó rendelkezé-
seket kell alkalmazni.

(3) Az ötezer négyzetméternél kisebb, és nem er-
dő művelési ágban nyilvántartott ingatlannal körül-
vett erdőterület esetén a fásításra vonatkozó szabá-
lyokat kell alkalmazni.

ÚJ SZÖVEG:
(2) Az erdő által elfoglalt, ötezer négyzetméternél

kisebb és más erdőterülettel nem érintkező földterület
esetén - az erdőterület igénybevételének és megosztá-
sának szabályai kivételével - a fásításra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.

(3) Szabad rendelkezésű erdőterületnek kell tekin-
teni az (1) bekezdés szerinti területet, amelyen erdőte-
lepítési támogatás nélkül telepítenek erdőt, továbbá a
korábban faültetvénynek minősülő erdőterületet. Nem
tekinthető szabad rendelkezésű erdőterületnek a 72. §
(1) bekezdésében meghatározott csereerdősítés terüle-
te.

(4) A (3) bekezdés szerinti erdőterületre e törvény
rendelkezései közül csak az erdő telepítéséről, nyilván-
tartásáról és a károsítók károkozása elleni védelméről
szóló szabályokat kell alkalmazni. Az ingatlan tulaj-
donosának kérelmére, vagy egyetértésével a szabad
rendelkezésű erdőterületet az erdészeti hatóság e tör-
vény hatálya alá tartozó erdőterületként veszi nyilván-
tartásba.

(5) Azokra az erdőterületekre, amelyek a termő-
földről szóló 1994. évi LV. törvény hatálybalépéséig
zártkertnek minősültek, e törvénynek csak az erdő
nyilvántartásáról, illetve a károsítók károkozása elleni
védelméről szóló szabályait kell alkalmazni

RÉGI SZÖVEG:
c) az e törvény hatálybalépése után, egy termelési

ciklusra, de legfeljebb harminc évre, állami támoga-
tás igénybevétele nélkül, az ország természetföldrajzi
környezetében nem őshonos fafajokkal borított
ezerötszáz négyzetméter, vagy ennél nagyobb kiter-
jedésű faültetvény területét (a továbbiakban: faül-
tetvény).

A 8.§ (1) c) pontja hatályát veszti
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Erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület meghatározása

Vhr. 6. § (1) Erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősül, művelési ágától függet-
lenül, az erdőterülettel körülzárt, vagy kerületének ötven százalékát meghaladó mértékben erdőterülettel határolt

a) erdészeti szaporítóanyag-termelést szolgáló földterületet (csemetekert, dugványtelep),
b) erdei tisztás és cserjés,
c) erdei farakodó és készletező hely,
d) nem állandó jellegű erdészeti magánút,
e) erdészeti létesítményhez tartozó terület, valamint
f) vadföld.
(2) Az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek a tv. 65. §-ának b), c) és d) pontjaiban

foglaltak szerinti igénybevétele esetén az erdőterület igénybevételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3)
(4) Az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet a körzeti erdőtervben és az üzemtervben

fel kell tüntetni.

Az erdészeti létesítmény meghatározása

Evt. 10. § (1) E törvény alkalmazásában erdészeti létesítménynek minősül a legalább részben erdőterületen
található, vagy ahhoz csatlakozó

a) állandó jellegű erdészeti magánút, valamint annak műtárgyai és tartozékai (a továbbiakban együtt: erdé-
szeti magánút);

b) erdei vasúti pálya és annak tartozékai (a továbbiakban együtt: erdei vasút);

 (2) Az erdészeti létesítmények megvalósítására, vagy azok működtetésére a külön jogszabályban foglalt felté-
telek szerint az állam támogatást nyújt.

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 9. § E törvény alkalmazásában az erdőgazdál-

kodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek
minősül:

a) az erdészeti szaporítóanyag-termelést szolgáló
földterület;

b) a tisztás (gyepterület), a kopár;
c) az erdei farakodó és készletező hely;
d) a nem állandó jellegű erdészeti magánút;
e) az erdészeti létesítményhez tartozó terület;
f) a vadföld;
g) az erdei vízfolyás, az erdei tó,
amennyiben az az erdőterületen belül található.

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 9. § (1) E törvény alkalmazásában az erdő-

gazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló
földterületnek minősül, nyilvántartott művelési
ágától függetlenül:

a) az erdészeti szaporítóanyag-termelést szol-
gáló földterület;

b) karácsonyfatelep,
c) a bot, vessző, díszítőgally és vadgyümölcs

termelését szolgáló földterület;
d) a tisztás (gyepterület), a cserjés, a kopár;
e) az állandó jellegű erdei farakodó és készlete-

ző hely;
f) az erdészeti létesítményhez tartozó terület;
g) a vadföld;
h) az erdei vízfolyás, az erdei tó,
amennyiben kerületének ötven százalékát meg-

haladó mértékben erdőterülettel határos.
(2) Az erdőgazdálkodási tevékenységet közvet-

lenül szolgáló (1) bekezdés szerinti földterületnek a
65. § b), c) és d) pontjaiban foglaltak alapján törté-
nő igénybevétele esetén az erdőterület igénybevé-
telére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az erdőgazdálkodási tevékenységet közvet-
lenül szolgáló (1) bekezdés szerinti földterületet a
körzeti erdőtervben és az üzemtervben fel kell
tüntetni.

RÉGI SZÖVEG:
c) az erdőgazdálkodási tevékenységet, így külö-

nösen az erdő védelmét, illetve az erdei haszonvéte-
lek gyakorlását, az erdő rendeltetését szolgáló mű-
tárgy, kerítés, erdei épület és egyéb létesítmény.

ÚJ SZÖVEG:
c) az erdőgazdálkodási tevékenységet, így különösen

az erdő védelmét, illetve az erdei haszonvételek gya-
korlását, az erdő rendeltetését szolgáló műtárgy, csa-
torna, tározó, kerítés, erdei épület és egyéb létesítmény.
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Vhr. 7. § (1) Az erdészeti magánút és annak tartozékát képező műtárgy és - a (2) bekezdés kivételével - egyéb erdé-
szeti létesítmény építését, korszerűsítését, értéknövelő felújítását, használatba vételét, megszüntetését az erdészeti ható-
ság engedélyezi.

(2) Az erdei vasút, az állandó jellegű erdészeti kötélpálya és épület építését, korszerűsítését, megszüntetését az ille-
tékes hatóság, az erdészeti hatóság szakhatósági hozzájárulásával engedélyezi.

(3) Védett erdőterületen az erdészeti létesítmény építéséhez, korszerűsítéséhez, értéknövelő felújításához, használat-
ba vételéhez, megszüntetéséhez be kell szerezni a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását is.

(4) Az erdőgazdálkodás érdekében az erdőterületen létesített csatorna és tározó erdészeti létesítménynek minősül.
(5) Az erdészeti létesítmény építésének és korszerűsítésének engedélyezése során az erdőterület igénybevételére vo-

natkozó szabályokat is be kell tartani.
Vhr. 8. § Erdészeti magánút a közforgalom számára az erdészeti hatóság szakhatósági hozzájárulásával nyitható

meg.
Vhr. 9. § Az erdészeti létesítmény - különösen az erdészeti magánút - tervezése és építése során tekintettel kell lenni

az erdei életközösség megóvására, ezen belül a talaj vízgazdálkodására, a fényviszonyokra és a vadon élő állatok moz-
gására, valamint a tájkép védelmére.

Vhr. 10. § (1) Erdészeti magánutat a külön jogszabályban meghatározott tervezési jogosultsággal rendelkező sze-
mély tervezhet.

(2) Az erdészeti magánút tervezésének, valamint az erdészeti hatósági engedély kiadásának feltételeit a 9. számú
melléklet tartalmazza.

ÚJ SZÖVEG:
(3) Az erdészeti magánút és annak tartozékát képe-

ző műtárgy, továbbá - a (4) bekezdés kivételével - egyéb
erdészeti létesítmény építését, korszerűsítését, értéknö-
velő felújítását, használatba vételét, megszüntetését az
erdészeti hatóság engedélyezi. Amennyiben az építés,
korszerűsítés, felújítás erdőterületen kívül más föld-
részletet is érint, a vonatkozó jogszabályok szerinti
szakhatóság állásfoglalását is be kell szerezni.

(4) Az erdei vasút, az állandó jellegű erdészeti kö-
télpálya, csatorna, tározó és épület építését, korszerűsí-
tését, megszüntetését az illetékes hatóság, az erdészeti
hatóság szakhatósági hozzájárulásával engedélyezi.

(5) Védett erdőterületen az erdészeti létesítmény
építéséhez, korszerűsítéséhez, értéknövelő felújításá-
hoz, használatba vételéhez, megszüntetéséhez be kell
szerezni a természetvédelmi hatóság szakhatósági hoz-
zájárulását is.

(6) Az erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló ke-
rítés építéséhez be kell szerezni a természetvédelmi- és
a vadászati hatóság szakhatósági hozzájárulását,
amelyben állásfoglalást ad a kerítésépítésnek az élőhe-
lyek beszűkülését okozó, az élőlények szabad mozgását
korlátozó hatásáról.

(7) Az erdészeti létesítmény építésének és korszerű-
sítésének engedélyezése során az erdőterület igénybevé-
telére vonatkozó szabályokat is be kell tartani.

(8) Az erdőgazdálkodási tevékenységet már nem
szolgáló, feleslegessé vagy rendeltetésszerű használatra
alkalmatlanná vált, az (1) bekezdésben foglalt erdészeti
létesítmény megszüntetését az erdészeti hatóság, az ott
fel nem sorolt épület és építmény megszüntetését a
létesítés engedélyezésére jogosult hatóság az erdészeti
hatóság kezdeményezése alapján rendeli el. A szakha-
tósági közreműködésre vonatkozóan a létesítésre vo-
natkozó szabályokat kell alkalmazni.

(9) Erdészeti magánút a közforgalom számára az
erdészeti hatóság szakhatósági hozzájárulásával nyit-
ható meg.
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Az erdészeti igazgatási és az erdőgazdálkodási egységek kialakítása

Evt. 11. § (1) Az ország erdőterületeit e törvény alapján erdészeti tervezési körzetekre (a továbbiakban: kör-
zet) kell felosztani.

(2) A körzeteket az erdő ökológiai viszonyainak, valamint a tartamos erdőgazdálkodási tevékenység lehetősé-
geinek figyelembevételével a miniszter alakítja ki, és a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisz-
térium) hivatalos lapjában teszi közzé.

(3) A körzetek a tartamos erdőgazdálkodási tevékenység tervezésének és ellenőrzésének alapegységei.
Vhr. 11. § Az erdészeti tervezési körzeteket, illetve a körzeteket alkotó helységek jegyzékét a 2. számú melléklet

tartalmazza.
Evt. 12. § (1) Az erdészeti nyilvántartás és a térbeli rend kialakítása érdekében az erdőt erdőtagokra és erdő-

részletekre kell felosztani.
(2) Az erdőtag a helységhatáron belül az erdő területi rendjét, kellő áttekintését, az erdőgazdálkodási tevé-

kenység alapegységeinek tartós szerkezetbe foglalását biztosító területi egység.

Vhr. 12. § A körzeti erdőterv készítése során a földrészlethatárok közül az egyes erdőgazdálkodók erdőterületének
terepen állandósított vagy természetben fellelhető határvonalát egyúttal erdőrészlethatárnak kell tekinteni.

E
véke

(
fenn

RÉGI SZÖVEG:
(3) Az erdőrészlet az erdőgazdálkodási tevé-

kenység és az erdészeti nyilvántartás olyan alap-
egysége, amely a rajta található erdei életközös-
ség, valamint a tartamos erdőgazdálkodási tevé-
kenység jellemzői alapján egységesnek tekinthe-
tő.

(4) Az erdőtagot és az erdőrészletet a (2)-(3)
bekezdésben foglaltakra is tekintettel a körzeti
erdőterv készítése során kell kijelölni.

ÚJ SZÖVEG:
(3) Az erdőrészlet az erdőgazdálkodási tevékenység és

az erdészeti igazgatás, nyilvántartás olyan alapegysége,
amely természetben összefüggő és a rajta található erdei
életközösség, valamint a tartamos erdőgazdálkodási tevé-
kenység jellemzői alapján egységesnek tekinthető.

(4) Erdészeti igazgatási szempontból természetben ösz-
szefüggőnek kell tekinteni azt az erdőterületet, amelyet a
település közigazgatási határa, az erdőgazdálkodás célját
közvetlenül nem szolgáló más művelési ágú terület, közút,
vasút, folyó vagy más, művelés alól kivett földrészlet nem
szakít meg.

(5) Az erdőtagot és az erdőrészletet a (2)-(4) bekezdés-
ben foglaltakra is tekintettel a körzeti erdőterv készítése
során kell kijelölni.

(6) Az erdőgazdálkodó az erdőgazdálkodási feladatok
ellátása érdekében köteles az erdejének külső és belső ha-
tárvonalai főbb töréspontjaira jól látható és időtálló határ-
jeleket elhelyezni, ezek fenntartásáról, megsemmisülésük
esetén pótlásukról gondoskodni.

A -
RÉGI SZÖVEG:

Az erdőgazdálkodó fogalma
—9 —

vt. 13. § (1) E törvény alkalmazásában erdőgazdálko
nységet folytató jogszerű használó (a továbbiakban: e

3) Az erdőgazdálkodó a nyilvántartásba vétel nélkül
tartására vonatkozó előírásainak eleget tenni.
ÚJ SZÖVEG:

z erdőgazdálkodó fogalma és nyilvántar
tás
dó: az erdő tulajdonosa vagy az erdőgazdálkodási te-
rdőgazdálkodó).

ÚJ SZÖVEG:
(2) Az erdőgazdálkodó nevét, lakcímét, (cégét),

székhelyét, valamint képviselőjének nevét az erdőte-
rület fekvése szerinti erdészeti hatóság nyilvántartás-
ba veszi. Az erdőgazdálkodó személyében, vagy egyéb
adataiban bekövetkezett változást az erdőgazdálkodó
a változást követő nyolc napon belül köteles az erdé-
szeti hatóságnak bejelenteni. Az erdőgazdálkodó felel
azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat valót-
lanságából, illetve a bejelentés elmulasztásából szár-
maznak.
RÉGI SZÖVEG:
(2) Az erdőgazdálkodó nevét (cégét), székhelyét,

valamint képviselőjének nevét az erdőgazdálkodó
székhelye szerinti erdészeti hatóság nyilvántartásba
veszi. Az adatokban bekövetkezett változást az
erdőgazdálkodó a változás időpontjától számított
harminc napon belül köteles az erdészeti hatóság-
nak bejelenteni. Az erdőgazdálkodó felel azokért a
károkért, amelyek a bejelentett adat valótlanságá-
ból, illetve a bejelentés elmulasztásából származ-
nak.
 is köteles e törvénynek az erdő védelmére, valamint
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(4) Amennyiben a természetben összefüggő erdőterületnek több tulajdonosa van, a tulajdonosok
a) a miniszter által rendeletben meghatározott feltételek megléte esetén, az erdészeti hatóság határozata alap-

ján kötelesek azon társult erdőgazdálkodási tevékenységet folytatni, és e feladatok ellátására erdőgazdálkodót
megbízni,

b) az erdő védelmével, valamint fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért - erdőgazdálkodó hi-
ányában - egyetemleges felelősséggel tartoznak.

RÉGI SZÖVEG:
(8) Az erdőgazdálkodó az erdő elsődleges ren-

deltetésének megváltoztatását, az erdőtelepítést, a
fásítást, valamint az erdőterület igénybevételét a
terület tulajdonosával kötött külön megállapodás-
ban foglaltak szerint kezdeményezheti.

ÚJ SZÖVEG:
(8) Az erdőgazdálkodó az erdő körzeti erdőtervben

megállapított rendeltetéseinek, az üzemmódnak meg-
változtatását, valamint az erdőtelepítést és fásítást a
terület tulajdonosával kötött külön megállapodásban
foglaltak szerint kezdeményezheti.

RÉGI SZÖVEG:
(5) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az erdőgazdálkodási

tevékenységhez kapcsolódó állami támogatást csak az erdészeti hatóság
által nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó vehet igénybe. Az erdőgaz-
dálkodót megillető - jogszabályban, hatósági vagy bírósági határozat-
ban, valamint szerződésben egyébként meghatározott - jogok és kötele-
zettségek nem érintik az erdőterület tulajdonosának tulajdonosi jogo-
sítványait és kötelezettségeit.

(6) Az erdőgazdálkodó személyének változásához - a (7) bekezdés-
ben foglalt kivétellel - az erdészeti hatóság engedélye szükséges. Az
engedély kiadása nem tagadható meg, ha az új erdőgazdálkodónál a
szakszerű erdőgazdálkodás feltételei biztosítottak, és egyúttal a termé-
szetben összefüggő erdőterület megosztására a gazdálkodó-változással
összefüggésben nem kerül sor.

(7) Az állami tulajdonban levő és a kincstári vagyont képező erdő
esetében az erdészeti hatóság erdőgazdálkodóként a kincstári vagyon
kezelőjét veszi nyilvántartásba.

A 13.§ (5)-(7) bekezdései hatályukat
vesztik.
ÚJ SZÖVEG:
Evt.13/A. § (1) Az erdőterület erdőgazdálkodó

használatába, haszonbérletébe adása és az erdőgaz-
dálkodó megbízása írásba foglalt szerződés szerint
történik. Az erdőgazdálkodó megbízásáról és a meg-
bízás visszavonásáról a tulajdonosok tulajdoni há-
nyad szerint számított szótöbbséggel határoznak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az erdőgaz-
dálkodói nyilvántartásba vétel iránti kérelem tartal-
ma és melléklete:

a) nyilatkozat az erdőgazdálkodó megbízásának
időtartamáról,

b) az erdőterület ingatlan-nyilvántartási azonosí-
tói,

c) nyilatkozat az erdőgazdálkodó és a tulajdo-
nos(ok) közötti elszámolást szabályozó külön megál-
lapodás meglétéről,

d) a 14. §-ban meghatározott erdőgazdálkodói jo-
gok és kötelezettségek átruházására vonatkozó ren-
delkezést tartalmazó szerződés.

(3) Az erdő használatának jogszerűségét, mint az
erdőgazdálkodói jogosultság feltételét az erdészeti
hatóság az (1)-(2) bekezdésekben foglaltak alapján
köteles vizsgálni. Ezzel kapcsolatban az erdészeti
hatóság a kérelmezőt határidő kitűzésével szükség
esetén, a kérelem beérkezését követő tizenöt napon
belül hiánypótlásra szólítja fel, egyidejűleg figyelmez-
teti a mulasztás jogkövetkezményeire. A hiánypótlás
teljesítésének elmulasztása esetén az eljárást meg-
0 —
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Vhr. 13. § (1) Ha az erdőgazdálkodó nemcsak a székh
erdőgazdálkodást, a többi, általa használt erdőterület fekvé
vántartásba vételét.

(2) Az erdő használatának jogszerűségét mint az erdőg
vizsgálni, és ezzel kapcsolatban a kérelmezőt határidő kit
igazolás elmulasztása esetén az erdészeti hatóság a kérelme

(3) Erdészeti igazgatási szempontból természetben össz
pülés közigazgatási határa, az erdőgazdálkodás célját közv
folyó vagy más, művelés alól kivett földrészlet nem szakít 

Vhr. 14. § (1) A tv. 13. § (4) bekezdésében meghatáro
ság az alábbi feltételek esetén köteles előírni:

a) ha a természetben összefüggő erdőterület egy földrés
b) ha a természetben összefüggő erdőterület több földré

részük szerint számítva - többségükben azonosak.
(2) Ha a természetben összefüggő erdő több földrészle

nem azonosak, a társult erdőgazdálkodást a több földrészle
a) a földrészletek határai, valamint az erdőrészletek hat
b) az egyes földrészletek közúton való megközelítése ne
c)
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az egyes fö

megteremtése érdekében a 94. §-ban foglaltak szerint ké
üzemtervezés során történő megváltoztatását.

(4) Társult erdőgazdálkodásnak kell tekinteni, ha a tula
személy használatába, haszonbérletébe adják, vagy az erd
személyt bíznak meg.

(5) A tv. 13. § (4) bekezdésének b) pontja alkalmazásá
tásával kapcsolatos kötelezettségei különösen:

a) az erdő őrzéséről,
b) a károsító hatások és a káros tevékenységek elleni vé
c) a bekövetkezett károsítások megszüntetéséről és hatá
d) az erdő szakszerű felújításáról és neveléséről való go
Vhr. 15. § (1) Az erdőterület erdőbirtokossági társulat

don, más erdőgazdálkodó használatába, haszonbérletébe 
szerződés szerint történik.

(2) A szerződésben rögzíteni kell, hogy az a tv. 14. §-á
latos jogok és kötelezettségek átruházására vonatkozik.

(3) A szerződésben fel kell tüntetni az erdőterület ingatl
Vhr. 16. § Egyéni erdőgazdálkodó az, aki a kizárólago

levő és az erdészeti hatóság által önálló erdőgazdálkodásra 
Vhr. 17. § Az erdőgazdálkodónak - ha nem azonos az e

sének megváltoztatására, és az erdőterület igénybevételére
lását.
szünteti.
(4) Az erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételét

meg kell tagadni, ha a kérelmező:
a) a jogszerű használatot nem igazolja, vagy
b) az erdészeti hatóság rendelkezésére álló adatok

szerint az erdőgazdálkodási szabályokat a közérdek
jelentős sérelmére korábban már megsértette, ezáltal
az erdő fennmaradását veszélyeztette, vagy erdőgaz-
dálkodói mulasztása miatt az állammal szemben le-
járt határidejű tartozása van.

(5) Az erdészeti hatóság az általa önálló erdőgaz-
dálkodásra alkalmasnak minősített erdőterület kizá-
rólagos tulajdonosát, vagy haszonélvezőjét annak
kérelmére erdőgazdálkodóként nyilvántartásba veszi.
1 —

elye szerinti erdészeti hatóság illetékességi területén folytat
se szerint illetékes erdészeti hatóságnál is kérnie kell a nyil-

azdálkodói jogosultság feltételét az erdészeti hatóság köteles
űzésével felhívhatja a használat jogcímének igazolására. Az
t elutasítja.
efüggőnek kell tekinteni azt az erdőterületet, amelyet a tele-
etlenül nem szolgáló más művelési ágú terület, közút, vasút,
meg.
zott társult erdőgazdálkodói tevékenységet az erdészeti ható-

zletből áll és több tulajdonosa van, vagy
szletből áll és az egyes földrészletek tulajdonosai - tulajdon-

tből áll és az egyes földrészletek tulajdonosai többségükben
tre vonatkozóan abban az esetben lehet előírni, ha
árai nem esnek egybe, vagy
m biztosított.

ldrészletek tulajdonosai a földrészlet határral való egyezőség
rhetik az erdészeti hatóságtól az erdőrészletek határának az

jdonosok az erdőterületüket erdőgazdálkodó szervezet vagy
őgazdálkodói tevékenység ellátásával ilyen szervezetet vagy

ban a tulajdonosoknak az erdő védelmével, valamint fenntar-

dekezésről,
sainak felszámolásáról, valamint
ndoskodás.
 használatába adása külön jogszabályban meghatározott mó-
adása és az erdőgazdálkodó megbízása pedig írásba foglalt

ban meghatározott erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcso-

an-nyilvántartási adatait.
s tulajdonában, haszonélvezetében vagy vagyonkezelésében
alkalmasnak minősített erdőterületen maga gazdálkodik.
rdő tulajdonosával - az erdő elsődleges és további rendelteté-
 vonatkozó kérelméhez csatolnia kell a tulajdonos hozzájáru-
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RÉGI SZÖVEG:

Az erdőgazdálkodó jogai és kötele-
zettségei

Evt. 14. § (1) Az erdőgazdálkodó az erdőgaz-
dálkodási tevékenysége keretében jogosult, illetve
köteles gondoskodni

a) az üzemterv, valamint az éves erdőgazdál-
kodási terv elkészítéséről;

b) az állammal szembeni pénzügyi kötelezett-
ségek elszámolásának elkészítéséről, a befizetés
teljesítéséről;

c) az erdőgazdálkodót jogszabály szerint meg-
illető állami támogatás igényléséről, felhasználá-
sáról, valamint a juttatott támogatás elszámolásá-
ról;

d) jogszabály, illetőleg megállapodás eltérő
rendelkezésének hiányában az erdőgazdálkodási
tevékenységgel összefüggő hatósági, illetve bírósá-
gi eljárásban az erdőterület tulajdonosának kép-
viseletéről;

e) az e törvényben, valamint az erdészeti ható-
ság határozatában foglaltak szakszerű végrehaj-
tásáról;

f) az erdő védelméről, az egyes erdőgazdálko-
dási munkák elvégzéséről, valamint az erdő őrzé-
séről;

g) az erdő közcélú funkcióinak biztosítását
szolgáló tevékenység teljesítéséről, a miniszter
által rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(2) Ha az erdőterület tulajdonosa, jogszerű
használója, illetőleg az erdőgazdálkodó az erdé-
szeti hatóság felszólítása ellenére nem tesz eleget e
törvény szerinti erdőgazdálkodási kötelezettségé-
nek, és ezáltal az erdő fennmaradását vagy fejlő-
dését veszélyezteti, az erdészeti hatóság az állami
tulajdonban levő erdő esetében a tulajdonosi jo-
gokat gyakorló szervet erről értesíti, egyebekben
javaslatot tesz arra, hogy a miniszter - az érintett
költségére - a szükséges munkák elvégzése céljá-
ból más erdőgazdálkodó szerv kijelöléséről gon-
doskodjon, illetőleg állami tulajdonban levő erdő
esetében a vagyonkezelő személyének megváltoz-
tatását kezdeményezze. A felszólítás hirdetményi
úton is kézbesíthető.

(3) Amennyiben az erdőgazdálkodót a (2) be-
kezdésben foglaltak alapján jelölik ki, a miniszter
az így kijelölt erdőgazdálkodót - elszámolási kö-
telezettség mellett - feljogosíthatja a ténylegesen
felmerült és igazolt költségeinek az erdei haszon-
vételekből való kielégítésére. E rendelkezés nem
alkalmazható a kincstári vagyon kezelőjére.
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ÚJ SZÖVEG:

rdőgazdálkodói jogok és kötelezettsé-
gek

Evt. 14. § (1) A nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó
 erdőgazdálkodási tevékenysége keretében jogosult:
a) az üzemtervnek - a miniszter rendeletében megha-

rozott - szolgáltatási díj ellenében történő átvételére;
b) a vadászati jog külön törvényben foglalt hasznosí-

sának kivételével az erdei haszonvételek gyakorlására;
c) jogszabály, illetőleg eltérő megállapodás hiányá-

n az erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggő más
tósági, illetve bírósági eljárásban az erdőterület tulaj-
nosának képviseletét ellátni.
(2) Az erdőgazdálkodó az erdőgazdálkodási tevé-

nysége keretében köteles gondoskodni:
a) az éves erdőgazdálkodási terv elkészítéséről;
b) az állammal szembeni pénzügyi kötelezettségek el-

ámolásának elkészítéséről, a befizetés teljesítéséről;
c) az e törvényben, valamint az erdészeti hatóság ha-

rozatában foglaltak szakszerű végrehajtásáról;
d) az erdő védelméről, az egyes erdőgazdálkodási

unkák elvégzéséről, az ezekkel kapcsolatos bejelentés-
l, valamint az erdő őrzéséről;
e) az erdő közcélú funkcióinak biztosítását szolgáló
ékenység teljesítéséről, a miniszter által rendeletben

eghatározott feltételek szerint.
(3) Ha állami tulajdonban levő erdő esetében az er-

gazdálkodó az erdészeti hatóság felszólítása ellenére
m tesz eleget e törvény szerinti erdőgazdálkodási kö-
ezettségének, vagy nincs nyilvántartásba vett erdő-
zdálkodó és ezáltal az erdő fennmaradása, vagy fejlő-
se veszélybe kerül, az erdészeti hatóság erről a tulaj-
nosi jogokat gyakorló szervet értesíti. Ezzel egyidejű-
 az erdészeti hatóság javaslatot tesz arra, hogy a mi-

szter kezdeményezze a pénzügyminiszternél a vagyon-
zelő, vagy egyéb jogszerű használó személyének meg-
ltoztatását vagy kijelölését.

„A” változat

(4) Nem állami tulajdonú erdő vonatkozásában, a (3)
kezdés szerinti erdőt veszélyeztető tevékenység, vagy
agatartás esetén - amennyiben a gyors beavatkozás

aradása esetén az erdőt helyrehozhatatlan kár bekö-
tkezésének veszélye fenyegeti - az erdészeti hatóság a
ükséges munkákat a nyilvántartásba vett erdőgazdál-
dó, vagy annak hiányában a tulajdonos(ok) költségére
 veszélyére elvégezteti.

(5) A szükséges munkák elrendelésével egyidejűleg,
dokolt esetben az erdészeti hatóság kezdeményezheti,
gy a miniszter - elszámolási kötelezettség mellett, a
lajdonos költségére - erdőgazdálkodó szerv kijelölésé-
l, vagy az erdőgazdálkodó megváltoztatásáról határo-
t útján gondoskodjon (továbbiakban együtt: kijelölés).
(5) Az erdészeti hatóság a miniszteri kijelölésre vo-

tkozó javaslata elkészítése előtt megkeresi a tulajdo-
s(oka)t és határidő kitűzésével kötelezi ő(ke)t erdő-
zdálkodó, vagy a nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó
ulasztása esetén új erdőgazdálkodó megjelölésére. A
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kötelezés eredménytelen leteltét követően az erdészeti
hatóság az iratokat 8 napon belül köteles a miniszterhez
megküldeni.

(6) Amennyiben az iratokból kiderül, hogy a társult
erdőgazdálkodásra kötelezett tulajdonosok közül egy
vagy több személy az erdőgazdálkodás folytatását el-
vállalja, a miniszter közülük a legnagyobb tulajdoni
arányrésszel rendelkező személyt jelöli ki erdőgazdál-
kodónak.

(7) A tulajdonosok erdőgazdálkodói szándéka hiá-
nyában a miniszter az erdészeti hatóság illetékességi
területén működő, bejegyzett erdészeti integrátort, vagy
állami erdészeti részvénytársaságot jelölheti ki erdőgaz-
dálkodónak. A kijelölésről szóló határozatot minden
tulajdonos részére meg kell küldeni. A miniszteri döntés
ellen az ügyfél a kézhezvételt követő 30 napon belül a
bírósághoz keresetet nyújthat be.

(8) Az állam a kijelölt erdőgazdálkodó részéről fel-
merült, igazoltan az elvégzett erdőgazdálkodási mun-
kákkal összefüggő költségeket - elszámolási kötelezett-
ség mellett - megelőlegezi. Amennyiben a kijelölt erdő-
gazdálkodó erdei haszonvételekből származó bevételei
meghaladják a ténylegesen felmerült ráfordításokat, a
többletbevételt a kijelölt erdőgazdálkodó az erdészeti
hatóság határozata alapján köteles befizetni.

(9) A kijelölt erdőgazdálkodási tevékenységgel kap-
csolatos számviteli és szakmai bizonylatokat a kijelölés
visszavonását követő öt évig meg kell őrizni.

(10) A kijelölés megszűnését követően a tulajdono-
sokkal a minisztérium számol el. A minisztérium a ki-
jelölt erdőgazdálkodó által befizetett többletbevételt a
tulajdonosok részére kifizeti, a kijelölt erdőgazdálkodó-
nak támogatásként folyósított többletráfordítást határo-
zatban a tulajdonosokkal megtérítteti. A minisztérium
döntése ellen az ügyfél a határozat kézhezvételét követő
30 napon belül a bírósághoz keresetet nyújthat be.
Amennyiben a tulajdonosok visszafizetési kötelezettsé-
güknek nem tesznek eleget, a kijelölt erdőgazdálkodási
tevékenységért a tulajdonos terhére megelőlegezett költ-
ségek behajtásáról az adóbehajtás szabályai szerint az
állami adóhatóság gondoskodik.”

„B” változat

(4) A (3) bekezdés szerinti erdőt veszélyeztető tevé-
kenység, vagy magatartás esetén, nem állami tulajdonú
erdő esetében az erdészeti hatóság a szükséges munká-
kat az erdőgazdálkodó, illetve annak hiányában a tulaj-
donosok költségére és veszélyére elvégezteti.

(5) Indokolt esetben az erdészeti hatóság javaslatot
tesz arra, hogy a miniszter – elszámolási kötelezettség
mellett, a tulajdonos költségére - a szükséges munkák
elvégzése céljából erdőgazdálkodó szerv kijelöléséről,
vagy megváltoztatásáról határozatban gondoskodjon
(továbbiakban együtt: kijelölés). A határozatot minden
tulajdonos részére meg kell küldeni. A miniszteri döntés
ellen az ügyfél a határozat kézhezvételét követő 30 na-
pon belül a bírósághoz keresetet nyújthat be.

(6) Amennyiben a kijelölt erdőgazdálkodó erdei ha-
szonvételekből származó bevételei meghaladják a tény-
legesen felmerült ráfordításokat, a többletbevételt a
kijelölt erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság határozata
13 —
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Vhr. 18. § Az erdőgazdálkodó - a tv. 14. § (1) bekezd
ellátása érdekében - köteles az erdejének külső és belső h
ket elhelyezni, ezek fenntartásáról, megsemmisülésük ese

Vhr. 19. § (1) Az erdészeti hatóság a tv. 14. §-ának (2
javaslatot tenni, ha

a) a társult erdőgazdálkodás megvalósítására vonatko
eredménytelen marad, és az erdőgazdálkodó hiánya, vagy

b) erdőgazdálkodó esetén annak mulasztása vagy szak
veszélyezteti, és emiatt az erdészeti hatóság az erdőgazd
ben megszüntetéséről intézkedik.

(2) Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó kijelölés
előtt felszólítja az erdőterület tulajdonosát, hogy teljesítse
az erdőgazdálkodó pótlásáról, melynek teljesítésére határi

(3) A tv. 14. §-ának (2) bekezdése alapján olyan erd
tenni, aki/amely a szükséges munkák elvégzését, illetve
teljesítését az erdészeti hatóság előtt tett nyilatkozatban 
javaslatához csatolni kell.

(4) A miniszter által kijelölt és a haszonvételek gyako
ladatokat és a haszonvételeket az erdészeti hatóság által 
gyakorolhatja.

(5) A kijelölés alapján végzett erdőgazdálkodási tev
külön jogszabályban meghatározott módon és mértékben 

II. F

a) védelmi,
b) gazdasági,
c) egészségügyi-szociális, turisztikai,
d) oktatás-kutatási
célokat szolgáló lehet.

RÉGI SZÖVEG:

AZ ERDŐ ELSŐDLEGES
RENDELTETÉSE

Az erdő elsődleges rendeltetésének
megállapítása

Evt. 15. § (1) Az erdő elsődleges rendeltetése szeri
alapján köteles befizetni.
(7) A kijelölt erdőgazdálkodási tevékenységgel kap-

csolatos számviteli és szakmai bizonylatokat a kijelölés
visszavonását követő öt évig meg kell őrizni.

(8) A kijelölés megszűnését követően a tulajdono-
sokkal a minisztérium számol el. A minisztérium a ki-
jelölt erdőgazdálkodó által befizetett többletbevételt a
tulajdonosok részére kifizeti, a kijelölt erdőgazdálko-
dónak támogatásként folyósított többletráfordítást
határozatban a tulajdonosokkal megtérítteti. A minisz-
térium döntése ellen az ügyfél a határozat kézhezvételét
követő 30 napon belül a bírósághoz keresetet nyújthat
be. Amennyiben a tulajdonosok visszafizetési kötele-
zettségüknek nem tesznek eleget, a kijelölt erdőgazdál-
kodási tevékenységért a tulajdonos terhére megelőlege-
zett költségek behajtásáról az adóbehajtás szabályai
szerint az állami adóhatóság gondoskodik.
14 —

ésének f) pontjában meghatározott erdőgazdálkodási feladatok
atárvonalai főbb töréspontjaira jól látható és időtálló határjele-
tén pótlásukról gondoskodni.
) bekezdése alapján akkor köteles erdőgazdálkodó kijelölésére

zó - határidőt is megállapító - felszólítása a határidő lejártáig

szerűtlen tevékenysége az erdő fennmaradását vagy fejlődését
álkodó jogosultságának felfüggesztéséről, vagy indokolt eset-

ére vonatkozó javaslatának a miniszterhez való felterjesztése
 a tv. szerinti erdőgazdálkodási kötelezettségét, gondoskodjon
dőt állapít meg.
őgazdálkodó szervezet (személy) kijelölésére lehet javaslatot
 az erdőgazdálkodói jogok érvényesítését és kötelezettségek
előzetesen vállalja. A nyilatkozatot az erdészeti hatóságnak a

rlására felhatalmazott erdőgazdálkodó az erdőgazdálkodói fe-
a tv. 29. §-a szerint jóváhagyott erdőgazdálkodási terv szerint

ékenység esetén a kijelölt erdőgazdálkodó részére az állam -
- támogatást nyújt.

ejezet

nt

ÚJ SZÖVEG:

AZ ERDÔ RENDELTETÉSE,
ÜZEMMÓD, ÜZEMOSZTÁLY

Az erdő rendeltetésének megállapítá-
sa

Evt. 15. § (1) Az erdő rendeltetése szerint:
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Evt. 16. § (1) Az erdő egyes rendeltetései egymástól elválaszthatatlanok, ezért az erdőgazdálkodási tevékeny-
ség során e rendeltetésekre egyidejűleg kell tekintettel lenni.

17. § (1) A természet- és környezetvédelmi, valamint egyé
delmi rendeltetésű az a védett, illetve védő erdő, amely külön
kodási tevékenység korlátozására lehet szükség.

(2) A védő erdő elsősorban a természeti környezet, a létes
gálja. Ennek megfelelően védő erdőnek minősül:

a) a meredek hegyoldalon, a sekély termőtalajon, az ero
hatásának kitett talajok védelmét szolgáló talajvédelmi erdő;

b) a szomszédos mezőgazdasági terület védelmét szolgáló 
c) a honvédelmi miniszter által kijelölt honvédelmi érdeke
d) a határrendészeti és nemzetbiztonsági érdekeket szolgá
e) az erdei vadállomány védelmét, életkörülményeinek jav
f) a talaj vízháztartását szabályozó, a források 

víznyerőhelyeknél a víz tisztaságát biztosító vízvédelmi erdő;
g) az árvízvédelmi töltés hullámverés és jég elleni védelm

partszakaszait védő partvédelmi erdő;
h) a városok, a községek, a lakótelep és más települést véd
i) a természeti táj szépségének megőrzését, vagy a tájba

képvédelmi erdő;
j) az utak és műtárgyaik, a vonalas vízilétesítmények, a v

kedés biztonságát - szolgáló műtárgyvédelmi erdő.

(3) Védett erdőnek minősül a különleges védelmet igényl
erdő, amely különlegesen alkalmas a természetközeli erdei é

RÉGI SZÖVEG:
(3) Az állam az erdő elsődleges rendeltetéséhez

kapcsolódó előírások érvényesülésének elősegítése
érdekében a külön jogszabályban meghatározott mó-
don és feltételekkel támogatást nyújt.

ÚJ SZÖVEG:
(3) Az állam az erdő rendeltetéseihez kapcsolódó

előírások érvényesülésének elősegítése érdekében a
külön jogszabályban meghatározott módon és felté-
telekkel támogatást nyújt.

RÉGI SZÖVEGS:
(2) Az erdő elsődleges rendeltetését erdőrészleten-

ként kell megállapítani.
(3) Új erdő telepítésekor - az erdőgazdálkodó ja-

vaslata figyelembevételével - az erdőtelepítési terv
jóváhagyásakor a feltételek vizsgálata alapján - az
elsődleges rendeltetés szerint illetékes hatóság szak-
hatósági hozzájárulásával - az erdészeti hatóság álla-
pítja meg az erdő elsődleges rendeltetését. Ennek
során az állami támogatás igénybevétele nélkül jog-
szerűen telepített erdő gazdasági rendeltetésének
jóváhagyását az erdészeti hatóság nem tagadhatja
meg.

Ú
k

alap
l
m

dáso
rüle

A 15.§ (2) bekezdés hatályát veszti.
ÚJ SZÖVEG:
(2) Az erdő rendeltetéseit erdőrészletenként kell

megállapítani.
(3) Új erdő telepítésekor - az erdőgazdálkodó ja-

vaslata figyelembevételével - az erdőtelepítési terv
jóváhagyásakor a feltételek vizsgálata alapján a
rendeltetések szerint illetékes hatóság szakhatósági
hozzájárulásával az erdészeti hatóság állapítja meg
az erdő rendeltetését, illetve rendeltetéseit. A nemze-
ti hatáskörben nyújtott költségvetési támogatás,
illetve közösségi támogatás igénybevétele nélkül
jogszerűen telepített erdő gazdasági rendeltetésének
jóváhagyását az erdészeti hatóság nem tagadhatja
meg.
RÉGI SZÖVEG:
(2) A körzeti erdőterv és az üzemterv az erdő el-

sődleges rendeltetése mellett meghatározhatja az erdő
további rendeltetését, melyeket az erdőgazdálkodási
tevékenység során az elsődleges rendeltetés mellett
fokozottan figyelembe kell venni.
b védelmi szempontok megvalósítása érdekében vé-
leges kezelést igényel, és ezért abban az erdőgazdál-

ítmények védelmét vagy egyéb védelmi célokat szol-

dált területeken levő, valamint a víz és a szél káros

mezővédő erdő;
ket szolgáló erdő;
ló erdő;
ítását szolgáló vadvédelmi erdő;
vízbőségét és tisztaságát, víztározók és egyéb

ét szolgáló erdő, a csatorna, a folyó, a tó és holtág

ő településvédelmi, valamint belterületi erdő;
n történt káros beavatkozás takarását szolgáló táj-

asutak és tartozékaik védelmét, takarását - a közle-

ő, természeti értéknek minősülő erdő, illetőleg az az
letközösség, a biológiai sokféleség megőrzésére, va-

J SZÖVEG:
) az erdészeti szaporítóanyag-gazdálkodás biológiai
jainak megőrzését szolgáló erdészeti génrezervátum;
) a kulturális örökség védelmét szolgáló erdő;

) a bányák biztonsági övezetében lévő, bányaszaka-
s, földomlásos, földcsuszamlásos, veszélyeztetett te-
ten lévő bányászati véderdő.
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lamint az erdőfejlődés kutatására, továbbá az erdőterületen lévő történelmi emlékhely területe. Ennek megfele-
lően védett erdőnek minősül:

a) a fokozottan védett természeti területen lévő erdő;
b) a védett természeti területen lévő erdő;

e) a történelmi emlékhely területén levő erdő.

Evt. 18. § Gazdasági rendeltetésű erdőnek minősül az az erdő, amelyben a gazdálkodás elsődleges célja az er-
dei termékek előállítása és hasznosítása, így különösen:

a) a faanyagtermelést szolgáló erdő,
b) a szaporítóanyag-termelést szolgáló erdő,
c) az intenzív vadgazdálkodásra kijelölt bekerített erdő (a továbbiakban: vadaskert),

Evt. 19. § Egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetésű erdőnek minősül:
a) a gyógyintézet területén, valamint annak környezetében levő erdő (gyógyerdő);
b) a sport, turisztika és üdülés céljára kijelölt üdülőerdő (parkerdő).

Evt. 20. § Oktatás-kutatás célját szolgáló erdőnek minősül:
a) a szakoktatási tevékenység célját szolgáló tanerdő;
b) az erdészeti kutatás, kísérlet céljára kijelölt kísérleti erdő;
c) az erdőterületen a külön jogszabály rendelkezései szerint kialakított vadaspark.
Vhr. 20. § (1) Az erdő elsődleges és további rendeltetését vagy rendeltetéseit a tv. 105. §-a figyelembevételével an-

nak 17-20. §-aiban foglaltak szerint, a körzeti erdőtervben, erdőrészletenként kell megállapítani.

RÉGI SZÖVEG:
d) a természetközeli erdei életközösség megőr-

zését, fejlődésének kutatását szolgáló erdőrezervá-
tum;

ÚJ SZÖVEG:
d) a természetközeli erdei életközösség faji és geneti-

kai sokféleségének megőrzését, fejlődésének kutatását
szolgáló erdőrezervátum;

RÉGI SZÖVEG:
(4) Az erdő elsődleges rendeltetését az erdészeti

hatóság
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a ta-

lajvédelmi hatóság,
b) a (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben a va-

dászati hatóság,
c) a (2) bekezdés f), g) pontjai szerinti esetben a

vízügyi hatóság,
d) a (2) bekezdés h) pontja szerinti esetben az

építésügyi hatóság,
e) a (2) bekezdés i) pontja, valamint a (3) bekez-

dés szerinti esetben a természetvédelmi hatóság,
f) a (2) bekezdés j) pontja szerinti esetben a

közlekedési hatóság
kezdeményezésére, illetőleg szakhatósági hozzá-

járulása alapján; továbbá
g) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a

honvédelmi miniszter,
h) a (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a

belügyminiszter kijelölése alapján
állapítja meg.

ÚJ SZÖVEG:
(4) Az erdő rendeltetését az erdészeti hatóság
a) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a ta-

lajvédelmi hatóság,
b) a (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben a va-

dászati hatóság,
c) a (2) bekezdés f), g) pontjai szerinti esetben a

vízügyi hatóság,
d) a (2) bekezdés h) pontja szerinti esetben az épí-

tésügyi hatóság,
e) a (2) bekezdés i) pontja, valamint a (3) bekez-

dés szerinti esetben a természetvédelmi hatóság,
f) a (2) bekezdés j) pontja szerinti esetben a köz-

lekedési hatóság,
g) a (2) bekezdés l) pontja szerinti esetben a kul-

turális örökségvédelmi hatóság,
h) a (2) bekezdés m) pontja szerinti esetben a bá-

nyászati hatóság kezdeményezésére, illetőleg szakha-
tósági hozzájárulása alapján; továbbá

i) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a hon-
védelmi miniszter,

j) a (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a be-
lügyminiszter

kijelölése alapján állapítja meg.

RÉGI SZÖVEG:
c) az erdei génkészletek, az erdészeti szaporí-

tóanyag-gazdálkodás biológiai alapjainak meg-
őrzését szolgáló erdei génrezervátum;

A 17.§ (3) bekezdés c) pontja hatályát veszti.

RÉGI SZÖVEG:
d) az erdőterületen létesített karácsonyfatelep,
e) bot, vessző és diszítőgally termelését szolgáló er-

dő.

A 18.§ d) és e) pontjai hatályukat vesztik.
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(2) Arról, hogy a tv. hatálybalépése előtt készült tíz évre szóló erdőgazdasági üzemtervben megállapított elsődleges
rendeltetés a törvény alapján melyik elsődleges rendeltetésnek felel meg, indokolt esetben az erdészeti hatóság - az
érintett hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával - határozatban dönt.

(3)
Vhr. 21. § (1) Az erdő elsődleges rendeltetése mellett erdőrészletenként - a tv. 15. §-ának (2) bekezdésében foglaltak

keretei között - további rendeltetés vagy rendeltetések állapíthatók meg, így különösen:
a) védett erdő esetén;
b) ha az erdő többféle védőhatásának biztosítása azt indokolja, és ezáltal az erdőgazdálkodás feltételeinek megálla-

pítása során több hatóság is rendelkezik szakhatósági jogkörrel.
(2) A körzeti erdőterv készítése során indokolt esetben egyes összefüggő nagyobb erdőterület erdőrészleteire azonos

további rendeltetés állapítható meg, amennyiben azokban az eltérő elsődleges rendeltetés mellett azonos erdőgazdálko-
dási szempontokat is érvényesíteni kell.

(3) A körzeti erdőterv készítését megelőzően az erdő további rendeltetésének megállapításáról az erdészeti hatóság
kérelemre, szakhatósági megkeresésre vagy indokolt esetben hivatalból dönt.

Vhr. 22. § Új erdő telepítésekor az erdő további rendeltetését az erdészeti hatóság a tv. 16. §-ának (3) bekezdésében
foglaltak szerint állapítja meg.

Vhr. 23. § (1) A külön jogszabály szerinti védetté nyilvánítási eljárással érintett erdőre a védetté nyilvánítási eljárás
befejezéséig, az erdő elsődleges rendeltetéseként annak korábban megállapított elsődleges rendeltetését kell figyelembe
venni.

(2) A nem fokozottan védett természeti területen lévő erdőre, a korábbi, tízéves erdőgazdasági üzemtervben megál-
lapított gazdasági elsődleges rendeltetést, a továbbiakban a tv. által megállapított további rendeltetésnek kell tekinteni.

Vhr. 24. § (1) A körzeti erdőtervben és az üzemtervben megállapított - elsődleges és további rendeltetésektől eltérő -
rendeltetés megállapítására, az erdő elsődleges rendeltetésének megváltoztatására vonatkozó szabályok szerint kerülhet
sor.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha az üzemterv készítése során további rendeltetés
megállapítására kerül sor.

a) a miniszter,
b) a természetvédelemért felelős miniszter,
c) az oktatásért felelős miniszter,
d) az egészségügyért felelős miniszter,
e) a honvédelemért felelős miniszter,
f) a belügyminiszter,
g) a vízgazdálkodásért felelős miniszter,
h) a közlekedésért felelős miniszter, továbbá
i) az érintett települési önkormányzat jegyzője.
Az erdő rendeltetésének közérdekből történő megváltoztatásából eredő többletköltség megtérítéséről a kez-

deményező köteles gondoskodni.
(5) Erdő, valamint fásítás külön törvény alapján történő védetté nyilvánításához a miniszter egyetértése szük-

séges.

RÉGI SZÖVEG:

Az erdő elsődleges rendeltetésének
megváltoztatása

Evt. 21. § (1) Az erdő elsődleges rendeltetésének
megváltoztatását - a 17. § (2) bekezdésének c) és d)
pontja kivételével - az erdészeti hatóság engedélyezi.

(2) A tájképvédelmi, valamint a védett erdő el-
sődleges rendeltetésének megváltoztatásához be kell
szerezni a természetvédelmi hatóság előzetes szakha-
tósági hozzájárulását.

(3) A védő erdő elsődleges rendeltetésének meg-
változtatására a 17. § (4) bekezdése szerinti szakha-
tóság döntése, illetve hozzájárulása alapján történ-
het.

(4) Az erdő elsődleges rendeltetésének közérdek-
ből történő megváltoztatását kezdeményezheti

ÚJ SZÖVEG:

Az erdő rendeltetésének megváltozta-
tása

Evt. 21. § (1) Az erdő rendeltetésének megváltozta-
tását - a 17. § (2) bekezdésének c) és d) pontja kivéte-
lével - az erdészeti hatóság engedélyezi.

(2) A tájképvédelmi, valamint a védett erdő ren-
deltetésének megváltoztatásához az erdészeti hatóság
köteles beszerezni a természetvédelmi hatóság előzetes
szakhatósági hozzájárulását.

(3) A védőerdő rendeltetésének megváltoztatására
a 17. § (4) bekezdése szerinti szakhatóság döntése,
illetve hozzájárulása alapján történhet.

(4) Az erdő rendeltetésének közérdekből történő
megváltoztatását kezdeményezheti
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Vhr. 25. § (1) Az erdő további rendeltetésének megváltoztatására az elsődleges rendeltetés megváltoztatásának sza-
bályait kell alkalmazni.

(2) Az erdő elsődleges rendeltetésének megváltozása maga után vonhatja az erdő további rendeltetésének megválto-
zását is.

(3) Az erdő elsődleges rendeltetésének a tv. 22. §-a szerinti megváltoztatása esetén az erdőgazdálkodó termelési
többletköltségének megállapítása - megegyezés hiányában - a bíróság hatáskörébe tartozik.

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 22. § Amennyiben - a gazdasági rendeltetés

kivételével - az erdő elsődleges rendeltetésének meg-
határozására, illetőleg megváltoztatására közérdek-
ből kerül sor, az erdőgazdálkodó az ebből eredő
ténylegesen felmerült termelési többletköltségének és
kárának megtérítésére jogosult, melynek biztosításá-
ról a kezdeményező szerv az elsődleges rendeltetés
fennállása alatt köteles folyamatosan gondoskodni.

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 22. § Amennyiben - a gazdasági rendeltetés ki-

vételével - az erdő rendeltetésének meghatározására,
illetőleg megváltoztatására közérdekből kerül sor, az
erdőgazdálkodó az ebből eredő ténylegesen felmerült
termelési többletköltségének és kárának megtérítésére
jogosult, melynek biztosításáról a kezdeményező szerv
a rendeltetés fennállása alatt köteles folyamatosan
gondoskodni.

Az üzemmód megállapítása

Evt. 22/A. § (1) A 41. § szerinti erdőfelújítás- és a
60. § (1) bekezdésének d) és e) pontja szerinti fakiter-
melés módja, alapvetően meghatározza az erdőgazdál-
kodás jellegét, illetve e törvény alkalmazásában
üzemmódját, ezért az erdő rendeltetése, faállományá-
nak szerkezete, valamint az erdőgazdálkodás hosszú
távú célja figyelembevételével választható, fakiterme-
lési és erdőfelújítási móddal jellemzett üzemmódot a
körzeti erdőtervezés során erdőrészletenként minden
esetben meg kell tervezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott üzemmód
lehet:

a) vágásos;
b) szálaló;
c) átalakító; és
d) fatermelést nem szolgáló.”
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III. Fejezet

AZ ERDŐTERVEZÉS ÉS NYILVÁNTARTÁS RENDSZERE

Az erdőgazdálkodási tevékenység folytatásának tervszerűsége

Evt. 23. § (1) A tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodási tevékenység tervszerűségét

c) éves erdőgazdálkodási terv (a továbbiakban: erdőgazdálkodási terv) készítésével, valamint az
d) Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) fenntartásával és az abban foglalt egyes ada-

tok kötelező felhasználásával
kell biztosítani.
(2) E törvényben, valamint a külön jogszabályokban foglaltak alapján a miniszter az érintett miniszterekkel

egyetértésben köteles gondoskodni a körzeti erdőterv és a hosszú távú körzeti vadgazdálkodási terv összhangjá-
nak megteremtéséről.

A körzeti erd

 (2) A körzeti erdőtervet első ízben az érintett erdőterül
gazdálkodási tervek érvényességének figyelembevételével kel

 (4) A körzeti erdőtervet - az erdő elsődleges rendeltetése
mint a természetvédelemért felelős miniszter véleménye ala
erdőterv Adattáron való átvezetéséről és kiadásáról.

RÉGI SZÖVEG:
a) tíz évre szóló körzeti erdőterv (a továbbiakban:

körzeti erdőterv),

ÚJ SZÖVEG:
a) hosszú távra - tíz évre - szóló körzeti erdőterv

(a továbbiakban: körzeti erdőterv),

RÉGI SZÖVEG:
(3) A faültetvények és a hat hektár terület alatti

elsődlegesen gazdasági rendeltetésű szórvány erdők
esetében egyszerűsített üzemtervet kell készíteni.

(4) A körzeti erdőterv, az üzemterv, az egyszerű-
sített üzemterv és az erdőgazdálkodási terv készíté-
sének részletes szabályait a miniszter rendeletben
állapítja meg.

ÚJ SZÖVEG:
„(3) A körzeti erdőtervek elkészítéséről, az Adat-

tár működtetéséről a miniszter az Állami Erdészeti
Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) útján gondos-
kodik.

(4) A körzeti erdőterv és az erdőgazdálkodási terv
készítésének részletes szabályait a miniszter rende-
letben állapítja meg.”

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 24. § (1) A körzeti erdőterv az erdő rendelteté-

sének betöltését, folyamatos fenntartásának, szolgálta-
tásainak, haszonvételeinek, hozadékának biztosítását
és javítását, az erdőhöz fűződő közérdek érvényesülé-
sét szolgáló adatállomány, valamint hosszú távú erdő-
állomány-gazdálkodási előírás és iránymutatás.

RÉGI SZÖVEG:
b) tíz évre szóló erdőgazdálkodási üzemterv (a to-

vábbiakban: üzemterv),

A 23.§ (1) b) pontja hatályát veszti.
őterv

ÚJ SZÖVEG:
(1) A körzeti erdőterv az adott körzet erdeinek

adatait tartalmazó erdőleltár, valamint az erdő rendel-
tetésének betöltését, folyamatos fenntartásának, szol-
gáltatásainak, haszonvételeinek, hozadékának biztosí-
tását és javítását, az erdőhöz fűződő közérdek érvé-
nyesülését szolgáló adatállomány, valamint hosszú
távú erdőállomány-gazdálkodási előírás és iránymuta-
tás.
etre korábban készített hosszú távú erdőállomány-
l elkészíteni.
RÉGI SZÖVEG:
(3) A miniszter állami feladatként gondoskodik a

körzeti erdőterv elkészítéséről.

 
p

ÚJ SZÖVEG:
„(3) A miniszter állami feladatként gondoskodik

a körzeti erdőterv elkészíttetéséről.”

szerint illetékes miniszterekkel egyetértésben, vala-
ján - a miniszter állapítja meg, és gondoskodik az
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Evt. 25. § (1) A körzeti erdőterv tartalmazza az adott térségre vonatkozóan

 (3) A körzeti erdőterv készítése során biztosítani kell, hogy a körzetben érintett erdőgazdálkodók és önkor-
mányzatok a tervben foglaltakat még annak kiadása előtt a rájuk vonatkozó mértékben megismerhessék, és
ahhoz javaslatot tehessenek. A körzeti erdőtervet az erdőgazdálkodók és önkormányzatok javaslatainak figye-
lembevételével - ha azok az e törvényben meghatározott célokat és előírásokat nem sértik - kell elkészíteni.

Az üzemterv

RÉGI SZÖVEG:
a) az e törvény hatálya alá tartozó erdőtagok és erdő-

részletek erdőgazdasági azonosítóját, területét;
b) az erdőrészletek termőhelyi viszonyainak és az er-

dőállományok jellemző adatainak leírását;
c) erdőrészletenkénti felsorolásban az erdő elsődleges,

illetőleg szükség szerint a további rendeltetésének meg-
felelő erdőfelújítási, erdőnevelési feladatokat, a fakiter-
melési lehetőségeket és gazdálkodási korlátozásokat;

d) az erdei haszonvételek mértékét, gyakorlásának
lehetséges és ajánlott módját;

e) az erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggő át-
fogó adatokat, valamint azok elemzését;

f) az erdészeti üzemi térképeket.

(2) A körzeti erdőterv készítése során
a) az erdőfelújítási feladatok meghatározásánál

előnyben kell részesíteni a természetes (őshonos) és
természetközeli erdőtársulások visszaállítását;

b) az erdőnevelési feladatok meghatározásánál töre-
kedni kell a természetes elegyfajok megőrzésére.

ÚJ SZÖVEG: (b és e változatlan)
a) az e törvény hatálya alá tartozó területek in-

gatlan-nyilvántartási helyrajzi számát és területét,
az erdőtagok és erdőrészletek erdőgazdasági azono-
sítóját, területét, üzemosztályát és rendeltetéseit;

b) az erdőrészletek termőhelyi viszonyainak és
az erdőállományok jellemző adatainak leírását;

c) erdőrészletenkénti felsorolásban az erdő ren-
deltetéseinek és üzemmódjának megfelelő
erdőfelújítási, erdőnevelési feladatokat, a fakiter-
melési lehetőségeket és gazdálkodási korlátozáso-
kat;

d) az erdei haszonvételek lehetséges és javasolt
mértékét, gyakorlásának lehetséges és ajánlott mód-
ját;

e) az erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüg-
gő átfogó adatokat, valamint azok elemzését;

f) az erdészeti nyilvántartási térképeket.

(2)A körzeti erdőterv készítése során
„a) törekedni kell a folyamatos erdőborítást biz-

tosító, szálaló, illetve átalakító üzemmód elterjeszté-
sére, az erdőfelújítási feladatok meghatározásánál
előnyben kell részesíteni a természetes (őshonos) és
természetközeli erdőtársulások megőrzését és visz-
szaállítását;

b) az erdőnevelési feladatok meghatározásánál
gondoskodni kell a természetes elegyfajok megőrzé-
séről.”

ÚJ SZÖVEG:
(4) A körzeti erdőtervek megállapításával

egyidejűleg az erdőgazdálkodó üzemterve érvé-
nyét veszti.
RÉGI SZÖVEG:
Evt. 26. § (1) Az erdőgazdálkodó erdőgazdálko-

dási tevékenységet csak a gazdálkodási területére
vonatkozó üzemterv alapján folytathat.

(2) Az erdőgazdálkodó az üzemterv elkészítésé-
ről a körzeti erdőtervnek az erdőgazdálkodó terü-
letére vonatkozó adatai, iránymutatásai és előírásai
felhasználásával köteles gondoskodni.

(3) Az üzemtervet - a hullámtéren lévő erdő ese-
tében a vízügyi hatóság, védett természeti területet
érintő rész vonatkozásában a természetvédelmi
hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával,
illetőleg honvédelmi érdekeket szolgáló terület
vonatkozásában a Honvédelmi Minisztérium előze-
tes hozzájárulásával - a területileg illetékes erdésze-
ti hatóság hagyja jóvá.

(4) Az üzemterv előírásai érvényben maradnak,
—20 —
ÚJ SZÖVEG:
Evt. 26. § (1) Az üzemterv az Állami Erdészeti

Szolgálat által az Adattárnak az erdőgazdálkodó
működési területére vonatkozó adatait, a gazdálko-
dási feladatokat és lehetőségeket tartalmazó igazo-
lás.

(2) Az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevé-
kenységet csak érvényes üzemterv alapján folytat-
hat.
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ha az erdőgazdálkodó személyében változás következik
be. Az új erdőgazdálkodó köteles az üzemtervben fog-
lalt előírások végrehajtásáról gondoskodni.

(5) Az üzemterv elkészítéséhez az állam a külön jog-
szabályban meghatározott módon és feltételekkel tá-
mogatást nyújt.

(6) Üzemtervet csak felsőfokú erdészeti képesítésű
szakember készíthet.

Evt. 27. § Az üzemterv tartalmazza:
a) az erdőterület ingatlan-nyilvántartási adatait, az

erdőtagok és erdőrészletek erdőgazdasági azonosítóit,
valamint a hozzátartozó erdőtervi térkép kivonatos
másolatát (üzemtervi térkép);

b) az egyes erdőrészletekre vonatkozóan
ba) a termőhelyi és erdőállomány adatokat,
bb) az erdei életközösség állapotának leírását,
bc) az erdő elsődleges rendeltetésének megfelelő er-

dőnevelési feladatokat,
bd) az erdőgazdálkodási tevékenységet érintő korlá-

tozásokat,
be) a gyakorolható fakitermelés módját és fafajon-

kénti mértékét,
bf) az erdő felújításával kapcsolatos feladatokat,
bg) az egyes erdei haszonvételek gyakorlásának fel-

tételeit;
c) a erdőgazdálkodási tevékenység tartamosságának

tervezéséhez és ellenőrzéséhez szükséges értékelési és
szabályozási munkarészeket;

d) az erdőben végzett tevékenységekről és az erdő
állapotában bekövetkezett változásokról évente vezetett
nyilvántartást.
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Vhr. 26. § (1) Az erdőgazdálkodás tartamosságát biztosító, a tv
zer alkalmazását 2006. december 31-ig kell teljeskörűen megvalósí

(2) Az Állami Erdészeti Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) a 
idolgozza a körzeti erdőtervek készítésének 2006. december 31-i
temterv).

(3) Az erdőtervezési ütemtervet a tv. 24. §-ának (2) bekezdésébe
 körzeti erdőterv készítésének időpontja és a körzetbe tartozó erdők
zemtervek lejárati időpontja lehetőség szerint ne térjen el.

(4) A körzeti erdőterv és körzeti vadgazdálkodási terv összhang
rdő vonatkozásában a körzeti erdőterv adatait kell felhasználni. Enn
erv készítésének ütemtervét egyeztetni kell az erdőtervezési ütemter

Vhr. 27. § A körzeti erdőterv készítésének részletes szabályait az
Vhr. 28. § (1) A körzeti erdőterv előkészítéséről, a jóváhagyott 

a továbbiakban: Adattár) történő átvezetéséről és kiadásáról a minis
(2) A körzeti erdőtervek készítése az erdőtervezési ütemterv alap

en indokolt esetben, a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiak
ngedélye alapján lehet.

(3) Ha a tv. hatálybalépése előtt készített üzemterv megújítása 
z erdészeti hatóság az üzemterv lejártának időpontját a körzeti erd
zabbítja.

(4) A körzeti erdőterv kiadásával egyidejűleg a körzetben lévő
zemtervek és az azokból készített üzemtervi kivonatok hatályukat v

Vhr. 29. § A körzeti erdőterv az erdőgazdálkodási feladatokat é
almaznia kell a tervezés idejében meghatározható, a gazdálkodás ta
s, melyek a tervidőszakon túlmutatnak. A körzeti erdőterv állapota
oznak, azonban egyes adatok előrevetítettek.
Evt. 27. § Az erdőgazdálkodó nyilvántartásba vé-
e során az üzemtervet az erdészeti hatóság hiva-
lból, illetve az erdőgazdálkodó kérelmére, a külön
gszabályban meghatározott szolgáltatási díj elle-
ben biztosítja.
.-ben meghatározott új, hosszú távú tervezési rend-
tani.
rendelet hatálybalépését követő hatvan napon belül
g szóló ütemtervét (a továbbiakban: erdőtervezési

n foglaltakra tekintettel úgy kell összeállítani, hogy
re a tv. hatálybalépése előtt készített erdőgazdasági

jának céljából a körzeti vadgazdálkodási tervben az
ek biztosítása érdekében a körzeti vadgazdálkodási
vvel.
 Erdőrendezési Szabályzat tartalmazza.
körzeti erdőterv Országos Erdőállomány Adattáron
zter a Szolgálat útján gondoskodik.
ján történik. Az ütemtervtől eltérni csak különlege-
ban: minisztérium) mint országos erdészeti hatóság

az erdőtervezési ütemterv alapján nem biztosítható,
őterv kiadásának időpontjáig határozattal meghosz-

 erdőterületekre korábban készített erdőgazdasági
esztik.
s lehetőségeket tíz évre meghatározza, emellett tar-
rtamossága szempontjából szükséges olyan adatokat
datai a terv érvénybe lépésének időpontjára vonat-
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Vhr. 30. § (1) A körzeti erdőterv készítése során a tv. hatálya alá tartozó erdőterületek meghatározásánál az ingatlan-
nyilvántartás adatait és térképét kell alapul venni.

(2) Amennyiben az ingatlan-nyilvántartás adatai a természetbeni állapottól vagy a tényleges birtoklási és használati
viszonyoktól eltérnek, az erdészeti hatóság az erdő művelési ág megfelelő nyilvántartása érdekében a tv. 73. §-ában
foglaltaknak megfelelően jár el, vagy indokolt esetben, az erdőgazdálkodó útján, felhívja a tulajdonosokat az eltérések
felszámolásának kötelezettségére.

(3) Az erdőgazdasági üzemi térkép tartalmát is érintő erdészeti hatósági ügyekben csak a Szolgálat által hitelesített
körzeti erdőtervi, illetve üzemtervi térképmásolat, vagy kivonat használható fel. A hitelesített másolat érvényességi
ideje hat hónap.

Vhr. 31. § (1) A körzeti erdőterv készítéséről, a terepi munkák megkezdése előtt, a körzetben érintett erdőgazdálko-
dókat értesíteni kell. Az értesítésben a munkák várható időpontja mellett tájékoztatni kell az erdőgazdálkodókat a tör-
vényben foglalt jogaikról és kötelezettségeikről is.

(2) A körzeti erdőterv előkészítése során a Szolgálat, az érintett erdőgazdálkodók vagy azok képviselői, a hatáskör-
rel rendelkező szakhatóságok, az érdek-képviseleti szervek és a települési önkormányzatok értesítésével előzetes
egyeztető tárgyalást tart.

(3) A Szolgálat az előzetes egyeztető tárgyalásról, annak helyszínéről és időpontjáról - a tárgyalást megelőző tizenöt
nappal - értesíti az érdekelteket.

(4) Az előzetes egyeztető tárgyaláson hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közreműködő szakhatóságok, az ér-
dekelt erdőgazdálkodók, érdek-képviseleti szervek és települési önkormányzatok képviselői megismerhetik a tervezés
alapjául szolgáló adatokat, valamint véleményt nyilváníthatnak a tervezés irányelveivel kapcsolatosan. Az értesítettek
távolmaradása az egyeztető tárgyalás megtartását nem akadályozza meg, és eredményét nem hiúsítja meg.

(5) Az előzetes egyeztető tárgyalásról a Szolgálat jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet az irányelvek jóváhagyása céljá-
ból megküld a minisztériumnak.

Vhr. 32. § (1) A Szolgálat az elkészült körzeti erdőterv ismertetése céljából az előzetes egyeztető tárgyaláson érin-
tettekkel azonos körben és módon zárótárgyalást hív össze. A zárótárgyalás megtartására az előzetes egyeztető tárgyalás
szabályait kell alkalmazni.

(2) A zárótárgyalás előtt tizenöt napon keresztül biztosítani kell, hogy a körzetben érintett erdőgazdálkodók és a
zárótárgyalásra meghívottak a rájuk vonatkozó adatokba betekinthessenek annak érdekében, hogy a zárótárgyaláson
véleményt nyilváníthassanak.

(3) A zárótárgyalásról zárójegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a Szolgálat a minisztérium útján a miniszterhez ter-
jeszt fel jóváhagyásra.

(4) A miniszter jóváhagyási záradék aláírásával megállapítja a körzeti erdőtervet és dönt annak kiadásáról. Ha a
zárójegyzőkönyvet véleményeltéréssel terjesztik fel, a miniszter a döntését a tv. 24. §-a (4) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével hozza meg.

Vhr. 33. § (1) A körzeti erdőtervet három példányban kell elkészíteni. A körzeti erdőterv egy példánya a minisztéri-
umnál marad, két példányát a Szolgálat kapja meg.

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt további érintett hatóságok kérésére a Szolgálat a körzeti erdőtervből térítés
ellenében kivonatot készít. A kivonat a körzeti erdőterv átfogó részét teljeskörűen tartalmazza.

Vhr. 34. § (1) A körzeti erdőterv érvénybe lépése után a körzetben található erdőgazdálkodók kötelesek üzemtervük
elkészítéséről gondoskodni.

(2) Az üzemterv érvényességének lejárati éve megegyezik a körzeti erdőterv érvényességének lejárati évével.
(3) Az erdőgazdálkodó üzemtervének elkészítéséig, az erdőgazdálkodási feladatok meghatározása tekintetében az

érvényben lévő körzeti erdőterv vonatkozó részét kell üzemtervnek tekinteni.
Vhr. 35. § (1) Az egyes erdőgazdálkodók üzemtervét körzetenként három példányban kell elkészíteni, s annak egy

példányát az erdőgazdálkodó, további két példányát a Szolgálat kapja.
(2) Az üzemterv készítése során el kell végezni az ingatlan-nyilvántartással való összevetést. Az esetleges eltérések

rendezéséről az erdőtulajdonos, vagy felhatalmazása birtokában az erdőgazdálkodó köteles gondoskodni.
Vhr. 36. § (1) Az erdőgazdálkodó nyilatkozhat arra nézve, hogy a körzeti erdőtervnek a területére vonatkozó részét

minden vonatkozásban elfogadja, és a Szolgálattól kérheti annak üzemtervként vagy egyszerűsített üzemtervként való
kiadását.

(2) Az erdőfenntartás hosszú távú érdekeinek és a tartamos gazdálkodás szakmai alapelveinek maradéktalan érvé-
nyesülése érdekében az állam, a tulajdonában álló területeken, az erdőtervben előírtak végrehajtását írja elő, ezért eze-
ken a területeken a körzeti erdőtervek vonatkozó részét kell üzemtervnek tekinteni. Az állam tulajdonában álló terüle-
tekre vonatkozó üzemterveket a rendelet hatálybalépésének napját követően, első alkalommal 1997. évben kell kiadni.

Vhr. 37. § (1) A Szolgálat, ha az üzemterv elkészítésével bízzák meg - térítés ellenében - köteles azt elvállalni.
(2) Amennyiben az erdőgazdálkodó üzemtervét nem a Szolgálattal készítteti (vagy maga készíti), kérésére az

üzemterv elkészítése céljából a Szolgálat - a rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében - átadja az erdőterv-
nek az erdőgazdálkodóra vonatkozó részeit - külön kérésre mágneses adathordozón is -, az üzemi térkép másolatát vagy
kivonatát, valamint szöveges tájékoztatást ad a területet érintő irányelvekről, korlátozásokról. Igény szerint szolgáltatja
a segédleteket és nyomtatványokat.

Vhr. 38. § (1) Ha az erdőgazdálkodó az üzemterv elkészítésére vonatkozó kötelezettségének a 35. és 36. §-okban
foglaltak szerint, a körzeti erdőterv érvénybelépésének évében tesz eleget, úgy - a külön jogszabályban meghatározott
módon és mértékben - támogatásra tarthat igényt.
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(2) A külön jogszabályban foglaltak szerint csökkentett összegű támogatás igényelhető, ha az üzemterv elkészítésé-
ről az erdőgazdálkodó nem a körzeti erdőterv érvénybelépésének évében gondoskodik.

Vhr. 39. § (1) Ha az üzemtervbe felvett erdőterület egy része az üzemtervi időszakon belül más erdőgazdálkodó
használatába kerül, a Szolgálat az érintett részről az erdőgazdálkodó kérésére térítés ellenében hitelesített kivonatot ad.
A kivonat - kérelemre - az átvevő erdőgazdálkodó üzemtervével egybeszerkeszthető.

(2) Ha az üzemtervbe felvett összes terület új erdőgazdálkodó használatába megy át és egyúttal az üzemterv is át-
adásra kerül, az üzemterv csak az erdészeti hatóság erre vonatkozó záradékolása után tekinthető az új gazdálkodó
üzemtervének.

(3) Az erdészeti hatóság csak az előírt nyilvántartásokat tartalmazó üzemterveket záradékolja.
Vhr. 40. § Ha az erdőgazdálkodó az üzemterv készítése során a körzeti erdőterv tervjavaslatától el kíván térni, az

általa választott erdőgazdasági tevékenységet érvényesítheti üzemtervében, amennyiben az a tv.-ben foglalt előírásokat
nem sérti.

Vhr. 41. § (1) Az üzemterv és az egyszerűsített üzemterv készítésének részletes szabályait az Erdőrendezési Sza-
bályzat tartalmazza.

(2) A tv. 27. §-ának d) pontjában előírt nyilvántartást saját üzemtervében köteles az erdőgazdálkodó vezetni, melyet
az erdészeti hatóság ellenőrizhet.

Vhr. 42. § (1) Az üzemtervtől eltérő gazdálkodás engedélyezéséről az erdőgazdálkodó kérelmére az erdészeti ható-
ság külön eljárás keretében, az érintett szakhatóság bevonásával az éves gazdálkodási terv engedélyezését megelőzően
dönt.

(2) A kérelmet az Erdőrendezési Útmutató (a továbbiakban: Útmutató) szerinti formanyomtatvány felhasználásával,
vagy annak megfelelő tartalmi és formai követelmények szerint, az éves erdőgazdálkodási tervvel azonos példányszám-
ban kell benyújtani.

(3) Az üzemtervtől eltérő gazdálkodást hivatalból akkor kell előírni, ha az erdő fenntartása, fejlődése vagy védelme
érdekében szükséges, és a gazdálkodó azt nem tervezte meg vagy megtervezte, de nem hajtotta végre.

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 28. § Amennyiben az erdő állapotában be-

következett, az üzemterv elkészítésekor előre nem
látott változás ezt indokolja, az erdészeti hatóság
kérelemre vagy hivatalból - az érintett szakhatóság
előzetes hozzájárulásával - az üzemtervtől eltérő
gazdálkodási feladatokról és lehetőségekről határo-
zatban dönt.

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 28. § (1) Amennyiben az erdő állapotában,

vagy a gazdálkodási viszonyokban bekövetkező - az
erdő állapotát károsan nem befolyásoló - változás azt
indokolttá teszi, az erdészeti hatóság az Országos Er-
dőállomány Adattár adatainak, előírásainak megvál-
toztatásáról kérelemre, vagy hivatalból indult eljárás
során dönt az érintett szakhatóságok, illetve az érintett
minisztérium bevonásával.

(2) Ilyen kérelemnek minősül különösen az Adat-
tártól eltérő adatokat, gazdálkodási feladatokat, ha-
szonvételeket tartalmazó éves erdőgazdálkodási terv
jóváhagyásra történő benyújtása.

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárás során hozott
jogerős határozat az üzemterv részét képezi, amelynek
az Adattáron való átvezetéséről az Állami Erdészeti
Szolgálat gondoskodik.
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Az éves erdőgazdálkodási terv

(2) Az erdőgazdálkodási tervnek erdőrészletenként tartalmaznia kell az erdőfelújítási, erdőnevelési feladato-
kat, valamint az elvégezni kívánt fakitermelési munkákat.

(3) Az erdőgazdálkodási tervet - a hullámtéren lévő erdő esetében a vízügyi hatóság, védett természeti terüle-
tet érintő rész vonatkozásában a természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával, illetőleg hon-
védelmi érdekeket szolgáló terület vonatkozásában a Honvédelmi Minisztérium előzetes hozzájárulásával - az
erdészeti hatóság hagyja jóvá.

Vhr. 43. § (1) Éves erdőgazdálkodási tervet szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember
készíthet.

(2) Az éves erdőgazdálkodási tervet az Útmutató szerinti nyomtatvány felhasználásával, vagy annak megfelelő tar-
talmi és formai követelmények szerint kell elkészíteni. A tervet az éves gazdálkodási tevékenység megkezdésének ter-
vezett vagy szükséges időpontját legalább 30, a szakhatóság vagy a Honvédelmi Minisztérium hozzájárulását igénylő
esetben legalább 45 nappal megelőzően, védett természeti terület esetén négy, egyébként pedig három példányban kell
az erdészeti hatósághoz benyújtani. Az éves erdőgazdálkodási tervet az erdőgazdálkodón vagy képviselőjén kívül a
tervezőnek és a végrehajtásért felelős szakembernek (szakszemélyzet) is alá kell írnia.

(3) Az erdőrészlet részterületére vonatkozó éves erdőgazdálkodási tervhez az Erdőrendezési Szabályzatban foglaltak
szerint vázrajzot kell csatolni a részterület feltüntetésével az üzemtervi térkép alapján.

(4)
(5) Az éves erdőgazdálkodási terv felülvizsgálata során az erdészeti hatóság jogosult megvizsgálni, hogy a feladatok

és haszonvételek ütemezése az üzemtervi időszakon belül megfelel-e a tv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott köve-
telményeknek.

(6) Ha az éves erdőgazdálkodási terv az (1)-(3) és (5) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, az erdészeti hatóság
a terv jóváhagyását megtagadja, és a haszonvételek gyakorlását nem engedélyezi.

(7) Az éves erdőgazdálkodási terv teljes vagy részbeni jóváhagyásáról és a munkák végrehajtásának engedélyezésé-
ről a tv. 29. §-ának (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az erdészeti hatóság határozatban dönt. A jóváha-
gyási záradékkal ellátott terv egy példányát visszaküldi az erdőgazdálkodónak.

(8) Ha a jóváhagyott éves erdőgazdálkodási tervet év közben meg kell változtatni, a változást az éves erdőgazdálko-
dási terv készítésével azonos formai követelmények szerint kell megtervezni, és jóváhagyására az éves erdőgazdálkodá-
si tervre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(9) Amennyiben egy erdőterületre a törvény hatálybalépése előtt nem készült erdőgazdálkodási üzemterv, a körzeti
erdőterv elkészítéséig az éves erdőgazdálkodói feladatokat és haszonvételi lehetőségeket kérelemre vagy hivatalból az
erdészeti hatóság a tv. 2. §-ának (1) bekezdésére és az erdő elsődleges rendeltetésére figyelemmel állapítja meg.

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 29. § (1) Az erdőgazdálkodó e törvény keretein

belül köteles erdőgazdálkodási tervet készíteni, amely-
ben maga határozza meg, hogy az üzemtervben az
egyes erdőrészletekre megállapított feladatait és ha-
szonvételi lehetőségeit melyik évben kívánja végrehaj-
tani, illetve gyakorolni.

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 29. § (1) Az erdőgazdálkodó köteles éves er-

dőgazdálkodási tervet készíteni, amelyben - e tör-
vény keretein belül, feladatai és haszonvételi lehető-
ségei arányosságát is figyelembe véve - maga hatá-
rozza meg, hogy az üzemtervben az egyes erdőrészle-
tekre megállapított feladatait és haszonvételi lehető-
ségeit melyik évben kívánja végrehajtani, illetve
gyakorolni.

RÉGI SZÖVEG:
(4) Az erdőgazdálkodó személyében bekövetkezett

változás esetén az erdőgazdálkodási terv érvényességé-
re a 26. § (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően
alkalmazni.

ÚJ SZÖVEG:
(4) Az erdőgazdálkodó személyében bekövetke-

zett változás jóváhagyása esetén az erdészeti hatóság
e változást engedélyező határozatában dönt az erdő-
gazdálkodási terv végre nem hajtott részének jóvá-
hagyásáról is.

(5) Az erdészeti hatóság által az éves erdőgazdál-
kodási terv jóváhagyása ügyében hozott közigazga-
tási határozatok fellebbezéssel nem támadott ren-
delkezései tekintetében beáll a jogerő, ha a döntés
egyes rendelkezései ellen nyújtottak csak be felleb-
bezést, és az ügy jellegéből adódóan a fellebbezés
elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem tá-
madott rendelkezésekre.
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(10) Az erdőgazdálkodó személyében történt változás jóváhagyása esetén az erdészeti hatóság az éves erdőgazdál-
kodási tervet záradékolja.

Vhr. 44. § (1) Az erdőszerkezet-átalakítást az éves erdőgazdálkodási tervben kell megtervezni, és az érintett erdő-
részleteknél a szerkezetátalakítás tényét fel kell tüntetni.

(2) Az erdőszerkezet-átalakítás tervezése esetén az éves erdőgazdálkodási terven kívül be kell nyújtani a külön jog-
szabály szerinti állami támogatás igényléséhez szükséges költségvetést az abban előírt határidőig és formában.

Az Országos Erdőállomány Adattár

 (2) Az Adattár tartalmazza:

r
m
r

t
p
m
h

é

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 31. § (1) Az erdőgazdálkodás országos szin-

tű szabályozása érdekében a miniszter az országos
erdészeti hatóság útján állami feladatként Adattárat
működtet.

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 31. § (1) Az erdőgazdálkodás országos szintű

szabályozása érdekében a miniszter állami feladatként
működteti az Adattárat.

ÚJ SZÖVEG:
a) az erdőrészletek 25. § (1) bekezdésének a) és b)

pontjai szerinti erdőtervi adatait; valamint a c) pont
-

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 30. § (1) Ha az üzemterv erdőállomány

szerkezet-átalakítást ír elő, az erdőgazdálkodó
köteles az üzemtervi előírások figyelembevételével
erdősítési tervet (a továbbiakban: erdősítési tervet)
készíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti erdősítési terv készí-
tésére és jóváhagyására az éves erdőgazdálkodási
tervre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az
erdészeti hatóság jóváhagyását követően az erdősí-
tési terv az üzemterv részét képezi.

A 30.§ hatályát veszti.
RÉGI SZÖVEG:
a) az erdőrészleteknek az erdőtervekben sze

replő adatait;
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b) az erdőben évente végzett erdőgazdálkodási tevékenységeket;
c) az erdő faállományának mennyiségében és minőségében bekövetkezett változásokat;
d) az erdőt alkotó fafajok ismert genetikai jellemzőit.

Vhr. 45. § A Szolgálat felelős az Adattár üzemeltetéséért és karbantartásáért, az adatok védelméért, az információs
endszer számítógépparkjának és programjának folyamatos fejlesztéséért. E felelőssége kiterjed arra is, hogy az Adattár
egfeleljen az Európai Erdészeti Információs és Kommunikációs Rendszer (EFICS) követelményeinek és munkaprog-

amjának.
Vhr. 46. § (1) Az Adattár adatai közül a tv. 31. § (2) bekezdésének a) pontjában szereplő adatokat a Szolgálat erdő-

ervezési feladatot ellátó részlegei, a b) pontjában foglaltak szerinti adatokat a hatósági feladatot ellátó részlegek, a c)
ontjában foglaltak szerinti adatok közül az erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszerből származókat a rendszert üze-
eltető szervezeti egységek, illetve az üzemeltetésben közreműködő megbízott szervezetek, fennmaradó részét pedig a

atósági feladatot ellátó szervezeti egységek szolgáltatják.
(2) Az Adattárba adatot szolgáltató szervezetek az adatok hitelességéért felelősséggel tartoznak.
(3) Az Adattár adatainak frissítése évente egy alkalommal történik. Az adatok vonatkozási időpontja mindig a tárgy-

v január első napja.
(4) Az Adattár tárgyévi állapotának előállítása után az előző évi állapotú Adattárat archiválni kell.

szerinti erdőtervi lehetőségeket, illetve előírásokat;

ÚJ SZÖVEG:
e) az erdészeti nyilvántartási térképeket;
f) a 28. § (1) bekezdés szerinti változásokat.

RÉGI SZÖVEG:
(3) Az Adattárban a (2) bekezdés b) és c) pontja

szerinti változásokat évente át kell vezetni.

ÚJ SZÖVEG:
(3) Az Adattárban a (2) bekezdés b) és c) pontja

szerinti változásokat folyamatosan át kell vezetni.
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Evt. 32. § (1) Az erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggő tervezés, irányítás, ellenőrzés és tájékoztatás az
Adattár adatainak felhasználásával történik.

(2) Az Adattár adatairól kiállított igazolás közokiratnak minősül.
(3) Az Adattár az erdőterület tulajdonosa, jogszerű használója, valamint az erdőgazdálkodó részére - a rájuk

vonatkozó adatok tekintetében - nyilvános. A miniszter az Adattárból való adatszolgáltatást rendeletben feltétel-
hez, illetőleg díj fizetéséhez kötheti.

Vhr. 47. § (1) Az Adattár adatainak a tervezésben, irányításban, ellenőrzésben és tájékoztatásban történő felhaszná-
lása módját, a felhasználandó adatok körét az Erdőrendezési Szabályzat tartalmazza.

(2) Az ország erdőállomány állapotára vonatkozó adatok közül csak a miniszter által közzétett adatok nyilvánosak.
(3) A (2) bekezdésben foglalt nyilvános adatokkal kapcsolatban a miniszter által meghatározott példányszámon felül

igényelt másolatok előállítási költségét a szolgáltatást igénylő köteles megtéríteni.
Vhr. 48. § (1) Az Adattárban a nyilvános adatokba való betekintés díjmentes, azonban az Erdőrendezési Szabályzat-

ban meghatározott szolgáltatási kötelezettségen túl felmerült igények esetén a szolgáltatás rendeletben meghatározott
díját az igénylő köteles megfizetni.

(2) Az erdőterület tulajdonosa, jogszerű használója, valamint az erdőgazdálkodó hozzájárulása nélkül a Szolgálat
nem adhat ki harmadik fél részére adatokat. Amennyiben ilyen adatok igénylésére közérdekből kerül sor, úgy a szol-
gáltatást igénybe vevő köteles a jogosultságot igazolni.

Vhr. 49. § A Szolgálat az Erdőrendezési Szabályzatban foglaltak figyelembevételével térítés ellenében jogosult
adatot szolgáltatni:

a) a körzeti erdőtervekből,
b) az Adattárból,
c) a körzeti erdőterv térképeiből, és
d) külön jogszabályban foglaltak alapján a tervezésben felhasznált légifénykép-állományból.

Evt. 33. § (1) Az erdőgazdálkodás tartamosságának és fejlesztésének érdekében az állam az erdészeti kutatást
támogatja.

(2) A tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodási tevékenység feltételeinek folyamatos biztosítása (a további-
akban: erdővagyon-védelem) érdekében a miniszter gondoskodik az országos, illetőleg a körzeti hozamszabályo-
zás elkészítéséről.

Vhr. 50. § Az Adattár működtetésének, valamint az országos és a körzeti hozamszabályozás elkészítésének módját
az Erdőrendezési Szabályzat tartalmazza.

IV. Fejezet

AZ ERDŐTELEPÍTÉS ÉS A FÁSÍTÁS

Evt. 34. § (1) Erdei faállomány korábban más művelési ágú ingatlanon való telepítése (a továbbiakban: erdő-
telepítés), valamint a fásítás telepítése az ország környezeti állapotának javítását, a természeti értékek és a táj, a
termőföld, a vizek és az egyes emberi létesítmények védelmét, a természeti erőforrások bővítését, valamint a
telepítők gazdasági érdekeit szolgálja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel az állam az erdőtelepítésekhez és a fásítások létesítéséhez a kü-
lön jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel támogatást nyújt.

Evt. 35. § (1) Az erdőtelepítés, valamint a fásítás szakszerűségének, valamint a talajra és a környezetre gya-
korolt kedvező hatásának biztosítása érdekében az erdőgazdálkodó erdő telepítését - ha e törvény másként nem
rendelkezik - csak jóváhagyott telepítési-kivitelezési terv alapján végezhet.

(2) Ahol a termőhelyi viszonyok lehetővé teszik, a telepítési-kivitelezési terv készítésénél őshonos fafajok al-
kalmazásával előnyben kell részesíteni a természetközeli erdőtársulások létrehozását.

RÉGI SZÖVEG:
(4) A miniszter az adatgyűjtés alapján évenként

tájékoztatót tesz közzé az ország erdőállományának
helyzetéről.

ÚJ SZÖVEG:
(4) A miniszter az Adattár adatai alapján évenként

tájékoztatót tesz közzé az ország erdőállományának
helyzetéről.

A BEKEZDÉST FOLYTATÓ ÚJ SZÖVEG:
A termőhelynek megfelelő őshonos fafajokból álló erdő

kétszáz méteres környezetében agresszíven terjedő ide-
genhonos fafajokkal az erdészeti hatóság által előírt felté-
telekkel és csak akkor végezhető erdőtelepítés, ha a ter-
mőhelyi feltételek azt különösen indokolttá teszik.
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(3) Az erdőtelepítés, valamint a fásítás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a faállomány függőleges koro-
navetülete növekedésével arányosan a földrészlet határán belül maradjon, továbbá, hogy a faállomány szomszé-
dos ingatlan hasznosítását az indokolt mértéket meghaladó módon ne korlátozza, illetve azt ne veszélyeztesse.

(4) Az erdőtelepítési-kivitelezési tervet az erdészeti hatóság - az érintett hatóság előzetes szakhatósági hozzá-
járulása alapján - hagyja jóvá.

(5) Az erdőtelepítéshez, valamint a fásításhoz csak a külön jogszabályban meghatározott és igazolt minőségű
szaporítóanyagot szabad felhasználni.

Evt. 36. § (1) Az erdőtelepítési-kivitelezési tervnek tartalmaznia kell:
a) az érintett földrészlet ingatlan-nyilvántartási adatait;
b) a földrészlet termőhelyi adatait;
c) a telepítésre kerülő faállomány tervezett adatait;
d) a felhasználni tervezett szaporítóanyag jellemző adatait;
e) a tervező, valamint a kivitelezés szakmai irányításáért felelős személy nevét és címét.
(2) Az erdőtelepítési-kivitelezési terv elkészítésének részletes szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg.
Vhr. 51. § (1) Erdőtelepítési kivitelezési tervet csak szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy (erdő-

mérnök) vagy ilyen személyt foglalkoztató szerv készíthet.
(2) Az erdőtelepítési kivitelezési tervnek tartalmaznia kell:
a) az erdőgazdálkodó nevét, címét,
b) az erdőtelepítéssel érintett terület ingatlan-nyilvántartási adatait és az ingatlan-nyilvántartási térkép kivonatos má-

solatát,
c) a körzeti erdőterv térképkivonatát, amelyen fel kell tüntetni a telepítendő területet és a talajmintavételek helyét,
d) az erdőtelepítéssel érintett terület tulajdonosainak az egyetértő nyilatkozatát,
e) a terület termőhelyi adatait,
f) az erdő javasolt rendeltetését,
g) a telepíteni tervezett fő- és elegyfafajokat, illetve fajtákat, azok elegyarányát, az elegyítés módját, az ültetési há-

lózatot (magvetés esetén a sortávolságot és a felhasználni kívánt szaporítóanyag mennyiséget), a talaj-előkészítés, va-
lamint az ültetés vagy magvetés módját,

h) a telepítés kezdésének és várható befejezésének tervezett időpontját.
(3) Az erdőtelepítési kivitelezési tervhez csatolni kell a termőhelyi adatok meghatározása alapjául szolgáló

termőhelyvizsgálati jegyzőkönyvet, melynek mintáját az Erdőrendezési Szabályzat tartalmazza.
(4) Elsődlegesen nem gazdasági rendeltetésű erdő telepítése esetén az erdészeti hatóság a (2) és (3) bekezdésben

foglaltakon felül további tartalmi előírásokat tehet.
(5)
Vhr. 52. § Az erdőtelepítés első kiviteli, pótlási és ápolási munkáit az erdőgazdálkodónak az éves erdőgazdálkodási

tervében kell megtervezni, és arra a külön jogszabályban meghatározottak szerint költségvetést kell benyújtani.

Vhr. 53. § (1) Fásítás telepítésének tervezése esetén a tv. 36. és 37. §-ában meghatározott tervet csak állami támo-
gatás igénylése esetén kell az erdészeti hatósághoz benyújtani. A terv tartalmi és formai követelményeit az Útmutató
tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a fásítás telepítését az erdészeti hatóság a terv jóváhagyásával engedélyezi.
Egyéb esetben a fásítás telepítését előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóságnak. Az erdészeti hatóság a fásítás
telepítését határozatban megtilthatja.

(3) Védett területen történő fásítás telepítésének feltételeiről külön jogszabály rendelkezik.

Evt. 38. § (1) Amennyiben az erdőgazdálkodó engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően telepíti az erdő
faállományát, annak fennmaradásáról az erdészeti hatóság az illetékes szakhatóságok előzetes hozzájárulásával
határozatban dönt.

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 37. § (1) A fásítás-telepítés tervének - a (2) be-

kezdésben foglalt kivétellel - a 36. § (1) bekezdésének
a), c) és e) pontjaiban meghatározott adatokat kell
tartalmazni.

(2) A fásítás egyes módjainál a miniszter rendelet-
ben e törvény szerinti telepítési-kivitelezési terv he-
lyett az erdőgazdálkodó bejelentési kötelezettségét
vagy egyszerűsített erdőtelepítési-kivitelezési terv
készítését írhatja elő.

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 37. § (1) A fásítás-telepítés tervének a 36. §

(1) bekezdésének a), c) és e) pontjaiban meghatáro-
zott adatokat kell tartalmazni. A fásítások telepíté-
sét - a telepíteni kívánt fafajok megnevezésével -
előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóságnak.

(2) Az erdészeti hatóság a fásítás telepítését felté-
telhez kötheti, megtilthatja, illetve a bejelentés nél-
kül, vagy tiltás ellenére létesített fásítás felszámolá-
sát elrendelheti.”
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Vhr. 54. § (1) Az erdészeti hatóság a tv. 38. §-ának (1) bekezdése szerinti fennmaradási engedély kiadását feltéte-
lekhez kötheti, egyúttal a természetben bekövetkezett művelésiág-változásról tájékoztatja a földhivatalt.

(2) Az erdészeti hatóság a tv. 38. §-ának (2) bekezdése alapján hozott határozatában határidő megállapításával dönt
az erdőtelepítés felszámolásáról. Ha a kötelezett a felszámolásnak határidőre nem tesz eleget, az erdőtelepítés felszá-
molását az erdészeti hatóság a kötelezett költségére elvégezteti.

Evt. 39. § (1) Az erdőtelepítés és fásítás megkezdésének időpontját az erdőgazdálkodó köteles a teljesítés helye
szerint illetékes erdészeti hatóságnak előzetesen bejelenteni.

(2) Az erdészeti hatóság az erdőtelepítés szakszerűségét ellenőrzi.
(3) Az erdőtelepítést - védett természeti területet érintő rész vonatkozásában a természetvédelmi hatóság elő-

zetes szakhatósági hozzájárulásával - az erdészeti hatóság határozatban befejezetté nyilvánítja, ha az erdőtelepí-
tési tervben meghatározott fafaj egyedei megfelelő számban, arányban és minőségben jelen vannak, és a faállo-
mány további pótlást nem igényel.

Vhr. 55. § Az erdőtelepítés első kivitelének végrehajtása után az erdőgazdálkodó az erdő művelési ágának megvál-
toztatásához szükséges, az erdészeti hatóság által záradékolt adatokat a külön jogszabályban meghatározott tartalommal
és határidőig köteles megküldeni az illetékes földhivatal részére.

Az erdőtelepítés és fásítás közérdekből történő elrendelése

Evt. 40. § (1) Közérdekből erdőtelepítés, illetőleg fásítás elrendelhető
a) a városok, községek, lakótelepek, ipartelepek, hulladéklerakó-helyek, kórházak, üdülőhelyek körül;
b) ahol a termőtalaj pusztulása vagy eltávolítása folytán várható károk csak erdőtelepítéssel vagy fásítással

mérsékelhetők, vagy szüntethetők meg;
c) ahol a felszíni és a felszín alatti vizek védelme ezt indokolja;
d) árvízvédelmi töltések védelmére.
(2) Közérdekből az erdőtelepítést, valamint a fásítást a települési önkormányzat képviselő-testülete, a környe-

zetvédelmi, a természetvédelmi, az építésügyi, a közegészségügyi, a talajvédelmi, valamint a vízügyi hatóság ha-
tározatban rendelhet el az erdészeti hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával.

(3) Az ingatlanra az (1) bekezdésben meghatározott közérdekű célok megvalósítása érdekében a települési
önkormányzat, az állami vízügyi szerv, valamint az (1) bekezdésben felsorolt közérdekű célok megvalósításáért
felelős más állami szerv javára a (2) bekezdés szerinti hatóság határozatával használati jog alapítható.

(4) A közérdekből elrendelt erdőtelepítés, illetőleg fásítás pénzügyi fedezetének biztosításáról az azt kezdemé-
nyező szerv köteles gondoskodni.

(5) A közérdekű erdőtelepítést, valamint fásítást az állam a külön jogszabályban meghatározott módon és fel-
tételekkel támogatja.

(6) A közérdekű erdőtelepítés, valamint fásítás elrendelése nem helyettesíti az elrendelést kezdeményező
szerv, valamint az igénybe vett földterület tulajdonosa közötti, a földterület tulajdoni, illetőleg használati viszo-
nyait érintő megállapodást, a külön jogszabály szerinti kisajátítási eljárást, valamint a használati jog e törvény
szerinti alakítását.

RÉGI SZÖVEG:
(2) A telepítés felszámolását az erdészeti ható-

ság abban az esetben rendelheti el, ha az engedély
nélkül vagy az engedélytől eltérően telepített faál-
lomány a termőhelyre, vagy a környező erdőterü-
letekre káros hatással lenne.

ÚJ SZÖVEG:
(2) Az engedély nélkül telepített erdő, illetve a 37. §

(2) bekezdése szerint létesített fásítás teljes, vagy részle-
ges felszámolását az erdészeti hatóság abban az esetben
rendelheti el, ha annak faállománya a termőhelyre, vagy
a környező erdőterületekre káros hatással lenne, illetve
sérti a 35. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

ÚJ SZÖVEG:
(4) Amennyiben az erdőtelepítés a befejezetté nyilvání-

tás előtt, vagy a befejezést követő öt éven belül bármilyen
okból meghiúsul, az erdőgazdálkodó a telepítést nem
folytatja és ez által a telepítéssel érintett terület nem mi-
nősül erdőterületnek, a területet fásításként, vagy mező-
gazdasági területként az erdészeti hatóság a talajvédelmi
hatóság hozzájárulásával engedélyezheti. Ez esetben az
erdőművelési ágnak az ingatlan- nyilvántartásban való
megváltoztatása nem minősül a 65. § b) pontja szerinti
mezőgazdasági művelésbe vonásnak.
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Vhr. 56. § A közérdekből elrendelt erdő-, illetve fásítás telepítés tervezésére és hatósági ellenőrzésére az erdőtelepí-
tés tervezésének és ellenőrzésének szabályait kell alkalmazni.

V. Fejezet

AZ ERDŐFELÚJÍTÁS, AZ ERDŐNEVELÉS, VALAMINT AZ
ERDŐSZERKEZET ÁTALAKÍTÁSA

Az erdőfelújítás

Evt. 41. § (1) Az erdő felújításának minősül az erdő kitermelt vagy kipusztult faállományának újbóli létreho-
zására irányuló tevékenység.

(2) Az erdő felújítása történhet:
a) természetes módon
aa) a kitermelésre kerülő faállomány talajra hulló magjáról (mageredetű természetes felújítás), valamint
ab) a kitermelt faállomány gyökeréről vagy tuskójáról kihajtott sarjakról (sarj eredetű természetes felújítás),
ac) a vegyes korú faállomány kialakítását és folyamatos fennmaradását biztosító szálalással;
b) mesterséges módon, melynek során a letermelt vagy kipusztult és eltávolított faállomány helyén magvetés-

sel, csemete- vagy dugványültetéssel gondoskodnak a faállomány újbóli létrehozásáról.

(5) (6) Az erdő felújítását - a védett természeti területet érintő részre vonatkozóan a természetvédelmi hatóság
előzetes szakhatósági hozzájárulásával - az erdészeti hatóság határozatban befejezetté nyilvánítja, ha a körzeti
erdőtervben meghatározott fafajok egyedei megfelelő számban, arányban és minőségben jelen vannak és a faál-
lomány további pótlást nem igényel.

(6) (7) Ha az erdőgazdálkodó az e törvény szerinti erdőfelújítási kötelezettségének határidőn belül nem tesz
eleget, az az erdőgazdálkodási szabályok megsértésének minősül.

Vhr. 57. § (1) A faállomány tarvágását vagy kipusztulását követően
a) a mesterséges erdősítést a tárgyév végétől számított második, a síkvidéki erdőterület mezőgazdasági

előhasználata esetén a harmadik év május 31-ig el kell végezni;
b) a sarjadztatás sikerességét a tarvágást követő második évben az erdősítések műszaki átvételéig kell biztosítani;
c) sarjadztatással - az erdészeti hatóságnak a tv. 17. §-a (2) bekezdésének a) pontjában részletezett elsődleges ren-

deltetésű területekre hozott eltérő döntése kivételével az éger, az akác és a hazai nyár fafajú erdőterületek újíthatók fel.
Az éger felújítása tuskó sarjadztatással, míg az akác és a hazai nyár gyökér sarjadztatással történhet.

(2) Az erdősítés elvégzését (első kivitel) követően - a külön jogszabályban gazdaságtalannak minősített erdők fel-
újítását kivéve - a sikeresen erdősült területnek az erdősítési kötelezettség alá eső terület hetven százalékát, gyorsan
növő állományok esetén két, lassan növő állományok esetén három év alatt el kell érni.

RÉGI SZÖVEG:
(3) Ahol a termőhelynek megfelelő őshonos fafa-

jok magról történő természetes felújításának feltét-
elei adottak, azt kell alkalmazni. Mesterséges erdő-
felújítás esetén csak a körzeti erdőtervben előírt
fafajú, és a külön jogszabályban meghatározott
minőségű szaporítóanyagot szabad felhasználni.

(4) A véghasználat befejezését követően - továb-
bá, ha az erdő faállománya összefüggően ötezer
négyzetmétert meghaladó területen bármilyen okból
kipusztult, illetve a faanyagtermelést szolgáló erdő-
ben a fák koronavetülete által fedett terület hatvan
százalék alá csökken - az erdőgazdálkodónak az
erdőfelújítást két éven belül meg kell kezdenie, és
azt a miniszter által rendeletben meghatározott
határidőre be kell fejeznie.

ÚJ SZÖVEG:
(3) Ahol a termőhelynek megfelelő őshonos fafajok

magról történő természetes felújításának feltételei
adottak, azt kell alkalmazni. A termőhelynek megfe-
lelő őshonos fafajokból álló erdővel közvetlenül hatá-
ros erdőterületen agresszíven terjedő idegenhonos
fafajokkal történő erdőfelújítást lehetőség szerint ke-
rülni kell.

(4) Mesterséges erdőfelújítás esetén csak az üzem-
tervben előírt célállománynak megfelelő fafajú és a
külön jogszabályban meghatározott minőségű szaporí-
tóanyagot szabad felhasználni.

(5) A véghasználat befejezését követően, továbbá
ha az erdő faállománya összefüggően ötezer négyzet-
métert meghaladó területen bármilyen okból kipusz-
tult, vagy kitermelésre került, illetve a faanyagterme-
lést szolgáló erdőrészletben a fák koronavetülete által
fedett terület hatvan százalék alá csökken, az erdőgaz-
dálkodónak az erdőfelújítást két éven belül meg kell
kezdenie és azt a miniszter által rendeletben meghatá-
rozott határidőre be kell fejeznie.”
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(3) Felújító vágással történő természetes, mageredetű erdőfelújítás esetén az idős faállomány és a természetes újulat
együttes fedettsége (záródás) nem csökkenhet hetven százalék alá. Ha az idős állomány záródása harminc százalék alá
csökken, akkor a természetes újulatnak - az esetleg végzett kiegészítő mesterséges erdősítés eredményével együtt - kell
a hetven százalékos fedettséget elérni. Ha a természetes újulat részben vagy teljesen elpusztul, hiányát mesterséges
erdősítéssel kell pótolni.

(4) A tarvágást vagy a faállomány pusztulását követően a kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy és bükk főfafajú er-
dősítést tíz, fenyő és az egyéb kemény lombos főfafajú erdősítést nyolc, az akác és a lágy lombos főfafajú erdősítést hat
év alatt be kell fejezni. Az erdészeti hatóság által engedélyezett sarjról történő felújításokat legkésőbb a tarvágást kö-
vető ötödik évben kell befejezni.

(5) Magról történő természetes felújítás esetén a kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy és bükk főfafajú erdőfelújítást
a végvágás utáni nyolcadik, a többi fafaj esetében a hatodik évben be kell fejezni.

(6) Az erdősítésekben az erdőgazdálkodónak fel nem róható okból bekövetkezett, jelentősebb - különösen árvíz,
belvíz, továbbá honvédelmi, határrendészeti és nemzetbiztonsági célú korlátozás miatt - káros hatás esetén az erdészeti
hatóság az (1)-(5) bekezdésben megállapított határidőket indokolt mértékben módosíthatja.

Vhr. 58. § Az erdőfelújítások és erdőtelepítések (a továbbiakban együtt: erdősítés), valamint az állami támogatással
létesített fásítások ellenőrzését és értékelését az erdészeti hatóság az Erdőrendezési Szabályzatban foglaltak szerint
végzi.

Vhr. 59. § (1) Fásításból való fakitermelés vagy a fásítás faállományának pusztulása esetén a felújításról csak akkor
és olyan módon kell gondoskodni, ahogy az erdészeti hatóság azt határozatban előírta.

(2) Ha a fásítás tulajdonosa vagy jogszerű használója a fásítás felújítását az erdészeti hatóság által előírt módon és e
rendelet szerint előírt határidőre nem hajtja végre, a mulasztóra az erdőfelújítási kötelezettség elmulasztására vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.

(3) Védett természeti területen lévő fásításból való fakitermelés feltételeiről külön jogszabály rendelkezik.

Az erdőnevelés

Evt. 42. § (1) A befejezett erdőtelepítések és erdőfelújítások (a továbbiakban együtt: befejezett erdősítés) to-
vábbi fejlődését ápolással, felszabadító és elegyarány szabályozó tisztítással, valamint törzskiválasztó és növedék-
fokozó gyérítéssel (a továbbiakban együtt: erdőnevelés) kell biztosítani.

(2) Az erdőnevelés során biztosítani kell, hogy a fiatal, vagy az idősebb faállomány minősége és fejlődési lehe-
tősége javuljon, az erdő élőfakészlete csak átmenetileg csökkenjen, továbbá hogy az erdő talaja és az erdei élet-
közösség maradandó kárt ne szenvedjen.

(3) Az erdőfelújítás és az erdőnevelés részletes szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.
Vhr. 60. § Amennyiben az erdőgazdálkodó az elsődlegesen gazdasági rendeltetésű erdő faállományának megfelelő

fejlődéséhez szükséges nevelővágásokat nem tervezte meg, az erdészeti hatóság a szükséges beavatkozások végrehajtá-
sát hivatalból elrendelheti. Az így elrendelt munkák elmulasztása esetén erdőgazdálkodási bírság kiszabásának van
helye.

Vhr. 61. § (1) Az üzemtervben vagy az erdészeti hatóság által a tv. 28. §-a alapján hivatalból előírt erdőnevelési fe-
ladatokat az erdőgazdálkodónak az éves erdőgazdálkodási tervében kell megtervezni. Ha az erdőgazdálkodó az éves
erdőgazdálkodási tervében nem tervezte meg az erdőnevelési munkákat, vagy a tervezett erdőnevelési munkát elmu-
lasztja végrehajtani, az erdészeti hatóság a szükséges beavatkozások végrehajtását hivatalból elrendelheti.

(2) Az engedélyezett erdőnevelési munkák végrehajtásának ellenőrzését és értékelését az erdészeti hatóság a mun-
kák befejezésének bejelentését követően az Erdőrendezési Szabályzatban foglaltak szerint végzi el.

Vhr. 62. § Az erdő nevelése során a 81. § fakitermelésekre meghatározott előírásait figyelembe kell venni.

A befejezett erdősítés felülvizsgálata

Evt. 43. § (1) Az erdészeti hatóság az erdősítés befejezetté nyilvánítását követő öt év elteltével felülvizsgálja az
erdő állapotát, és amennyiben az erdő minősége romlott - védett természeti területet érintő rész esetében a ter-
mészetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával - elrendelheti az erdősítés megismétlését. Ameny-
nyiben a befejezett erdősítés megismétlésére gazdálkodási hiba miatt került sor, a minőségromlással érintett
erdőre elszámolt állami támogatás jogtalanul igénybe vett állami támogatásnak minősül.

(2) Amennyiben az erdő minőségének védelme ezt indokolja, az erdészeti hatóság az (1) bekezdés szerinti fe-
lülvizsgálatot az ott írt időpontnál korábban is megtarthatja vagy később is megismételheti. Ennek során az er-
dészeti hatóság az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el, és egyúttal rendelkezik a jogtalanul igénybe vett álla-
mi támogatás visszafizetéséről.

Vhr. 63. § (1) A befejezett erdősítés felülvizsgálata során az erdő minőségi romlásának minősül, ha az erdősítés
a) fejlődése valamilyen károsítás vagy gazdálkodási hiba miatt nem felel meg a termőhelyi adottságoknak;
b) fafajösszetétele a befejezéskori állapothoz képest a termőhelyi adottságokat és az erdő elsődleges rendeltetését te-

kintve kedvezőtlenül megváltozott.
(2) Ha az erdősítés faállománya elpusztult, vagy további megfelelő fejlődése erdőgazdálkodási beavatkozással nem

biztosítható, valamint a megváltozott fafaj összetételű faállomány a területen a tv. 2. §-ában és 41. §-ában foglaltakra
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való tekintettel nem tartható fenn, az erdészeti hatóság elrendeli a területen levő faállomány letermelését, és az erdősítés
megismétlését. Ha az erdősítés megismétlésének elrendelésére az erdőgazdálkodónak felróható okból kerül sor, rendel-
kezik az erdőgazdálkodó által az erdősítésre igénybe vett állami támogatásnak az (5) bekezdés előírásai szerinti vissza-
fizetéséről.

(3) Amennyiben az erdő minősége az (1) bekezdés szerint romlott, de erdővédelmi vagy állománynevelési eljárással
helyrehozható, az erdészeti hatóság az erdőt folyamatos erdősítéssé visszaminősíti, és határidő megállapításával elren-
deli a szükséges munkák elvégzését. Egyúttal rendelkezik a gazdálkodó által az erdősítésre igénybe vett állami támo-
gatás (5) bekezdés előírásai szerinti részleges visszafizetéséről.

(4) Ha a felülvizsgálatnál talált erdő fafajösszetétele a harminc százalékot meghaladó mértékben helyrehozhatatlanul
leromlott, de fejlődése megfelelő és a megváltozott összetételű faállomány a területen a tv. 2. §-ában foglaltak figye-
lembevételével fenntartható, az erdészeti hatóság gondoskodik a változásnak az Adattárba való átvezetéséről, és intéz-
kedik a gazdálkodó által az erdősítésre igénybe vett állami támogatás (5) és (6) bekezdés előírásai szerint megállapított
részének visszafizetéséről.

(5) Az erdészeti hatóság az alábbiak szerint rendelkezik az erdőgazdálkodó által jogtalanul igénybe vett állami tá-
mogatás visszafizetéséről. Ha a visszafizetés elrendelésére

a) a (2) bekezdés előírása alapján kerül sor, a visszafizetendő összeg a befejezéskor átvett erdősítésre és a befejezett
erdősítés ápolására igénybe vett, a felülvizsgálat évében nyújtható állami támogatás együttes összege,

b) a (3) bekezdés előírása alapján kerül sor, a visszafizetendő összeg a befejezett és a folyamatos erdősítésre a felül-
vizsgálat évében nyújtható állami támogatás különbözetének, és a befejezett erdősítés kétszeri ápolására nyújtható tá-
mogatás együttes összege,

c) a (4) bekezdés alapján kerül sor, a visszafizetendő összeg a befejezéskori és a felülvizsgálatkor talált faállomány
szerinti befejezett erdősítésre nyújtható állami támogatás különbözetének, és a befejezett erdősítés kétszeri ápolására
nyújtható támogatás együttes összege.

(6) Ha a visszafizetési kötelezettség megállapítására az erdőszerkezet-átalakítással létrehozott erdősítés vagy gazda-
ságtalan erdő felújítása esetében került sor, a visszafizetendő összeg megállapításánál a felülvizsgálat idején igényelhető
többlettámogatási összeget is figyelembe kell venni.

Az erdőszerkezet átalakítása
RÉGI SZÖVEG:
Evt. 44. § (1) Ha az erdő faállományának eredete,

fajösszetétele és szerkezete nem a termőhelyi adottsá-
goknak megfelelő természetközeli állapotú, úgy az
erdőfelújítás során a megfelelő állapotú erdő kialakí-
tásáról gondoskodni kell (a továbbiakban: erdőszer-
kezet átalakítás).

(2) A körzeti erdőterv előírásainak megfelelő erdő-
szerkezet átalakításért az erdőgazdálkodó a külön
jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel
állami támogatást vehet igénybe. A támogatásnál
előnyben kell részesíteni az őshonos erdőtársulások
visszaállítását.

(3) Az erdőszerkezet átalakítást - védett természeti
területet érintő rész vonatkozásában a természetvé-
delmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával
- az erdészeti hatóság által jóváhagyott terv alapján
kell végrehajtani.

(4) Az erdőszerkezet-átalakítási terv készítésének
részletes szabályait a miniszter rendeletben állapítja
meg.

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 44. § (1) Ha az erdő faállományának eredete,

fajösszetétele és szerkezete nem a termőhelyi adottsá-
goknak megfelelő természetközeli állapotú, úgy az
erdőfelújítás és erdőnevelés során a megfelelő állapo-
tú erdő kialakítására törekedni kell (a továbbiakban:
erdőszerkezet átalakítás).

(2) Az erdőszerkezet átalakítása a természetközeli
erdőgazdálkodási módszerek elterjedését, egyúttal az
erdők természetességének, biodiverzitásának, stabili-
tásának fokozását szolgálja.

(3) A körzeti erdőtervben, vagy az erdészeti ható-
ság határozatában foglaltaknak megfelelő erdőszer-
kezet átalakításért az erdőgazdálkodó a külön jogsza-
bályban meghatározott módon és feltételekkel állami
támogatást vehet igénybe. A támogatásnál előnyben
kell részesíteni a természetközeli erdőtársulások visz-
szaállítását.

(4) Erdőszerkezet átalakításnak minősül:
a) ültetvény erdőből ültetvényszerű, átmeneti,

vagy természetszerű erdő,
b) ültetvényszerű erdőből átmeneti, vagy termé-

szetszerű erdő,
c) származék, vagy rontott erdőből átmeneti erdő,

vagy természetszerű erdő,
d) átmeneti erdőből természetszerű erdő
e) természetszerű erdőből természeteshez közel

álló erdő
létrehozása.

mocsenyi
Kiemelés

mocsenyi
Kiemelés

mocsenyi
Vonal

mocsenyi
Kiemelés

mocsenyi
Kiemelés

mocsenyi
Áthúzás

mocsenyi
Áthúzás

mocsenyi
Áthúzás

mocsenyi
Áthúzás
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VI. Fejezet

AZ ERDŐT KÁROSÍTÓ HATÁSOK ELLENI VÉDEKEZÉS

Az erdővédelem általános szabályai

Evt. 45. § (1) Az erdőt veszélyeztető és a faanyag értékét csökkentő károsító hatásnak minősül:
a) a külön jogszabály szerinti növényi és állati károsítók károkozása;
b) a vadállomány károsítása;
c) az erdőt veszélyeztető káros tevékenység;
d) az erdő talaját veszélyeztető tevékenység;
e) az erdőtűz;
f) az erdőt ért káros természeti hatás.
(2) Az erdő fejlődésének, egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérése és ellenőrzése céljából az ál-

lam - az erdőt károsító hatások megfigyelésére, valamint az erdészeti növényvédelmi előrejelzés készítésére -
erdővédelmi mérő- és megfigyelő rendszert tart fenn és működtet.

(3) Az erdővédelmi mérő- és megfigyelő rendszer feladata:
a) a faállomány egészségi állapotának és fejlődésének folyamatos megfigyelése;
b) az erdőben keletkezett károk országos szintű becslése;
c) az erdei talajok állapotváltozásának vizsgálata;
d) az erdőre ható káros külső- és belső tényezők, valamint az erdei életközösség és annak termő-, és élőhelyé-

nek változása közötti összefüggések vizsgálata;
e) a károsítók elszaporodásának előrejelzése, valamint az ellenük való védekezés tervezése.
(4) Az erdővédelmi mérő- és megfigyelő rendszer működésének részletes szabályait a miniszter rendeletben

állapítja meg.
Vhr. 64. § (1) Az erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszer működtetését a Szolgálat - a törvényben foglalt felada-

tok ellátása érdekében - az alábbi alrendszereken keresztül valósítja meg:
a) nagy területű egészségi állapotfelmérés 4x4 km-es hálózata a kapcsolódó növedékmérési hálózattal;
b) az egészségi állapot változásának intenzív vizsgálati hálózata;
c) ökológiai bázisterületek;
d) országos fénycsapda hálózat;
e) erdővédelmi előrejelző rendszer.
(2) Indokolt esetben a minisztérium meghatározott erdővédelmi feladat ellátására önálló megfigyelőrendszer létre-

hozását és időleges működtetését rendeli el a Szolgálat számára.
Vhr. 65. § (1) A nagyterületű egészségi állapotfelmérés adatokat szolgáltat:
a) a levélvesztés, a levél-elszíneződés és a koronaelhalás mértékéről;
b) a mintafák testtájain előforduló kár- és kórokozókról, az okozott károsítás erősségéről;
c) a mintafák magassági és vastagsági növekedéséről;
d) a mintaterületeken található talajok fő paramétereiről.
(2) A vizsgálatokat az (1) bekezdés a)-b) pontja esetében a július 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban, egy hó-

nap alatt, évente, a c) pontja esetében vegetációs időn kívül, legalább ötéves visszatérési idővel, a d) pontja esetében az
év tetszőleges időszakában, legalább ötéves visszatérési idővel kell elvégezni.

Vhr. 66. § (1) Az egészségi állapot változásának intenzív vizsgálati hálózata ismereteket szolgáltat:
a) a levélzet kémiai összetételéről,
b) a légkörből kiülepedő szennyezőanyagokról,
c) a károsodási (kárláncolat) folyamatokról,
d) a mintavételi helyek környezetének meteorológiai paramétereiről.
(2) A vizsgálatokat az (1) bekezdés a) és c) pontjai esetében július-augusztus hónapban, a b) és d) pontja esetében

folyamatosan, évente kell elvégezni.
Vhr. 67. § Az ökológiai bázisterületeken folyó megfigyelés és kutatás az erdei ökoszisztémák működésének és a

bennük lezajló folyamatoknak a megismerését szolgálja. A kutatás programját a 73. § (1) bekezdés szerinti útmutatóval
összhangban, folyamatosan kell kidolgozni.

Vhr. 68. § A Szolgálat az országos fénycsapdahálózat és az erdővédelmi jelzőlapok alapján készített előrejelzések
felhasználásával tájékoztatást nyújt a tömeges elszaporodásra hajlamos károsítók várható megjelenéséről, indokolt eset-
ben kezdeményezi a védekezés megszervezését. Az előrejelzésekről hivatalból tájékoztatja a növényvédelmi hatóságot.

Vhr. 69. § (1) A 64. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti alrendszerek kialakítása során a hatályos nemzetközi
egyezményeket és kötelezettségvállalásokat figyelembe kell venni, így különösen:

a) a Nagy Távolságra Ható Légszennyezésre vonatkozó 1979-es Genfi Konvenció keretében működő ENSZ Európai
Gazdasági Bizottság által koordinált nemzetközi együttműködési program útmutatóját,
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b) az Európai Erdők Védelmének I. Miniszteri Konferenciájának I. határozatát.
(2) Részben az (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség, részben az Európai Unióhoz való társult tagsági jogvi-

szonyból fakadóan az Unió országain belül hatályos (EEC) No. 3528/86. számú rendeletben, valamint a végrehajtására
kiadott (EC) No. 1091/94. számú rendeletben, és annak kiegészítéseiben foglaltakat, mint ajánlást kell alkalmazni.

Vhr. 70. § (1) Az erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszer működtetése során a Szolgálat gondoskodik:
a) az egyes alrendszerekben folyó adatgyűjtésről;
b) az adatok feldolgozásáról és elemzéséről;
c) a tájékoztatásról;
d) az adatok tárolásáról;
e) a rendszer szolgáltatta eredmények alapján a szükségessé váló intézkedések kezdeményezéséről;
f) indokolt esetben kezdeményezi önálló megfigyelőrendszer létesítését.
(2) A Szolgálat ellátja a 69. §-ában foglaltak szerinti nemzetközi adatszolgáltatási feladatokat. Ennek keretében

gondoskodik:
a) az előírt jelentések határidőre történő megküldéséről;
b) az együttműködésből származó információ szétosztásáról, az országos erdészeti hatóság, a mérő- és megfigyelő-

rendszer működtetésében közreműködő szervezetek és a szakközönség tájékoztatásáról;
c) ellátja az együttműködési programokban meghatározott nemzeti koordinációs központ feladatait.
(3) A vizsgálati adatokat és eredményeket tartalmazó adatállományok az Adattár önálló alrendszereit képezik.
Vhr. 71. § (1) A Szolgálat az erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszer működtetése során gondoskodik a tudomá-

nyos és kutatóműhelyek megfelelő szintű közreműködéséről.
(2) Az erdőgazdálkodó köteles az erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszer munkáját segíteni:
a) az „Erdővédelmi jelzőlapok” évente négy alkalommal, a Szolgálat által meghatározott módon történő megküldé-

sével;
b) az erdő egészségi állapotának folyamatos figyelemmel kísérésével.
Vhr. 72. § (1) Az erdőgazdálkodó köteles tűrni, hogy erdőterületén az erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszerbe

tartozó mintavételi pont létesüljön, s azt észlelési időszakban, a honvédelmi határrendészeti és nemzetbiztonsági erdő
esetében előzetes egyeztetést követően, a rendszert üzemeltető felkeresse.

(2) A mintavételi pont a gazdálkodást nem befolyásolhatja, a gazdálkodó jogosult a mintafákat a tv.-ben meghatáro-
zott feltételek mellett kitermelni.

(3) A látható módon megjelölt mintavételi helyek létesítéséről a Szolgálat a gazdálkodót értesíti. A gazdálkodó kö-
teles az értesítésben felsorolt jeleket és eszközöket óvni, megsemmisülésük esetén a Szolgálatot értesíteni.

(4) A jelek és eszközök megrongálása vagy megsemmisítése az erdőgazdálkodási szabályok megsértésének minősül.
Vhr. 73. § (1) Az erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszer és annak egyes alrendszerei működésének részletes

szabályait a miniszter a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben teszi közzé.
(2) A Szolgálat köteles gondoskodni az (1) bekezdés szerint szabályozott rendszernek a 69. §-ban foglalt kötelezett-

ségvállalásokkal való összhangjáról, és szükség esetén kezdeményezi a minisztériumnál a szabályozás korszerűsítését.

Evt. 46. § Az erdei életközösség védelme érdekében az erdőgazdálkodó köteles
a) az erdő egészségi állapotát folyamatosan figyelemmel kísérni;
b) az erdőt veszélyeztető káros hatások kártételének megelőzéséhez és az ellenük való védekezéshez szükséges

intézkedéseket megtenni;
c) amennyiben az erdőt károsító hatást észlel, azt az erdészeti hatóságnak haladéktalanul bejelenteni.

Védelem a károsítók károkozása ellen

Evt. 47. § (1) A növényvédelemről szóló jogszabályokban meghatározott növényi, állati vagy fertőzést okozó
egyéb szervezetek (a továbbiakban együtt: károsítók) erdőterületen történő tömeges elszaporodása esetén az
erdészeti hatóság - a növényvédelmi hatóság, valamint védett természeti területet érintő rész vonatkozásában a
természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával - határozatban kötelezi az erdőgazdálkodót a
szükséges védekezés elvégzésére.

(2) A külön jogszabály szerinti zárlati (karantén) és veszélyes károsítók elleni védekezést - az erdészeti ható-
ság előzetes szakhatósági hozzájárulásával - a növényvédelmi hatóság rendeli el.

(3) Ha az erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság határozatában foglaltaknak nem tesz eleget, a szükséges mun-
kálatokat - az erdészeti hatóság, valamint a védett természeti területet érintő részre vonatkozóan a természetvé-
delmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával - a növényvédelmi hatóság az erdőgazdálkodó költségére
elvégezteti (közérdekű védekezés).

(4) A (2) bekezdés alapján hatóságilag elrendelt védekezés költségeinek megtérítésére a külön jogszabályban
foglaltak szerint állami támogatás vehető igénybe, kivéve, ha az erdőgazdálkodó elmulasztotta a növényvédelem-
ről szóló jogszabályban előírt, illetve az erdészeti hatóság határozatában elrendelt védekezési kötelezettségét.

Evt. 48. § (1) A károsítók elszaporodásának megelőzése érdekében az erdőterületen tárolt erdei fa és egyéb
termék kezeléséről a termék tulajdonosa vagy az erdőgazdálkodó egyetemlegesen köteles gondoskodni.
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(2) Amennyiben a tárolt erdei fa és egyéb termék kedvező feltételeket teremt a károsítók elszaporodásához, az
erdészeti hatóság a termék tulajdonosát, valamint az erdőgazdálkodót egyetemlegesen kötelezi annak kezelésére,
illetve elszállítására.

(3) Ha az erdei fa és egyéb termék tulajdonosa vagy az erdőgazdálkodó a határozatban foglaltaknak nem tesz
eleget, az erdészeti hatóság a szükséges munkálatokat a termék tulajdonosa és az erdőgazdálkodó költségére
elvégeztetheti.

(4) Ha káros természeti hatás miatt az erdő állapotában jelentős romlás következik be, a károsítók elszaporo-
dásának megakadályozása érdekében az erdőgazdálkodó köteles a veszélyforrást jelentő beteg és elhalt fákat az
egészségügyi fakitermelésre vonatkozó szabályok alapján eltávolítani. Az erdőgazdálkodó kérelmét az erdészeti
hatóság köteles - védett természeti terület esetén a természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulá-
sával - legalább tizenöt napon belül elbírálni.

(5) A káros természeti hatások miatt bekövetkezett erdőkárok enyhítéséhez, illetőleg felszámolásához az erdé-
szeti hatóság véleményét, vagy javaslatát is figyelembe véve - a külön jogszabályban meghatározott módon és
feltételekkel - állami támogatás vehető igénybe.

Vhr. 74. § (1) Az erdőt károsító hatások megelőzése érdekében a Szolgálat az erdővédelmi mérő- és megfigyelő-
rendszer működtetése során nyert adatok és információk felhasználásával évente értékeli az erdők egészségi állapotát.

(2) A Szolgálat az éves értékelést követően és annak alapján előrejelzi a várható, erdőt érintő károsítások lehetőségét
és valószínűségét.

(3) A Szolgálat az évente elkészített előrejelzést a területi szervei útján az erdőgazdálkodók számára hozzáférhetővé
teszi.

Vhr. 75. § (1) Az erdőgazdálkodó az előrejelzés és saját megfigyelési adatai ismeretében, a rendes gazdálkodás kö-
rében köteles a várható káros hatásokra felkészülni, a szükséges megelőző intézkedéseket megtenni, és ezt az erdészeti
hatóságnak haladéktalanul bejelenteni.

(2) Amennyiben az erdőgazdálkodó a kár megelőzésére az (1) bekezdés szerinti intézkedéseket elmulasztja, úgy az
erdészeti hatóság az erdőt érő káros hatás megelőzésére teendő intézkedéseket elrendeli. Indokolt esetben az erdőgaz-
dálkodó, annak hiányában az erdő tulajdonosa terhére a szükséges munkát elvégezteti.

(3) Amennyiben az erdőt érő káros hatás megelőzésére tett gazdálkodói tevékenységet az erdészeti hatóság a rendes
gazdálkodás körét meghaladó mértékűnek minősíti, az erdőgazdálkodó jogosult költségeinek mérséklése céljából állami
támogatást igényelni a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

Vhr. 76. § (1) Az erdőt érő azonosítható káros hatások mérséklése és az erdőkárok felszámolása céljából állami tá-
mogatás igényelhető a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, amennyiben az erdőkárok megelőzésére
tett intézkedéseket az erdőgazdálkodó végrehajtotta.

(2) A támogatás az alábbiakban felsorolt azonosítható biotikus és abiotikus eredetű erdőkárok mérséklése és felszá-
molása címén igényelhető

a) biotikus:
aa) vírus,
ab) baktérium,
ac) gomba,
ad) rovar,
ae) vadászható állatfajnak nem minősülő vadon élő emlős,
b) abiotikus:
ba) hó,
bb) jég,
bc) szél,
bd) tűz,
be) légszennyezés,
bf) árvíz,
bg) talajvízszint változása,
bh) fagy,
bi) aszály.
Vhr. 77. § (1) Az erdőgazdálkodó jogosult támogatást igényelni a külön jogszabályban meghatározott feltételek sze-

rint a környezeti hatásokkal közvetlen összefüggésben, de nem azonosítható okok miatt bekövetkezett faegyedek elha-
lásából keletkező kára mérséklése céljából.

(2)

Védelem a vadállomány károsítása ellen

Evt. 49. § (1) Az erdőterületen - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -, illetve az erdőterülettel közvetlenül ha-
táros vadászterületen

a) az erdei életközösség tagjainak fennmaradását,
b) az erdő talajának épségét,
c) az erdősítés állapotát,
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d) az erdő faállományának termőhelye szerint várható mennyiségi és minőségi fejlődését veszélyeztető, vala-
mint

e) az erdő természetes felújítását akadályozó
létszámú és fajösszetételű vadállomány nem tartható fenn.
(2) Az erdészeti hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával létesített vadaskertben és vadasparkban olyan

mértékű vadlétszám is fenntartható, amely az (1) bekezdés c), d) és e) pontjában foglaltak érvényesülését nem
biztosítja.

(3) Az erdészeti hatóság az (1) bekezdésben foglalt veszélyeztető tényezők észlelése megjelölésével köteles kez-
deményezni a vadászati hatóságnál a vadállomány apasztására, illetve a veszélyeztetés egyéb módon való meg-
szüntetésére teendő intézkedés elrendelését. Az erdészeti hatóság megkeresésére a vadászati hatóságnak tizenöt
napon belül kell határozatot hoznia.

(4) Az erdőgazdálkodó a vadállomány károsítása elleni védekezése során köteles figyelemmel lenni a vad ter-
mészetes élőhelyének védelmére.

Védelem a káros tevékenységek ellen

Evt. 50. § (1) Tilos erdőterületen

b) bármilyen szemetet és hulladékot elhelyezni;
c) az erdei élőfáról, a cserjéről gallyat, díszítő lombot gyűjteni, kivéve a bot, vessző, diszítőgally termelését

szolgáló erdőt, és a minőségi törzsnevelést elősegítő nyesést; valamint
d) erdészeti szaporítóanyagot gyűjteni, ha az az erdőfelújítás sikerességét veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megszegése az erdőgazdálkodási szabályok megsértésének minősül.

Az erdő talajának védelme

Evt. 51. § (1) Az erdő talajának védelmét a káros folyamatok megelőzésére alkalmas erdőgazdálkodási tevé-
kenységgel, valamint talajvédő létesítményekkel kell biztosítani.

(2) Az erdő talajának védelméről - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - az erdőgazdálkodó köteles gon-
doskodni.

(3) Az erdő talaját a szomszédos területekről ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek
felszámolásáról a kár előidézője köteles gondoskodni.

(4) Az erdő talajának védelméhez az állam a külön jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel tá-
mogatást nyújt.

Evt. 52. § (1) Az erdő talajának védelme érdekében az erdőgazdálkodó köteles:
a) a külön jogszabályokban meghatározott termőföldvédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi és vízvé-

delmi követelményeknek is megfelelő erdőgazdálkodási tevékenységet folytatni;
b) az erdőfelújítás, az erdőnevelés, a fakitermelés, a faanyag mozgatása, valamint a feltáró úthálózat kiépítése

során az erdő talajának erózió és tömörödés elleni védelméről gondoskodni.
(2) Az erdő talaja szennyezésének megakadályozása céljából az erdőterületen szennyvíz, szennyvíziszap, híg-

trágya vagy egyéb talajszennyező anyag elhelyezése tilos.
(3) Az erdőterületről az erdei avar és a talaj humuszos termőrétegének összegyűjtése és elszállítása tilos.

RÉGI SZÖVEG:
a) legeltetni és makkoltatni;

ÚJ SZÖVEG:
a) legeltetni és makkoltatni, kivéve a külön jogszabály

szerint létrehozott agrár-erdészeti rendszerek erdőterüle-
tén,

RÉGI SZÖVEG:
(4) Az erdőben szakszerűtlen gazdálkodás

következtében keletkezett talajkárosodás, va-
lamint az erdőterülettel szomszédos mezőgaz-
dasági vagy egyéb rendeltetésű területek erdő-
ből továbbterjedő károsítása esetén az erdő-
gazdálkodónak kell gondoskodnia a kár okának
megszüntetéséről.
ÚJ SZÖVEG:
(4) Az erdőben folytatott szakszerűtlen gazdálkodás

következtében az erdőterülettel szomszédos mezőgazda-
sági vagy egyéb rendeltetésű területek erdőből tovább-
terjedő károsítása esetén az erdőgazdálkodónak kell
gondoskodnia a kár okának megszüntetéséről.

(5) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak be nem tartása
miatt az erdő talajában keletkezett kár megszüntetéséről
az erdőgazdálkodó haladéktalanul köteles gondoskodni.
Az erdőgazdálkodó az (1) bekezdésben foglaltak szerint
minden esetben köteles a helyreállításról gondoskodni, a
(2)-(3) bekezdések szerinti esetben pedig csak akkor, ha
a kár neki felróható okból következett be. Amennyiben a
(2)-(3) bekezdések szerinti károkozás nem az erdőgaz-
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(5) (6) Az erdőterületen a talajvédelmi hatósági jogk
(6) (7) Az erdő talajának védelmére e törvény rend

rendelkezéseivel együttesen kell alkalmazni.

Védelem 

Evt. 53. § (1) Az erdő tűz elleni védelmével kapcsola
gondoskodni.

(2) Az erdő tűz elleni védelméhez az állam a külön
mogatást nyújt.

Evt. 54. § (1) Tilos tüzet gyújtani erdőterületen, vala
terjedésének feltételei különösen kedvezőek. Ugyancsa
okozó tárgyak elhelyezése, tárolása és eldobása. Védett 
szet védelmére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazn

(2) Erdőterületen tűz gyújtására és fenntartására - 
gazdálkodó, illetve az erdőgazdálkodó írásbeli engedély
rától számított kétszáz méteres távolságon belül levő ing
zottja gyújthat és tarthat fenn tüzet a tűzvédelmi rendel

(3) A vágástéri hulladék égetése az erdőgazdálkodó
megengedett, ha a tűz az újulatot és a környezetében lé
természeti képződményeket és egyéb műtárgyakat nem 

(4) Az erdőgazdálkodó a parkerdő területén turiszti
gos tűzrakó helyet köteles kialakítani. A kialakított tűzr
jogosult tüzet rakni.

(5) Az erdőgazdálkodó az erdőterületen létesített mé
vábbá az illetékes önkormányzati tűzoltóságnak köteles

Evt. 55. § (1) A tűz őrzéséről, valamint annak - a hel
gyújtásra jogosult köteles gondoskodni.

(2) Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel és azt elolta
tóságot, vagy a települési önkormányzat polgármesteri 
tatni, és a tűz oltásában a tőle elvárható módon közrem

Evt. 56. § (1) Fokozott tűzveszély esetén a miniszter
egészére vagy meghatározott területén lévő erdőre, val
belüli területre - átmeneti időre - általános tűzgyújtási t
annak feloldásáról a miniszter a Magyar Közlönyben v
egyéb módon gondoskodik.

(2) A fokozott tűzveszély miatti tűzgyújtási tilalom e
gálatot az erdőgazdálkodók a területileg illetékes tűzvé
kötelesek megszervezni és működtetni, illetőleg a működ

(3) Az általános tűzgyújtási tilalom elrendelése eset
belépést és az ott tartózkodást korlátozhatja, illetve meg

Védelem a káros ter

Evt. 57. § (1) Az erdőt veszélyeztető káros természeti
a) a vadászható állatfajnak nem minősülő, vadon élő
b) a hó, a jég vagy a szél okozta fadöntés és -törés, a

az aszály, valamint
c) az ismeretlen eredetű károkozás.
(2) Az erdőt veszélyeztető káros természeti hatások 

határozott feltételekkel állami támogatás vehető igénybe
dálkodónak róható fel, az erdőgazdálkodó köteles a
károsítás további folytatását megakadályozó intézke-
dések megtételére, így az illetékes rendőri- vagy kör-
nyezetvédelmi szerv felé feljelentést, illetve bejelentést
tenni. Ennek elmulasztása az erdőgazdálkodási sza-
bályok megsértésének minősül.
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ört az erdészeti hatóság gyakorolja.
elkezéseit a talajvédelemre vonatkozó külön jogszabály

a tűz ellen

tos feltételek megteremtéséről az erdőgazdálkodó köteles

 jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel tá-

mint annak kétszáz méteres körzetében, ha a tűz tovább-
k tilos az erdőterületen tüzet közvetlenül vagy közvetve
természeti területen lévő erdőben tűz gyújtására a termé-
i.
az erre a célra kijelölt helyek kivételével - csak az erdő-
e birtokában levő személy jogosult. Az erdőterület hatá-
atlanon csak az ingatlan tulajdonosa, vagy annak megbí-
kezések betartásával.
 által arra kijelölt területeken és csak abban az esetben
vő erdőt, az erdőn kívüli területek élővilágát, valamint a
veszélyezteti.
kai célból és tűzvédelmi szempontból állandó és biztonsá-
akóhelyen a tűzvédelmi rendelkezések betartásával bárki

szégetőt, illetve faszénégetőt az erdészeti hatóságnak, to-
 bejelenteni.

yszínről való távozás előtti - biztonságos eloltásáról a tűz-

ni, illetve elhárítani nem tudja, köteles az illetékes tűzol-
hivatalát, és az erdőgazdálkodót haladéktalanul tájékoz-
űködni.

 - a belügyminiszterrel való egyeztetés mellett - az ország
amint az erdőterület határától számított kétszáz méteren
ilalmat rendelhet el. A tűzgyújtási tilalom kihirdetéséről,
aló közzététel, továbbá a sajtó, rádió, televízió útján vagy

setére tűzjelző szolgálatot kell szervezni. A tűzjelző szol-
delmi hatóság és az erdészeti hatóság közreműködésével
ést ellenőrizni.

én, annak feloldásáig az erdőgazdálkodó az erdőbe való
tilthatja.

mészeti hatások ellen

 hatásnak minősül
 állatfajok túlszaporodásából eredő károkozás,
 légszennyezés, az árvíz, a talajvízszint változása, a fagy,

kártételeinek mérsékléséhez a külön jogszabályban meg-
.
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VII. Fejezet

ERDEI HASZONVÉTELEK

Az erdei haszonvételek általános szabályai

Evt. 58. § E törvény alapján erdei haszonvételnek minősül:
a) a fakitermelés;
b) az erdészeti szaporítóanyag gyűjtése;
c) a vadászati jog hasznosítása;
d) elhalt fekvő fa és gally gyűjtése;
e) a kidöntött fáról történő fenyőgally, toboz és díszítőlomb gyűjtése;
f) a gomba, a vadgyümölcs, moha, virág, illetőleg a gyógynövény gyűjtése;
g) a bot, a nád, a sás, a gyékény termelése és a fű kaszálása;
h) a méhészeti tevékenység;
i) a fenyőgyanta gyűjtése.

Evt. 59. § (1) Az erdei haszonvételek gyakorlása nem károsíthatja, illetve veszélyeztetheti az erdő felszíni és
felszín alatti vizeit, talaját, felújítását, valamint az erdei életközösséget.

(2) Az erdőgazdálkodó az erdei haszonvételeket e törvényben meghatározott feltételekkel gyakorolhatja. A
védett természeti területen levő erdő esetén a haszonvételek gyakorlásának engedélyezéséhez a természetvédelmi
hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása szükséges.

(3) Az erdei haszonvételnek minősülő vadászati jog hasznosítására a külön jogszabály rendelkezéseit az e tör-
vényben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(4) Az 58. § b) és d)-i) pontjai szerinti erdei haszonvételek gyakorlásának feltételeit - amennyiben jogszabály
másként nem rendelkezik - az erdőgazdálkodó jogosult meghatározni.

Vhr. 78. § (1) Az erdészeti hatóság engedélye alapján szabad gyakorolni az alábbi erdei haszonvételeket:
a) a fakitermelést (élő vagy még tövön álló, elhalt fák tőről való leválasztása);
b) erdészeti szaporítóanyag gyűjtését felújítás alatt álló erdőrészletekben;
c) a fenyőgyanta gyűjtését (gyantázás).
(2) A vadászati jog hasznosítására és gyakorlására vonatkozó külön rendelet előírásait e rendeletben foglalt kiegé-

szítésekkel kell alkalmazni.
(3) Az elhalt fekvő fa és gally gyűjtését, kidöntött fáról történő fenyőgally, toboz és díszítőlomb gyűjtését, valamint

a bot, nád, sás, gyékény termelését és a fű kaszálását az erdőgazdálkodó gyakorolhatja, illetve e jogát előzetes írásbeli
engedéllyel más személyre átruházhatja.

(4) Gomba, vadgyümölcs, moha, virág, illetőleg gyógynövény gyűjtése az állami erdőben, az egyéni szükségletet
meg nem haladó mértékben, szabadon végezhető. A magánerdő területén bármilyen mértékű, állami területen az egyéni
szükségletet meghaladó mennyiségű gyűjtés csak az erdőgazdálkodó előzetes írásbeli engedélyével gyakorolható.

(5) A méhészeti tevékenység (a méhcsaládok elhelyezése nektár gyűjtés céljából) nem állami tulajdonú erdőben, az
erdőgazdálkodó előzetes beleegyezésével, az állami tulajdonú erdőben szabadon gyakorolható, azonban a méhcsaládok
elhelyezését és letelepedési helyét az erdőgazdálkodónak minden esetben be kell jelenteni. Különösen indokolt esetben
az erdőgazdálkodó meghatározhatja a méhészeti tevékenység gyakorlásának feltételeit.

(6) A méhészeti tevékenység az erdőgazdálkodási tevékenységet és az erdei turizmust nem zavarhatja. Különösen
indokolt esetben az erdőgazdálkodó meghatározhatja a méhészeti tevékenység gyakorlásának feltételeit.

(7) Védett természeti területen
a) az (1) bekezdés szerinti engedélyt az erdészeti hatóság a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulásával

adja ki,
b) a (3)-(6) bekezdés szerinti haszonvételekhez a természetvédelmi hatóság hozzájárulását az erdőgazdálkodó, illet-

ve a méhészeti tevékenység gyakorlója köteles beszerezni.

ÚJ SZÖVEG:
(5) Az erdei életközösség védett fajai fennmaradásának és

fejlődésének biztosítása érdekében az erdészeti hatóság - a termé-
szetvédelmi hatóság megkeresése alapján - korlátozhatja, vagy
megtilthatja az erdőterületen az elhalt, fekvő fa és gally gyűjtését.
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Fakitermelés

 (2) A fakitermelés módja lehet
a) ápoló vágás: az erdősítés befejezését követő tíz éven belüli fakitermelés;
b) tisztító vágás: a fiatal erdő nevelése céljából végzett fakitermelés;
c) gyérítés: az erdő faállománya minőségének javítását és a fahozam növelését szolgáló fakitermelés;
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RÉGI SZÖVEG:
Evt. 60. § (1) Az erdő faállományának kitermelé-

sét - a faültetvény kivételével - az üzemtervi előírá-
sokkal összhangban is csak az erdészeti hatóság
engedélye alapján lehet végezni. A faültetvényből
történő fakitermelést az erdészeti hatóságnak előze-
tesen be kell jelenteni.

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 60. § (1) Az erdőterületen fakitermelést az

üzemtervi előírásokkal összhangban is csak az erdésze-
ti hatóság engedélye alapján lehet végezni.

ÚJ SZÖVEG:
d) véghasználati fakitermelés: a természetes úton

magról történő felújulásra nem alkalmas, vagy nem a
termőhelynek megfelelő faállomány letermelése (a
továbbiakban: tarvágás), valamint a termőhelynek
megfelelő és magról történő természetes felújulásra
alkalmas faállományban végzett fakitermelés (a to-
vábbiakban: felújító vágás), valamint a más célú
RÉGI SZÖVEG:
d) véghasználati fakitermelés: a természetes úton

magról történő felújulásra nem alkalmas, vagy nem
a termőhelynek megfelelő faállomány letermelése (a
továbbiakban: tarvágás), valamint a termőhelynek
megfelelő és magról történő természetes felújulásra
alkalmas faállományban végzett fakitermelés (a
továbbiakban: felújító vágás);
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e) szálalás: folyamatos borítottságot és készletgazdálkodást biztosító fakitermelés;
f) egészségügyi fakitermelés: az elhalt, súlyosan sérült, vagy a veszélyes károsítók elszaporodását előidéző be-

eg fák kitermelése.
(3) A fa kitermelésekor figyelemmel kell lenni a források védőterületére, a védett élő szervezetek élőhelyére,

z élettelen természeti értékek védelmére, a tájképre, valamint az értékes emberi alkotások környezetére.
Vhr. 79. § (1) Az erdő faállományának kitermelését az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó éves erdőgazdálkodási

ervének jóváhagyásával, határozatban engedélyezi.
(2) Ha az egyes erdőrészletekben a kitermelésre tervezett fatérfogat mennyisége eltér az üzemterv szerinti kitermelé-

i lehetőségtől, úgy az éves tervhez fatérfogat becslési jegyzőkönyvet kell csatolni.
(3) Kulturális örökségi védelem alatt álló területen fakitermelés engedélyezéséhez ki kell kérni a kulturális örökség-

édelmi hatóság hozzájárulását is.
Vhr. 80. § (1) Fásításban az Útmutató szerinti tartalommal és formában történő bejelentés alapján végezhető faki-

ermelés. A fakitermelés tervezett időpontját legalább harminc nappal megelőzően be kell jelenteni az erdészeti ható-
ágnak.

(2) Az erdészeti hatóság a bejelentés tudomásul vételét határozatban megtagadhatja, és a fakitermelés elvégzését
egtilthatja, vagy feltételhez kötheti.

(3)
(4)
(5) A faültetvényből történő fakitermelést az Útmutató szerinti tartalommal és formában kell bejelenteni. A beje-

entés elmulasztása esetén az erdészeti hatósági eljárás során felmerült költség az erdőgazdálkodót terheli.
Vhr. 81. § (1) Az ápoló vágás (felszabadító tisztítás) az erdősítés befejezését követő erdőnevelési munka. Célja a fő

afaj és az értékes kísérő fajok megfelelő tőszám eloszlásának és fejlődési feltételeinek biztosítása. Ennek érdekében a
arjak (kivéve az arról való felújítás esetét), a nem kívánatos cserjék, mellékfajok visszaszorítása szükséges.

(2) A tisztítóvágás célja a kedvező állományszerkezet rendeltetésszerű kialakítása, ezen belül az elegyarány szabá-
yozása. A munka során a beteg, sérült, elhaló egyedeket el kell távolítani.

(3) A törzskiválasztó gyérítéssel biztosítani kell az erőteljes magassági növekedést, a megfelelő nagyságú korona ki-
lakítását, az állomány minőségi jellemzőinek javulását, a kedvező állományszerkezet kialakítását. Ennek érdekében el
ell végezni a minőségi válogatást, elő kell segíteni a javafák fejlődését.

(4) A növedékfokozó gyérítés célja a faállomány-szerkezet végső kialakítása, a minőségi faanyagtermesztés előse-
ítése. Lassan növő kemény, lombos fafajok esetében a véghasználatot megelőzően húsz évvel növedékfokozó gyérítés
sak különlegesen indokolt esetben végezhető.

(5) A véghasználati fakitermelések közül
a) tarvágásnak minősül az a véghasználati fakitermelés, amelyet követően az erdőfelújítás mesterséges erdősítéssel

agy sarjaztatással történik;
b) felújító vágásnak minősül a véghasználati fakitermelés, ha az erdőfelújítás az idős állomány talajra hulló magjáról

örténik. A felújító vágás végrehajtására az idős állomány természetes újulatának megtelepülését, vagy a már megtele-

igénybevételre kerülő erdőterület faállományának
letermelése;
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pült újulat továbbfejlődését segítő bontóvágások, majd az újulat megerősödését követő végvágás alkalmazásával kerül-
het sor. A rendelet alkalmazásában felújító vágásnak minősül a szálaló vágás is;

c) a rendelet alkalmazásában felújító vágásnak minősül az idős állomány alatt végzett mesterséges erdősítést (aláte-
lepítést) követő véghasználat is abban az esetben, ha a faállomány kitermelése az erdősítés fejlődését biztosító, elősegítő
módon történik;

d) egyéb termelésnek minősül az a véghasználati jellegű fakitermelés, amely után erdőfelújítási kötelezettség nem
keletkezik.

(6) A szálalással végzett fakitermelés során évente legfeljebb a fakitermeléssel érintett terület faállománya folyónö-
vedékének megfelelő famennyiség termelhető ki. A szálalás során az érintett erdő faállományának szerkezete nem ro-
molhat és átlagos minősége nem csökkenhet. Ha az erdőgazdálkodó a szálalást nem évente végzi, az erdészeti hatóság
engedélyezheti két évnél nem hosszabb visszatérési idő esetén a kimaradt év folyónövedékének megfelelő mennyiség
kitermelést is.

(7) Készletgondozó használatnak minősül a véghasználati kor elérése előtt a fakészlet megőrzését biztosító, a szála-
lás (6) bekezdésben meghatározott szabályai szerint végrehajtott fakitermelés.

(8) Egészségügyi fakitermelés során csak az elhalt, vagy további fejlődésre alkalmatlanná vált sérült, beteg, vala-
mint a károsítók elszaporodását előidéző lábon álló fák termelhetők ki. A tv. 60. § (2) bekezdésének f) pontja alkalma-
zásában egészségügyi fakitermelésnek kell tekinteni az elemi károk (vihar, hó, jég, árvíz stb.) által ledöntött fák tőről
való leválasztását is.

Vhr. 82. § A fakitermelés engedélyezése során az erdészeti hatóság a források védőterületén, védett élő szervezetek
élőhelyén, élettelen természeti vagy tájképi értékek környezetében, kirándulóhelyeken egyes fák vagy facsoportok ki-
termelését megtilthatja.

Evt. 61. § (1) A gyérítés és a felújító vágás során a miniszter által - a természetvédelemért felelős miniszterrel
egyetértésben - rendeletben meghatározott, az adott termőhelyre jellemző őshonos mellékfajokat az erdő rendel-
tetésének figyelembevételével, az erdészeti hatóság által előírt mértékig meg kell hagyni.

(2) A gyérítés és felújító vágás végrehajtását az erdészeti hatóság csak akkor engedélyezheti, ha a kivágásra
tervezett fák szakszerű megjelölése előzetesen már megtörtént.

(3) A vegetációs időszakban a felújító vágással történő fakitermelésre az engedély csak különösen indokolt
esetben adható ki, illetve ezen időszak alatt az erdészeti hatóság a fa kitermelését megtilthatja.

(4) Az erdészeti hatóság a fa kitermelését korlátozhatja vagy megtilthatja, amennyiben az erdőgazdálkodó az
erdőfelújítás pénzügyi, valamint szakmai kötelezettségének és feltételeinek e törvényben, illetve külön jogsza-
bályban megszabott módon, illetve határidőre nem tett eleget.

(5) Az erdészeti hatóság határidő kitűzésével elrendelheti a fa kitermelését, ha az az erdő egészségi állapotá-
nak megőrzése, javítása vagy az erdő felújítása érdekében szükséges.

Vhr. 83. § (1) Az erdő nevelését szolgáló felszabadító tisztítás, tisztítóvágás, gyérítések és a természetes felújítás ér-
dekében végzett bontóvágások során, amennyiben a biológiai változatosság tartamossága, valamint az erdő ökológiai
stabilitásának biztosítása ezt szükségessé teszi, az adott termőhelynek megfelelő erdőtársulás mellékfafajait - az erdé-
szeti hatóság által az éves erdőgazdálkodási terv jóváhagyása során meghatározott mértékig - meg kell hagyni.

(2) A szakszerű erdőnevelés és felújítás - ezen belül az (1) bekezdésben meghatározott követelmény - megvalósítá-
sának biztosítása érdekében az erdészeti hatóság a fakitermelésnek az éves erdőgazdálkodási terv jóváhagyásának enge-
délyezése előtt jogosult meggyőződni arról, hogy a kivágásra tervezett fák kijelölése megfelelő módon megtörtént-e. A
jelölés szakszerű végrehajtása hiányában a fakitermelést az erdészeti hatóság nem engedélyezheti.

(3) A fakitermelést a tv. 61. §-ának (4) bekezdése alapján akkor lehet korlátozni vagy megtiltani, ha az erdőgazdál-
kodó

a) az erdőfenntartási járulék vagy erdőgazdálkodási bírságfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesítette;
b) a szakszerű és tartamos erdőgazdálkodást jelentősen veszélyeztető engedély nélküli, engedélytől eltérő vagy

szakszerűtlen fakitermelést végzett;
c) az erdőfelújítási kötelezettségét a rendeletben megállapított határidőre neki felróható okból nem teljesítette;
d) az erdészeti hatóság által elrendelt erdővédelmi munkákat nem végezte el.
(4) Amennyiben az erdőgazdálkodó a tv. 61. §-ának (5) bekezdése szerinti hatósági rendelkezésnek nem tesz eleget,

és e mulasztásával az erdő egészségi állapotát veszélyezteti, vagy abban kárt okoz, a tv. 102. § (1) bekezdésének e)
pontja alapján erdőgazdálkodási bírság kiszabásának van helye.

Evt. 62. § (1) A tarvágáshoz az erdészeti hatóság akkor járulhat hozzá, ha:
a) síkvidéki és dombvidéki erdőterületeken tíz hektárnál nagyobb,
b) hegyvidéki erdőterületen öt hektárnál nagyobb,
c) hullámtéri erdőterületen a töltés és a folyó között
egybefüggő felújítatlan vágásterület nem keletkezik, de hegyvidéki erdőterületen - kivételesen indokolt esetben - öt

hektárnál nagyobb területen történő tarvágás is engedélyezhető.
(2) Az erdészeti hatóság a területi kiterjedéstől függetlenül nem járulhat hozzá a tarvágáshoz, ha az az erdő

talajának
a) termékenységét rontja;
b) vízháztartását károsan megváltoztatja; illetőleg
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c) fennmaradását veszélyezteti.
(3) Az erdészeti hatóság a tarvágás engedélyezésekor természeti területen előírhatja a faállomány tíz százalé-

kának mértékéig fák (hagyásfák) visszahagyását.
(4) Az erdészeti hatóság a hozzájárulást az erdő talajának védelmét szolgáló feltétel teljesítéséhez kötheti.
Vhr. 84. § (1) A tv. 62. §-a alkalmazásában felújítatlan vágásterületnek minősül az üres vágásterületen felül a fo-

lyamatban levő erdőfelújítás területe is, amíg az erdészeti hatóság - védett erdő esetén a természetvédelmi hatóság szak-
hatósági hozzájárulásával - az erdőfelújítást befejezetté nem nyilvánítja.

(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában tarvágás hegyvidéki területen öt hektárnál nagyobb területen szerke-
zetátalakítás vagy más állományalkotó főfafaj cseréje esetén és csak akkor engedélyezhető:

a) ha az az erdő talaját, értékes felszíni képződményeit, valamint az erdei életközösség tagjainak fennmaradását nem
veszélyezteti, és a

b) a szakszerű erdőfelújítás feltételeit nem rontja.

Erdészeti szaporítóanyag gyűjtése

Evt. 63. § Erdészeti szaporítóanyagot az 50. § (1) bekezdésében foglalt tiltó rendelkezésekre is figyelemmel az
üzemtervi előírásokkal összhangban - védett természeti területen lévő erdő esetén a természetvédelmi hatóság
előzetes szakhatósági hozzájárulásával - és az erdészeti hatóság engedélye alapján lehet gyűjteni.

Vhr. 85. § (1) A tv. 63. §-a alkalmazásában erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének minősül az erdei fafajok magjának
a faállomány alatt megtelepült csemetéinek gyűjtése, valamint a dugványozás céljából végzett hajtás szedés.

(2) Az erdészeti szaporítóanyag erdőterületen való gyűjtéséhez nincs szükség az erdészeti hatóság engedélyére ha
a) a szaporítóanyag gyűjtése az illetékes hatóság által e célra kijelölt erdőben történik,
b) az erdőterületen a faállomány vágásérettségi kora szerint tíz éven belül nem kezdhető meg az erdőfelújítás.

Fenyőgyanta gyűjtése

Evt. 64. § Fenyőgyantát csak az üzemterv szerinti véghasználati fakitermelést megelőző öt éven belül lehet
gyűjteni.

Vhr. 86. § Az üzemterv szerinti véghasználati fakitermelést megelőző öt évnél korábban megkezdett fenyőgyanta
gyűjtés a tv. 102. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti szakszerűtlen állománynevelésnek minősül, és erdőgazdálkodási
bírság kiszabását vonja maga után.

VIII. Fejezet

AZ ERDŐTERÜLET IGÉNYBEVÉTELE ÉS MEGOSZTÁSA, VALAMINT AZ
ERDŐ MŰVELÉSI ÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Erdőterület igénybevétele

Evt. 65. § Az erdőterület igénybevételének minősül:
a) az erdőterület mezőgazdasági művelésbe vonása;
b) az erdőterület termelésből való kivonásával járó létesítmény elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása (a

továbbiakban: termelésből kivonás);
c) az erdőterület termelésből való időleges kivonásával járó létesítmény elhelyezése vagy tevékenység gya-

korlása (a továbbiakban: időleges igénybevétel);
d) az erdőterület termelésből való kivonásával nem járó, de annak rendeltetésszerű használatát időlegesen

vagy tartósan akadályozó létesítmény elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása - ide nem értve a vadaskert, ille-
tőleg a vadaspark fenntartását -, így különösen: villamos vezeték, gázvezeték, távközlő- vagy más közművezeték,
sí- és egyéb sportpálya létesítése és fenntartása (a továbbiakban együtt: rendeltetésszerű használatot akadályozó
igénybevétel).

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 66. § (1) Az erdőterület igénybevételéhez - a (3)

bekezdésben foglaltak kivételével - az erdészeti hatóság
előzetes engedélye szükséges. Az erdőterületet kizáró-
lag az engedélyben meghatározott célra lehet igénybe
venni.

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 66. § (1) Az erdőterület igénybevételéhez - a

(4) bekezdésben foglaltak kivételével - az erdészeti
hatóság előzetes engedélye szükséges. Az erdőterüle-
tet kizárólag az engedélyben meghatározott célra
lehet igénybe venni.

(2) Az erdőterület igénybevételére kiadott enge-
dély, ha az igénybevételre öt éven belül nem kerül
sor, érvényét veszti. Az erdészeti hatóság határoza-
tában az engedély érvényességére öt évnél rövidebb
időt is megállapíthat.
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(2) (3) Védett természeti területen lévő erdő igénybevételét az erdészeti hatóság a természetvédelmi hatóság,
védő erdő területének igénybevételét a rendeltetés szerinti hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása alapján
engedélyezi.

(3) (4) Az erdőterület honvédelmi célra történő igénybevételét a honvédelemért felelős miniszter, a nemzetbiz-
tonsági és határrendészeti célra történő igénybevételét az e célokért felelős miniszter javaslatára a miniszter
engedélyezi.

Evt. 67. § (1) Az erdőterület igénybevételéhez adott hozzájárulást az erdészeti hatóság az erdőterület csökke-
nésével, illetve az erdő rendeltetésszerű használatának akadályozásával járó kedvezőtlen környezeti változások
megszüntetése vagy mérséklése érdekében feltételekhez kötheti.
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A 67.§ (2) bekezdés hatályát veszti.

ÚJ SZÖVEG:
(5) Az erdő igénybevétele ügyében minden esetben

be kell szerezni az építésügyi szakhatóság jóváhagyott
településrendezési terveken alapuló állásfoglalását.

(6) Az erdőterület igénybevétele iránti kérelem
ügyében a kérelemhez csatolni kell a tulajdonos hozzá-
járulását, vagy ennek hiányában, az igénybevétel cél-
jára vonatkozó, más jogcímen fennálló rendelkezési
jogot igazoló okiratot.
RÉGI SZÖVEG:
(2) Az erdőterület igénybevétele esetén - azzal

yidejűleg - az erdőgazdálkodó köteles az erdészeti
tóságtól az üzemterv módosítását is kérni.
(3) Az erdőterület tervezett igénybevételéhez - kérelemre - az erdészeti hatóság - az érintett szakhatóságok
násával - elvi hozzájárulást adhat. Ez esetben a kérelemnek nem feltétele az erdőterületre vonatkozó tulaj-
n vagy más jogcímen fennálló rendelkezési jog igazolása.

hr. 87. § (1) Az erdőterület igénybevételére vonatkozó, az erdészeti hatósághoz benyújtandó kérelemhez mellékel-
ll a tervezett igénybevétel által bekövetkező változásnak az Adattárban, a körzeti erdőtervben és az üzemtervben

 átvezetéséhez szükséges, az üzemtervi térkép kivonatának felhasználásával készült 1:10 000 méretarányú vázraj-
az üzemtervi területkimutatást, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetéshez szükséges, külön rendelet-
meghatározott vázrajzot és területkimutatást, valamint az erdő tulajdonosának hozzájárulását. A kérelemben ponto-

eg kell határozni a tervezett igénybevétel célját.
2) Az erdő igénybevételének az erdészeti hatóság által történt engedélyezése nem mentesíti az engedélyest és az ér-
lteket más, az igénybevétel célja szerint hatáskörrel rendelkező szerv hozzájárulásának, illetve engedélyének meg-
ésére a külön jogszabályban előírt kötelezettsége alól. A kérelem mellékleteit védett vagy védő erdő tervezett

ybevétele esetén négy, egyébként három példányban kell benyújtani az erdészeti hatósághoz.
hr. 88. § (1) Az erdőterület honvédelmi vagy határrendészeti célra történő igénybevétele iránti kérelmet a területi-

lletékes erdészeti hatóságnál kell előterjeszteni, aki azt véleményezve felterjeszti a miniszterhez.
2) Az erdőterület igénybevételéhez való elvi hozzájárulás iránti kérelemben fel kell tüntetni az érintett erdő ingat-
yilvántartási és üzemtervi adatait, ezen felül a terület beazonosítására alkalmas 1:10 000 méretű vázrajzot kell
lni. A kérelemben meg kell jelölni a tervezett igénybevétel célját.

3) A tv. 67. § (3) bekezdése szerinti elvi hozzájárulást meg kell kérni abban az esetben, amikor nyomvonalas léte-
ény, bányatelek kialakítása vagy erdőterület belterületbe vonása miatt az erdőterület igénybevételére várhatóan öt
 belül sor kerül.

vt. 68. § (1) Gazdasági rendeltetésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonását az erdészeti hatóság a talajvé-
i hatóság véleményének figyelembevételével engedélyezi.

2) Védelmi rendeltetésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonását csak kivételesen indokolt esetben, és az ille-
s hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása alapján engedélyezheti az erdészeti hatóság.

A 68. § (3) bekezdés hatályát veszti.

ÚJ SZÖVEG:
(4) Az elvi hozzájárulást meg kell kérni abban az

esetben, amikor nyomvonalas létesítmény, bányatelek
kialakítása vagy erdőterület belterületbe vonása miatt
az erdőterület igénybevételére várhatóan öt éven belül
sor kerül.
RÉGI SZÖVEG:
(3) A faültetvény területének a telepítési engedélyben

megjelölt határidőn belüli mezőgazdasági művelési ágba
vonását az erdészeti hatóságnak be kell jelenteni.
—41 —
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 (4) Nem minősül az erdőterület mezőgazdasági művelésbe vonásának a síkvidéki erdőterület tarvágását és ki-
tuskózását követő két évben a felújítás érdekében végzett szántóföldi művelés (a továbbiakban: mezőgazdasági
előhasználat). Ez a rendelkezés nem vonatkozik a védett természeti területen lévő erdőre.

(5) Az erdészeti hatóság az erdőterület mezőgazdasági művelésbe vonásának engedélyezését határidőhöz köt-
heti. Az engedélyes az erdőterület mezőgazdasági művelésbe vonását harminc napon belül köteles bejelenteni az
engedélyező hatóságnak. Amennyiben a megadott határidőn belül az engedélyezett nagyságú erdőterület mező-
gazdasági művelésbe vonása nem történt meg, az engedély a mezőgazdasági művelésbe nem vont részre érvényét
veszti és a területen továbbra is e törvény előírásai, valamint az üzemterv szerinti erdőgazdálkodást kell folytat-
ni.

Vhr. 89. § (1)
(2) A faültetvény területének mezőgazdasági művelésbe vonásának az erdészeti hatósághoz való bejelentése nem

mentesíti a gazdálkodót más jogszabályban előírt bejelentési kötelezettség teljesítése alól.

Evt. 70. § (1) Az erdőterület erdőgazdálkodási tevékenységétől eltérő célra történő időleges igénybevételét -
védett természeti területet érintő rész vonatkozásában a természetvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájá-
rulásával - az erdészeti hatóság egy alkalommal és legfeljebb öt évi időtartamra engedélyezheti.

RÉGI SZÖVEG:
(2) Az erdőterület időleges igénybevétele esetén az

igénybevételért évenként az igénybe vett erdőterület
aranykorona értékének ötezerszeresét, de hektáronként
legalább húszezer forintot kell a külön jogszabály szerinti
számlára befizetni.

A 70.§ (2) bekezdés hatályát veszti.

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 69. § Erdőterületet termelésből kivonni kivé-

teles esetben és csak akkor lehet, ha az erdőterületre
tervezett létesítmény elhelyezésre vagy tevékenység
gyakorlására az adott térségben nem található más
arra alkalmas földterület.

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 69. § (1) Erdőterületet termelésből kivon-

ni kivételes esetben, a közérdekkel összhangban és
csak akkor lehet, ha az erdőterületre tervezett
létesítmény elhelyezésére vagy tevékenység gya-
korlására az adott térségben nem található más
arra alkalmas földterület. Az ügyfélnek a kére-
lemben indokolnia kell azt, hogy ez utóbbi fenn-
állását mire alapozza.

(2) Amennyiben az igénybevétel célja olyan te-
vékenység, amelynek folytatásával kapcsolatos
adatokat állami szerv nyilvántartása tartalmaz,
az erdészeti hatóságnak e szervet szakvélemény
adása céljából meg kell keresnie.

(3) Amennyiben a településrendezési terv elfo-
gadása ügyében törvényességi felülvizsgálat fo-
lyik, vagy a tervet kihirdető önkormányzati ren-
delet ellen eljárás van folyamatban, az erdészeti
hatóság a saját eljárását felfüggeszti.

(4) Az erdészeti hatóság az igénybevétel hatá-
sának mértékétől függően megkeresi a területren-
dezési hatóságot, és tájékoztatást kér az igénybe-
vételre tervezett területre vonatkozó területfej-
lesztési- és területrendezési tervek előírásairól.

RÉGI SZÖVEG:
(3) Az időlegesen más célra hasznosított területen - a

határidő lejártát követően - az erdőgazdálkodó az erdé-
szeti hatóság határozatában foglaltak szerint köteles
gondoskodni az erdőterület erdőgazdálkodási tevékeny-
ségbe történő visszaállításáról, valamint az erdő talajá-
nak erdőgazdálkodási termelés céljára történő alkalmas-
sá tételéről.

ÚJ SZÖVEG:
(3) Az időlegesen más célra hasznosított te-

rületen - a határidő lejártát követően - az igény-
be vevő az erdészeti hatóság határozatában fog-
laltak szerint köteles gondoskodni az erdőterület
erdőgazdálkodási tevékenységbe történő vissza-
állításáról, valamint az erdő talajának erdőgaz-
dálkodási termelés céljára történő alkalmassá
tételéről.

mocsenyi
Kiemelés

mocsenyi
Kiemelés

mocsenyi
Kiemelés

mocsenyi
Kiemelés

mocsenyi
Kiemelés

mocsenyi
Kiemelés



Véleményezési segédlet: Etv 2005. dec-i hatályos + a 2006-ra terv. vált-ok egys. szerk-ben | Készítette: FAGOSZ titkárság 2005. dec. 27-28-án. |
A Vhr és a BH részek nyilván a 2005. decemberben hatályos szöveghez tartoznak. A változó tv alapján rögtön a Vhr. leendő változtatásához is célsze-
rű lehet már most véleményt mondani. A törvénytervezethez VÉLEMÉNYEZÉSI HATÁRIDŐ: 2006. JANUÁR 4. (5.) FAGOSZ titkárságra.

 (4) Amennyiben az erdészeti hatóság megállapítása szerint az erdőterület termelésbe való visszaállítására
nincs lehetőség, az erdőgazdálkodó köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint megállapított erdőfelújítás és
erdőnevelés normatív támogatása befejezett értékének kétszeres összegét (a továbbiakban: újraerdősítési költ-
ség) a külön jogszabály szerinti számlára befizetni.

Vhr. 90. § (1) Az erdőfelújítás és erdőnevelés normatív támogatásának befejezett értéke alatt az erdőfelújítás befeje-
zéséig, majd az ezt követő egyszeri ápolásra igényelhető normatív támogatások együttes összegét kell figyelembe ven-
ni, az igénybevétel évében érvényes összeggel.

(2) Az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület igénybevétele esetén a tv. 70. §-ának (4) be-
kezdése szerinti újraerdősítési költséget a termőhelyi adottságoknak megfelelően választható őshonos faállomány fi-
gyelembevételével kell megállapítani.

(3) Az erdőterület időleges igénybevétele miatt az erdőgazdálkodó által a külön jogszabály szerinti számlára teljesí-
tendő fizetési kötelezettség összegét és a befizetés határidejét és módját az erdészeti hatóság határozatban állapítja meg.

(4) Az erdőgazdálkodó által a tv. 70. § (4) bekezdése szerint fizetendő újraerdősítési költség, a tv. 70. § (5) bekezdé-
se szerinti erdőgazdálkodási bírság, valamint a tv. 71. §-a szerint az időleges igénybevételért fizetendő összeg megfize-
tésének határidejét és módját az erdészeti hatóság határozatban állapítja meg.

(2) (3) Ha az erdőterület igénybevételére erdei sí- vagy szánkópálya kialakítása céljából kerül sor, az erdészeti
hatóság javaslatára a miniszter az (1) bekezdés szerinti összeg megfizetése alól felmentést adhat.

Vhr. 91. § (1) Az erdőterület rendeltetésszerű használatát akadályozó és öt évet meghaladó igénybevétele esetén ké-
relemre az újraerdősítési költség megfizetése is előírható.

(2) § A tv. 71. §-ának (2) bekezdése alapján a miniszter által adható felmentés iránti kérelmet két példányban az er-
dészeti hatósághoz kell benyújtani.

Az erdőterület igénybevétele esetén újraerdősítés

RÉGI SZÖVEG:
(5) Ha az erdő termelésbe való visszaállítására az igénybe

vevőnek felróható okból nincs lehetőség, az újraerdősítési
költség kétszeresének megfelelő összegű erdőgazdálkodási
bírságot kell a külön jogszabály szerinti számlára befizetni.

A 70.§ (5) bekezdés hatályát veszti.

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 71. § (1) Amennyiben az erdőterületnek a

rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevéte-
lére kerül sor, és ezáltal az erdőterületen hat méternél
szélesebb és ötezer négyzetméternél nagyobb össze-
függő területen faállomány nem tartható fenn, akkor
az erdőterület időleges igénybevétele esetére megálla-
pított összeget kell a külön jogszabály szerinti számlá-
ra befizetni.

ÚJ SZÖVEG:
„(1) Amennyiben az erdőterületnek a rendeltetés-

szerű használatot akadályozó igénybevételére kerül
sor, és ezáltal az erdőterületen - legfeljebb öt évig -
hat méternél szélesebb és ötezer négyzetméternél
nagyobb összefüggő területen faállomány nem tartha-
tó fenn, akkor az erdőterület időleges igénybevétele
esetére megállapítható erdővédelmi járulékot kell a
külön jogszabály szerinti számlára befizetni.

(2) Ha az erdőterület rendeltetésszerű használatá-
nak az (1) bekezdés szerinti akadályozására öt évet
meghaladóan kerül sor, az igénybevételért az erdőte-
rület termelésből való kivonása esetére meghatározott
erdővédelmi járulékot kell megfizetni.”
RÉGI SZÖVEG:
Evt. 72. § (1) Az erdőterület mezőgazdasági műve-

lésbe vonása, termelésből való kivonása, valamint idő-
leges igénybevétele esetén az erdőgazdálkodó köteles az
igénybe vett erdőnek megfelelő értékű erdőt létesíteni
(a továbbiakban: újraerdősítés), vagy az erdészeti ha-
tóság határozata alapján az újraerdősítés költségét az e
törvényben, valamint a külön jogszabályban meghatá-
rozott mértékben és módon megfizetni.

(2) Nem kell újraerdősítési költséget fizetni, ameny-
nyiben az erdő területét erdészeti létesítmény elhelye-
zésére, vagy a hullámtéri véderdőt árvízvédelmi célok-
ra vették igénybe.
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ÚJ SZÖVEG:
Evt. 72. § (1) Az erdőterület engedély alapján tör-

ténő igénybevétele esetén nem kell erdővédelmi já-
rulékot fizetni, ha az igénybevevő - az erdészeti ható-
ság határozata szerinti határidőre - az igénybe vett
erdőnek megfelelő területű őshonos főfafajú erdőt
telepít (a továbbiakban: csereerdősítés).

(2) A csereerdősítés tervezésére az erdőtelepítés,
egyéb feltételeire - az állami illetve közösségi támo-
gatás kivételével - az erdőfelújítás szabályai vonat-
koznak.

(3) Nem kell erdővédelmi járulékot fizetni,
amennyiben az erdő területét erdészeti létesítmény
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(3) Erdőterület engedély nélküli, vagy attól eltérő
igénybevétele esetén az erdészeti hatóság kezdemé-
nyezi az erdő művelési ág visszaállítását, és elrendeli
a terület újraerdősítését. Amennyiben az erdészeti
hatóság megállapítása szerint az erdőterület terme-
lésbe való visszaállítására és az újraerdősítés elren-
delésére nincs lehetőség, kötelezi az erdőgazdálkodót
az igénybe vett erdőnek megfelelő értékű erdő telepí-
tésére, vagy az újraerdősítés költségének megfizeté-
sére.

(4) Erdőterület engedély nélküli, vagy attól eltérő
igénybevétele esetén a (3) bekezdésben meghatározot-
takon túl erdőgazdálkodási bírságot kell fizetni.
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Vhr. 92. § Amennyiben az erdőgazdálkodó az erdőterület m
z újraerdősítési költség megfizetése helyett más művelési ágú
ésére az erdőtelepítés, egyéb feltételeire az erdőfelújítás szabá

Evt. 73. § (1) Erdő művelési ágban csak a 8. § (1) bekezd
(2) A nem erdő művelési ágban nyilvántartott, a miniszt

elepülésével beerdősült földterületre:
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elhelyezésére, vagy a hullámtéri véderdőt árvízvé-
delmi célokra vették igénybe.

(4) Az erdészeti hatóságnak csereerdősítést kell
előírnia, ha az adott térségben az erdőterület csökke-
nésének tilalmáról külön jogszabály rendelkezik.
ezőgazdasági művelésbe vonásának engedélyezése során
 területen vállal újraerdősítést, úgy az újraerdősítés terve-
lyai vonatkoznak.

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 72/A. (1) Erdőterület engedély nélküli igény-

evételének minősül, ha az erdőterületet engedély
élkül, engedélytől eltérő módon vagy mértékben,

lletve az engedélyben foglaltaktól eltérő célra veszik
génybe.

(2) Erdőterület engedély nélküli igénybevétele ese-
én az igénybevevő az erdészeti hatóság határozata
lapján a 3. számú melléklet B. 3. pontja szerint
egállapított erdővédelmi bírságot köteles fizetni.

(3) Erdőterület engedély nélküli, vagy attól eltérő
génybevétele esetén az erdészeti hatóság határidő
itűzésével határozatban kötelezi az igénybevevőt a
erület erdőművelési ágának és az erdei életközösség-
ek a helyreállítása érdekében szükséges intézkedé-
ekre (a továbbiakban: helyreállításra), továbbá az
rdővédelmi járulék- és bírság megfizetésére.

(4) A kötelezett a helyreállítás elvégzését köteles
z erdészeti hatóságnak bejelenteni. Az erdészeti
atóság határozatban dönt a helyreállítás elfogadásá-
ól, vagy újabb határidő megjelölésével a helyreállí-
ás érdekében szükséges további munkák elvégzését
rja elő.

(5) a helyreállítási kötelezettség alól kérelemre a
inisztérium - az erdészeti hatóság javaslata figye-

embevételével - indokolt esetben felmentést adhat.
elmentés esetén a minisztérium rendelkezik a fize-

endő erdővédelmi járulékról és bírságról, indokolt
setben a csereerdősítés elrendeléséről. A felmentés
ránti kérelemhez csatolni kell a tulajdonosok hozzá-
árulását tartalmazó okiratot. A minisztérium dönté-
ével szemben a határozat kézhezvételét követő 30
apon belül bírósági felülvizsgálat kezdeményezhe-
ő.”

ÚJ SZÖVEG:

Az erdőterület művelési ágának
RÉGI SZÖVEG:

z erdő művelési ágának megállapítása
ése szerinti erdőterület tartható nyilván.
er által rendeletben meghatározott erdei fafajok meg-

megállapítása
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a) az erdészeti hatóság a változás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt megkeresi az illetékes
földhivatalt;

b) a földhivatal az erdészeti hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása alapján hivatalból is kezdeményezhe-
ti a földterület művelési ágának erdő művelési ágra történő megváltoztatását;

(3) Az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet - amennyiben az nem minősül
alrészletnek - erdő művelési ágban kell nyilvántartani.

(4) Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban erdőként nyilvántartott földterület nem felel meg e törvény
előírásainak, az erdészeti hatóság - a védett természeti területet érintő részre vonatkozóan a természetvédelmi
hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával - a földhivataloknál kezdeményezi a földterület más művelési
ágban való nyilvántartását.

Vhr. 93. § (1) Azt a nem erdő művelési ágban nyilvántartott földrészletet vagy alrészletet, amelyet az ingatlan-
nyilvántartás szerinti művelési ágban már nem hasznosítanak, és a faállományának fedettsége az ötven százalékot eléri
vagy meghaladja, erdőterületnek kell minősíteni. A földhivatal a terület művelési ágát - az erdészeti hatóság szakható-
sági hozzájárulása vagy megkeresése alapján, illetve védett természeti területen a természetvédelmi hatóság egyetérté-
sével - az ingatlan-nyilvántartásban erdőművelési ágra változtatja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha a feltételek a földrészlet vagy alrészlet egyezeröt-
száz négyzetméterén vagy annál nagyobb részterületén állnak fenn.

Az erdőterület megosztása

Evt. 74. § (1) Az erdőterületet két vagy több földrészletre az erdészeti hatóság előzetes szakhatósági hozzájá-
rulásával csak abban az esetben lehet megosztani, ha az a tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodást nem veszé-
lyezteti.

(2) (3) Az erdőterület megosztásával egyidejűleg módos
erdőrészlet határát is érinti.

(3) (4) Az erdőterület megosztása során ezerötszáz négy

RÉGI SZÖVEG:
c) az állam tulajdonában lévő és a törvény hatály-

balépésekor művelés alól kivettként nyilvántartott
terület erdő művelési ágba vonásához az a)-b) pont-
ban foglalt engedélyeken kívül az érintett miniszter
előzetes hozzájárulása is szükséges.

ÚJ SZÖVEG:
c) az állam tulajdonában lévő művelés alól kivett-

ként nyilvántartott terület erdő művelési ágba voná-
sához az a)-b) pontokban foglalt engedélyeken kívül
a honvédelmi, határrendészeti és nemzetbiztonsági
érdek fennállása esetén az érintett miniszter előzetes
hozzájárulása is szükséges.

[A tv-tervezet záró 68.§ (4) szerint Az új 73.§ (2)
c) rendelkezést azokra a beerdősült földterületekre kell
alkalmazni, amelyeket e törvény hatálybalépése napján
művelés alól kivettként tartanak nyilván.]

RÉGI SZÖVEG:
(5) A földhivatal az erdőterület művelési ágának,

továbbá az erdő művelési ágban nyilvántartott föld-
részlet tulajdoni változásának bejegyzéséről szóló ha-
tározatát köteles tájékoztatásul az illetékes erdészeti
hatóságnak megküldeni.

ÚJ SZÖVEG:
(5) A földhivatal az erdőterület művelési ágának

bejegyzéséről szóló határozatát köteles tájékoztatásul
az illetékes erdészeti hatóságnak megküldeni.

(6) Az erdészeti hatóság által a (2) bekezdés a)
pontja alapján a földhivatalhoz intézett megkeresést a
2004. évi CXL. törvény 94. §-a (1) bekezdésének c)
pontjában meghatározott megkeresésnek kell tekin-
teni.”
ÚJ SZÖVEG:
(2) Az erdészeti hatóság az erdőterület megosztása

iránti hozzájárulását nem tagadhatja meg, ha:
a) az újonnan kialakítandó földrészletek közúton,

vagy erdészeti magánúton megközelíthetők és széles-
ségük átlagosan a harminc métert eléri, továbbá

b) a megosztással ültetvény és ültetvényszerű er-
dők esetében másfél hektárnál, egyéb esetekben há-
rom hektárnál kisebb földrészlet nem keletkezik.
ítani kell az üzemtervet, amennyiben a megosztás az

zetméternél kisebb földrészletek nem alakíthatók ki.
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Evt. 75. § Amennyiben az erdőterület megosztása az erdőtag határát is érinti, az erdészeti hatóság a módosí-
tott üzemterv jóváhagyásának feltételeként előírhatja az egyes erdőtagok határa mentén út, nyiladék, árok stb.
létesítését, továbbá azt, hogy megfelelő módon biztosítani lehessen az erdészeti termékek szállítását.

Vhr. 94. § (1) Az erdőterület két vagy több földrészletre történő megosztásához az erdészeti hatóság előzetes szak-
hatósági hozzájárulását az érdekelt ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas méretarányú megosztási vázrajz, illetve
helyszínrajz és a tulajdoni lap hiteles másolata benyújtásával kérelmezi az erdészeti szakhatóságtól.

(2) Az erdőterület megosztásának engedélyezése esetén az üzemterv módosításáról és a tv. 75. §-a alapján az erdé-
szeti hatóság által előírt intézkedések végrehajtásáról az engedélyes köteles gondoskodni.

IX. Fejezet

AZ ERDŐTERÜLET SZÁLLÍTÁS CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELE,
ILLETVE AZ ERDŐ LÁTOGATÁSA

Az erdészeti termékek szállítása

Evt. 76. § Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó erdészeti szállítási tevékenységnek minősül:
a) az erdészeti erő- és munkagép, valamint egyéb jármű erdőterületen való közlekedése;
b) az erdei haszonvételből származó termékek készletezése, valamint azok járművel történő elszállítása.
Vhr. 95. § (1) Az erdei haszonvételből származó termékek készletezése, valamint azoknak a járművekkel való el-

szállítása csak az erdő és az erdészeti létesítmény védelmére vonatkozó előírások maradéktalan megtartása mellett tör-
ténhet. Amennyiben a védelem indokolja, az erdészeti szállítást és az erdőterületen való nem közérdekű közlekedést az
erdészeti hatóság azonnal végrehajtható határozattal korlátozhatja vagy megtilthatja.

(2) Az erdészeti hatóság képviselője az erdő és erdészeti létesítmény védelme érdekében, halasztást nem tűrő eset-
ben a helyszínen intézkedhet az erdészeti szállítás vagy az erdőn való nem közérdekű közlekedés korlátozására, illetve
kizárására. A helyszíni intézkedés időbeli hatálya nem terjedhet túl a hetvenkét órán. A hetvenkét óra leteltével -
amennyiben az erdészeti hatóság fellebbezés halasztó hatályát kizáró határozatot nem hoz az erdészeti szállítás vagy az
erdőn való közlekedés korlátozására vagy kizárására - az intézkedés hatályát veszti. A kizáró vagy korlátozó hatósági
intézkedésben vagy határozatban foglaltak megsértése az erdőgazdálkodásra vonatkozó szabályok megsértésének minő-
sül.

Evt. 77. § (1) Az erdőterületen, valamint az erdészeti magánúton való közlekedésre a közúti közlekedésre vo-
natkozó szabályokat e törvényben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) Az erdőgazdálkodó az erdő és az erdészeti létesítmény védelme érdekében járműnek az erdőterületen,
valamint a közforgalom elől elzárt erdészeti magánúton való közlekedésére a közúti közlekedés szabályaitól elté-
rően - a közlekedési hatóság véleményének figyelembevételével - forgalmi korlátozást határozhat meg. A forga-
lom korlátozásának módját és időtartamát - figyelmeztető tábla elhelyezésével - az erdőgazdálkodónak a helyszí-
nen jeleznie kell.

(3) Az erdészeti hatóság jogosult ellenőrizni, hogy az erdőgazdálkodó intézkedése megfelel-e a (2) bekezdés-
ben foglalt előírásoknak.

Erdészeti termékek szállítása más használatában lévő erdőterületen

Evt. 78. § (1) Az erdőgazdálkodó a más használatában levő, közúti közlekedésre nem szolgáló erdőterületet az
erdőgazdálkodási tevékenysége folytatásához igénybe veheti, amennyiben az erdészeti termékek elszállítását
alkalmas út hiánya miatt nem, vagy csak aránytalanul nagy költséggel lehetne elvégezni. Az igénybevételre a
Polgári Törvénykönyvnek az átjárási szolgalomra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(2) Megszűnik a szolgalom, ha az annak alapítására vonatkozó feltételek is megszűntek.
(3) Az erdőgazdálkodó vagy megbízottja kizárólag az erdőgazdálkodási tevékenysége folytatásához a más tu-

lajdonában levő erdészeti magánutat is igénybe veheti.
(4) Amennyiben az erdőterületet, valamint az erdészeti magánutat erdőgazdálkodási tevékenységgel össze-

függésben veszik igénybe, a szolgalommal terhelt erdőterület erdőgazdálkodója, illetőleg az erdészeti magánút
kezelője követelheti kárának és költségének megtérítését.

(5) Honvédelmi, nemzetbiztonsági és határrendészeti célú erdőterületen lévő magánút az illetékes minisztéri-
um vagy az országos határőrizeti szerv engedélyével vehető igénybe.

Vhr. 96. § Az erdészeti haszonvételből származó termékek szállítása más használatában levő erdőterületen csak a
már meglevő erdészeti feltáró út, erdészeti kötélpálya vagy állandó jellegű közelítő nyomok igénybevételével történhet.



Véleményezési segédlet: Etv 2005. dec-i hatályos + a 2006-ra terv. vált-ok egys. szerk-ben | Készítette: FAGOSZ titkárság 2005. dec. 27-28-án. |
A Vhr és a BH részek nyilván a 2005. decemberben hatályos szöveghez tartoznak. A változó tv alapján rögtön a Vhr. leendő változtatásához is célsze-
rű lehet már most véleményt mondani. A törvénytervezethez VÉLEMÉNYEZÉSI HATÁRIDŐ: 2006. JANUÁR 4. (5.) FAGOSZ titkárságra.

—47 —

Az erdészeti termékek származásának igazolása

Evt. 79. § (1) Az erdőgazdálkodó az erdei fa és egyéb erdei termék (a továbbiakban: erdészeti termék) erdőte-
rületről történő elszállítása alkalmával köteles annak származását igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell:

a) az erdőgazdálkodó nevét, székhelyét;
b) az erdészeti termék fajtáját, annak természetes mértékegységben megjelölt mennyiségét, továbbá a külke-

reskedelmi forgalomba kerülő termék esetén a nemzetközi kötelezettségvállalásnak megfelelő tanúsítványt;
c) az erdészeti termék származásának helyét;
d) a szállítás időpontját.
(2) Amennyiben az erdőgazdálkodó az (1) bekezdésben foglaltak szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az

az erdőgazdálkodási szabályok megsértésének minősül.
Vhr. 97. § Az erdei fa és egyéb erdei termék (a továbbiakban: erdészeti termék) származásának igazolásáról az er-

dőgazdálkodó az erdészeti szakszemélyzet útján rendelkezik. Az igazolást az erdőgazdálkodónál rendszeresített nyom-
tatvány igénybevételével kell kiállítani.

Vhr. 98. § (1) Az erdészeti hatóság képviselője és az erdészeti szakszemélyzet jogosult ellenőrizni az erdei termék
származása igazolását.

(2) Az erdészeti terméket birtokló, illetve annak szállítását végző köteles bemutatni a származási igazolást az elle-
nőrzésre jogosult hatóság képviselője, illetve a szakszemélyzet felhívására.

A feldolgozatlan (erdei) fa osztályozása

Vhr. 98/A. § (1) Ha a Magyar Köztársaság területén forgalomba hozatalra, valamint az Európai Közösség tagálla-
maiba kivitelre szánt feldolgozatlan fát e rendelet előírásainak megfelelően osztályozzák, ezt követően annak kísérőok-
mányán az „EGK osztályozott” jelzést fel kell tüntetni.

(2) A rendelet alkalmazásában
a) feldolgozatlan (erdei) fa: a fakitermelés során ledöntött, koronájától elválasztott és legallyazott, kéregben lévő

vagy kérgezett, továbbá a feldarabolt, illetve hasított fa;
b) osztályozott feldolgozatlan fa: az egyed fafaj szerinti megjelölése, mérése, méret szerinti csoportosítása és minő-

ségi osztályba sorolása a rendeletben foglaltaknak megfelelően. Az osztályozás részletes követelményeit a 11. számú
melléklet tartalmazza.

(3) Az osztályozott feldolgozatlan fán „A” minőségi osztály esetén az „A/EGK”, „B” minőségi osztály esetén
„B/EGK”, „C” minőségi osztály esetén pedig „C/EGK” jelzést kell - el nem távolítható módon - elhelyezni. A „B”
minőségű osztály esetén a jelzés elhelyezése nem kötelező.

(4) A feldolgozatlan fa „EGK osztályozott” minősítéssel nem hozható piaci forgalomba, ha azt nem e rendelet sze-
rint osztályozták, vagy az „A” és „C” minőségi osztályba tartozó terméken elmulasztották az osztályazonosító jelzés
feltüntetését. Az osztályozásra vonatkozó szabályok megsértése esetén a tv. 79. § (2) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.

Vhr. 98/B. § (1) Az erdőgazdálkodó köteles igazolni, ha a feldolgozatlan fát e rendelet előírásainak megfelelően
osztályozta.

(2) Az Európai Unió tagállamaiból származó feldolgozatlan fa újraosztályozása szükségtelen, ha azt e rendeletben
foglalt követelményeknek megfelelően már osztályozták.

RÉGI SZÖVEG:

Az erdőterület üdülés és sportolás cél-
jából történő látogatása

Evt. 80. § (1) Az erdőterületen - annak rendelteté-
sétől függetlenül - üdülés és sportolás céljából gyalo-
gosan bárki saját felelősségére ott tartózkodhat, me-
lyet az erdőgazdálkodó tűrni köteles, kivéve, ha az
arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvény-
ben foglaltak alapján elrendelte. A fokozottan védett
természeti területen levő erdőben való tartózkodásra
a természetvédelmi jogszabályok az irányadók.

(2) Amennyiben az erdőterületet az (1) bekezdés-
ben meghatározott célból látogatják, az erdőgazdál-
kodó ezért díjat nem kérhet, azonban jogosult tény-
legesen felmerült költségének és kárának megtéríté-
sére.

ÚJ SZÖVEG:

Az erdőterület üdülés, sportolás és ki-
rándulás céljából történő látogatása

Evt. 80. § (1) Az erdőterületen - annak rendelteté-
sétől függetlenül - üdülés, sportolás és kirándulás cél-
jából gyalogosan bárki saját felelősségére ott tartóz-
kodhat, melyet az erdőgazdálkodó tűrni köteles, kivé-
ve ha az arra jogosult a látogatás korlátozását az e
törvényben foglaltak alapján elrendelte. A fokozottan
védett természeti területen levő erdőben való tartóz-
kodásra a természetvédelmi jogszabályok az irány-
adók.

(2) Aki az erdőterületen az (1) bekezdésben megha-
tározott célból tartózkodik, a törvény alkalmazásában
az erdőterület látogatója.

(3) Az erdőgazdálkodó és az erdő tulajdonosa az
erdő látogatójától a látogatásért díjat nem kérhet,
azonban jogosult ténylegesen felmerült kárának és
költségének megtérítésére.”
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(3) (4) Az erdőterület látogatója az erdei életközösségben, az erdő talajának és az erdészeti létesítményekben
kárt nem okozhat, az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet
nem zavarhatja.

(4) (5) Az erdőgazdálkodó köteles tűrni - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az egyéni szükségletet meg
nem haladó gomba, vadgyümölcs, virág és díszítőlomb állami tulajdonban levő erdőterületen való gyűjtését.

a) az erdősítés területe, amíg a rajtalévő faállomány a két méter átlagos magasságot el nem éri;
b) az erdészeti szaporítóanyag termelését szolgáló földterület (csemetekert);
c) az erdőrezervátum területe; továbbá
d) ha az erdőterületre való belépést az erdészeti hatóság erdővédelmi, a természetvédelmi hatóság természet-

védelmi okból, illetőleg az illetékes katonai, határrendészeti vagy nemzetbiztonsági szerv megtiltotta.

Evt. 82. § (1) Az erdőgazdálkodó hozzájárulásával szabad az erdőterületen:
a) huszonnégy órát meghaladóan üdülési, illetőleg sportolási célból tartózkodni, táborozni, továbbá sátrat fel-

verni, lakókocsit felállítani;
b) turistaútvonalat kijelölni és létesíteni;
c) turisztikai berendezést, létesítményt építeni és fenntartani;
d) ideiglenes árusítóhelyet üzemeltetni;
e) sportversenyt rendezni.
(2) Az erdőterületen kerékpározni és lovagolni, motorral, illetőleg gépkocsival közlekedni csak az arra kijelölt

úton szabad.
(3) Az erdőgazdálkodó köteles az erdőgazdálkodási tevékenysége során megrongálódott turistautat, turiszti-

kai berendezést, létesítményt haladéktalanul az eredeti állapotában helyreállítani, illetve rendeltetésszerű hasz-
nálatra alkalmassá tenni, mely azonban nem érinti az arra jogosult kárigényének a károkozóval szembeni érvé-
nyesítését.

Vhr. 99. § Az erdőgazdálkodó a gyalogos turizmus érdekeinek figyelembevételével jelölhet ki kerékpározásra és lo-
vaglásra erdészeti magánutat. Kerékpározásra és lovaglásra az arra alkalmas erdészeti magánút jelölhető ki, amelynek
szélessége legalább két méter.

Evt. 83. § (1) Az erdőgazdálkodó - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - átmenetileg korlátozhat-
ja, illetve feltételhez kötheti az erdőterület egyes részeinek látogatását, amennyiben az ott tartózkodás

a) másnak életét vagy testi épségét, vagyoni biztonságát, valamint
b) az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését
veszélyezteti vagy akadályozza. Amennyiben a korlátozással érintett erdőterületet külön megállapodás alapján ter-

mészetjáró szervezet is gondozza, az erdőgazdálkodó a korlátozás elrendelését megelőzően köteles kikérni e szervezet
véleményét.

(2) A vadászati jog gyakorlására jogosult az erdőgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja az
erdőterület egyes részeinek a látogatását, amennyiben az

a) a vadászati jog gyakorlását lényegesen akadályozza, illetőleg
b) a vadállományt különösen veszélyezteti.

Evt. 84. § (1) Az erdőgazdálkodó az erdőterület egyes részei látogatásának három hónapot meghaladó korlá-
tozását köteles bejelenteni az erdészeti hatóságnak. A bejelentéshez mellékelni kell a korlátozással érintett föld-
részlet vázrajzát és a látogatás korlátozásának indokát, illetve feltételhez kötésének módját és idejét.

(2) Az erdészeti hatóság a látogatás korlátozásának indokoltságát felülvizsgálhatja, és kötelezheti az erdőgaz-
dálkodót a törvényben foglalt előírások betartására, illetve az általa elrendelt korlátozás megszüntetésére.

Evt. 85. § Aki az erdőterület látogatását korlátozza, az köteles a helyszínen a megfelelő tájékoztatásról gon-
doskodni.

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 81. § Az erdőterület üdülési, illetőleg sportolá-

si célból - a kijelölt út kivételével - nem vehető igény-
be, amennyiben az

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 81. § Az erdőterület üdülési, illetőleg sporto-

lási és kirándulási célból - a kijelölt út kivételével -
nem vehető igénybe, amennyiben az

ÚJ SZÖVEG:
(4) Az erdőterületen való üdülést, sportolást, kirándu-

lást szolgáló építmények, berendezések létesítését és fenn-
tartását az állam külön jogszabályban meghatározott
módon és feltételekkel támogatja.
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X. Fejezet

AZ ERDÉSZETI MUNKÁK SZAKIRÁNYÍTÁSA, AZ ERDŐ ŐRZÉSE

Az erdészeti munkák szakirányítása

Evt. 86. § (1) Az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékenysége szakszerűségének biztosítása érdekében kö-
teles a szakirányítási feladatok ellátásához a miniszter által rendeletben megállapított képzettséggel, vagy képesí-
téssel rendelkező személyt, vagy ilyen személyt alkalmazó szervezet (a továbbiakban: erdészeti szakszemélyzet)
közreműködését önállóan vagy más erdőgazdálkodóval közösen igénybe venni.

(2) Erdészeti szakszemélyzet igénybevételének minősül, ha az erdőgazdálkodó megfelelő képesítéssel rendel-
kezik, és arról az erdészeti hatóságot tájékoztatja.

(4) (5) Az erdészeti szakszemélyzet, valamint az erdőgazdálkodási tevékenységgel foglalkozó szaktanácsadó
igénybevételét az állam a külön jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel támogatja.

RÉGI SZÖVEG:
(3) Amennyiben az erdőgazdálkodó háromszáz hek-

tár vagy annál nagyobb területen folytat erdőgazdál-
kodási tevékenységet, saját maga köteles gondoskodni
az erdészeti szakszemélyzet igénybevételéről.

ÚJ SZÖVEG:
(3) Az erdőgazdálkodó köteles az erdészeti szak-

személyzet igénybevételét, vagy annak személyében
bekövetkezett változást az erdészeti hatóságnak 8
napon belül bejelenteni.

(4) Amennyiben az erdőgazdálkodó az erdészeti
szakszemélyzet igénybevételére vonatkozó kötele-
zettségének az erdészeti hatóság felhívására nem,
vagy nem a törvényben foglalt feltételek szerint tesz
eleget, erdőgazdálkodói jogosítványait nem gyako-
rolhatja.

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 87. § Az erdészeti szakszemélyzet e felada-

tokat ellátó tagja a működési helye szerint illetékes
erdészeti hatóság előtt esküt tesz. Az eskü letételét
követően az erdészeti hatóság az erdészeti szaksze-
mélyzet tagját nyilvántartásba veszi, részére szol-
gálati igazolványt és azzal azonos sorszámú jelvényt,
valamint hitelesített szolgálati naplót ad át.

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 87. § Az erdészeti szakszemélyzet feladatai

különösen:
a) az erdőgazdálkodó részére annak jogai gyakor-

lása és kötelezettségei teljesítése érdekében legjobb
tudása szerint a szakmai ismeretekről tájékoztatást
adni,

b) az erdőgazdálkodó képviseletéről - annak meg-
hatalmazása esetén - gondoskodni a helyszíni szemlé-
ken, hatósági bejárásokon,

c) az erdészeti hatósággal való kapcsolattartása so-
rán tudomására jutott, az erdőgazdálkodót érintő
tényekről, adatokról azt haladéktalanul tájékoztatni,

d) az erdő fennmaradását, fejlődését veszélyeztető
állapotról, eseményről való tudomásszerzést követően
az erdőgazdálkodót és az erdészeti hatóságot haladék-
talanul értesíteni, illetve a veszély elhárításában a tőle
elvárható módon közreműködni.

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 88. § Az erdészeti szakszemélyzet tagját e

tevékenységének gyakorlása során megilleti a Bün-
tető Törvénykönyv 230. §-ának c) pontjában megha-
tározott közfeladatot ellátó polgári őrként a Büntető
Törvénykönyv 229. §-a szerinti büntetőjogi védelem.
ÚJ SZÖVEG:
Evt. 88. § (1) Az erdészeti szakszemélyzet e felada-

tokat ellátó tagja a működési helye szerint illetékes
erdészeti hatóság előtt esküt tesz. Az eskü letételét
követően az erdészeti hatóság az erdészeti szaksze-
mélyzet tagját nyilvántartásba veszi,

részére szolgálati igazolványt és azzal azonos sor-
számú jelvényt, valamint hitelesített szolgálati naplót
ad át.

(2) Amennyiben az erdészeti szakszemélyzet az er-
dőgazdálkodó képviseletére jogosult, az erdészeti
hatóság a helyszíni szemlékről, hatósági ellenőrzések-
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Az erdő ő

Evt. 90. § Az erdőgazdálkodó az e törvényben, valamin
dik az erdő őrzéséről.

Evt. 91. § Az erdő őrzésével megbízott erdészeti szaksze
ként megfelel a külön jogszabályban írt egyéb feltételekne
viselni.

XI. Fej

AZ ERDÉSZETI

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 89. § (1) Az erdészeti szakszemélyzet tagja -

az erdőgazdálkodó megbízása alapján - jogosult az
erdő őrzésével, valamint az erdészeti termékek
származásának ellenőrzésével összefüggő feladatok
ellátására.

(2) Az erdőgazdálkodó köteles az erdészeti szak-
személyzet igénybevételét - a munkavégzés helyé-
nek megjelölésével - az erdészeti hatóságnak hala-
déktalanul bejelenteni.

(3) Amennyiben az erdőgazdálkodó az erdészeti
szakszemélyzet igénybevételére vonatkozó kötele-
zettségének az erdészeti hatóság felhívására nem,
vagy nem a törvényben foglalt feltételek szerint tesz
eleget, e törvény alapján helyette más erdőgazdál-
kodó jelölhető ki.

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 92. § (1) Az erdészeti igazgatással összefüg-

gő egyes irányítási, szervezési, valamint hatósági
feladatokat

a) a miniszter,
b) az országos erdészeti hatóság,
c) az országos erdészeti hatóság területi szerve (a

továbbiakban: állami erdészeti szolgálat) látják el.
(2) Az erdészeti igazgatási feladatokat ellátó

személyek részére igazolványt és egyenruhát, a ha-
tósági feladatokat ellátó személyek részére az iga-
zolvánnyal azonos sorszámú szolgálati jelvényt és
szolgálati fegyvert is biztosítani kell.
ről szóló értesítést részére is köteles továbbítani.
(3) Amennyiben az erdészeti szakszemélyzet tagja

a rá vonatkozó szabályokat - az erdészeti hatóság
figyelmeztetése ellenére ismételten - súlyosan meg-
szegi, illetve az erdőgazdálkodó felé nem a tőle elvár-
ható gondossággal jár el, az erdészeti hatóság hiva-
talból, vagy az erdőgazdálkodó kérelmére őt a nyil-
vántartásból törli és a szolgálati igazolvány, jelvény
és a szolgálati napló visszaadására kötelezi. Az erdé-
szeti hatóság e döntésének végrehajtásáról értesíti
azokat az erdőgazdálkodókat, akik az erdőgazdálko-
dói nyilvántartás szerint az érintett erdészeti szak-
személyzetet vették igénybe.

(4) A (3) bekezdésben foglalt intézkedés esetén az
érintett személy az intézkedést követő két éven belül
nem vehető ismét nyilvántartásba.
rzése

t a külön jogszabályokban foglaltak szerint gondosko-

mélyzet tagja szolgálati területén, amennyiben egyéb-
k, jogosult egyenruhát, valamint szolgálati lőfegyvert

ezet

 IGAZGATÁS

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 89. § (1) Az erdészeti szakszemélyzet tagját te-

vékenységének gyakorlása során - mint közfeladatot
ellátó személyt - megilleti a Büntető Törvénykönyvben
meghatározott büntetőjogi védelem.

(2) Az erdészeti szakszemélyzet tagja - az erdőgaz-
dálkodó megbízása alapján - jogosult az erdő őrzésé-
vel, valamint az erdészeti termékek származásának
ellenőrzésével összefüggő feladatok ellátására.

ÚJ SZÖVEG:
(1) Az erdészeti igazgatással összefüggő egyes irá-

nyítási, szervezési, valamint hatósági feladatokat
a) a miniszter,
b) a minisztérium (országos erdészeti hatóság),
c) az Állami Erdészeti Szolgálat
látja el.
(2) Az erdészeti igazgatási feladatokat ellátó sze-

mélyek részére igazolványt és egyenruhát, a hatósági
feladatokat ellátó személyek részére az igazolvánnyal
azonos sorszámú szolgálati jelvényt is biztosítani kell.
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 (3) Az erdészeti igazgatás e törvényben meghatározott hatásköre az erdő tulajdonviszonyaitól és rendelteté-
sétől függetlenül kiterjed a Magyar Köztársaság területének erdőire.

Vhr. 100. § (1) Az erdészeti munkák szakirányítását, az erdő őrzését ellátó erdészeti szakszemélyzet tagjának igény-
bevételével, továbbá a minisztériumnál mint országos erdészeti hatóságnál, valamint a szolgálatnál igazgatási és hatósá-
gi feladatokat ellátó személyek részére biztosítandó szolgálati igazolvány, jelvény, egyenruha, valamint fegyverviselés
részletes szabályait a 7. számú melléklet szerinti Erdészeti Szolgálati Szabályzat tartalmazza.

(2) Az erdészeti képzettségek, illetve képesítések jegyzékét a 8. számú melléklet tartalmazza.

Eljárási szabályok

Evt. 93. § (1)
(2) Védett természeti területen lévő erdőt érintő, e törvényben meghatározott eljárások esetén a természetvé-

delmi hatóság az erdészeti hatóság szakhatósági hozzájárulás megadása iránti megkeresésének tizenöt napon - a
48. § (4) bekezdésében meghatározott esetben nyolc napon - belül köteles eleget tenni.

(3) Az állami erdészeti szolgálat hatáskörébe tartozó ügyben felügyeleti szervként az országos erdészeti ható-
ság jár el.

(4) Az állami erdészeti szolgálat szerveinek illetékességi területét a miniszter rendeletben határozza meg.
(5) Amennyiben az erdőgazdálkodó az állami erdészeti szolgálat két vagy több szervezetének illetékességi te-

rületén folytat erdőgazdálkodási tevékenységet és az erdőterület összefüggő, akkor az a területi szerv az illetékes
az eljárásra, amelynél nagyobb az erdőterület kiterjedése. Vita esetén az eljáró szervezetet az országos erdészeti
hatóság jelöli ki.

Evt. 95. § (1) Az erdészeti hatóság eljárása során jogosult
a) külön térítés fizetése nélkül az erdészeti magánúton közlekedni, az erdőt és a fásítást bejárni, ott vizsgála-

tot, mérést, megfigyelést, valamint az azok elvégzéséhez szükséges mértékig térítésmentesen vizsgálati mintát
venni;

b) az erdő állapotát veszélyeztető károsodott élőfa vagy károsító eltávolítását elrendelni;
c) az erdőt és a fásítást veszélyeztető tevékenység beszüntetését, illetve az attól való tartózkodást elrendelni;
d) a természetben összefüggő erdőterületre - ha annak több tulajdonosa van - a miniszter által rendeletben

meghatározott szakmai feltételek megléte esetén határozatban előírni, hogy azon csak társult erdőgazdálkodási
tevékenység folytatható.

(2) Az e törvény alapján indult erdészeti hatósági eljárásokban - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a
miniszter által rendeletben megállapított összegű igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat a miniszter
által megállapított számlára kell befizetni.

(3) Azok a miniszter által kijelölt szervek, amelyek az e törvény szerinti állami feladatok végrehajtásával ösz-
szefüggő egyes feladatokat látnak el, jogosultak az erdő és a fásítás területére belépni, az erdészeti magánúton
külön térítés fizetése nélkül közlekedni, az erdőgazdálkodótól, az erdészeti hatóságtól, valamint más szervektől a
feladataik ellátásához szükséges adatokat és felvilágosítást kérni, iratokat megtekinteni, a vizsgálatok elvégzésé-
hez szükséges mértékig térítésmentesen vizsgálati mintát venni.

Vhr. 101. §
Vhr. 101/A. § Az állami erdészeti szolgálat erdőgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési, pénzügyi, elszámolási fela-

datok ellátása során gondoskodik a tulajdoni formák (az állami, önkormányzati és magántulajdon) szerinti elkülönítés
lehetőségeiről.

RÉGI SZÖVEG:
(4) Az országos erdészeti hatóság feladatait a mi-

nisztérium látja el.

ÚJ SZÖVEG:
(4) Az erdészeti igazgatással összefüggő hatósági

feladatokat, amennyiben e törvény másként nem ren-
delkezik:

a) első fokon az Állami Erdészeti Szolgálat a terüle-
ti igazgatóságai útján,

b) másodfokon a minisztérium
látja el.

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 94. § Amennyiben e törvény másként nem

rendelkezik, erdészeti hatósági ügyben első fokon az
állami erdészeti szolgálat hatósági feladatokat ellátó
szervei járnak el.

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 94. § Az Állami Erdészeti Szolgálat az erdő-

gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési, pénzügyi,
elszámolási feladatok ellátása során gondoskodik a
tulajdoni formák (az állami, önkormányzati és ma-
gántulajdon) szerinti elkülönítés lehetőségeiről.
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A miniszter feladatai

Evt. 96. § (1) Az erdőgazdálkodási tevékenység - beleértve az erdővagyon védelmét -, valamint az elsődleges
fafeldolgozás szakmai, irányítási, szabályozási és egyes hatósági feladatait a kormányzati munkamegosztás kere-
tében - az érdekelt miniszterekkel együttműködve - a miniszter látja el.

(2) A miniszter hatósági jogkörében eljárva
a) amennyiben az erdőgazdálkodó elmulasztja az erdő védelmére és művelésére vonatkozó, e törvényben írt

kötelezettségek teljesítését, erdőgazdálkodót jelöl ki;
b) engedélyezi az erdőterület honvédelmi, nemzetbiztonsági és határrendészeti célra történő igénybevételét.

Evt. 97. § A miniszter irányítási, szervezési feladatkörében

b) az erdővel, az erdőgazdálkodási tevékenység végzéséve
gésben jogszabályokat készít elő és rendeletet ad ki;

d) működteti, illetőleg irányítja az állami erdészeti igazgatá
e) létrehozza az állami erdészeti szolgálat szervezési, valam

tározza részletes feladatkörüket;
f) javaslatot tesz, illetve dolgoz ki az erdészeti oktatás és ku
g) gondoskodik a tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodás
h) szabályozási, irányítási feladatainak végrehajtása sorá

valamint a vadászati jog hasznosításának egymással összhangb
i) kialakítja az erdőtervezési körzeteket és gondoskodik a 

dási terv közötti összhang megteremtéséről;
j) az érdekelt miniszterekkel egyetértésben megállapítja a 

ról;
k) gondoskodik a körzeti erdőtervben az országos, illetőleg
l) ellátja a nemzetközi erdészeti egyezményekből adódó k

zetközi erdészeti szervezetekkel;
m) ellátja az állami erdei vasutak működésével kapcsolatos
n) ellátja a Kormány által megállapított vagy külön jogszab
o) gondoskodik az Adattár működtetéséről;
p) tűzgyújtási tilalmat rendel el;
r) gondoskodik az erdővédelmi mérő-, megfigyelő rendszer
s) az állami erdészeti szolgálat szerveinek bevonásával elő

lalt erdészeti szakmai és jogi előírások, feladatok megismerteté
t) az állami erdészeti szolgálat szerveinek bevonásával foly

get.

RÉGI SZÖVEG:
a) kidolgozza az erdőgazdálkodási tevékenység

hosszú távú fejlesztési irányelveit, és gondoskodik az
erdészeti célkitűzések megvalósításáról;

m
ga
irá
ter
sz

RÉGI SZÖVEG:
c) az erdészeti irányelvekkel összhangban kidol-

gozza az erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggő
támogatások rendszerét, és gondoskodik a támogatá-
sok jogszabályban foglaltak szerinti felhasználásáról;

go
tá
so

RÉGI SZÖVEG:

Az állami erdészeti szolgálat feladatai

Evt. 98. § Az állami erdészeti szolgálat szervezési
feladatai keretében

a) gondoskodik a körzeti erdőtervek készítéséről;

A

er
tá
ÚJ SZÖVEG:
a) gondoskodik a Nemzeti Erdőprogram (NEP)

egalkotásáról, amelynek során kidolgozza az erdő-
zdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési
nyelveit, elkészíti, és közzé teszi a NEP éves feladat-
veit, továbbá gondoskodik az azokban foglalt erdé-

eti célkitűzések megvalósításáról;
l, valamint az elsődleges fafeldolgozással összefüg-

s egyes szervezeteit;
int hatósági feladatokat ellátó szerveit, és megha-

tatás irányelveire;
i tevékenység szakmai feltételeinek biztosításáról;
n gondoskodik az erdőgazdálkodási tevékenység,
an történő szabályozásáról;
körzeti erdőterv, valamint a körzeti vadgazdálko-

körzeti erdőterveket és gondoskodik azok kiadásá-

 körzeti hozamszabályozás elkészítéséről;
ormányzati feladatokat és kapcsolatot tart a nem-

 ellenőrzési feladatokat;
ályban részére meghatározott feladatokat;

 fenntartásáról és működtetéséről;
segíti az erdővel kapcsolatos jogszabályokban fog-
sét és azok összehangolt megvalósítását;
amatosan elemzi az erdőgazdálkodási tevékenysé-

ÚJ SZÖVEG:
c) a Nemzeti Erdőprogrammal összhangban kidol-

zza az erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggő
mogatások rendszerét, és gondoskodik a támogatá-
k jogszabályban foglaltak szerinti felhasználásáról;
ÚJ SZÖVEG:

z Állami Erdészeti Szolgálat felada-
tai

Evt. 98. § Az Állami Erdészeti Szolgálat ellátja az
dészeti igazgatással összefüggő hatósági-, erdőlel-
rozási, hosszú távú tervezési-, valamint a miniszter
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b) a jogszabályban meghatározott módon ellátja az erd
számolási feladatokat;

c) az Adattár részére a szükséges adatokat összegyűjti, e
d) a miniszter megbízása alapján gondoskodik az erdő

kapcsolatos feladatok ellátásáról;
e) ellátja a külön jogszabályban részére meghatározott f
f) nyilvántartja az erdőgazdálkodókat;
g) amennyiben az erdőterület tulajdonosa, használója, i

lezettségének nem tesz eleget, az új erdőgazdálkodó kijelöl
sére;

h) javaslatot tesz a károsítók elleni védekezéshez adható
i) nyilvántartást vezet az erdészeti szakszemélyzet tagjai
j) közreműködik az erdőgazdálkodási tevékenységhez ny

tos eljárásban;
k) együttműködik az illetékes települési önkormány

fejlesztési feladatok ellátásában.

Az Országos Erd

Evt. 99. § (1) A miniszter a feladat- és hatáskörébe tar
vaslattevő tevékenységet ellátó Országos Erdészeti Tanácso

(2) Az Országos Erdészeti Tanács tevékenységével előse
ződő közérdek közötti összhang megteremtését.

(3) Az Országos Erdészeti Tanács a miniszter felkérése a
a) az erdészetet érintő jogszabálytervezetekről;
b) az erdészet gazdasági, szabályozási, valamint hosszú t
c) az erdők vagyonkezelésével összefüggő egyes kérdések
d) a miniszter által meghatározott erdészeti témakörökb

ÚJ SZÖ
(4) Az O

ményezésé
désekben a
az elnök út

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 100. § Az Országos Erdészeti Tanács tag-

jait az illetékes kormányzati, az erdőtulajdonosok,
erdőgazdálkodók érdekképviseleti és más szakmai
szerveinek, valamint a tudomány képviselőiből a
miniszter kéri fel, és gondoskodik az Országos
Erdészeti Tanács működtetési feltételeiről.

il
k
v
r
O

által meghatározott szervezési és irányítási felada-
tokat, így különösen:

a) gondoskodik a körzeti erdőtervek készítésé-
ről, a 24. § (2) bekezdésében meghatározott esetben
az üzemtervek kiadásáról,
őgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési, pénzügyi, el-

lemzi;
védelmi mérő- és megfigyelő rendszer működésével

eladatokat;

lletőleg az erdőgazdálkodó a törvényben foglalt köte-
ését megelőzően felhívja a kötelezettségének teljesíté-

 állami támogatásra;
ról;
újtott állami támogatások igénybevételével kapcsola-

zat képviselő-testületével a településrendezési és -

észeti Tanács

tozó erdészetet érintő kérdésekben véleményező, ja-
t hozhat létre.
gíti az erdőgazdálkodói érdekeltség és az erdőhöz fű-

lapján véleményt nyilvánít

ávra szóló fejlesztési irányelveiről;
ről;
en.

VEG:
rszágos Erdészeti Tanács a tagjai többségének kezde-

re, a (3) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott kér-
 miniszter felkérése nélkül is javaslatot dolgozhat ki, és
ján azt a miniszter elé terjesztheti.

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 100. § Az Országos Erdészeti Tanács tagjait az

letékes kormányzati, az erdőtulajdonosok, erdőgazdál-
odók érdekképviseleti és más szakmai szerveinek indít-
ányozására, valamint a tudomány képviselői javaslatá-
a a miniszter kéri, illetve menti fel és gondoskodik az
rszágos Erdészeti Tanács működtetési feltételeiről.
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 (2) Amennyiben az erdőgazdálkodó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az erdészeti
hatóság határozata alapján

a) az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó állami támogatást nem vehet igénybe,
b) fakitermelésre engedélyt nem kaphat, vagy
c) a fakitermelési engedély hatálya meghatározott feltétel bekövetkezéséig felfüggeszthető.
Vhr. 102. § (1) A faállomány kora alapján az erdőtervben növedékfokozó gyérítésre, vagy véghasználatra tervezhető

állományokban végzett egészségügyi fakitermelés után is meg kell fizetni az erdőfenntartási járulékot, ha a fák kiter-
melésére az erdő faállományát ért (vihar, hó, jég, árvíz stb.) károsítás miatt került sor, és az erdészeti hatóság megálla-
pítja, hogy a károsítás a faanyag felhasználhatóságát lényegesen nem befolyásolta.

(2) Nem kell erdőfenntartási járulékot fizetni a növedékfokozó gyérítések és véghasználatok során kitermelt elhalt
faanyag után, ha annak mennyisége az erdészeti hatóság részéről a fakitermelés engedélyezése vagy ellenőrzése során
egyértelműen megállapítható volt, és mennyisége meghaladja az erdőrészlet élőfakészletének öt százalékát.

(3) A koruk szerint növedékfokozó gyérítésre vagy véghasználatra tervezhető állományokban az erdőterület igény-
bevételével járó, véghasználati jellegű egyéb termelés az erdőfenntartási járulék fizetési kötelezettség szempontjából
véghasználatnak minősül.

(4) Az erdőfenntartási járulék mértékének a tv. 101. § (1) bekezdése, illetve melléklete alapján történő megállapítá-
sához, a tájegységekhez tartozó erdészeti tervezési körzetek jegyzékét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az erdőfenntartási járulék elszámolásának és megfizetésének részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza.

RÉGI SZÖVEG:

XII. Fejezet

AZ ERDŐFENNTARTÁSI
JÁRULÉK, AZ

ERDŐGAZDÁLKODÁSI BÍRSÁG ÉS
AZ ERDŐVÉDELMI BÍRSÁG

Az erdőfenntartási járulék

Evt. 101. § (1) Az erdőgazdálkodó az erdészeti
hatóság engedélye alapján kitermelt bruttó fatérfo-
gat mennyisége után a véghasználatok, valamint a
növedékfokozó gyérítések esetében a törvény mel-
lékletében foglalt mértékek szerint erdőfenntartási
járulékot köteles a külön jogszabályban meghatáro-
zott számlára befizetni.

ÚJ SZÖVEG:

XII. Fejezet

AZ ERDŐFENNTARTÁSI JÁRULÉK,
AZ ERDŐVÉDELMI JÁRULÉK, AZ
ERDŐGAZDÁLKODÁSI BÍRSÁG ÉS

AZ ERDŐVÉDELMI BÍRSÁG

Az erdőfenntartási járulék

Evt. 101. § (1) Az erdőgazdálkodó az általa kiter-
melt bruttó fatérfogat mennyisége után a véghasznála-
tok, valamint a növedékfokozó gyérítések esetében az
1. számú mellékletben foglalt mértékek szerint erdő-
fenntartási járulékot köteles a külön jogszabályban
meghatározott számlára befizetni.

ÚJ SZÖVEG:

Az erdővédelmi járulék

Evt. 101/A. § (1) Az erdőterület igénybevételének
engedélyezése esetén az igénybevételre jogosult az
erdészeti hatóság határozata alapján, a 2. számú mel-
léklet szerint meghatározott erdővédelmi járulékot
köteles fizetni

(2) Engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő igény-
bevétel esetén az igénybevevő az erdővédelmi járulé-
kon felül a 3. számú melléklet szerint meghatározott
erdővédelmi bírságot is köteles fizetni.

(3) A külön jogszabályban megjelölt számlára fize-
tendő erdővédelmi járulék és az erdővédelmi bírság
összegét, megfizetésének módját és határidejét az er-
dészeti hatóság határozatban állapítja meg.
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Az erdőgazdálkodási bírság

a) erdejében neki felróható okból engedély nélküli fakitermelés történik;
b) az erdő faállományának nevelése és egészségügyi kitermelése során az engedélyben meghatározott mérté-

ket meghaladóan, illetőleg az erdő faállományának szerkezetét károsan befolyásoló mértékben termel ki fát;

RÉGI SZÖVEG:
g) az 50. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt eset kivéte-

lével az erdőgazdálkodási szabályok megsértése esetén.

A 102.§ (1) g) pontja hatályát veszti.

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 102. § (1) Az erdőgazdálkodó az erdészeti ható-

ság határozata alapján erdőgazdálkodási bírságot kö-
teles a határozat jogerőre emelkedésétől számított har-
minc napon belül a külön jogszabályban meghatározott
számlára befizetni, ha

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 102. § (1) Az erdőgazdálkodó az erdészeti

hatóság határozata alapján a 3. számú melléklet A.
pontja szerint meghatározott erdőgazdálkodási
bírságot köteles a határozat jogerőre emelkedésétől
számított harminc napon belül a külön jogszabály-
ban meghatározott számlára befizetni, ha

RÉGI SZÖVEG:
c) megszegi a törvény 50. §-a (1) bekezdésének c)

pontjában foglalt rendelkezést;
d) ha az erdő faállományának szerkezetét, egés-

zségi állapotát károsan befolyásoló módon hajtja
végre az állomány nevelését;

e) túllépi az erdő felújítására az erdészeti hatóság
által megállapított határidőt, vagy a szükséges be-
avatkozás elmulasztásával kárt okoz;

f) az erdőterületet engedély nélkül vagy az enge-
délytől eltérő módon veszi igénybe;

ÚJ SZÖVEG:
c) megszegi a törvény 50. §-a (1) bekezdésének a)-

c) pontjában, az 52.§-a (5) bekezdésében, valamint a
79. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezést, elmulaszt-
ja a jogszabályokban határidőre előírt, az erdészeti
hatóság részére történő bejelentési kötelezettséget,
vagy bejelentésében a valóságtól jelentősen eltérő
adatokat, állapotot közöl;

d) ha az erdő faállományának szerkezetét, egés-
zségi állapotát károsan befolyásoló módon hajtja
végre az állomány nevelését; vagy a szálalást;

e) túllépi az erdő felújítására a jogszabályban,
vagy az erdészeti hatóság határozatában megállapí-
tott határidőt,

f) az erdő felújítását nem az engedélyezett módon
hajtja végre, továbbá az erdő fenntartása vagy vé-
delme érdekében szükséges beavatkozás elmulasztá-
sával kárt okoz.

RÉGI SZÖVEG:
(2) Az erdőgazdálkodási bírság mértéke
a) az (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti esetben az

élőfa engedély nélküli, vagy az engedélyezett mérté-
ket meghaladó kitermelése esetén az erdőfenntartási
járulék tízszerese, de legalább bruttó köbméteren-
ként tízezer forint, elhalt fa esetén pedig bruttó köb-
méterenként négyezer forint;

b) az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetek-
ben hektáronként az újraerdősítési költség húsz szá-
zaléka;

c) az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetekben
évente és hektáronként az újraerdősítési költség húsz
százaléka;

d) az (1) bekezdés f) pontja szerinti esetekben az
újraerdősítési költség háromszorosa;

e) az (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben lega-
lább ötvenezer forint, legfeljebb ötszázezer forint. A
bírság ismételten is kiszabható.
ÚJ SZÖVEG:
(2) A 102. § (1) bekezdésében foglalt erdőgazdálko-

dási bírságok összegét az okozott kár mértékének
figyelembevételével kell megállapítani. A bírságot a
cselekmény folytatása vagy újbóli elkövetése esetén
ismételten ki lehet szabni.

(3) Amennyiben az erdőgazdálkodó, vagy annak
hiányában az erdő tulajdonosa erdejében engedély
nélkül, de az üzemtervében, illetve a körzeti erdőterv-
ben meghatározott, vagy attól eltérő, de az erdészeti
hatóság megítélése szerint az erdő fennmaradását,
fejlődését súlyosan nem veszélyeztető módon és mér-
tékben végzett fakitermelést, egyszeri alkalommal
kérelmezheti az engedély nélküli fakitermelésért meg-
állapítható erdőgazdálkodási bírság hetvenöt százalé-
kának megfizetése alóli mentesítését. Kérelméhez kö-
teles csatolni a végrehajtott fakitermelésről az Adattár
módosításához szükséges adatokat. A mentesítésről és
az erdőfenntartási járulék megfizetéséről az erdészeti
hatóság határozatban dönt.
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BH2002. 291. Az erdőgazdálkodási bírság kiszabásána
esetén [1996. évi LIV. tv. 14., 102-105. §, 29/1997. (IV. 
BH2002. 251. Erdőterületen történő fakivágáshoz az er
kivágás jegyző általi tudomásulvétele - hatáskör hiányá
bek., 1996. évi LIV. tv. 8. § (1) bek., 13. § (1) bek., 60. §
(1) és (3) bek.].

Vhr. 103. § (1) Az erdőgazdálkodó az erdejében neki fel 
esetén nem kötelezhető erdőgazdálkodási bírság fizetésére, ha 
kozó előírásoknak.

(2) Az illetéktelenek által végzett fakitermelés esetén az e
lentést tenni az illetékes rendőri szerv és az erdészeti hatóság fe
megfizetésének elrendelését vonja maga után.

(3) Ha az erdőgazdálkodó az erdejében szakszerűen és legf
hajtott fakitermelésre hatósági jóváhagyást nem kért, vagy az e
kodási tervének pótlólagos benyújtásával az erdőgazdálkodási 
a felmentést az erdőgazdálkodási terv jóváhagyásával egyidejű
lével engedélyezheti. Ez esetben az erdőgazdálkodó a kitermelt

(4) A tv. 102. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint
szolgáló bruttó fatérfogat mennyiségét a körzeti erdőterv adata
rés alapján az erdészeti hatóság állapítja meg.

(5) A tv. 102. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti, illetve
megszegése esetén csak a tevékenységgel érintett területre kell 

(6) A tv. 102. § (1) bekezdésének d) pontja alapján erdőgaz
deli el, ha

- az állománynevelés céljából engedélyezett fakitermelés v
termelésére kerül sor, és ezáltal a faállomány szerkezete romlik

- a visszamaradó faállomány egyedeinek tíz százaléka vagy
- az erdőgazdálkodó megszegi a fenyőgyanta gyűjtésének a
(7) A tv. 102. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt erd

dálkodási bírság összegét a tiltott tevékenység által okozott ká
biak szerint kell megállapítani. Ha a tevékenység a faállomán
nem károsítja, vagy veszélyezteti és nem nagy területre terjed k
nösen nagy kárt okozó tevékenység esetén a legmagasabb vag
bírságot a cselekmény folytatása vagy újbóli elkövetése esetén 

(8) A tv. 102. §-a (1) bekezdésének a), c), e) és f) pontja a
lajdonosai erdőgazdálkodó hiányában kötelezettségeikért egye
dási bírság megfizetésére az erdészeti hatóság a tulajdonosokat

BH2002. 291. Az erdőgazdálkodási bírság kiszabásána
esetén [1996. évi LIV. tv. 14., 102-105. §, 29/1997. (IV. 
BH2002. 251. Erdőterületen történő fakivágáshoz az er
kivágás jegyző általi tudomásulvétele - hatáskör hiányá
bek., 1996. évi LIV. tv. 8. § (1) bek., 13. § (1) bek., 60. §
(1) és (3) bek.].

Vhr. 104. § Az erdőfelújításra az e rendelet 57. §-ában fogl
dőgazdálkodási bírság számításánál a területi adatokat a követk
ni:

a) az e rendelet 57. §-ának (1) bekezdésében megállapított 
tett vagy szakszerűen nem sarjadztatott terület nagysága;

b) az e rendelet 57. §-ának (2) bekezdésében megállapított 
alapja a felújítási kötelezettség alatt álló terület és a sikeresen e
(4) A 2004. évi CXL. törvény 113. § (1) bekezdés-
ben meghatározott különös méltánylást érdemlő kö-
rülmény fennállása esetén az erdészeti hatóság az
erdőgazdálkodási bírság összegét a (3) bekezdésben
nem szabályozott esetben - kérelemre - legfeljebb
ötven százalékos mértékig mérsékelheti és részletek-
ben való megfizetését engedélyezheti. A bírság részle-
tetekben való megfizetésének engedélyezése esetén a
részletfizetés időtartama legfeljebb három év lehet.
k jogszabályi feltételei az engedély nélküli fakitermelés
30.) FM r. 103. § (1) bek.].
dészeti hatóság engedélye szükséges, ennek hiányát a fa-
ban - nem pótolja [21/1970. (VI. 21.) Korm. r. 1. § (2)
 (1) bek., 102. § (1) bek., 29/1997. (IV. 30.) FM r. 103. §

nem róható okból történt engedély nélküli fakitermelés
a tőle elvárható módon eleget tett az erdő őrzésére vonat-

rdőgazdálkodó haladéktalanul köteles a falopásról beje-
lé. A bejelentés elmulasztása az erdőgazdálkodási bírság

eljebb száz köbmétert meg nem haladó mértékben végre-
ngedélyezett mértéket túllépte, kérelmezheti erdőgazdál-
bírság kiszabása alóli mentesítését. Az erdészeti hatóság
leg és a minisztérium állásfoglalásának figyelembevéte-
 faanyag után erdőfenntartási járulékot köteles fizetni.
i engedélytől eltérő fakitermelés esetén a bírság alapjául
i alapulvételével vagy indokolt esetben helyszíni felmé-

 a tv. 50. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt előírás
az erdőgazdálkodási bírságot megállapítani.
dálkodási bírság fizetését az erdészeti hatóság akkor ren-

égrehajtása során nem az engedély szerinti faegyedek ki-
, vagy
 annál nagyobb hányada megsérül,
 tv. 64. §-ában előírt feltételét.
őgazdálkodási szabályok megszegése esetén az erdőgaz-
r jellegének és mértékének figyelembevételével az aláb-
y, illetve az erdei életközösség más elemeit lényegesen
i, a bírság legkisebb mértékét lehet megállapítani. Külö-
y ahhoz közelálló bírság megállapításának van helye. A
ismételten ki lehet szabni.
lkalmazásában a természetben összefüggő erdőterület tu-
temleges felelősséggel tartoznak, ezért az erdőgazdálko-
 egyetemlegesen kötelezi.
k jogszabályi feltételei az engedély nélküli fakitermelés

30.) FM r. 103. § (1) bek.].
dészeti hatóság engedélye szükséges, ennek hiányát a fa-
ban - nem pótolja [21/1970. (VI. 21.) Korm. r. 1. § (2)
 (1) bek., 102. § (1) bek., 29/1997. (IV. 30.) FM r. 103. §

altak szerint megállapított határidő túllépése esetén az er-
ező a)-d) pontban foglaltak szerint kell figyelembe ven-

határidő túllépése esetén a bírság alapja a be nem erdősí-

határidő túllépése (sikeresség elmaradása) esetén a bírság
rdősült terület különbözete;
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c) az e rendelet 57. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feltétel nem teljesítése esetén a bírság alapja a kötele-
zettség alatt álló terület és a sikeresen erdősült (az újulat és az esetleg azt kiegészítő mesterséges erdősítés által fedett)
terület különbözete;

d) az 57. §-a (4) és (5) bekezdésében az erdőfelújítás befejezésére megállapított határidő túllépése esetén a bírság
alapja a be nem fejezett (folyamatos) erdőfelújítási kötelezettség alatt álló terület nagysága.

Az erdővédelmi bírság

 (2) Az (1) bekezdés alapján kiszabott bírság ismételhető.
(3) Az erdészeti hatóság hivatalból, vagy a természetvédelmi hatóság, illetőleg az erdő tulajdonosának, hasz-

nálójának kezdeményezésére a természetvédelmi, valamint a vadászati hatóság egyetértésével hozott határozata
alapján a vadászatra jogosult erdővédelmi bírságot köteles fizetni, ha vadászterületén a vad olyan hosszú távra
kiható kárt okoz, amely a külön törvényben szabályozott kártérítési eljárás során nem érvényesíthető.

EBH2004. 1171. Az erdővédelmi bírság mellett a vadkárt is meg kell téríteni (1996. évi LIV. törvény 103. §;
1996. évi LV. törvény 75. §).
BH2002. 291. Az erdőgazdálkodási bírság kiszabásának jogszabályi feltételei az engedély nélküli fakitermelés
esetén [1996. évi LIV. tv. 14., 102-105. §, 29/1997. (IV. 30.) FM r. 103. § (1) bek.].

Vhr. 105. § (1) A tv. 103. § (1) bekezdése alkalmazásában
a) az erdő védelmére vonatkozó előírás megszegésének minősül a tv. 50. § (1) bekezdésében, 52. § (2) és (3) bekez-

désében, 54. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 55. §-ában foglalt előírások be nem tartása,
b) az erdei haszonvételekre vonatkozó előírások megszegésének minősül azoknak az erdő látogatója által történő -

az erdei életközösség károsítását eredményező - jogosulatlan gyakorlása,
c) az erdő látogatására vonatkozó szabályok megszegésének minősül a tv. 80. § (3) bekezdésében, valamint 81. §-

ában foglalt előírások be nem tartása.

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 103. § (1) Amennyiben az erdő látogatója

az erdő védelmére, a haszonvételek gyakorlására,
valamint az erdő látogatására vonatkozó, e tör-
vényben megállapított előírásokat megszegi, az
erdészeti hatóság határozata alapján erdővédelmi
bírságot köteles a külön jogszabályban meghatá-
rozott számlára a határozat jogerőre emelkedésé-
től számított harminc napon belül befizetni. Az
erdővédelmi bírság legkisebb mértéke kétezer
forint, legnagyobb mértéke ötvenezer forint.

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 103. § (1) Erdővédelmi bírságot köteles fizetni:
a) aki az erdőterületet engedély nélkül, vagy enge-

délytől eltérően igénybe veszi;
b) az 58. § a)-b) pontjai szerinti erdei haszonvételeket

engedély nélkül, illetve engedélytől eltérően végző, az
adott erdőterületen erdőgazdálkodónak nem minősülő
személy;

c) az erdő látogatója, amennyiben megszegi az erdő
védelmére, az 58. § d)-f) pontjában foglalt haszonvételek
gyakorlására, valamint az erdő látogatására vonatkozó,
a 80-82. §-okban megállapított előírásokat.

RÉGI SZÖVEG:
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában
a) a bírság hektáronkénti legalacsonyabb összege

húszezer forint, legmagasabb összege kétszázezer
forint;

b) folyamatos károkozás esetén a bírság éven-
ként ismételten kiszabható.

ÚJ SZÖVEG:
(4) A (3) bekezdés szerinti bírság folyamatos kár-

okozás esetén évenként ismételten kiszabható.
(5) Az erdővédelmi bírság összegét a 3. számú mel-

léklet B. pontja figyelembevételével kell megállapítani.
(6) A 2004. évi CXL. törvény 113. § (1) bekezdésben

meghatározott különös méltánylást érdemlő körül-
mény fennállása esetén az erdészeti hatóság – kérelem-
re – az (1) bekezdésben foglalt cselekményekért meg-
határozott erdővédelmi bírság összegét legfeljebb an-
nak ötven százalékáig mérsékelheti, illetve legfeljebb
egy évre részletfizetést engedélyezhet.

RÉGI SZÖVEG:
Evt. 103/A. § A határidőre meg nem fizetett erdő-

fenntartási járulék, erdőgazdálkodási bírság és erdő-
védelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

ÚJ SZÖVEG:
Evt. 103/A. § A határidőre meg nem fizetett erdő-

fenntartási és erdővédelmi járulék, az erdőgazdálko-
dási és erdővédelmi bírság adók módjára behajtandó
köztartozás, melyet késedelmes megfizetése esetén a
külön törvényben meghatározott kamattal növelten
kell megfizetni.

mocsenyi
Kiemelés

mocsenyi
Vonal

mocsenyi
Kiemelés

mocsenyi
Kiemelés

mocsenyi
Kiemelés

mocsenyi
Kiemelés



Véleményezési segédlet: Etv 2005. dec-i hatályos + a 2006-ra terv. vált-ok egys. szerk-ben | Készítette: FAGOSZ titkárság 2005. dec. 27-28-án. |
A Vhr és a BH részek nyilván a 2005. decemberben hatályos szöveghez tartoznak. A változó tv alapján rögtön a Vhr. leendő változtatásához is célsze-
rű lehet már most véleményt mondani. A törvénytervezethez VÉLEMÉNYEZÉSI HATÁRIDŐ: 2006. JANUÁR 4. (5.) FAGOSZ titkárságra.

—58 —

(2) A tv. 103. §-a szerinti erdővédelmi bírságot az erdészeti hatóság hivatalból, a természetvédelmi hatóság megke-
resésére vagy az erdőgazdálkodó kérelme alapján állapítja meg, és határozatban rendelkezik a befizetésről.

(3) Az erdővédelmi bírság - az erdei életközösség veszélyeztetése vagy károsítása miatt - a szabálysértési vagy bün-
tetőeljárástól függetlenül kiszabható.

Vhr. 106. § (1) A tv. 103. §-ának (3) bekezdése alapján az erdészeti hatóság abban az esetben köteles az erdővédel-
mi bírság megfizetése iránt intézkedni, ha a vadállomány

a) a termőhelyi adottságoknak megfelelő természetes erdei életközösség kialakulását, illetve fennmaradását veszé-
lyezteti vagy megakadályozza,

b) az erdő talaját, illetve az erdei életközösség más fontos elemét tartósan veszélyezteti vagy károsítja, különösen ha
a faállomány fejlődését, minőségét vagy egészségi állapotát hosszabb távra kihatóan károsan befolyásolja,

c) az erdő természetes felújítását megakadályozza.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén a vadászati hatóság az erdővédelmi bírság kiszabásához a tv.-ben

előírt egyetértését csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a károsítást nem a vadászható vadállomány okozta.
Vhr. 107. §

XIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés
Evt. 104. § Ez a törvény 1997. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg
a) a 32-36. § kivételével az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény (a továbbiakban:

EVT.), valamint az azt módosító 1970. évi 28. törvényerejű rendelet és az 1981. évi 31. törvényerejű rendelet; a
mezőgazdasági és élelmezésügyi ágazathoz tartozó egyes hatáskörök módosításáról szóló 1979. évi 3. törvényere-
jű rendelet 1. §-a; a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról
szóló 1992. évi II. törvény 60. §-ának 2. pontja; az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény 40.
§-ának az EVT. 6. §-át és 6/A. §-át megállapító rendelkezései; az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló
1992. évi LXXXIII. törvény, az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény, a Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló
1993. évi XX. törvény, valamint ezekkel összefüggő más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról és ki-
egészítéséről szóló 1995. évi XXI. törvény 21-26. §-ai;

b) az EVT. végrehajtása tárgyában kiadott 73/1981. (XII. 29.) MT rendelet, valamint az azt módosító 33/1987.
(IX. 1.) MT rendelet és a 116/1990. (XII. 25.) Korm. rendelet; a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalokról és
egyes földművelésügyi szakigazgatási feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló a 44/1991. (III.
14.) Korm. rendelet 9. §-a

hatályát veszti.
Vhr. 108. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1997. január 1. napjától

indult és a rendelet hatálybalépése napjáig el nem bírált ügyekben alkalmazni kell. Az 1997. január 1. napját megelőző-
en indult és folyamatban lévő ügyekben a korábban érvényes jogszabályok szerint kell eljárni.

(2) E rendeletet az egyes állami tulajdonú és honvédelmi kezelésben lévő, honvédelmi érdekeket is szolgáló erdők
és fásítások esetén a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény és a végrehajtásáról szóló 73/1981. (XII. 29.) MT

rendelet végrehajtására kiadott 27/1981. (XII. 29.) MÉM rendelet 1-2. §-a, 3. §-ának (2) bekezdése, 4-18. §-a, 18/A-
18/B. §-a, 19-23. §-a, 24. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdése, 25-31. §-a, 34-40. §-a, 41. §-ának (1) bekezdése, 47-53. §-a
és 1-4. melléklete, valamint a módosítására kiadott

b) 9/1987. (IX. 1.) MÉM rendelet 1-6. §-a, 8. §-a, 9. §-ának (2) bekezdése és a 36/1995. (XI. 9.) FM rendelet.
(4)

Átmeneti rendelkezések
Evt. 105. § (1) Az egyes erdőrészletekre e törvény hatálybalépése előtt megállapított elsődleges rendeltetést az

e törvényben foglaltak megfelelő alkalmazásával kell elsődleges rendeltetésűnek tekinteni. A törvény hatálybalé-
pésétől számított egy éven belül - az erdőtulajdonos kérelmére - az erdészeti hatóság felülvizsgálhatja a korábban
megállapított elsődleges rendeltetést és megállapíthatja e törvényben foglaltaknak megfelelően. Az erdészeti
hatóságnak az erdőtulajdonos kérelmére hozott határozata nem minősül az erdő elsődleges rendeltetése közér-
dekből való megváltoztatásának.

(2) Az e törvény hatálybalépésekor érvényes tíz évre szóló erdőgazdasági üzemtervet e törvény alapján ké-
szült üzemtervnek kell tekinteni.
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Felhatalmazások
Evt. 106. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes szabá-

lyokat, így különösen

2. az erdészeti létesítményekre vonatkozó szabályokat,

4. az Országos Erdőállomány Adattárból történő adatszolgáltatás rendjét, a díjfizetés szabályait és a díj mér-
tékét,

5. az erdőtelepítési-kivitelezési terv készítésének részletes szabályait,
6. az erdőfelújítás és az erdőnevelés részletes szabályait,
7. az erdősítési terv készítésének részletes szabályait,
8. az erdőtelepítések, a fásítások, az egészségügyi-szociális, turisztikai, parkerdei közjóléti beruházások és az

erdőszerkezet-átalakítások részletes szabályait,
9. az erdészeti szakszemélyzet tagjának képzettsége feltételeivel, valamint a szakszemélyzet hatósági nyilván-

tartásával kapcsolatos részletes szabályokat,
10. az erdészeti képzettségre vonatkozó szabályokat,
11. az állami erdészeti szolgálat hatósági feladatot ellátó szerveinek illetékességi területét,
12. az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj mértékét,

14. az erdővédelmi mérő- és megfigyelő rendszer működésének részletes szabályait,
15. az erdőt károsító hatások megelőzésének és mérséklésének részletes szabályait,
16. a kötelezően előírt társult erdőgazdálkodási tevékenység szakmai követelményeit
rendeletben határozza meg.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy kijelölje az erdőtervezési körzeteket, valamint az erdő elsődleges

rendeltetése szerint érintett miniszterekkel egyetértésben megállapítsa a körzeti erdőterveket és gondoskodjon
azok kiadásáról.

RÉGI SZÖVEG:
1. az erdőt és fásítást alkotó fafajok jegyzékét,

ÚJ SZÖVEG:
1. az erdőt és fásítást alkotó fafajok jegyzékét,

ezen belül a Magyarországon idegenhonosnak (nem
őshonosnak) és agresszíven terjeszkedőnek minősülő
fafajok jegyzékét,

RÉGI SZÖVEG:
3. a körzeti erdőterv, az üzemterv, az egyszerűsített

üzemterv és az erdőgazdálkodási terv készítésének
részletes szabályait,

ÚJ SZÖVEG:
3. a körzeti erdőterv és az erdőgazdálkodási terv

készítésének részletes szabályait,

RÉGI SZÖVEG:
13. az erdőfenntartási járulék, az erdőgazdálko-

dási bírság és az erdővédelmi bírság megfizetésének
részletes szabályait,

ÚJ SZÖVEG:
13. az erdőfenntartási járulék, az erdővédelmi já-

rulék, az erdőgazdálkodási bírság és az erdővédelmi
bírság megfizetésének részletes szabályait,
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Az erdőfenntartási járulék mértéke

Tölgy és
bükk Akác Cser

Többi ke-
mény lomb

fafaj csoport
Lágy lomb Fenyők

Tájegység,
Állami Erdészeti Szolgálat terü-

leti szerve
(a továbbiakban: ÁESz.)

Ft/bruttó m3
I. Északi közép-hegység

- Budapesti ÁESz.
- Egri ÁESz.
- Miskolci ÁESz.

 1100  400  400  600  450  800

 II. Nagyalföld
- Budapesti ÁESz.
- Debreceni ÁESz.
- Kecskeméti ÁESz.

 800  500  400  600  600  400

 III. Dél-Dunántúl
- Kaposvári ÁESz.
- Pécsi ÁESz.

 1300  500  600  700  600  700

 IV. Nyugat-Dunántúl
- Szombathelyi ÁESz.
- Zalaegerszegi ÁESz.

 1300  550  600  700  600  800

 V. Kisalföld
- Szombathelyi ÁESz.

 1000  500  500  600  600  700

 VI. Közép-Dunántúl
- Budapesti ÁESz.
- Veszprémi ÁESz.

 1100  500  600  600  450  700

RÉGI SZÖVEG:
Melléklet az 1996. évi LIV. törvényhez

ÚJ SZÖVEG:
1. számú melléklet az 1996. évi LIV. törvényhez

ÚJ SZÖVEG:

2. számú melléklet az 1996. évi LIV. törvényhez

Az erdővédelmi járulék mértéke

1. Erdőterület termelésből való kivonásáért
a) védelmi, egészségügyi-szociális, turisztikai, valamint oktatási-

kutatási rendeltetésű erdő esetén: hárommillió Ft/ha;
b) gazdasági rendeltetésű erdő esetén: kétmillió Ft/ha;
c) megyei jogú város közigazgatási területén: az a) és b) pont-

ban foglaltak másfélszerese;
d) Budapest főváros, illetve az agglomeráció területén: az a) és

b) pontban foglaltak kétszerese.

2. Erdőterület mezőgazdasági művelésbe vonásáért
a) meghatározóan őshonos fafajokból álló, vagy védelmi rendel-

tetésű erdő esetén: kétmillió Ft/ha;
b) egyéb esetben: ötszázezer Ft/ha.

3. Erdőterület időleges igénybevételéért kétszázezer Ft/ha/év.

4. Az erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterület
igénybevétele esetén a gazdasági rendeltetésű erdőterület igénybe-
vételére megállapítható erdővédelmi járulék felét kell fizetni.
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----------------------------------------------
Szerkesztői megjegyzés:
Bár a fentiekben a Vhr szövege is szerepelt mindenhol az Etv. szövegébe ágyazva, az alábbi mellékleteket azonban a
jelen véleményezéshez teljesen felesleges lett volna ide másolni.

1. számú melléklet a 29/1997. (IV. 30.) FM rendelethez
Az erdei fafajok jegyzéke
2. számú melléklet a 29/1997. (IV. 30.) FM rendelethez
Az erdészeti tervezési körzetekhez tartozó helységek jegyzéke
7. számú melléklet a 29/1997. (IV. 30.) FM rendelethez
Az Erdészeti Szolgálati Szabályzat

ÚJ SZÖVEG:

3. számú melléklet az 1996. évi LIV. törvényhez

Az erdőgazdálkodási bírság és az erdővédelmi bírság mértéke

A. Az erdőgazdálkodási bírság:

1. A 102. § (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján az engedély
nélkül, vagy attól eltérően kitermelt faanyag után köbméterenként
ötezertől tízezer forint.

2. A 102. § (1) bekezdésének c) pontja alapján:
a) az 50. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak megszegése ese-

tén az érintett terület után hektáronként ötvenezertől százezer forint;
b) az 50. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a 79. § (1) be-

kezdésében foglaltak megszegése esetén alkalmanként húszezertől
ötvenezer forint;

c) az 50. § (1) bekezdésének c) és d) pontjában foglaltak megszegé-
se esetén alkalmanként húszezertől háromszázezer forint;

d) az 52. § (5) bekezdésében foglaltak megszegése esetén alkal-
manként százezertől ötszázezer forint.

3. A 102. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a szakszerűtlen be-
avatkozással érintett terület után hektáronként ötvenezertől kétszáz-
ezer forint.

4. A 102. § (1) bekezdésének e) pontja alapján hektáronként negy-
venezertől százezer forint.

5. A 102. § (1) bekezdésnek f) pontja alapján hektáronként har-
mincezertől hatvanezer forint.

B. Az erdővédelmi bírság:

1. A 103. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az engedély nélkül,
vagy attól eltérően igénybevett erdőterület után a hektáronként meg-
állapítható erdővédelmi járulék kétszerese.

2. A 103. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai alapján:
a) az 58. § a) pontja szerinti haszonvétel engedély nélküli, vagy en-

gedélytől eltérő gyakorlása esetén a kitermelt faanyag után köbméte-
renként húszezer forint;

b) az 58. § b), d)-f) pontjai szerinti haszonvételek jogosulatlan
gyakorlása, az erdő védelmére, valamint annak látogatására vonatko-
zó szabályok megsértése esetén alkalmanként ötezertől ötvenezer
forint.

3. A 103. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a károsítással
érintett terület után hektáronként húszezertől kétszázezer forint, a
károsítás mértékétől és ismétlődésétől függően.
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