
2009. évi XXXVII.
törvény

az erdõrõl, az erdõ védelmérõl 
és az erdõgazdálkodásról*

Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara -
dása, vé dõ ha tá sa és ter mé kei (ho za mai) biz to sí tá sa ér de -
ké ben szük sé ges az erdõ szak sze rû ke ze lé se és a ká ro sí tó
ha tá sok tól, a túl zott hasz ná lat tól és igény be vé tel tõl  való
meg óvá sa, az élet te len kör nye zet, a mik ro or ga niz mu sok,
a gom ba-, nö vény- és ál lat vi lág sok fé le sé gé nek, az er dei
élet kö zös ség di na mi kus és ter mé sze tes egy sé gé nek meg -
õr zé se. Az erdõ fenn tar tá sa, gya ra pí tá sa és vé del me az
egész tár sa da lom ér de ke, az erdõ fenn tar tó ja ál tal biz to sí -
tott köz ér de kû szol gál ta tá sai min den em bert meg il let nek,
ezért az er dõ vel csak a köz ér dek kel össz hang ban sza bá -
lyo zott mó don le het gaz dál kod ni. Mind ezek re fi gye lem -
mel az Or szág gyû lés a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tör vény célja

1.  § E tör vény cél ja, hogy az erdõ és a tár sa da lom vi szo -
nyá nak sza bá lyo zá sá val, ki e mel ten a fenn tart ha tó er dõ -
gaz dál ko dás fel té te le i nek meg ha tá ro zá sá val biz to sít sa az
erdõ, mint a ter mé sze ti té nye zõk tõl füg gõ és az em be ri be -
avat ko zá sok kal érin tett élet kö zös ség és élõ hely fenn ma ra -
dá sát, vé del mét, gya ra po dá sát, to váb bá az erdõ hár mas
funk ci ó já nak, azaz a kör nye zet re, tár sa da lom ra, va la mint
a gaz da ság ra gya ko rolt ha tá sá nak ki tel je se dé sét, és ez zel
ki e mel ten hoz zá já rul jon:

a) a klí ma vál to zás ha tá sa i nak csök ken té sé hez,
b) a bi o ló gi ai sok fé le ség meg õr zé sé hez,
c) a vi dék fej lesz tés hez, az er dõ gaz dál ko dás sal össze -

füg gõ fog lal koz ta tá si le he tõ sé gek bõ ví té sé hez,
d) az or szág kör nye ze ti ál la po tá nak ja vu lá sá hoz,
e) a fel szí ni és fel szín alat ti vi zek vé del mé hez,
f) a ter mõ ta laj, a me zõ gaz da sá gi te rü le tek vé del mé hez,
g) a fa, mint meg úju ló ener gia- és nyers anyag for rás

biz to sí tá sá hoz,
h) a tisz ta ivó víz biz to sí tá sá hoz,
i) az egész sé ges élel mi sze rek elõ ál lí tá sá hoz,

azaz az em be ri élet fenn tar tá sá hoz és mi nõ sé gé nek, biz -
ton sá gá nak ja ví tá sá hoz, fi gye lem mel az egész sé ges kör -
nye zet hez fû zõ dõ alap jog ér vé nye sí té sé re.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. áp ri lis 27-i ülés nap ján fo gad ta el.

A tör vény alapelvei

2.  § (1) A fenn tart ha tó er dõ gaz dál ko dás so rán a fenn -
tart ha tó hasz ná lat kö ve tel mé nye i nek meg fe lel ve az er dei
ha szon vé te lek gya kor lá sa so rán tö re ked ni kell az olyan
mód sze rek al kal ma zá sá ra, ame lyek biz to sít ják, hogy az
erdõ meg õriz ze bi o ló gi ai sok fé le sé gét, ter mé sze tes sé gét
vagy ter mé szet sze rû sé gét, ter mõ ké pes sé gét, fel úju ló ké -
pes sé gét, élet ké pes sé gét, to váb bá meg fe lel jen a tár sa dal mi 
igé nyek kel össz hang ban levõ vé del mi, köz jó lé ti és gaz da -
sá gi kö ve tel mé nyek nek, be tölt se ter mé szet- és kör nye zet -
vé del mi, köz jó lé ti (egész ség ügyi-szo ci á lis, tu risz ti kai, va -
la mint ok ta tá si és ku ta tá si) cé lo kat szol gá ló sze re pét és az
er dõ va gyon nal  való gaz dál ko dás le he tõ sé gei a jövõ nem -
ze dé kei szá má ra is fennmaradjanak.

(2) A fenn tart ha tó er dõ gaz dál ko dás so rán a leg fon to -
sabb köz ér de kû fel adat az er dõk vál to za tos sá gá nak meg -
õr zé se, az er dõk fenn tar tá sa, fel újí tá sa és a vé del mi, va la -
mint köz jó lé ti szol gál ta tá sok biz to sí tá sa, me lyek el vég zé -
sét az ál lam meg fe le lõ esz kö zök kel biz to sít ja.

3.  § (1) Az er dõk bár mely im ma te ri á lis szol gál ta tá sá ból
szár ma zó ál la mi be vé telt a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott rész le tes fel té te lek sze rint az er dõk fenn tar tá sá ra,
gya ra pí tá sá ra és vé del mé re kell for dí ta ni.

(2) Az 1.  §-ban fog lalt komp lex cé lok, to váb bá az Eu ró -
pai Unió Er dé sze ti Stra té gi á já ban, va la mint az Eu ró pai Er -
dõk Vé del me Mi nisz te ri Kon fe ren ci á in el fo ga dott ha tá ro -
za tok ban fog lal tak meg valósításáról az er dõ gaz dál ko dá -
sért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter), va la -
mint az érin tett mi nisz te rek a Nem ze ti Er dõ prog ram meg -
al ko tá sa, fej lesz té se, köz zé té te le és az ab ban fog lalt fel -
ada tok vég re haj tá sa út ján gon dos kod nak.

A tör vény hatálya

4.  § (1) E tör vény ha tá lya ki ter jed:
a) az er dõ re, an nak élõ és élet te len al ko tó ele me i re, az

er dei élet kö zös ség re;
b) a kül te rü le ten ta lál ha tó fá sí tás ra;
c) az er dé sze ti lé te sít mény re;
d) az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get köz vet le nül

szol gá ló föld te rü let re.

(2) E tör vény ha tá lya nem ter jed ki a fa ál lo mánnyal bo -
rí tott föld rész le tek kö zül:

a) az ar bo ré tum ra;
b) a köz park ra;
c) az üzem mel, ma jor ral, el ke rí tett hon véd sé gi ob jek -

tum mal, va la mint köz üze mi lé te sít mé nyek kel azo nos föld -
rész le ten lévõ, 1 hek tár nál ki sebb, vagy a fák tõ nél mért tá -
vol sá ga sze rint át la go san húsz mé ter nél kes ke nyebb, fá val
bo rí tott te rü let re;

d) a ta nya te rü le té re;
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e) a szenny víz, szenny víz iszap és híg trá gya el he lye zé -
sé re, hasz no sí tá sá ra szol gá ló fá val bo rí tott te rü let re;

f) az út, a vas út, töl tés, árok, csa tor na, va la mint az
egyéb vo na las mû sza ki lé te sít ménnyel azo nos föld rész le -
ten lévõ, 1 hek tár nál ki sebb, vagy a fák tõ nél mért tá vol sá -
ga sze rint át la go san húsz mé ter nél kes ke nyebb, fá val bo rí -
tott te rü let re;

g) fo lyó, pa tak, csa tor na med ré re vagy a me der ben ke -
let ke zett zá tony ra;

h) az ener ge ti kai cél ból ter mesz tett, fás szá rú nö vé -
nyek bõl álló, kü lön jog sza bály sze rint lé te sí tett ültet -
vényre;

i) föld alat ti gom ba ter mesz té sét szol gá ló, kü lön jog sza -
bály sze rint lé te sí tett ül tet vény re.

(3) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ erdõ ese tén e tör -
vény ren del ke zé se it a ter mé szet vé del mé rõl  szóló tör vény -
ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

Fogalommeghatározások

5.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
1. ar bo ré tum: az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog -

sza bály ban meg ha tá ro zott, tu do má nyos is me ret szer zés
cél já ból fenn tar tott élõ fa gyûj te mény;

2. cél ál lo mány: a fa ál lo mány ban meg valósítandó fa faj -
össze té tel;

3. cser jés: az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott cser je fa jok ál tal leg alább 50 szá za -
lé kos mér ték ben fe dett er dõ vel kö rül zárt vagy ke rü le té nek
leg alább 50 szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben er dõ vel ha -
tá rolt te rü let;

4. egyéb er dei ter mék: a fa ki ter me lé sen, a sza po rí tó -
anyag-gyûj té sen és a va dá sza ti jog gya kor lá sán, hasz no sí -
tá sán kí vü li er dei ha szon vé te lek so rán az er dõ bõl nyert
nyers anyag, ter mék;

5. el sõ ki vi tel: az er dõ sí tés, fá sí tás elsõ évi mun kái a ta -
laj-elõ ké szí tés tõl a cse me te ül te tés, mag ve tés vagy dug vá -
nyo zás be fe je zé sé ig;

6. er dei élet kö zös ség (öko szisz té ma): fák ból és egyéb
fás nö vé nyek bõl, va la mint a tár sult élõ lé nyek bõl ki ala kult
élet kö zös ség;

7. er dé sze ti szak sze mély zet: az e tör vény vég re haj tá sá -
ra ki adott jog sza bály sze rin ti vég zett ség gel ren del ke zõ, az
er dé sze ti ha tó ság szak sze mély ze ti név jegy zé ké ben sze -
rep lõ sze mély;

8. er dé sze ti táj: ter mõ he lyi és nö vény föld raj zi szem -
pon tok alap ján az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott föld raj zi te rü let;

9. er dõ gaz dál ko dás: az erdõ 2.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak sze rin ti fenn tar tá sá ra, köz cé lú funk ci ó i nak biz to sí -
tá sá ra, õr zé sé re, vé del mé re, az er dõ va gyon bõ ví té sé re, va -
la mint – a va dá sza ti jog gya kor lá sa, hasz no sí tá sa ki vé te lé -
vel – az er dei ha szon vé te lek gya kor lá sá ra irá nyu ló te vé -
keny sé gek összes sé ge;

10. er dõ sí tés: az er dõ fel újí tás, er dõ te le pí tés mun kái
a ta laj-elõ ké szí tés tõl a cse me te ül te tés, mag ve tés, dug vá -
nyo zás, pót lás er dé sze ti ha tó ság ál tal tör té nõ be fe je zet té
nyil vá ní tá sá ig;

11. er dõ te le pí tés: nem er dõ mû ve lé si ág ban lévõ, er dõ -
vel nem bo rí tott te rü le ten a ta laj-elõ ké szí tést köve tõen cse -
me te ül te tés, mag ve tés vagy dug vá nyo zás út ján erdõ lét re -
ho zá sa;

12. fel nyí ló erdõ: olyan ter mé sze tes, ter mé szet sze rû er -
dõ tár su lás, il let ve ezek szár ma zék er dõi, ame lyek ter mé -
sze tes mó don ala csony zá ró dás ban bo rít ják a te rü le tet, li -
ge te sek vagy erdõ és sztyepp fol tok vál ta ko zá sá val ala kul -
nak ki, így kü lö nö sen az er dõs sztyepp er dõk és a karszt bo -
kor er dõk;

13. fo lya ma tos er dõ bo rí tás: olyan ál la pot, ami kor
a több ko rú er dõ ál lo mány fo lya ma to san, egyen le te sen bo -
rít ja az erdõ ta la ját és az erdõ meg úju lá sa, fel újí tá sa az er -
dõ ál lo mány vé del mé ben, vég hasz ná la ti te rü let nél kül tör -
té nik, az erdõ táj ké pi meg je le né se nem vál to zik;

14. jo go sult er dé sze ti szak sze mély zet: az e tör vény vég -
re haj tá sá ra ki adott jog sza bály sze rin ti szak mai gya kor lat -
tal ren del ke zõ, az er dé sze ti ha tó ság jo go sult szak sze mély -
ze ti név jegy zé ké ben sze rep lõ er dé sze ti szak sze mély zet;

15. ko pár: az Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár ban nyil -
ván tar tott, ter mõ he lyi adott sá ga i nál fog va zá ró dott fás szá -
rú- vagy lágy szá rú nö vény zet fenn tar tá sá ra al kal mat lan
te rü let;

16. me zõ gaz da sá gi elõ hasz ná lat: tar vá gás ese tén
a vég hasz ná lat évé ben vagy az azt kö ve tõ két év ben vég -
zett me zõ gaz da sá gi hasz ná lat;

17. nyi la dék: az er dõ gaz dál ko dá si egy sé gek tér be li
rend jé nek ki ala kí tá sát, vagy a vo na las jel le gû lé te sít mé -
nyek fenn tar tá sát szol gá ló, az er dõ ben mes ter sé ge sen ki -
ala kí tott, fát lan te rü let;

18. ön er dõ sü lés: köz vet len em be ri be avat ko zás nél kül, 
ki fe je zet ten a föld rész let ko ráb bi hasz no sí tá sa fel ha gyá sá -
nak kö vet kez té ben vég be me nõ ter mé sze tes fo lya mat,
amely so rán erdõ jön lét re;

19. si ke res elsõ er dõ sí tés: az e tör vény vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott cse me te szá mot el érõ 
élõ fa cse me té ket tar tal ma zó er dõ sí tés;

20. er dé sze ti táj ide gen fa faj: õs ho nos fa faj, amely az
adott kli ma ti kus és ter mõ he lyi vi szo nyok kö zött ter mé sze -
tes mó don nem for dul elõ;

21. tisz tás: az Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár ban nyil -
ván tar tott, em be ri te vé keny ség kö vet kez té ben ki ala kult
vagy ki ala kí tott, fa ál lo mánnyal nem bo rí tott te rü let,
amely nek fenn tar tá sa köz jó lé ti, ter mé szet vé del mi ér de ke -
ket, il let ve a 68.  § f)–h) pont ja sze rin ti er dei ha szon vé te lek
gya kor lá sát szol gál ja;

22. tûz pász ta: az er dõk tûz el le ni vé del mét szol gá ló,
mes ter sé ge sen ki ala kí tott, fát lan te rü let;

23. úju lat: az erdõ fel úju lá sát biz to sí tó fi a tal fa egye dek 
összes sé ge;
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24. vad föld: a va dá szat ra jo go sult ál tal gon do zott olyan 
te rü let, ame lyen a ter mesz té si cél a vad ál lo mány nak szánt
nö vény ho zam elõ ál lí tá sa;

25. vég hasz ná lat: vá gá sos vagy át ala kí tó üzem mód ban 
ke zelt er dõ ben vég re haj tott fa ki ter me lés (tar vá gás, fo ko -
za tos fel újí tó vá gás és szál aló vá gás), amely nél e tör vény
elõ írásai sze rint fel újí tá si kö te le zett ség ke let ke zik.

Az erdõ

6.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban erdõ:
a) az Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár ban (a továb biak -

ban: Adat tár) er dõ ként nyil ván tar tott te rü let;
b) az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban

meg ha tá ro zott fa- és cser je fa jok ból, il let ve azok ál la mi lag
el is mert mes ter sé ges vagy ter mé sze tes hib rid je i bõl
(a továb biak ban együtt: er dei fa fa jok) álló fa ál lo mány,
mely nek

ba) te rü le te a szél sõ fák tõ ben mért tá vol sá gát te kint ve
át la go san leg alább húsz mé ter szé les, ter mé szet be ni ki ter -
je dé se az öt ezer négy zet mé tert el éri, át lag ma gas sá ga
a 2 mé tert meg ha lad ja és a ta lajt leg alább öt ven szá za lé kos
mér ték ben fedi;

bb) te rü le te a szél sõ fák tõ ben mért tá vol sá gát te kint ve
át la go san leg alább húsz mé ter szé les, ter mé szet be ni ki ter -
je dé se az öt ezer négy zet mé tert el éri, át lag ma gas sá ga
a 2 mé tert meg ha lad ja és a ta lajt leg alább har minc szá za lé -
kos mér ték ben fedi, va la mint leg fon to sabb sze re pe a ta laj
vé del me;

c) az idõ le ge sen igény be vett erdõ te rü le te;
d) a nyi la dék és a tûz pász ta, amennyi ben az át la gos

szé les sé ge 6 mé ter nél ki sebb.

(2) Az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály tar -
tal maz za az er dõt al ko tó fa- és cser je fa jok jegy zé két, el kü -
lö nít ve – leg fel jebb er dé sze ti táj cso port szin tû le ha tá ro lás -
sal – az õs ho nos és az ide gen ho nos fa jo kat.

7.  § (1) Az er dõ ket a ben nük ta lál ha tó er dei élet kö zös -
ség ter mé szet es sé gi ál la po ta sze rint, – asze rint, hogy a ter -
mé sze tes fo lya ma tok és a ko ráb bi er dõ gaz dál ko dás együt -
tes ha tá sá ra ki ala kult, vagy ki ala kí tott ál la po tuk mennyi re
áll kö zel a ter mõ hely nek meg fe le lõ ter mé sze tes er dõ tár su -
lás hoz – az Adat tár ban a kö vet ke zõk sze rint kell el kü lö ní -
te ni:

a) ter mé sze tes er dõk: az adott ter mõ he lyen a boly ga tat -
lan er dõk ter mé sze tes össze té te lét, szer ke ze tét és di na mi -
ká ját mu ta tó er dõk, ahol a fa ál lo mány ter mé sze tes úton
mag ról – il let ve a ter mé sze tes kö rül mé nyek kö zött sarj ról
is sza po ro dó õs ho nos fa fa jok ese té ben em be ri be avat ko zás 
nél kül sarj ról – jött lét re, és ahol ide gen ho nos, er dé sze ti
táj ide gen fa faj csak szá lan ként for dul elõ és in ten zí ven ter -
je dõ fa faj nincs jelen;

b) ter mé szet sze rû er dõk: az adott ter mõ he lyen a boly -
ga tat lan er dõk ter mé sze tes össze té te lé hez, szer ke ze té hez
ha son ló, ter mé sze tes úton lét re jött vagy mes ter sé ges úton

lét re ho zott és fenn tar tott er dõk, ahol az ide gen ho nos és az
er dé sze ti táj ide gen fa faj(ok) elegy ará nya nem több
20%-nál, in ten zí ven ter je dõ fa faj pe dig leg fel jebb csak
szá lan ként for dul elõ;

c) szár ma zék er dõk: az em be ri be avat ko zás ha tá sá ra fa -
faj össze té te lé ben, szer ke ze té ben át ala kí tott vagy át ala kult, 
azon ban meg ha tá ro zó an az adott ter mõ hely nek meg fe le lõ
ter mé sze tes erdõ tár su lás al ko tó õs ho nos fa fa ja i ból álló, de
a ter mé sze tes tár su lás egyes fa fa ja it, il let ve a ter mé sze tes
szer ke zet ele me i nek nagy ré szét nél kü lö zõ, mag vagy sarj
ere de tû er dõk; ide tar toz nak az olyan er dõk, me lyek ben az
ide gen ho nos és az er dé sze ti táj ide gen fa fa jok elegy ará nya
20–50% kö zöt ti, az in ten zí ven ter je dõ fa fa jok elegy ará nya 
20% alatt van;

d) át me ne ti er dõk: az em be ri be avat ko zás ha tá sá ra fa -
faj össze té te lé ben, szer ke ze té ben erõ sen át ala kí tott vagy
át ala kult, csak ki sebb rész ben az adott ter mõ hely nek meg -
fe le lõ ter mé sze tes er dõ tár su lást al ko tó õs ho nos fa fa ja i ból
álló, a ter mé sze tes szer ke zet ele me i nek nagy ré szét nél kü -
lö zõ, mag vagy sarj ere de tû er dõk, ame lyek ben az ide gen -
ho nos és az er dé sze ti táj ide gen fa fa jok elegy ará nya
50–70% kö zöt ti, to váb bá min den olyan erdõ, ahol az in -
ten zí ven ter je dõ fa fa jok elegy ará nya 20–50% kö zött van;

e) kul túr er dõk: elegy ará nyát te kint ve több, mint
70%-ban ide gen ho nos, er dé sze ti táj ide gen, vagy több,
mint 50%-ban in ten zí ven ter je dõ fa fa jok ból álló er dõk,
ahol az adott ter mõ hely nek meg fe le lõ ter mé sze tes er dõ tár -
su lást al ko tó õs ho nos fa fa jai ke ve sebb, mint 30%-os
elegy arány ban, vagy egy ál ta lán nin cse nek je len;

f) fa ül tet vény: jel lem zõ en ide gen ho nos fa fa jok ból vagy 
azok mes ter sé ges hib rid je i bõl álló, sza bá lyos há ló zat ban
ül te tett, leg alább 15 éves vá gás for du ló val in ten zí ven ke -
zelt erdõ.

(2) A ter mé szet es sé gi ál la po tot er dõ rész le ten ként kell
meg ál la pí ta ni.

(3) Az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get úgy kell vé gez -
ni, hogy az er dõk ter mé szet es sé gi ál la po ta az er dõ gaz dál -
ko dás kö vet kez té ben ne ro mol jon.

(4) A ter mé szet es sé gi ál la pot rom lá sá nak mi nõ sül, ha az 
er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség kö vet kez té ben

a) az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ter mé szet es sé gi ál -
la po tú erdõ az (1) be kez dés b)–f) pont ja sze rin ti természe -
tességi ál la po tú er dõ vé ala kul;

b) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ter mé szet es sé gi ál -
la po tú erdõ az (1) be kez dés c)–f) pont ja sze rin ti természe -
tességi ál la po tú er dõ vé ala kul;

c) az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti ter mé szet es sé gi ál -
la po tú erdõ az (1) be kez dés d)–f) pont ja sze rin ti természe -
tességi ál la po tú er dõ vé ala kul;

d) az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti ter mé szet es sé gi ál -
la po tú erdõ az (1) be kez dés e)–f) pont ja sze rin ti természe -
tességi ál la po tú er dõ vé ala kul.
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Az állami erdõkre vonatkozó szabályok

8.  § (1) A vé del mi és köz jó lé ti el sõd le ges ren del te té sû,
az ál lam ki zá ró la gos tu laj do ná ban álló erdõ a kincs tá ri va -
gyon ré szét ké pe zi és for ga lom kép te len.

(2) A gaz da sá gi el sõd le ges ren del te té sû ter mé sze tes
erdõ, ter mé szet sze rû erdõ és szár ma zék erdõ ter mé szet es -
sé gi ál la po tú, az ál lam ki zá ró la gos tu laj do ná ban álló,
5 hek tár nál na gyobb, ter mé szet ben össze füg gõ erdõ
a kincs tá ri va gyon ré szét ké pe zi és for ga lom kép te len.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó, az ál -
lam ki zá ró la gos tu laj do ná ban álló erdõ és er dõ gaz dál ko -
dá si te vé keny sé get köz vet le nül szol gá ló föld te rü let
a kincs tá ri va gyon ré szét ké pe zi és kor lá to zot tan for ga -
lom ké pes.

(4) Az ál lam ki zá ró la gos tu laj do ná ban álló, gaz da sá gi
el sõd le ges ren del te té sû,

a) 5 hek tár nál nem na gyobb, ter mé szet ben össze füg gõ,
ter mé sze tes erdõ, ter mé szet sze rû erdõ és szár ma zék erdõ
ter mé szet es sé gi ál la po tú erdõ,

b) 5 hek tár nál na gyobb, ter mé szet ben össze füg gõ, át -
me ne ti erdõ, kul túr er dõ és fa ül tet vény ter mé szet es sé gi ál -
la po tú erdõ,
ál la mi tu laj don ból tör té nõ ki ke rü lé sé re ki zá ró lag azo nos
vagy ma ga sabb ter mé szet es sé gi ál la po tú er dõ vel tör té nõ
bir tok össze vo ná si célú ön kén tes föld cse re vagy cse re út -
ján, az op ti má lis ál la mi bir tok szer ke zet ki ala kí tá sa cél já -
ból ke rül het sor.

(5) Az ál lam ki zá ró la gos tu laj do ná ban álló,
a) gaz da sá gi el sõd le ges ren del te té sû, 5 hek tár nál nem

na gyobb, ter mé szet ben össze füg gõ, át me ne ti erdõ, kul túr -
er dõ és fa ül tet vény ter mé szet es sé gi ál la po tú erdõ,

b) er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get köz vet le nül szol -
gá ló föld te rü let,
ál la mi tu laj don ból tör té nõ ki ke rü lé sé re op ti má lis ál la mi
bir tok szer ke zet ki ala kí tá sa cél já ból, el sõd le ge sen bir tok -
össze vo ná si célú ön kén tes föld cse re, vagy cse re út ján,
ezek si ker te len sé ge ese tén va gyon át ru há zás sal ke rül het
sor. Az erdõ, er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get köz vet le nül
szol gá ló föld te rü let el len ér té két erdõ tu laj don jo gá nak
meg szer zé sé re kell for dí ta ni.

(6) A (4)–(5) be kez dés sze rin ti föld cse ré hez, va la mint
va gyon át ru há zás hoz az erdõ vé del mi ren del te té se sze rint
fel adat- és ha tás kör rel ren del ke zõ mi nisz ter egyet ér té se
szük sé ges.

(7) Az ál lam ki zá ró la gos tu laj do ná ban álló er dõ gaz dál -
ko dá si te vé keny sé get köz vet le nül szol gá ló föld te rü let ál -
la mi tu laj don ból csak ab ban az eset ben ke rül het ki, ha nem 
szom szé dos az ál lam ki zá ró la gos tu laj do ná ban álló er dõ -
vel.

(8) Az op ti má lis ál la mi bir tok szer ke zet ki ala kí tá sa so -
rán vég re haj tott bir tok össze vo ná si célú ön kén tes föld cse re 
to váb bá cse re ese tén a vé del mi és köz jó lé ti el sõd le ges ren -

del te té sû er dõk ál la mi tu laj don ba ke rü lé sét elõny ben kell
ré sze sí te ni.

9.  § (1) Ál la mi tu laj do nú er dõt és er dõ gaz dál ko dá si te -
vé keny sé get köz vet le nül szol gá ló föld te rü le tet csak va -
gyon ke ze lés for má já ban le het hasz no sí tás ra át en ged ni.

(2) Ál la mi tu laj do nú erdõ és er dõ gaz dál ko dá si te vé -
keny sé get köz vet le nül szol gá ló föld te rü let va gyon ke ze lé -
sét csak költ ség ve té si szerv vagy száz szá za lé kos ál la mi
tu laj do nú gaz dál ko dó szer ve zet vé gez he ti.

(3) A va gyon ke ze lõ a (4) be kez dés ki vé te lé vel az erdõ
hasz no sí tá sát har ma dik sze mély nek nem en ged he ti át.

(4) Hon vé del mi ren del te té sû er dõt a va gyon ke ze lõ
a (2) be kez dés sze rin ti szerv vagy gaz dál ko dó szer ve zet
hasz ná la tá ba ad hat ja.

10.  § (1) Az egyes er dõ ter ve zé si kör ze tek ben a vé del mi
és köz jó lé ti ren del te té sû, a 7.  § (1) be kez dés a), b) és
c) pont ja sze rin ti ter mé sze tes sé gû ál la mi tu laj do nú erdõ te -
rü le té nek az e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ

a) elsõ kör ze ti er dõ ter ve zést köve tõen leg alább egy -
ötöd ré szén,

b) má so dik kör ze ti er dõ ter ve zést köve tõen leg alább
egy ne gyed ré szén,

c) har ma dik kör ze ti er dõ ter ve zést köve tõen leg alább
egy har mad ré szén,
az er dõ terv ha tá ro zat ban fog lal tak sze rint, fo lya ma tos er -
dõ bo rí tást biz to sí tó át ala kí tó, szá la ló vagy fa anyag ter me -
lést nem szol gá ló üzem mó do kat kell al kal maz ni.

(2) A vé del mi és köz jó lé ti el sõd le ges ren del te té sû, 7.  §
(1) be kez dés a), b) és c) pont ja sze rin ti ter mé sze tes sé gû,
ál la mi tu laj do nú er dõ ben a tar vá gás ti los.

(3) Az er dé sze ti ha tó ság ki vé te le sen en ge dé lyez he ti
a tar vá gást a 7.  § (1) be kez dés a), b) és c) pont ja sze rin ti
ter mé sze tes sé gû, ál la mi tu laj do nú er dõ ben, ha

a) ter mõ he lyi vagy er dõ vé del mi ok ból vagy
b) a ter mé sze tes úju lat meg õr zé se ér de ké ben

in do kolt.

(4) Az ál la mi tu laj don ban lévõ er dõ re er dõ gaz dál ko dás
cél ja it köz vet le nül szol gá ló föld te rü let re vo nat ko zó an,
jog sza bály ban, vagy ere de ti ha tó sá gi ha tá ro zat ban – ter -
mé szet vé del mi, vagy víz gaz dál ko dá si in dok ból – jog sze -
rû en el ren delt kor lá to zás kár ta la ní tá si igényt nem ke let -
kez tet.

Szabad rendelkezésû erdõ

11.  § (1) Sza bad ren del ke zé sû erdõ:
a) az er dé sze ti ha tó ság en ge dé lye alap ján te le pí tett

erdõ, amennyi ben e tör vény ha tály ba lé pé se után nem ze ti
vagy kö zös sé gi tá mo ga tás nél kül lé te sült;

b) az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt fa ül tet vény nek mi -
nõ sü lõ te rü let;
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c) a ter mõ föld rõl  szóló tör vény ha tály ba lé pé sé ig zárt -
kert nek mi nõ sü lõ nem vé dett ter mé sze ti te rü le ten fek võ
föld rész le te ken nem ze ti vagy kö zös sé gi tá mo ga tás nél kül
lé te sült fa ál lo mány;

d) a bá nya tel ken lévõ nem erdõ mû ve lé si ágú, más célú
igény be vé tel re en ge dé lye zett te rü le ten lét re jött ön er dõ sü -
lés;

e) a tu laj do nos ké rel me alap ján – ide ért ve az in gat -
lan-nyil ván tar tás ban  való fel tün te tés re irá nyu ló ké rel met
is – nyil ván tar tás ba vett, a 6.  § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti ön er dõ sü lés.

(2) Nem te kint he tõ sza bad ren del ke zé sû er dõ nek az
erdõ igény be vé te lé nek el len té te le zé se ként lé te sült cse re -
er dõ sí tés.

(3) A sza bad ren del ke zé sû er dõ re e tör vény ren del ke zé -
sei kö zül a ká ro sí tók kár oko zá sa el le ni vé de lem re
(58–59.  §), a ká ros te vé keny sé gek el le ni vé de lem re [61.  §
(1) be kez dés b) pont, (2) be kez dés], az erdõ ta la já nak vé -
del mé re (62–63.  §), az erdõ tûz el le ni vé del mé re
(64–67.  §), az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel az erdõ te le pí té sé re
(45–48.  §), nyil ván tar tá sá ra [17.  § (1)–(5) be kez dés,
(8) be kez dés a) pont, (9) be kez dés, 18.  § (1), (2) és (5) be -
kez dés, (6) be kez dés a)–c) pont] a fa ki ter me lés re (70.  §) és 
az erdõ lá to ga tá sá ra (91–96.  §) vo nat ko zó ren del ke zé se ket 
kell alkalmazni.

(4) Amennyi ben az erdõ tu laj do no sa az er dé sze ti ha tó -
ság nál ké rel me zi az Adat tár ban az (1) be kez dés alap ján
sza bad ren del ke zé sû er dõ ként nyil ván tar tott erdõ nem sza -
bad ren del ke zé sû er dõ ként  való nyil ván tar tá sát, az erdõ át -
so ro lá sát köve tõen az er dõ re e tör vénynek a nem sza bad
ren del ke zé sû er dõk re vo nat ko zó sza bá lya it kell alkal -
mazni.

A fásítás

12.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban fá sí tás az er dei fa -
faj ból vagy fa fa jok ból álló

a) egyes fa;
b) jel lem zõ en vo na las ki ter je dé sû fá val bo rí tott te rü let,

ahol az ál lo má nyon be lü li egyes fák, és a te rü let ki sebb ki -
ter je dé se sze rin ti szél sõ fák egy más tól mért tõ tá vol sá ga át -
la go san nem na gyobb húsz mé ter nél (fa sor);

c) öt ezer négy zet mé ter nél ki sebb, jel lem zõ en nem vo -
na las ki ter je dés sel ren del ke zõ, leg alább öt ven szá za lék ban 
fá val bo rí tott te rü le ten lévõ fák összes sé ge (fa cso port);

d) olyan le ge lõ mû ve lé si ág ban lévõ föld rész let, ame -
lyet a fák ko ro na ve tü le te egyen le tes el osz tás ban leg fel jebb 
har minc szá za lék ban fed (fás le ge lõ).

(2) Fá sí tás ese té ben e tör vény ren del ke zé sei kö zül a ká -
ro sí tók kár oko zá sa el le ni vé de lem re (58–59.  §), a ká ros te -
vé keny sé gek el le ni vé de lem re [61.  § (1) be kez dés b) pont,
(2) be kez dés], az erdõ ta la já nak vé del mé re (62–63.  §), az
erdõ tûz el le ni vé del mé re (64–67.  §), az e tör vény vég re -

haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott el té ré sek -
kel az erdõ te le pí té sé re (45–48.  §), az erdõ fel újí tá sá ra
(51–52.  §), a fa ki ter me lés re (70.  §) és az erdõ lá to ga tá sá ra
(91–96.  §) vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell alkalmazni.

Erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló
földterület

13.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban az er dõ gaz dál ko dá si 
te vé keny sé get köz vet le nül szol gá ló föld te rü let:

a) az Adat tár ban egyéb rész let ként nyil ván tar tott
aa) tisz tás,
ab) ko pár,
ac) er dei fa ra ko dó és kész le te zõ hely,
ad) er dé sze ti lé te sít mény hez tar to zó te rü let,
ae) vad föld,
af) er dei víz fo lyás, er dei tó,
ag) er dé sze ti sza po rí tó anyag, ka rá csony fa, dí szí tõ -

gally, vad gyü mölcs és vesszõ ter me lé sét szol gá ló te rü let,
ah) 6 mé ter nél szé le sebb nyi la dék és tûz pász ta;
b) er dõ vel kö rül zárt vagy ke rü le té nek leg alább 75 szá -

za lé kát meg ha la dó mér ték ben er dõ vel ha tá rolt ter mé sze tes 
er dei víz fo lyás és er dei tó;

c) a cser jés;
d) az er dé sze ti ku ta tás cél já ból – nem ze ti vagy kö zös -

sé gi tá mo ga tás igény be vé te lé vel – lé te sült és arra hasz nált, 
er dõ nek nem mi nõ sü lõ fa ál lo mány és an nak te rü le te.

(2) Az er dõ nek az er dõ gaz dál ko dó ké rel mé re
a) köz jó lé ti és ter mé szet vé del mi cél ból tisz tás ként,
b) er dei fa ra ko dó ként és kész le te zõ hely ként,
c) er dé sze ti lé te sít mény hez tar to zó te rü let ként,
d) 6 mé ter nél szé le sebb nyi la dék ként és tûz pász ta ként

fát lan ál la pot ban tar tá sát az e tör vény vég re haj tá sá ra ki -
adott jog sza bály ban fog lal tak sze rint az er dé sze ti ha tó ság
en ge dé lye zi.

(3) Az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get köz vet le nül
szol gá ló föld te rü let re a ká ro sí tók kár oko zá sa el le ni vé de -
lem re (58–59.  §), a ká ros te vé keny sé gek el le ni vé de lem re
(61.  §), az erdõ ta la já nak vé del mé re (62–63.  §), az er dé sze -
ti ter mé kek szál lí tá sá ra (89.  §) és az erdõ lá to ga tá sá ra
(91–96.  §) vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

14.  § Az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get köz vet le nül
szol gá ló föld te rü le tet a kör ze ti er dõ terv ben, ille tõ leg az
Adat tár ban fel kell tün tet ni.

Az erdészeti létesítmény

15.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban er dé sze ti lé te sít -
mény nek mi nõ sül a leg alább rész ben er dõ ben ta lál ha tó
vagy ah hoz csat la ko zó

a) er dé sze ti ma gán út, va la mint an nak mû tár gyai és tar -
to zé kai (a továb biak ban együtt: er dé sze ti ma gán út);
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b) er dõ gaz dál ko dá si vagy köz jó lé ti te vé keny ség gel
össze füg gés ben épí tett és hasz nált kes keny nyom kö zû
vas úti pá lya és an nak tar to zé kai (a továb biak ban együtt:
er dei vas út);

c) az er dõ gaz dál ko dá si, köz jó lé ti vagy ok ta tá si te vé -
keny sé get, így kü lö nö sen az erdõ vé del mét, il let ve az er dei 
ha szon vé te lek gya kor lá sát, az erdõ lá to ga tá sát, az erdõ be -
mu ta tá sát az erdõ ren del te té sét szol gá ló mû tárgy, csa tor -
na, tá ro zó, ke rí tés, er dei épü let és egyéb lé te sít mény.

(2) Er dei épü let, er dei vas út ki vé te lé vel min den er dé -
sze ti lé te sít mény lé te sí té sé hez, bõ ví té sé hez, fel újí tá sá hoz,
hely re ál lí tá sá hoz, kor sze rû sí té sé hez, le bon tá sá hoz, el -
moz dí tá sá hoz, il let ve hasz ná lat ba vé te lé hez, fenn ma ra dá -
sá hoz vagy a ren del te té sé nek meg vál toz ta tá sá hoz az er dé -
sze ti ha tó ság en ge dé lye szükséges.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti en ge dé lye zés so rán az erdõ
igény be vé te lé re vo nat ko zó sza bá lyo kat be kell tar ta ni.

(4) Er dei épü let, er dei vas út ki vé te lé vel az er dõ gaz dál -
ko dá si te vé keny sé get már nem szol gá ló, vagy ren del te tés -
sze rû hasz ná lat ra al kal mat lan ná vált er dé sze ti lé te sít mény
meg szün te té sét az er dé sze ti ha tó ság el ren de li.

(5) Er dé sze ti ma gán út a köz for ga lom szá má ra az er dõ -
gaz dál ko dó egyet ér té sé vel és az er dé sze ti ha tó ság en ge dé -
lyé vel nyit ha tó meg.

Az erdészeti igazgatási és az erdõgazdálkodási egységek
kialakítása

16.  § (1) Az er dõ ket e tör vény alap ján er dõ ter ve zé si kör -
ze tek re (a továb biak ban: kör zet) kell osz ta ni.

(2) A kör ze te ket a fenn tart ha tó er dõ gaz dál ko dás kö ve -
tel mé nye i nek figye lembe véte lével a mi nisz ter ha tá roz za
meg és ren de let ben te szi köz zé.

(3) A kör ze tek a fenn tart ha tó er dõ gaz dál ko dá si te vé -
keny ség ter ve zé sé nek és el len õr zé sé nek egy sé gei.

(4) Az er dé sze ti nyil ván tar tás és a tér be li rend ki ala kí tá -
sa ér de ké ben az er dõt er dõ ta gok ra és er dõ rész le tek re kell
fel osz ta ni.

(5) Az er dõ tag a te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rán be lül az 
erdõ te rü le ti rend jét, kel lõ át te kin té sét, az er dõ gaz dál ko dá -
si te vé keny ség alap egy sé ge i nek tar tós szer ke zet be fog la -
lá sát biz to sí tó te rü le ti egység.

(6) Az er dõ ta gon be lül az er dõ rész let az er dõ gaz dál ko -
dá si te vé keny ség és az er dé sze ti igaz ga tás, nyil ván tar tás
olyan alap egy sé ge, amely ter mé szet ben össze füg gõ és
a raj ta ta lál ha tó er dei élet kö zös ség, va la mint a fenn tart ha tó 
er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség jel lem zõi alap ján egy sé -
ges nek te kint he tõ.

(7) Az er dõ ta got és az er dõ rész le tet a kör ze ti er dõ terv
ké szí té se so rán, il let ve az erdõ te le pí té sé nek en ge dé lye zé -
se kor kell ki je löl ni.

(8) Ter mé szet ben össze füg gõ nek kell te kin te ni azt az
er dõt, ame lyet köz út, vas út, fo lyó vagy más, er dõ nek nem
mi nõ sü lõ te rü let nem sza kít meg.

(9) Az er dõ gaz dál ko dó az er dõ te le pí té si, er dõ fel újí tá si,
er dõ ne ve lé si, fa hasz ná la ti és er dõ vé del mi mun kák meg -
kez dé se elõtt kö te les az er dõ rész let ha tár vo na la i nak tö rés -
pont ja i ra jól lát ha tó és idõt ál ló ha tár je le ket el he lyez ni.

(10) A kör ze ti er dõ ter ve zés te re pi fel vé te le zé si mun ká -
la tai so rán ki ala kí tott, a föld rész let ha tá rá tól el té rõ, ter mé -
szet ben nem azo no sít ha tó er dõ rész let ha tá rok tö rés pont ja it
az er dé sze ti ha tó ság kö te les az e tör vény vég re haj tá sá ra ki -
adott jog sza bály sze rin ti mó don az er dõ gaz dál ko dó val is -
mer tet ni.

Az erdõgazdálkodó és nyilvántartása

17.  § (1) Er dõ gaz dál ko dó az er dé sze ti ha tó ság ál tal ve -
ze tett er dõ gaz dál ko dói nyil ván tar tás ban sze rep lõ tu laj do -
nos vagy jog sze rû hasz ná ló.

(2) Az er dõ gaz dál ko dói nyil ván tar tás az érin tett erdõ és
az er dõ gaz dál ko dás cél ját köz vet le nül szol gá ló, erdõ mû -
ve lé si ágú föld te rü let hasz ná la tá ra vo nat ko zó an be jegy zett 
ada to kat hi te le sen ta nú sít ja.

(3) Az el len ke zõ bi zo nyí tá sig az er dõ gaz dál ko dói nyil -
ván tar tás ba be jegy zett adat ról vé lel mez ni kell, hogy az
a  valóságnak meg fe lel.

(4) Az er dõ gaz dál ko dói nyil ván tar tás ba be jegy zett ada -
tok kal szem ben a bi zo nyí tás azt ter he li, aki az ada tok he -
lyes sé gét,  valósággal egye zõ sé gét vi tat ja.

(5) Az er dõ gaz dál ko dói jo gok és kö te le zett sé gek a nyil -
ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés sel ke let kez nek és a nyil ván -
tar tás ból  való tör lés sel szûn nek meg.

(6) A tu laj do no sok tár sult er dõ gaz dál ko dá si te vé keny -
sé get kö te le sek foly tat ni, ha

a) a föld rész let nek több tu laj do no sa van, vagy
b) az er dõ rész let több föld rész let bõl áll és a föld rész le -

tek kü lön bö zõ sze mé lyek tu laj do ná ban van nak.

(7) Tár sult er dõ gaz dál ko dás ese tén a tu laj do no sok nak
az er dõt egy sze mély hasz ná la tá ba kell ad ni uk.

(8) Er dõ gaz dál ko dó hi á nyá ban az erdõ tu laj do no sa kö -
te les

a) az er dé sze ti ha tó ság fel szó lí tá sát köve tõen az er dõt
ká ro sí tó ha tá sok és a ká ros te vé keny sé gek el le ni vé de ke -
zés rõl, a be kö vet ke zett ká ro sí tá sok ha tá sa i nak fel szá mo lá -
sá ról, az erdõ ta la já nak vé del mé rõl gon dos kod ni,

b) az erdõ szak sze rû fel újí tá sá ról gon dos kod ni,
c) az erdõ õr zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség nek ele get

ten ni.

(9) A tu laj do nos he lyett, a (8) be kez dés sze rin ti kö te le -
zett sé gek tel je sí té sé ért az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy -
zett va gyon ke ze lõi, föld hasz ná la ti, ha szon él ve ze ti, hasz -
ná la ti jog jo go sult ja fe le lõs.
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18.  § (1) Az er dõ gaz dál ko dó, va la mint a hasz ná la tá ban
lévõ erdõ és er dõ gaz dál ko dás cél ját köz vet le nül szol gá ló,
erdõ mû ve lé si ágú föld te rü let ada ta it az er dé sze ti ha tó ság
– ké re lem re – nyil ván tar tás ba ve szi.

(2) Az er dõ gaz dál ko dói nyil ván tar tás ba a (6) be kez dés
sze rin ti adat be jegy zé sé nek (meg vál toz ta tá sá nak vagy tör -
lé sé nek) köz hi te les ha tó sá gi nyil ván tar tás ból tör té nõ adat -
át vé tel, köz ok irat vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat
alap ján van he lye.

(3) Aki szer zõ dés alap ján erdõ, vagy er dõ gaz dál ko dás
cél ját köz vet le nül szol gá ló erdõ mû ve lé si ágú föld te rü let
hasz ná la tá ra jo go sult, kö te les a hasz ná la ti jo got a szer zõ -
dés ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül a szer zõ dés 
be nyúj tá sá val az er dé sze ti ha tó ság hoz nyil ván tar tás ba vé -
tel cél já ból be je len te ni.

(4) Aki tu laj do nos ként vagy nem szer zõ dé sen ala pu ló
jog cí men erdõ vagy er dõ gaz dál ko dás cél ját köz vet le nül
szol gá ló erdõ mû ve lé si ágú föld te rü let hasz ná la tá ra jo go -
sult, kö te les a hasz ná la ti jo got – a hasz ná la ti jog fenn ál lá -
sát iga zo ló ok ira tok be nyúj tá sá val az adott jog cím ke let ke -
zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül – az er dé sze ti ha tó ság hoz
nyil ván tar tás ba vé tel cél já ból be je len te ni.

(5) Az er dõ gaz dál ko dói nyil ván tar tás ada tai or szá go san 
ve ze tet tek, nyil vá no sak, azok ból az e tör vény vég re haj tá -
sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint
– elekt ro ni kus úton is – hi te les vagy nem hi te les, il let ve
tel jes vagy szem le má so lat ad ha tó.

(6) Az er dõ gaz dál ko dói nyil ván tar tás

a) a ter mé sze tes sze mély er dõ gaz dál ko dó ese tén a kö -
vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

aa) csa lá di és utó név, ide ért ve a szü le té si csa lá di és
utó ne vet,

ab) szü le té si hely, idõ,

ac) any ja neve,

ad) ál lan dó lak hely,

ae) adó azo no sí tó jel vagy adó szám,

af) a me zõ gaz da sá gi vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv
ál tal ki adott re giszt rá ci ós szám,

ag) er dõ gaz dál ko dói kód,

ah) le ve le zé si cím;

b) jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve -
zet er dõ gaz dál ko dó ese tén a kö vet ke zõ ada to kat tar tal -
maz za:

ba) szer ve zet meg ne ve zé se,

bb) szék hely,

bc) kép vi se lõ neve,

bd) gaz dál ko dó szer ve zet föld hasz ná ló ese tén a sta tisz -
ti kai szám jel,

be) adó szám,

bf) a me zõ gaz da sá gi vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv
ál tal ki adott re giszt rá ci ós szám,

bg) er dõ gaz dál ko dói kód;

c) a hasz nált er dõ re vagy er dõ gaz dál ko dás cél ját köz -
vet le nül szol gá ló, erdõ mû ve lé si ágú föld te rü let re vo nat -
ko zó kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

ca) a te le pü lés neve,
cb) a föld rész let fek vé sé nek (bel te rü let, kül te rü let)

meg je lö lé se,
cc) a föld rész let hely raj zi szá ma,
cd) az al rész let,
ce) a föld te rü let er dé sze ti azo no sí tó ja,
cf) a hasz nált te rü let nagy sá ga,
cg) a hasz ná lat jog cí me,
ch) a nyil ván tar tás ba vé tel idõ pont ja,
ci) a hasz ná lat idõ tar ta ma;
d) a jo go sult er dé sze ti szak sze mély zet re vo nat ko zó an

a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:
da) csa lá di és utó név,
db) nyil ván tar tá si kód;
e) az er dé sze ti szak sze mély zet re vo nat ko zó an a kö vet -

ke zõ ada to kat tar tal maz za:
ea) csa lá di és utó név,
eb) nyil ván tar tá si kód.

Erdõ vagy erdõgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló
földterület használatának általános szabályai

19.  § (1) Erdõ vagy er dõ gaz dál ko dás cél ját köz vet le nül
szol gá ló föld te rü let hasz ná la tá ra kö tött meg ál la po dást
írás ba kell fog lal ni.

(2) A szer zõ dés ben – jog cím tõl füg get le nül – fel kell
tün tet ni

a) az er dõ gaz dál ko dó 18.  § (6) be kez dés aa)–ad) vagy
(6) be kez dés ba)–be) pont ja sze rin ti ada ta it,

b) a 18.  § (6) be kez dés c) pont ja sze rin ti ada to kat,
c) a fel újí tá si biz to sí ték (ha van) nyúj tá sá nak mód ját.

(3) A 40.  § (3) be kez dés sze rin ti ké re lem be nyúj tá sá hoz
a tu laj do nos, kö zös tu laj don ese té ben a tu laj do nos tár sak
tu laj do ni há nyad alap ján szá mí tott 2/3 ré szé nek írás be li
hoz zá já ru ló nyi lat ko za ta szük sé ges.

Erdõgazdálkodási haszonbérlet

20.  § (1) Er dõ gaz dál ko dá si ha szon bér le ti szer zõ dést
a fe lek erdõ vagy er dõ gaz dál ko dás cél ját köz vet le nül szol -
gá ló föld te rü let ha szon bér be adá sá ra köt het nek.

(2) Er dõ gaz dál ko dá si ha szon bér let re, ha e tör vény el té -
rõ en nem ren del ke zik, a Pol gá ri Tör vény könyv és a ter mõ -
föld rõl  szóló tör vény ha szon bér let re vo nat ko zó sza bá lya it
kell al kal maz ni.

(3) A szer zõ dés nek tar tal maz nia kell a ha szon bér-fi ze -
té sé nek mód ját, a ha szon bér fi ze té si idõ szak meghatáro -
zását.
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(4) Kö zös tu laj don ese té ben erdõ vagy er dõ gaz dál ko dás 
cél ját köz vet le nül szol gá ló föld te rü let ha szon bér be adá sá -
hoz a tu laj do nos tár sak tu laj do ni há nyad alap ján szá mí tott
szó több ség gel ho zott ha tá ro za ta szük sé ges.

(5) A fe lek a ha szon bér meg fi ze té sét a fa hasz ná lat idõ -
pont já hoz is köt he tik.

A ha szon bér be adó azon na li ha tállyal fel mond hat ja
a ha szon bér le ti szer zõ dést, ha a ha szon bér lõ

a) olyan gaz dál ko dást foly tat, amely sú lyo san ve szé -
lyez te ti az erdõ fenn ma ra dá sát, a fenn tart ha tó er dõ gaz dál -
ko dást;

b) az er dõ fel újí tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get;
c) ha szon vé te li jo go sult sá gát az er dé sze ti ha tó ság jog -

erõ sen kor lá toz ta.

Az Országos Erdõ Tanács

21.  § (1) A mi nisz ter a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó,
az erdõ vé del mét és a fenn tart ha tó er dõ gaz dál ko dást érin tõ 
kér dé sek meg tár gya lá sá hoz az er dõ gaz dál ko dás szé les
körû tár sa dal mi és tu do má nyos, szak mai meg ala po zá sa,
va la mint az er dõ höz fû zõ dõ ér de kek köz ti össz hang meg -
te rem té se ér de ké ben – leg fel jebb 16 tagú – vé le mé nye zõ,
ja vas lat te võ te vé keny sé get el lá tó Or szá gos Erdõ Ta ná csot
(a továb biak ban: Ta nács) hoz lét re.

(2) A Ta nács te vé keny sé gé vel elõ se gí ti az er dõ höz fû -
zõ dõ köz ér dek és az er dõ gaz dál ko dói ér de kelt ség kö zöt ti
össz hang meg te rem té sét.

(3) A Ta nács vé le ményt nyil vá nít
a) az erdõ vé del mét és a fenn tart ha tó er dõ gaz dál ko dást

érin tõ jog sza bály ter ve ze tek rõl;
b) az er dõ gaz dál ko dás gaz da sá gi, sza bá lyo zá si, va la -

mint hosszú táv ra  szóló fej lesz té si irány el ve i rõl;
c) az er dõk va gyon ke ze lé sé vel össze füg gõ egyes kér -

dé sek rõl.

(4) A Ta nács ja vas la tot te het az er dõk vé del mé vel, gya -
ra pí tá sá val, a fenn tart ha tó gaz dál ko dás sal kap cso la tos tu -
do má nyos ku ta tá sok kal, az er dé sze ti kép zés sel, to váb bá az 
er dõk vé del mé vel, fenn tar tá sá val és ke ze lé sé vel, va la mint
az ezek re vo nat ko zó pénz ügyi for rá sok fel hasz ná lá sá val
kap cso lat ban.

(5) A Ta nács az erdõ vé del me, va la mint a tár sa da lom és
az er dé szet vi szo nyá nak ja ví tá sa ér de ké ben mun ká já ról tá -
jé koz tat ja a köz vé le ményt. En nek ke re té ben ja vas la to kat
tesz a ha tás kör rel ren del ke zõ kor mány za ti szer vek és ci vil
ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek ré szé re az er dõ vel és er dé -
szet tel kap cso la tos kom mu ni ká ci ó ra.

(6) A Ta nács ban egyen lõ arány ban vesz nek részt
a) az er dõk ügyé ben fel adat kör rel ren del ke zõ kor -

mány za ti szer vek,
b) az er dõ tu laj do no sok, er dõ gaz dál ko dók ér dek kép vi -

se le ti szer vei, er dé sze ti ci vil szer ve ze tek,

c) az er dõk ügyé vel fog lal ko zó tu do má nyos in téz mé -
nyek,

d) az er dõk ügyé vel alap sza bá lyuk sze rint fog lal ko zó
kör nye zet- és ter mé szet vé dõ, ter mé szet já ró, tu risz ti kai, is -
me ret ter jesz tõ ci vil szer ve ze tek kép vi se lõi.

(7) A Ta nács tag ja it a de le gá ló szer ve ze tek és in téz mé -
nyek ja vas la tai alap ján a mi nisz ter kéri fel.

(8) A Ta nács ja vas la ta alap ján a mi nisz ter min den év ben 
köz le mény ben ha tá roz za meg az Er dõk He tét, amely nek
ren dez vé nyei azt a célt szol gál ják, hogy az or szág la kos sá -
ga tá jé koz ta tást kap jon az er dõk ál la po tá ról, az er dõ gaz -
dál ko dá si te vé keny ség hely ze té rõl, a Nem ze ti Er dõ prog -
ram vég re haj tá sá ról.

(9) A mi nisz ter éven ként tá jé koz ta tót tesz köz zé az or -
szág er dõ ál lo má nyá nak hely ze té rõl, ál la po tá ról.

II. Fejezet

AZ ERDÕ RENDELTETÉSE ÉS AZ ÜZEMMÓD

Az erdõ rendeltetése

22.  § (1) Az er dõ gaz dál ko dás hosszú távú cél ját az el -
sõd le ges ren del te tés adja meg, me lyet er dõ rész let ként kell
meg ha tá roz ni.

(2) Az erdõ el sõd le ges ren del te té se mel lett to váb bi ren -
del te té sek ha tá roz ha tók meg, me lye ket az er dõ gaz dál ko -
dá si te vé keny ség so rán az el sõd le ges ren del te tés mel lett
figye lembe kell ven ni.

(3) Az erdõ ren del te té se
a) a 24.  § (2) be kez dés sze rin ti vé del mi,
b) 25.  § sze rin ti köz jó lé ti,
c) 26.  § sze rin ti gaz da sá gi

le het.

(4) Az erdõ vé del mi és köz jó lé ti ren del te té se it az er dei
élet kö zös ség adott sá gai, va la mint a köz ér de kû cé lok
együt tes figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.

23.  § Új erdõ te le pí té se kor, az er dõ te le pí tõ ja vas la tá nak
figye lembe véte lével – vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ
erdõ el sõd le ges ren del te té se meg ha tá ro zá sá nak ki vé te lé -
vel – az er dõ te le pí té si-ki vi te le zé si terv jó vá ha gyá sa kor az
er dé sze ti ha tó ság ál la pít ja meg az erdõ ren del te té sét, il let -
ve ren del te té se it.

24.  § (1) A ter mé szet- és kör nye zet vé del mi, va la mint
egyéb vé del mi szem pon tok meg valósítása ér de ké ben vé -
del mi ren del te té sû az erdõ, amely kü lön le ges ke ze lést igé -
nyel, és ahol az er dõ gaz dál ko dás gaz da sá gi funk ci ó ja nem, 
vagy csak kor lá to zott mér ték ben ér vé nye sül.

(2) Vé del mi ren del te té sek az aláb bi ak:
a) ter mé szet vé del mi: a vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ

erdõ;
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b) ta laj vé del mi: a me re dek hegy ol da lon, a se kély ter -
mõ ta la jon, az ero dált te rü le te ken levõ, va la mint a víz és
a szél ká ros ha tá sá nak ki tett ta la jok vé del mét szol gá ló
erdõ;

c) me zõ vé dõ: a szom szé dos me zõ gaz da sá gi te rü let vé -
del mét szol gá ló erdõ;

d) hon vé del mi: a Ma gyar Hon véd ség nek a hon vé de -
lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zott fel ada ta i nak el lá tá sát szol gá ló erdõ;

e) ha tár ren dé sze ti-nem zet biz ton sá gi: a ha tár ren dé sze ti
és nem zet biz ton sá gi ér de ke ket szol gá ló erdõ;

f) víz vé del mi: a ta laj víz ház tar tá sát sza bá lyo zó, a for rá -
sok víz bõ sé gét és tisz ta sá gát, a víz tá ro zók nál és egyéb víz -
nye rõ he lyek nél a víz tisz ta sá gát, va la mint a víz bá zi sok vé -
del mét biz to sí tó erdõ;

g) part vé del mi: az ár víz vé del mi töl tés hul lám ve rés és
jég el le ni vé del mét szol gá ló erdõ, a csa tor na, a fo lyó, a tó
és holt ág part sza ka sza it védõ erdõ;

h) víz gaz dál ko dá si: az ár ví zi le fo lyá si sáv ban az ár hul -
lá mok biz ton sá gos le ve ze té sét biz to sí tó erdõ;

i) te le pü lés vé del mi: a te le pü lé si te rü le tet védõ, va la -
mint bel te rü le ti erdõ;

j) táj kép vé del mi: a ter mé sze ti táj szép sé gé nek meg õr -
zé sét vagy a táj ban tör tént ká ros be avat ko zás ta ka rá sát
szol gá ló erdõ;

k) mû tárgy vé del mi: az utak és mû tár gya ik, a vo na las
vízi lé te sít mé nyek, a vas utak és tar to zé ka ik vé del mét, ta -
ka rá sát, a köz le ke dés biz ton sá gát szol gá ló, a kör nye ze ti
ter he lést csök ken tõ erdõ;

l) er dé sze ti gén re zer vá tum: az er dé sze ti sza po rí tó -
anyag-gaz dál ko dás bi o ló gi ai alap ja i nak meg õr zé sét szol -
gá ló erdõ;

m) örök ség vé del mi: a tör té nel mi em lék hely te rü le tén
levõ, il let ve a kul tu rá lis örök ség vé del mét szol gá ló erdõ;

n) bá nyá sza ti: a bá nyák biz ton sá gi öve ze té ben lévõ,
bá nya sza ka dá sos, föld om lá sos, föld csu szam lá sos, ve szé -
lyez te tett te rü le ten lévõ erdõ;

o) Na tu ra 2000: a Na tu ra 2000 te rü le te ken lévõ erdõ;

p) er dé sze ti ar bo ré tum: olyan élõ fa gyûj te mény, amely
nem tar to zik az ar bo ré tu mo kat meg ha tá ro zó, az e tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ha tá lya alá.

(3) A vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ erdõ ter mé szet vé -
del mi el sõd le ges ren del te té sû, amely ren del te tés a vé dett -
ség fenn ál lá sa alatt nem vál toz tat ha tó meg.

(4) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ erdõ ese té ben
a 26.  § sze rin ti ren del te té sek to váb bi ren del te tés ként nem
ad ha tó ak.

(5) A nem vé dett Na tu ra 2000 er dõk ese té ben a kör ze ti
er dõ terv ké szí té se és az er dõ ter vek el fo ga dá sa ese tén ke rül 
meg ál la pí tás ra az adott er dõ rész let ter mé szet be ni ál la po ta
és a konk rét kö zös sé gi cé lok is me re té ben, hogy a Na tu ra
2000 erdõ a meg lé võ el sõd le ges ren del te tés mel lett to váb -
bi, vagy el sõd le ges ren del te tés ként ke rül meg ha tá ro zás ra.

25.  § Köz jó lé ti ren del te té sek az aláb bi ak:
a) gyógy er dõ: a gyógy in té zet te rü le tén, va la mint an nak 

kör nye ze té ben levõ erdõ;
b) park er dõ: a sport, tu risz ti ka és üdü lés cél já ra ki je lölt 

erdõ;
c) tan er dõ: ok ta tá si te vé keny ség cél ját szol gá ló erdõ;
d) kí sér le ti: az er dé sze ti ku ta tás, kí sér let cél já ra ki je lölt 

erdõ;
e) va das park: az er dõ ben a kü lön jog sza bály ren del ke -

zé sei sze rint ki ala kí tott és el ke rí tett te rü let.

26.  § Gaz da sá gi ren del te té sek az aláb bi ak:
a) fa anyag ter me lõ: a fa anyag ter me lést szol gá ló erdõ;
b) sza po rí tó anyag-ter me lõ: a sza po rí tó anyag-ter me lést 

szol gá ló erdõ;
c) va das kert: az in ten zív vad gaz dál ko dás ra ki je lölt be -

ke rí tett erdõ;
d) föld alat ti gom ba ter me lõ: föld alat ti gom ba ter me lé -

sét szol gá ló erdõ.

Az erdõ rendeltetésének megváltoztatása

27.  § (1) Az erdõ ren del te té sé nek, il let ve ren del te té se i -
nek meg vál toz ta tá sát az er dõ gaz dál ko dó ké rel mé re az er -
dé sze ti ha tó ság en ge dé lyez he ti, mely hez a tu laj do nos, il -
let ve kö zös tu laj don ese tén a tu laj do nos tár sak tu laj do ni
há nyad alap ján szá mí tott 2/3 ré szé nek hoz zá já ru lá sa szük -
sé ges.

(2) Az erdõ ren del te té sé nek köz ér dek bõl tör té nõ meg -
vál toz ta tá sát fel adat- és ha tás kö rén be lül kez de mé nyez he ti

a) a mi nisz ter,
b) a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter,
c) a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter,
d) az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter,
e) az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter,
f) a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter,
g) a ha tár ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter,
h) a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter,
i) a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter,
j) az érin tett te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je,
k) a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter,
l) a bá nyá sza ti ügye kért fe le lõs mi nisz ter.

28.  § (1) Ha az erdõ ren del te té sé nek a meg ha tá ro zá sá ra,
ille tõ leg meg vál toz ta tá sá ra köz ér dek bõl ke rül sor, az er dõ -
gaz dál ko dó az eb bõl ere dõ ká rá nak és több let költ sé gé nek
meg té rí té sé re jo go sult. A kár és a több let költ ség meg té rí -
té sé rõl a kez de mé nye zõ szerv a ren del te tés fenn ál lá sa alatt 
kö te les fo lya ma to san gon dos kod ni.

(2) A kez de mé nye zõ kö te les a kár és a több let költ ség
ele me i rõl, mér té ké rõl, meg fi ze té sé nek mód já ról az er dõ -
gaz dál ko dó val meg ál la pod ni és a meg ál la po dást a kez de -
mé nye zés kor az er dé sze ti ha tó ság szá má ra be mu tat ni.
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Az üzemmód

29.  § (1) Az üzem mód meg ha tá roz za az al kal maz ha tó
er dõ fel újí tá si el já rá so kat és a fa ki ter me lés mód ját.

(2) Az üzem mód le het:
a) vá gá sos: az er dõ ben a vég hasz ná la tok rend sze res

cik li kus ság gal kö ve tik egy mást;

b) szá la ló: fel újí tá si kö te le zett sé get ke let kez te tõ vég -
hasz ná la ti fa ki ter me lés nem tör té nik, a fa ál lo mány fa kész -
le te a szál al ási terv ben fog lal tak nak meg fele lõen ala kul, és 
a fa ál lo mány össze té te le, kor- és tér be li szer ke ze te vál to -
za tos, és ez zel a fo lya ma tos er dõ bo rí tást szol gál ja;

c) át ala kí tó: a fõ szak mai cél a vá gá sos üzem mód ról
a szá la ló üzem mód ra  való át té rés, ezért min den er dõ mû ve -
lé si te vé keny ség nek és fa ki ter me lé si mód nak az át ala kí -
tást, a fo lya ma tos er dõ bo rí tás ra  való át ál lást kell szol gál -
nia;

d) fa anyag ter me lést nem szol gá ló: az er dõ ben fa ki ter -
me lés leg fel jebb kí sér le ti, er dõ vé del mi vagy er dõ fel újí tá si
cél lal foly tat ha tó, mi vel ott a ter mé sze ti fo lya ma tok sza -
bad ér vé nye sü lé se a cél, ami a fo lya ma tos er dõ bo rí tást
szol gál ja.

(3) Új erdõ te le pí té sé nél az üzem mó dot – az er dõ te le pí -
tõ nek a tu laj do nos, il let ve kö zös tu laj don ese tén a tu laj do -
nos tár sak tu laj do ni há nyad alap ján szá mí tott 2/3 ré szé nek
hoz zá já ru lá sá val tett ja vas la tá nak is me re té ben – a fa ál lo -
mány vár ha tó szer ke ze te, fa faj-össze té te le és a ter mõ he lyi
vi szo nyok alap ján er dõ rész le ten ként az er dé sze ti ha tó ság
ál la pít ja meg az er dõ te le pí té si-ki vi te le zé si terv jó vá ha gyá -
sa kor.

(4) Az ön er dõ sü lés az en ge dély nél kül vagy az en ge -
dély tõl el té rõ en te le pí tett, de fenn ma ra dás ra en ge dé lye zett 
erdõ üzem mód ját a tu laj do nos ja vas la tá nak is me re té ben az 
er dé sze ti ha tó ság ál la pít ja meg.

(5) Az erdõ üzem mód já nak meg vál toz ta tá sát az er dõ -
gaz dál ko dó nak a tu laj do nos, il let ve kö zös tu laj don ese tén
a tu laj do nos tár sak tu laj do ni há nyad alap ján szá mí tott
2/3 ré szé nek hoz zá já ru lá sá val be nyúj tott ké rel mé re az er -
dé sze ti ha tó ság en ge dé lye zi.

(6) Az üzem mód mó do sí tá sa kor az er dé sze ti ha tó ság -
nak mér le gel nie kell az er dei élet kö zös ség ben, il let ve köz -
vet len kör nye ze té ben az üzem mód vál tás ha tá sát. Az
üzem mód meg vál toz ta tá sát az er dõ gaz dál ko dó az e tör -
vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban fog lal tak sze -
rint ké rel mez he ti.

(7) Az át ala kí tó és szá la ló üzem mód ban ke zelt er dõk re
az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály sze rint át -
ala kí tá si vagy szál al ási ter vet kell ké szí te ni, me lyet az er -
dé sze ti ha tó ság ha tá ro zat ban hagy jóvá.

III. Fejezet

AZ ERDÕGAZDÁLKODÁS TERVSZERÛSÉGE 
ÉS ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZERE

Az erdõgazdálkodás tervszerûsége

30.  § (1) Az er dõ va gyon vé del mét, a fenn tart ha tó er dõ -
gaz dál ko dá si te vé keny ség terv sze rû sé gét az ál lam

a) a kör ze ti er dõ gaz dál ko dá si és ter ve zé si sza bá lyok ról 
 szóló mi nisz te ri ren de let ki adá sá val (a továb biak ban: er -
dõ terv ren de let),

b) a hosszú táv ra – leg alább tíz évre –  szóló kör ze ti er -
dõ terv ké szí té sé vel (a továb biak ban: kör ze ti er dõ terv),

c) az Adat tár mû köd te té sé vel és az ab ban fog lalt egyes
ada tok kö te le zõ fel hasz ná lá sá val, va la mint

d) az er dõ terv vel és az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség
be je len té si-en ge dé lye zé si rend sze ré vel biz to sít ja.

(2) E tör vény ben, va la mint a kü lön jog sza bá lyok ban
fog lal tak alap ján a mi nisz ter a ter mé szet vé de le mért fe le lõs 
mi nisz ter rel egyet ér tés ben kö te les gon dos kod ni a kör ze ti
er dõ terv és a kör ze ti vad gaz dál ko dá si terv össz hang já nak
meg te rem té sé rõl.

A körzeti erdõgazdálkodás

31.  § (1) Az egyes kör ze tek re vo nat ko zó ter ve zé si alap -
el ve ket, az er dei ha szon vé te lek le het sé ges fel sõ ha tá rát je -
len tõ ke ret szá mo kat, a kör zet ben ter ve zett er dõ szer ke -
zet-át ala kí tá sok üte mét és mér té két, a kör zet re jel lem zõ ál -
ta lá nos elõ írásokat, va la mint az ál la mi tu laj don ban lévõ és
a nem gaz da sá gi ren del te té sû er dõk re vo nat ko zó sza bá lyo -
kat a mi nisz ter az er dõ terv ren de let ben ál la pít ja meg.

(2) Az er dõ terv ren de let elõ írásai az elõ zõ er dõ ter vi idõ -
szak er dõ gaz dál ko dá sá nak ha tó sá gi ér té ke lé sén, az Adat -
tár ada tai alap ján a kör zet re vo nat ko zó át fo gó ho zam vizs -
gá la ton, és a kör zet te rü le té re vo nat ko zó ter mé szet vé del mi 
ke ze lé si és egyéb ter vek elõ írásain ala pul nak.

32.  § (1) Az er dõ terv ren de let ben fog lalt ter ve zé si alap -
el vek re és elõ írásokra vo nat ko zó ja vas la tot az er dé sze ti
ha tó ság ál lít ja össze. A ja vas lat kö te le zõ tar tal mi ele mei
kü lö nö sen az er dei ha szon vé te lek fel sõ ha tá rá nak ke ret -
szá mai a vég hasz ná la ti mó dok sze rint még ter vez he tõ leg -
na gyobb te rü let, az elõ hasz ná la tok mér té ke; vé dett ter mé -
sze ti te rü let ese té ben az er dõ szer ke zet-át ala kí tás üte me és
mér té ke, az egyes fa ál lo mány tí pus-cso por tok vá gás érett -
sé gi sza ka szai, va la mint a ve ge tá ci ós idõ szak ra vo nat ko zó
elõ írások.

(2) A kör zet sze rint ille té kes er dé sze ti ha tó ság a ja vas lat 
ki dol go zá sa so rán az érin tett er dõ gaz dál ko dók, a ha tás kör -
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rel és ille té kességgel ren del ke zõ, az e tör vény vég re haj tá -
sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tó sá gok (e §
al kal ma zá sá ban a továb biak ban: ha tó sá gok), a vé dett ter -
mé sze ti te rü le tek ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs
szerv, a kör zet te rü le tén ta lál ha tó he lyi ön kor mány za tok,
az er dé sze ti vagy ter mé szet vé del mi cél ra ala kult ci vil szer -
ve ze tek be vo ná sá val egyez te tõ tár gya lást tart.

(3) Az egyez te tõ tár gya lás ról az érin tett er dõ gaz dál ko -
dó kat, ha tó sá go kat, a vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé -
szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szer vet, ön kor mány za to -
kat ér te sí te ni kell, to váb bá an nak tár gyá ról, idõ pont já ról és 
hely szí né rõl hir det mé nyi úton is tá jé koz ta tást kell adni az
érin tett ön kor mány za tok hir de tõ táb lá ján.

(4) Az egyez te tõ tár gya lá son részt ve võk er dei élet kö -
zös ség gel, an nak fenn tart ha tó hasz ná la tá val, vé del mé vel
kap cso la tos ja vas la ta it, amennyi ben nem üt köz nek jog sza -
bály ba, to váb bá nem aka dá lyoz zák a fenn tart ha tó er dõ gaz -
dál ko dást, az er dé sze ti ha tó ság be épí ti a ja vas lat ba.

(5) Az er dé sze ti ha tó ság a ja vas la tot fel ter jesz ti a mi -
nisz ter nek.

(6) A fel ter jesz tés nek tar tal maz nia kell az egyez te té sek
té nyét, idõ pont ját, az egyez te tés el le né re fenn ma radt vé le -
mény el té rést, a kép vi selt ál lás pon to kat és azok in do ka it.

A körzeti erdõterv

33.  § (1) A kör ze ti er dõ terv az er dõ terv ren de let ben
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött és sza bá lyok sze rint az erdõ
ren del te té sé nek be töl té sét, fo lya ma tos fenn tar tá sát, szol -
gál ta tá sa i nak, ha szon vé te le i nek, ho za dé ká nak biz to sí tá -
sát, az er dõ höz fû zõ dõ köz ér dek ér vé nye sü lé sét szol gá ló
adat ál lo mány, és gaz dál ko dá si ja vas la to kat tar tal ma zó
irány mu ta tás, amely a fenn tart ha tó er dõ gaz dál ko dás fel té -
te le it a köz ér dek nek leg in kább meg fe le lõ mó don
biztosítja.

(2) A kör ze ti er dõ terv tar tal maz za az adott kör zet re vo -
nat ko zó an

a) a ter ve zés alá vont te rü le tek in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mát és te rü le tét,

b) az er dõ ta gok, az er dõ- és egyéb rész le tek er dõ gaz da -
sá gi azo no sí tó ját, te rü le tét, ren del te té se it és üzem mód ját,

c) az er dõ rész le tek ter mõ he lyi vi szo nya i nak és az er dõ -
ál lo má nyok jel lem zõ ada ta i nak le írá sát,

d) er dõ rész le ten ként a 7.  § (1) be kez dés sze rin ti ter mé -
szet es sé gi ál la po tot,

e) er dõ rész le ten ként az erdõ ren del te té sé nek vagy ren -
del te té se i nek és üzem mód já nak meg fele lõen ja va solt er -
dõ fel újí tá si fel ada to kat,

f) er dõ rész le ten ként az er dei ha szon vé te lek ja va solt
mér té két, gya kor lá sá nak mód ját,

g) az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség gel össze füg gõ át -
fo gó ada to kat, va la mint azok elem zé sét,

h) az er dé sze ti nyil ván tar tá si tér ké pe ket,

i) a vé dett ter mé sze ti te rü le ten a vé de lem hez, il let ve
a Na tu ra 2000 te rü le te ken a kö zös sé gi és ki emelt je len tõ -
sé gû élõ he lyek és fa jok ked ve zõ ter mé szet vé del mi hely ze -
té nek meg õr zé sé hez szük sé ges ja vas la to kat.

34.  § (1) A kör ze ti er dõ ter vet az er dé sze ti ha tó ság ké szí -
ti el.

(2) A kör ze ti er dõ terv ké szí té se so rán

a) az er dõ fel újí tá si fel ada tok meg ha tá ro zá sá nál elõny -
ben kell ré sze sí te ni a ter mé sze tes és ter mé szet sze rû er dõk
meg õr zé sét és fenn tar tá sát;

b) az er dõ ne ve lé si fel ada tok meg ha tá ro zá sá nál gon -
dos kod ni kell a ter mé sze tes elegy fa jok meg õr zé sé rõl;

c) az al kal mas ter mõ he lye ken – kü lö nö sen a vé del mi és 
köz jó lé ti ren del te té sû er dõk ben – fel kell hív ni az er dõ gaz -
dál ko dó fi gyel mét a fo lya ma tos er dõ bo rí tást biz to sí tó, szá -
la ló, il let ve át ala kí tó üzem mód al kal ma zá sá nak le he tõ sé -
gé re.

35.  § (1) A kör ze ti er dõ ter ve zés meg kez dé sé nek idõ -
pont já ról, le fo lyá sá ról az érin tett er dõ gaz dál ko dó kat, az
e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ha tó sá go kat (e § al kal ma zá sá ban a továb biak ban:
ha tó sá gok), a vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet vé del mi 
ke ze lé sé ért fe le lõs szer vet, a kör zet te rü le tén ta lál ha tó he -
lyi ön kor mány za to kat ér te sí te ni kell, és ar ról hir det mé nyi
úton is tá jé koz ta tást kell adni.

(2) Az érin tett er dõ gaz dál ko dók, ha tó sá gok, a vé dett
ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs
szerv, a kör zet te rü le tén ta lál ha tó he lyi ön kor mány za tok,
az er dé sze ti vagy ter mé szet vé del mi cél ra ala kult ci vil szer -
ve ze tek a kör ze ti er dõ ter ve zés meg kez dé sé tõl szá mí tott
45 na pig az er dõ gaz dál ko dás sal kap cso la tos írá sos ja vas -
la to kat tehetnek.

(3) A te re pi fel vé te le zést köve tõen az er dé sze ti ha tó ság
er dõ rész let szin tû tár gya lást tart, ame lyen az er dõ gaz dál -
ko dó, az érin tett ha tó sá gok, a vé dett ter mé sze ti te rü le tek
ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv ve het részt.

(4) Az er dõ rész let szin tû tár gya lá sok le zá rá sát köve tõen 
a kör zet egé szé re vagy an nak egy ré szé re vo nat ko zó an az
er dé sze ti ha tó ság a (2) be kez dés sze rin ti ja vas la tot be nyúj -
tók, va la mint a la kos ság be vo ná sá val egyez te tõ tár gya lást
tart. Az er dé sze ti ha tó ság az egyez te tõ tár gya lá son tá jé -
koz ta tást ad a kör zet vagy kör zet rész ter mé szet be ni ál la po -
tá ról, a kö vet ke zõ idõ szak er dõ gaz dál ko dá si le he tõ sé ge i -
rõl és kor lá ta i ról, va la mint meg hall gat ja és mér le ge li az
ez zel kap cso lat ban el hang zott ész re vé te le ket, vélemé -
nyeket.

(5) A kör ze ti er dõ ter ve zés be fe je zé se kor az er dé sze ti
ha tó ság záró tár gya lást tart. A záró tár gya lás ról az érin tett
er dõ gaz dál ko dó kat, ha tó sá go kat, a kör zet te rü le tén ta lál -
ha tó he lyi ön kor mány za to kat, a vé dett ter mé sze ti te rü le tek 
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ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szer vet ér te sí te ni
kell.

36.  § (1) Az er dõ gaz dál ko dás fenn tart ha tó sá gá nak fo -
lya ma tos biz to sí tá sa ér de ké ben az er dé sze ti ha tó ság a kör -
ze ti er dõ terv ké szí té se kor az adott kör zet re vo nat ko zó ho -
zam vizs gá la tot végez.

(2) A kör ze ti er dõ terv ké szí té se kor vég zett ho zam vizs -
gá lat ered mé nyé tõl füg gõ en az e tör vény vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben az er dé sze ti
ha tó ság a fa hasz ná la ti le he tõ sé gek kor lá to zá sát – el sõ sor -
ban az ál la mi te rü le te ken – ren del he ti el.

Közjóléti erdõtervezés és nyilvántartás

37.  § (1) Er dõ ben és er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get
köz vet le nül szol gá ló föld te rü le ten el he lye zett köz jó lé ti lé -
te sít mé nyek rõl az er dé sze ti ha tó ság nyil ván tar tást ve zet.

(2) Az er dõk és az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get köz -
vet le nül szol gá ló föld te rü le tek köz jó lé ti funk ci ó já nak fej -
lesz té se és össze han go lá sa ér de ké ben er dõ ter ve zé si kör ze -
ten ként köz jó lé ti fej lesz té si ter vet kell ké szí te ni.

Az Országos Erdõállomány Adattár

38.  § (1) Az er dõk nyil ván tar tá sa, az er dõ gaz dál ko dás
ki szá mít ha tó mû kö dé se és or szá gos szin tû sza bá lyo zá sa
ér de ké ben a mi nisz ter Adat tá rat mû köd tet.

(2) Az Adat tár az aláb bi ada to kat tar tal maz za:
a) az er dõ gaz dál ko dó er dõ gaz dál ko dói kód ját;
b) az er dõ gaz dál ko dás so rán be tar tan dó, az er dé sze ti

ha tó ság ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott
ba) ál ta lá nos,
bb) az át ala kí tó és szá la ló üzem mód ban lévõ er dõk át -

ala kí tá si vagy szál al ási ter ve i ben fog lalt, va la mint
bc) a vé dett ter mé sze ti és a Na tu ra 2000 te rü le te ken

lévõ er dõk ben al kal ma zan dó kü lö nös elõ írásokat;
c) a 33.  § (2) be kez dé se sze rin ti, a kör ze ti er dõ terv ben

meg ál la pí tott ada to kat;
d) a jó vá ha gyott er dõ te le pí té si-ki vi te le zé si ter vek ada -

ta it;
e) a 41.  § sze rint be je len tett egyes er dõ gaz dál ko dá si te -

vé keny sé gek ada ta it;
f) az er dõ ben el vég zett egyes er dõ gaz dál ko dá si te vé -

keny sé gek ada ta it;
g) az erdõ fa ál lo má nyá nak mennyi sé gé ben és mi nõ sé -

gé ben be kö vet ke zett vál to zá so kat;
h) az er dé sze ti és köz jó lé ti lé te sít mé nyek ada ta it.

(3) Az Adat tár ban er dõ ként kell nyil ván tar ta ni:
a) az e tör vény ha tály ba lé pé se kor az Adat tár ban er dõ -

ként nyil ván tar tott te rü le tet,
b) az in gat lan-nyil ván tar tás ban erdõ mû ve lé si ág ban

nyil ván tar tott te rü le tet,

c) a 6.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti fa ál lo mányt,
d) az idõ le ge sen igény be vett erdõ te rü le tét,
e) a 6 mé ter nél ki sebb át la gos szé les sé gû nyi la dé kot és

tûz pász tát.

39.  § (1) Az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség gel össze -
füg gõ ter ve zés, irá nyí tás, el len õr zés és tá jé koz ta tás az
Adat tár ada ta i nak fel hasz ná lá sá val tör té nik.

(2) Az Adat tár ada tai or szá go san ve ze tet tek és nyil vá -
no sak, és azok ból az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog -
sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint – elekt ro ni kus úton
is – tel jes vagy szem le má so lat ad ha tó.

(3) A vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet vé del mi ke -
ze lé sé ért fe le lõs szerv ré szé re, a mû kö dé si te rü le tü kön fek -
võ vé dett és Na tu ra 2000 te rü le tek Adat tár ban sze rep lõ
ada ta i hoz tör té nõ elekt ro ni kus hoz zá fé rést az e tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban fog lal tak sze rint biz -
to sí ta ni kell.

Az erdõterv

40.  § (1) A kör ze ti er dõ terv alap ján az er dõ gaz dál ko dó
jo ga it és kö te le zett sé ge it az er dé sze ti ha tó ság er dõ terv ha -
tá ro zat ban (a továb biak ban: er dõ terv), hi va tal ból ál la pít ja
meg.

(2) Amennyi ben az erdõ ren del te té sé ben, ál la po tá ban
be kö vet ke zett, a kör ze ti er dõ terv el ké szí té se kor elõ re nem
lá tott vál to zás ezt in do kol ja, az er dé sze ti ha tó ság a tu do -
más szer zést köve tõen hi va tal ból in dí tott el já rás so rán ha -
tá ro zat ban dönt az er dõ terv mó do sí tá sá ról.

(3) Amennyi ben a gaz dál ko dá si vi szo nyok ban be kö vet -
ke zett, a kör ze ti er dõ terv el ké szí té se kor elõ re nem lá tott
vál to zás ezt in do kol ja, az er dé sze ti ha tó ság az er dõ gaz dál -
ko dó ké rel mé re in dí tott el já rás ban dönt az er dõ terv mó do -
sí tá sá ról.

(4) Az er dõ terv ben az egyes er dõ rész le tek re ha tá ro zat -
tal meg ha tá ro zott fa hasz ná la ti le he tõ sé gek, fel újí tá si kö te -
le zett sé gek az adott er dõ rész let min den ko ri er dõ gaz dál ko -
dó ját jo go sít ják és kö te le zik.

Az éves erdõgazdálkodási tevékenység gyakorlása

41.  § (1) Az er dõ gaz dál ko dó az erdõ fenn tar tá sá ra, vé -
del mé re, va la mint az er dei ha szon vé te lek gya kor lá sá ra irá -
nyu ló, az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban
meg ha tá ro zott er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get az er dé -
sze ti ha tó ság hoz tör tént elõ ze tes be je len tést köve tõen vé -
gez het.

(2) A be je len tés nek tar tal maz nia kell az e tör vény vég -
re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott fa hasz -
ná la ti, er dõ mû ve lé si te vé keny sé ge ket, va la mint ha a be je -
len tett fa hasz ná lat kö vet kez té ben er dõ fel újí tá si kö te le zett -
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ség ke let ke zik, az er dõ gaz dál ko dó ál tal az er dõ ter vi le he -
tõ sé gek kö zül vá lasz tott er dõ sí té si elõ írást, va la mint a jo -
go sult er dé sze ti szak sze mély zet el len jegy zé sét.

(3) Az er dõ terv elõ írásainak meg fele lõen ter ve zett és
be je len tett er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé gek a be je len tést
kö ve tõ 31. nap tól, a 100 er dõ rész let nél vagy 500 hek tár nál
na gyobb te rü le tet érin tõ be je len tés ese tén a 46. nap tól az
er dõ terv vel össz hang ban, az ab ban fog lal tak nak meg fele -
lõen, a be je len tés ben meg je lölt év ben vé gez he tõk. A be je -
len tés ben csak a be je len tés éve vagy a be je len tés idõ pont -
ját kö ve tõ nap tá ri év je löl he tõ meg.

(4) Az er dé sze ti ha tó ság az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny -
sé ge ket fel té tel hez köti, kor lá toz za, sú lyos vagy is mé telt
jog sér tés ese tén meg tilt ja, amennyi ben

a) az er dõ gaz dál ko dó gaz dál ko dá sa so rán e tör vény ben 
és az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban elõ írt
sza bá lyo kat meg szeg te,

b) az erdõ ál la po tá ban ko ráb ban elõ re nem lát ha tó ese -
mény kö vet ke zett be, vagy

c) a vé dett ter mé sze ti te rü le ten a vé del mi cé lok meg -
vál to zá sát ered mé nye zõ, il let ve azo kat ve szé lyez te tõ, ko -
ráb ban elõ re nem lát ha tó ese mény kö vet ke zett be.

(5) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten, Na tu ra 2000 te rü le ten
a ter mé szet vé del mi ha tó ság a (4) be kez dés sze rin ti el já rás
le foly ta tá sát az er dé sze ti ha tó ság nál az ott meg fo gal ma -
zott ese te ken túl ak kor is kez de mé nyez he ti, ha az er dõ gaz -
dál ko dó er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé ge so rán a ter mé -
szet vé del mi cé lok meg valósítására vo nat ko zó elõ írásokat
meg szeg te.

(6) A (4) és (5) be kez dés alap ján elõ írt fel té tel nek, el -
ren delt kor lá to zás nak, til tás nak a be kö vet ke zett ese -
ménnyel ará nyos nak kell len nie.

(7) Az er dé sze ti ha tó ság a (4) be kez dés sze rin ti el já rás
meg in dí tá sá ról az er dõ gaz dál ko dót és a jo go sult er dé sze ti
szak sze mély ze tet is kö te les ér te sí te ni.

(8) A tárgy év ben meg kez dett, de be nem fe je zett fa ki -
ter me lé se ket az er dé sze ti ha tó ság ré szé re be kell je len te ni,
me lyek a tárgy évet kö ve tõ év vé gé ig vég re hajt ha tók.

(9) A mû kö dé si te rü le te sze rint érin tett, a vé dett ter mé -
sze ti te rü le tek ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
min den olyan, a kör ze ti er dõ ter ve zés idõ pont já ban nem is -
mert ada tot, tényt, vál to zást ha la dék ta la nul kö te les az er -
dé sze ti ha tó ság nak a tu do más szer zést köve tõen be je len te -
ni, amely a (4) be kez dés sze rin ti kor lá to zás el ren de lé sét
von hat ja maga után.

(10) Az (1) be kez dés sze rin ti, vé dett ter mé sze ti te rü le te -
ket érin tõ be je len té sek ada ta it az er dé sze ti ha tó ság – az
e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban fog lal tak
sze rint – a ter mé szet vé del mi ha tó ság nak ha la dék ta la nul
meg kül di.

(11) A ter mé szet vé del mi ha tó ság a be je len tés kéz hez vé -
te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül, a 100 er dõ rész let nél vagy
500 hek tár nál na gyobb te rü le tet érin tõ be je len tés ese tén

30 na pon be lül a be je len tett er dõ gaz dál ko dá si te vé keny -
ség fel té tel hez kö té sét, kor lá to zá sát, til tá sát kez de mé nyez -
he ti az er dé sze ti ha tó ság nál, ha

a) az erdõ ál la po tá ban ko ráb ban elõ re nem lát ha tó ese -
mény kö vet ke zett be, vagy

b) a vé dett ter mé sze ti te rü le ten a vé del mi cé lok meg -
vál to zá sát ered mé nye zõ, il let ve azo kat ve szé lyez te tõ, ko -
ráb ban elõ re nem lát ha tó ese mény kö vet ke zett be.

42.  § (1) Az er dõ gaz dál ko dó kö te les be je len te ni az er dé -
sze ti ha tó ság nak

a) az er dõ te le pí tés el sõ ki vi te lét,

b) az er dõ fel újí tás si ke res elsõ er dõ sí té sét, va la mint

c) a 41.  § (1) be kez dés sze rin ti egyéb te vé keny sé gek el -
vég zé sét

az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott for má ban és ha tár idõ re.

(2) Az er dõ gaz dál ko dó nak az (1) be kez dés sze rin ti be -
je len té se csak a jo go sult er dé sze ti szak sze mély zet el len -
jegy zé sé vel ér vé nyes.

Az erdõgazdálkodási tevékenység nyilvánosságának
biztosítása

43.  § (1) Az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé gek kö zül
a nyil vá nos ság biz to sí tá sa szem pont já ból je len tõs te vé -
keny ség nek mi nõ sül:

a) az er dé sze ti ma gán út lé te sí té se, bõ ví té se,

b) vé del mi és köz jó lé ti el sõd le ges ren del te té sû er dõ ben 
az er dõ terv mó do sí tá sa,

c) vé del mi és köz jó lé ti, va la mint az ál lam ki zá ró la gos
tu laj do ná ban álló gaz da sá gi el sõd le ges ren del te té sû er dõ -
ben a nö ve dék fo ko zó gyé rí tés, a tar vá gás, a fo ko za tos fel -
újí tó vá gás, az egész ség ügyi fa ki ter me lés és a szá la ló vá -
gás.

(2) Az er dé sze ti ha tó ság kö te les

a) az (1) be kez dés a) és b) pont ese tén a te vé keny ség
en ge dé lye zé se, il let ve a mó do sí tás irán ti ké re lem be ér ke -
zé sét kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül,

b) az (1) be kez dés c) pont ese tén a kör ze ti er dõ terv el -
ké szí té sét köve tõen 30 na pon be lül

az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott tá jé koz ta tást a hon lap ján köz zé ten ni. A tá jé koz ta -
tás köz zé té te lét kö ve tõ 8 na pon be lül bár ki írá sos ész re vé -
telt te het a hon la pon ke resz tül.

(3) Az er dé sze ti ha tó ság köz meg hall ga tást tart, ha:

a) a (2) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás kap csán tett ész -
re vé te lek alap ján azt in do kolt nak tart ja, vagy

b) el vég zett er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség gel össze -
füg gés ben szük sé ges nek lát ja az adott tér ség ben a fenn -
tart ha tó er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség gel kap cso lat ban
a nyil vá nos ság vé le mé nyé nek meg is me ré sét.
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IV. Fejezet

AZ ERDÕ ÉS FÁSÍTÁS TELEPÍTÉSE

44.  § Er dõ te le pí tés az er dé sze ti ha tó ság ál tal jó vá ha -
gyott er dõ te le pí té si-ki vi te le zé si terv alap ján vé gez he tõ.

45.  § (1) Az er dé sze ti ha tó ság meg ta gad ja vagy fel té te -
lek hez köti a ter mé sze tes és ter mé szet sze rû erdõ, va la mint
a nem erdõ mû ve lé si ágú vé dett te rü le tek két száz mé te res
kör ze té ben az ide gen ho nos fa fa jok kal ter ve zett erdõ te le -
pí té sé re vo nat ko zó er dõ te le pí té si-ki vi te le zé si terv jó vá ha -
gyá sát, ha az a meg lé võ erdõ ter mé szet es sé gi ál la po tá nak
meg õr zé sét, vagy vé dett ter mé sze ti te rü let fenn ma ra dá sát
ve szé lyez te ti.

(2) Az er dõ te le pí tés, va la mint a fá sí tás so rán fi gye lem -
mel kell len ni arra, hogy a fa ál lo mány a füg gõ le ges ko ro -
na ve tü let nö ve ke dé sé vel ará nyo san a föld rész let ha tá rán
be lül ma rad jon, to váb bá arra, hogy a fa ál lo mány szom szé -
dos in gat lan hasz no sí tá sát az in do kolt mér té ket meg ha la dó 
mó don ne kor lá toz za, il let ve azt ne ve szé lyez tes se.

(3) Az er dé sze ti ha tó ság ál tal jó vá ha gyott erdõtelepí -
tési-kivitelezési terv 5 évre szól.

(4) Az er dõ te le pí tés hez, va la mint a fá sí tás hoz csak az
e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott és iga zolt mi nõ sé gû sza po rí tó anya got sza bad fel -
hasz nál ni.

46.  § (1) Az er dõ te le pí té si-ki vi te le zé si terv tar tal mát és
el ké szí té sé nek rész le tes sza bá lya it az e tör vény vég re haj -
tá sá ra ki adott jog sza bály ál la pít ja meg.

(2) A jó vá ha gyott er dõ te le pí té si-ki vi te le zé si terv tar tal -
mát – szük ség sze rint a meg valósulásnak meg fe le lõ mó do -
sí tá sok kal – a te le pí tés el sõ ki vi te lé nek vég re haj tá sa után
az er dé sze ti ha tó ság az Adat tá ron át ve ze ti, és az en ge dé -
lyest er dõ gaz dál ko dó ként nyil ván tar tás ba veszi.

47.  § (1) A fá sí tá sok és a sza bad ren del ke zé sû er dõk te -
le pí té sét leg alább az el sõ ki vi tel meg kez dé se elõtt 45 nap -
pal elõ ze tesen be kell je len te ni az er dé sze ti ha tó ság nak.

(2) Az er dé sze ti ha tó ság a fá sí tás és a sza bad ren del ke -
zé sû erdõ te le pí té sét meg ta gad ja, vagy fel té te lek hez köti,
a ter mé sze tes és ter mé szet sze rû erdõ, va la mint a nem erdõ
mû ve lé si ágú vé dett te rü le tek két száz mé te res kör ze té ben,
ha a te le pí tés a meg lé võ erdõ ter mé szet es sé gi ál la po tá nak
meg õr zé sét, vagy vé dett ter mé sze ti te rü let fenn ma ra dá sát
ve szé lyez te ti.

(3) Az er dé sze ti ha tó ság a fá sí tás és a sza bad ren del ke -
zé sû erdõ te le pí té sét meg tilt ja, ha az sér ti az erdõ te le pí té -
sé re vagy az en ge dély nél kül te le pí tett erdõ fenn ma ra dá sá -
ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket.

(4) Fá sí tás és sza bad ren del ke zé sû erdõ te le pí té sé nek
be je len té se he lyett a te le pí tõ, az e tör vény vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bály ban fog lal tak sze rint ké rel mez he ti az er -

dé sze ti ha tó ság tól a te le pí tés en ge dé lye zé sét. Az en ge dély
5 évre szól.

48.  § (1) Az en ge dély nél kül vagy az en ge dély tõl elté -
rõen te le pí tett erdõ fenn ma ra dá sá ról az er dé sze ti ha tó ság
ha tá ro zat ban dönt.

(2) Az en ge dély nél kül vagy az en ge dély tõl el té rõ en te -
le pí tett erdõ, va la mint az ön er dõ sü lés tel jes vagy rész le ges 
fel szá mo lá sát az er dé sze ti ha tó ság ab ban az eset ben ren de -
li el, ha

a) an nak fa ál lo má nya a ter mõ hely re vagy a kör nye zõ
er dõk re ká ros ha tás sal van, vagy nö ve ke dé se nyo mán elõ -
re lát ha tó an ká ros ha tás sal lesz;

b) an nak fenn ma ra dá sa jog sza bály ba üt kö zik.

(3) A be je len tés nél kül vagy az er dé sze ti ha tó ság be je -
len tés re tett kor lá to zó és til tó ren del ke zé se i vel el len té te sen 
te le pí tett fá sí tás és sza bad ren del ke zé sû erdõ ese té ben az
(1) és (2) be kez dé sek sze rint kell el jár ni.

49.  § Az er dõ te le pí tést az er dé sze ti ha tó ság hi va tal ból
vagy ké re lem re in dult el já rás ban meg ho zott ha tá ro za tá val
be fe je zet té nyil vá nít ja, ha az er dõ te le pí té si-ki vi te le zé si
terv ben meg ha tá ro zott fa fa jok egye dei az e tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott szám ban,
arány ban és mi nõ ség ben je len vannak.

50.  § Amennyi ben az er dõ te le pí tés a be fe je zet té nyil vá -
ní tás elõtt bár mi lyen ok ból meg hi ú sul és a te le pí tõ a te le pí -
tést nem foly tat ja, az er dé sze ti ha tó ság ké re lem re az er dõt
tör li az Adat tár ból.

V. Fejezet

AZ ERDÕFELÚJÍTÁS, AZ ERDÕNEVELÉS, VALAMINT 
AZ ERDÕSZERKEZET ÁTALAKÍTÁSA

Az erdõfelújítás

51.  § (1) Az erdõ fel újí tá sa az erdõ ki ter melt vagy ki -
pusz tult fa ál lo má nyá nak új bó li lét re ho zá sá ra irá nyu ló te -
vé keny ség.

(2) Az erdõ fel újí tá sa tör tén het:
a) ter mé sze tes mó don:
aa) a ki ter me lés re ke rü lõ fa ál lo mány ta laj ra hul ló mag -

já ról (mag ere de tû ter mé sze tes fel újí tás);
ab) a ki ter melt fa ál lo mány gyö ke ré rõl vagy tus kó já ról

ki haj tott sar jak ról (sarj ere de tû ter mé sze tes fel újí tás);
b) mes ter sé ges mó don, mely nek so rán a le ter melt vagy

ki pusz tult és el tá vo lí tott fa ál lo mány he lyén mag ve tés sel,
cse me te ül te tés sel vagy dug vá nyo zás sal gon dos kod nak
a fa ál lo mány új bó li lét re ho zá sá ról.

(3) Az or szág egyes er dé sze ti tá ja i ban az er dõ fel újí tás
so rán al kal maz ha tó, il let ve til tott cél ál lo má nyo kat az e tör -
vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ál la pít ja meg.
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(4) Ha a ter mõ hely nek meg fe le lõ õs ho nos ál lo mány al -
ko tó fõ fa fa jok mag ere de tû ter mé sze tes fel újí tá sá nak fel té -
te lei adot tak, ezt a fel újí tá si mó dot kell al kal maz ni.

(5) Mes ter sé ges er dõ fel újí tás ese tén csak az er dõ terv -
ben elõ írt cél ál lo mány nak meg fe le lõ fa fa jú, iga zolt szár -
ma zá sú és az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott sza po rí tó anya got sza bad fel hasz nál ni.

(6) Szár ma zék-, ter mé sze tes és ter mé szet sze rû er dõ vel
köz vet le nül ha tá ros er dõ ben ide gen ho nos fa fa jok kal az
erdõ mes ter sé ges fel újí tá sa csak ak kor vé gez he tõ, ha az
a kör nye zõ er dõk ter mé szet es sé gi ál la po tát nem ront ja,
nem ve szé lyez te ti.

(7) A vég hasz ná lat be fe je zé sét köve tõen, to váb bá, ha az 
erdõ fa ál lo má nya össze füg gõ en öt ezer négy zet mé tert
meg ha la dó te rü le ten bár mi lyen ok ból ki pusz tult, il let ve
a fa anyag ter me lést szol gá ló er dõ rész let ben a fák ko ro na -
ve tü le té nek te rü le te az er dõ rész let te rü le té nek het ven szá -
za lé ka alá csök kent, az er dõ gaz dál ko dó nak az er dõ fel újí -
tást két éven be lül meg kell kez de nie és az e tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár idõ re
be kell fe jez nie.

(8) A (7) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség a fel nyí ló erdõ
ese té ben a fák ko ro na ve tü le té nek har minc szá za lék alá
csök ke né se ese tén ke let ke zik.

(9) A (7) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség a 26.  § d) pont
sze rin ti el sõd le ges ren del te té sû er dõ ben a fák ko ro na ve tü -
le té nek öt ven szá za lék alá csök ke né se ese tén ke let ke zik.

52.  § Az erdõ fel újí tá sát az er dé sze ti ha tó ság be je len tés -
re vagy hi va tal ból in dí tott el já rás ban ho zott ha tá ro zat ban
be fe je zet té nyil vá nít ja, ha az er dõ terv ben sze rep lõ cél ál lo -
mány nak meg fe le lõ fa fa jok egye dei az e tör vény vég re haj -
tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott szám ban,
arány ban és mi nõ ség ben je len van nak.

Az erdõnevelés

53.  § (1) A be fe je zett er dõ te le pí té sek és er dõ fel újí tá sok
(a továb biak ban együtt: be fe je zett er dõ sí tés) to váb bi fej lõ -
dé sét ápo lás sal, ápo ló- és tisz tít óvá gás sal, va la mint törzs -
ki vá lasz tó és nö ve dék fo ko zó gyé rí tés sel (a továb biak ban
együtt: er dõ ne ve lés) kell biz to sí ta ni, az erdõ ren del te té sé -
vel vagy ren del te té se i vel és üzem mód já val össz hang ban.

(2) Az er dõ ne ve lés – be le ért ve a szá la ló és át ala kí tó
üzem mó dú er dõk ben vég zett fa ki ter me lé se ket is – so rán
biz to sí ta ni kell, hogy a fa ál lo mány mi nõ sé ge és fej lõ dé si
le he tõ sé ge ja vul jon, az erdõ élõ fa kész le te csak át me ne ti -
leg csök ken jen, to váb bá hogy az erdõ ta la ja és az er dei
élet kö zös ség ma ra dan dó kárt ne szen ved jen.

A befejezett erdõsítés felülvizsgálata

54.  § (1) Az er dé sze ti ha tó ság az er dõ sí tés be fe je zet té
nyil vá ní tá sát kö ve tõ öt év el tel té vel koc ká zat elem zés alap -
ján fe lül vizs gál ja az erdõ ál la po tát.

(2) Amennyi ben az erdõ mi nõ sé gé nek vé del me ezt in -
do kol ja, az er dé sze ti ha tó ság az (1) be kez dés sze rin ti fe lül -
vizs gá la tot az ott írt idõ pont nál ko ráb ban is meg tart hat ja,
vagy ké sõbb is meg is mé tel he ti.

(3) A fe lül vizs gá lat ered mé nye kép pen – az e tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály sze rint – az er dé sze ti ha -
tó ság az er dõ rész le tet vagy an nak meg ha tá ro zott ré szét er -
dõ fel újí tá si kö te le zett ség alá von hat ja és el ren del he ti az
er dõ sí tés meg is mét lé sét.

Az erdõszerkezet átalakítása

55.  § A meg lé võ erdõ ter mé szet es sé gi ál la po tán er dõ -
gaz dál ko dá si be avat ko zás sal tör té nõ ja ví tás, va la mint
sarj ere de tû ál lo mány után egy leg alább azo nos ter mé sze -
tes sé gû, nem sarj ere de tû ál lo mány lét re ho zá sa (er dõ szer -
ke zet-át ala kí tás)

a) fa ül tet vény bõl, kul túr er dõ bõl át me ne ti, szár ma zék-
vagy ter mé szet sze rû erdõ,

b) át me ne ti er dõ bõl szár ma zék- vagy ter mé szet sze rû
erdõ,

c) szár ma zék er dõ bõl ter mé szet sze rû erdõ
lét re ho zá sá val tör tén het.

VI. Fejezet

AZ ERDÕT KÁROSÍTÓ HATÁSOK ELLENI
VÉDEKEZÉS

Az erdõvédelem általános szabályai

56.  § (1) Az er dõt vagy az er dei ha szon vé te lek gya kor lá -
sát ve szé lyez te tõ ha tás nak mi nõ sül:

a) nö vé nyi, ál la ti vagy fer tõ zést oko zó egyéb szer ve ze -
tek (a továb biak ban együtt: ká ro sí tók) kár oko zá sa (bi o ti -
kus er dõ kár);

b) a vad ál lo mány ál tal oko zott ká ro sí tás;
c) az er dõt ve szé lyez te tõ te vé keny ség;
d) az erdõ ta la ját ve szé lyez te tõ te vé keny ség;
e) hó, jég, szél, tûz, lég szennye zés, ár víz, ta laj víz szint

vál to zá sa, fagy (abi o ti kus er dõ kár).

(2) Az erdõ fej lõ dé sé nek, egész sé gi ál la po tá nak fo lya -
ma tos fi gye lem mel kí sé ré se, el len õr zé se és er dé sze ti nö -
vény vé del mi elõ re jel zés ké szí té se cél já ból az ál lam er dõ -
vé del mi mé rõ- és meg fi gye lõ rend szert mû köd tet.
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57.  § Az er dei élet kö zös ség vé del me ér de ké ben az er dõ -
gaz dál ko dó kö te les

a) az erdõ egész sé gi ál la po tát fi gye lem mel kí sér ni;
b) az er dõt ve szé lyez te tõ ká ros ha tá sok kár té te lé nek

meg elõ zé sé hez és az el le nük  való vé de ke zés hez szük sé ges 
in téz ke dé se ket meg ten ni.

Védelem a károsítók károkozása ellen

58.  § (1) A kü lön jog sza bály sze rin ti zár la ti ká ro sí tók
ki vé te lé vel a ká ro sí tók er dõ ben tör té nõ tö me ges el sza po -
ro dá sa ese tén az er dé sze ti ha tó ság ha tá ro zat ban kö te le zi az 
er dõ gaz dál ko dót a szük sé ges vé de ke zés el vég zé sé re.

(2) A kü lön jog sza bály sze rin ti zár la ti ká ro sí tók ter je dé -
sé nek és fel sza po ro dá sá nak meg aka dá lyo zá sá ról az élel -
mi szer lánc-fel ügye le ti szerv gon dos ko dik.

(3) Ha az er dõ gaz dál ko dó az er dé sze ti ha tó ság ha tá ro -
za tá ban fog lal tak nak nem tesz ele get, az er dé sze ti ha tó ság
meg ke re sé se ese tén az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az
er dõ gaz dál ko dó költ sé gé re köz ér de kû vé de ke zést ren del -
het el.

59.  § (1) A ká ro sí tók el sza po ro dá sá nak meg elõ zé se ér -
de ké ben az er dõ ben tá rolt er dei fa és egyéb er dei ter mék
ke ze lé sé rõl a ter mék tu laj do no sa és az er dõ gaz dál ko dó
egye tem le ge sen kö te les gon dos kod ni.

(2) Amennyi ben a vá gás té ren vissza ha gyott fa anyag
ked ve zõ fel té te le ket te remt a ká ro sí tók el sza po ro dá sá hoz,
az er dé sze ti ha tó ság az er dõ gaz dál ko dót kö te le zi an nak
ke ze lé sé re, il let ve el szál lí tá sá ra.

Védelem a vadállomány okozta károsítás ellen

60.  § (1) Az er dõ ben – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel –, il let ve az er dõ vel köz vet le nül ha tá ros vadászterü -
leten

a) az erdõ bi o ló gi ai sok fé le sé gé nek meg õr zé sét, az er -
dei élet kö zös ség tag ja i nak fenn ma ra dá sát,

b) az erdõ ta la já nak ép sé gét,
c) az er dõ sí tés ál la po tát,
d) az erdõ fa ál lo má nyá nak ter mõ he lye sze rint vár ha tó

mennyi sé gi és mi nõ sé gi fej lõ dé sét ve szé lyez te tõ, vagy
e) az erdõ fel úju lá sát, ter mé sze tes fel újí tá sát

aka dá lyo zó lét szá mú és faj össze té te lû va dász ha tó vad ál lo -
mány nem tart ha tó fenn.

(2) Va das kert ben és va das park ban, az el ke rí tett hon véd -
sé gi ob jek tu mok ban az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tól
el té rõ lét szá mú és faj össze té te lû vad ál lo mány is fenn tart -
ha tó, amely azon ban az er dõ sí té sek be fe je zé sét nem ve szé -
lyez tet he ti.

(3) Az er dé sze ti ha tó ság az (1) be kez dés ben fog lalt ve -
szé lyez te tõ té nye zõk ész le lé se ese tén kö te les kez de mé -

nyez ni a va dá sza ti ha tó ság nál a vad ál lo mány apasz tá sá ra,
il let ve a kü lön jog sza bá lyok ban elõ írt, a ve szé lyez te tés
egyéb mó don  való meg szün te té sé re te en dõ in téz ke dés el -
ren de lé sét. Az er dé sze ti ha tó ság meg ke re sé sé re a va dá sza -
ti ha tó ság nak ti zen öt na pon be lül kell ha tá ro za tot hoznia.

Védelem a káros tevékenységek ellen

61.  § (1) Ti los er dõ ben
a) le gel tet ni;
b) bár mi lyen hul la dé kot el he lyez ni;
c) élõ fá ról, cser jé rõl gallyat, dí szí tõ lom bot le vág ni

(ki vé ve a mi nõ sé gi törzs ne ve lést elõ se gí tõ nye sést), mo hát 
gyûj te ni.

(2) Ti los az erdõ lá to ga tó já nak – a mun ka vég zés re jo go -
sul ta kon kí vül – mo tor fû részt, 500 g-nál na gyobb fej tö me -
gû fej szét, 30 cm-nél na gyobb vá gó lap hosszú sá gú ké zi fû -
részt ma gá nál tar ta ni a köz for ga lom elõtt meg nem nyi tott
er dei uta kon és az er dõ ben.

Az erdõ talajának védelme

62.  § (1) Az erdõ ta la já nak vé del mét a ká ros fo lya ma tok
meg elõ zé sét szol gá ló er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség gel,
va la mint ta laj vé dõ lé te sít mé nyek kel kell biz to sí ta ni.

(2) Az erdõ ta la já nak vé del mé rõl – a (3) be kez dés ben
fog lal tak ki vé te lé vel – az er dõ gaz dál ko dó kö te les gon dos -
kod ni.

(3) Az erdõ ta la ját a szom szé dos te rü le tek rõl ért ká ro sí tó 
ha tá sok meg szün te té sé rõl és kö vet kez mé nye i nek fel szá -
mo lá sá ról a kár elõ idé zõ je kö te les gon dos kod ni.

63.  § (1) Az erdõ ta la já nak vé del me ér de ké ben az er dõ -
gaz dál ko dó kö te les az er dõ fel újí tás, az er dõ ne ve lés, a fa ki -
ter me lés, a fa anyag moz ga tá sa, va la mint a fel tá ró út há ló -
zat ki épí té se so rán az erdõ ta la já nak eró zió és tö mö rö dés
el le ni vé del mé rõl gon dos kod ni.

(2) Az er dõ ben szenny víz, szenny víz iszap, híg trá gya
vagy ta laj szennye zõ anyag el he lye zé se ti los.

(3) Az er dõ bõl az akác mag en ge dé lye zett gyûj té sé nek
ki vé te lé vel er dei avar vagy a ta laj hu mu szos ter mõ ré te gé -
nek össze gyûj té se és el szál lí tá sa ti los.

(4) Az er dõ ben foly ta tott szak sze rût len gaz dál ko dás kö -
vet kez té ben az er dõ vel szom szé dos me zõ gaz da sá gi vagy
egyéb ren del te té sû te rü le tek er dõ bõl to vább ter je dõ ká ro sí -
tá sa ese tén az er dõ gaz dál ko dó nak kell gon dos kod nia a kár
oká nak meg szün te té sé rõl.

(5) Az er dõ gaz dál ko dó az (1)–(3) be kez dés ben fog lal -
tak be nem tar tá sa  miatt az erdõ ta la já ban ke let ke zett kár
meg szün te té sé rõl és a hely re ál lí tás ról az (1) be kez dés ben
fog lal tak sze rint min den eset ben, a (2)–(3) be kez dés sze -
rin ti eset ben pe dig csak ak kor kö te les gon dos kod ni, ha
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a kár neki fel ró ha tó ok ból kö vet ke zett be. Amennyi ben
a (2)–(3) be kez dé sek sze rin ti kár oko zás nem az er dõ gaz -
dál ko dó nak ró ha tó fel, az er dõ gaz dál ko dó kö te les a to váb -
bi ká ro so dást meg aka dá lyo zó in téz ke dé sek meg té te lé re,
így a rend õrség, a kör nye zet vé del mi ha tó ság és az erdé -
szeti ha tó ság felé fel je len tést, il let ve be je len tést tenni.

(6) Az erdõ ta la já nak vé del mé re e tör vény ren del ke zé -
se it a ta laj vé de lem re vo nat ko zó kü lön jog sza bály ren del -
ke zé se i vel együt te sen kell al kal maz ni.

Védelem a tûz ellen

64.  § Az erdõ tûz el le ni vé del mé vel kap cso la tos fel té te -
lek meg te rem té sé rõl az er dõ gaz dál ko dó kö te les gon dos -
kod ni.

65.  § (1) Er dõ ben tûz gyúj tá sá ra és fenn tar tá sá ra – az
erre a cél ra ki je lölt he lyek ki vé te lé vel – csak az er dõ gaz -
dál ko dó, an nak hi á nyá ban az erdõ tu laj do no sa írás be li en -
ge dé lye bir to ká ban levõ sze mély jo go sult.

(2) A vá gás té ren vissza ha gyott fa anyag ége té se az er dõ -
gaz dál ko dó ál tal arra ki je lölt te rü le te ken és csak ab ban az
eset ben meg en ge dett, ha a tûz az úju la tot és a kör nye ze té -
ben lévõ er dõt, az er dõn kí vü li te rü le tek élõ vi lá gát, va la -
mint a ter mé sze ti kép zõd mé nye ket és egyéb mû tár gya kat
nem ve szé lyez te ti.

(3) Az er dõ gaz dál ko dó a park er dõ te rü le tén tu risz ti kai
cél ból és tûz vé del mi szem pont ból ál lan dó és biz ton sá gos
tûz ra kó he lyet kö te les ki ala kí ta ni. A ki ala kí tott tûz ra kó he -
lyen a tûz vé del mi ren del ke zé sek be tar tá sá val bár ki jo go -
sult tü zet rakni.

(4) Az er dõ gaz dál ko dó az er dõ ben lé te sí tett mész ége tõt, 
il let ve fa szén ége tõt az er dé sze ti és a tûz vé del mi ha tó ság -
nak kö te les be je len te ni.

(5) Ti los tü zet gyúj ta ni er dõ ben, va la mint an nak két száz 
mé te res kör ze té ben lévõ kül te rü le ti in gat la no kon a fo ko -
zott tûz ve szély idõ sza ká ban.

(6) Ti los az er dõ ben köz vet le nül vagy köz vet ve tü zet
oko zó tár gyak el he lye zé se.

66.  § (1) A tûz õr zé sé rõl, va la mint an nak – a hely szín rõl
 való tá vo zás elõt ti – biz ton sá gos el ol tá sá ról a tûz gyúj tás ra
jo go sult kö te les gon dos kod ni.

(2) Aki er dõ tü zet vagy tûz ve szélyt ész lel és azt el ol ta ni,
il let ve el há rí ta ni nem tud ja, kö te les a tû zol tó sá got, az er dé -
sze ti ha tó sá got vagy az er dõ gaz dál ko dót ha la dék ta la nul
tá jé koz tat ni.

67.  § (1) Fo ko zott tûz ve szély ese tén a mi nisz ter ha tá ro -
zat ban – a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz -
ter rel  való egyez te tés mel lett – az or szág egé szé re vagy
meg ha tá ro zott te rü le tén lévõ er dõ re, va la mint az erdõ ha -
tá rá tól szá mí tott két száz mé te ren be lü li te rü let re – át me ne -

ti idõ re – ál ta lá nos tûz gyúj tá si ti lal mat ren del het el. A tûz -
gyúj tá si ti la lom el ren de lé sé rõl és an nak fel ol dá sá ról  szóló
ha tá ro za tot az er dé sze ti ha tó ság és a mi nisz ter ál tal ve ze -
tett mi nisz té ri um hon lap ján, va la mint két or szá gos na pi -
lap ban, a köz szol gá la ti te le ví zi ó ban és rá di ó ban kell kö -
zöl ni. A ha tá ro zat köz lé se idõ pont já nak az elsõ köz zé té tel
idõpontja minõsül.

(2) Me gye, kis tér ség vagy te le pü lés te rü le té re ki ter je dõ
fo ko zott tûz ve szély ese tén – in do kolt eset ben, át me ne ti
idõ re – a me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság, a fõ vá -
ros te rü le tén a Fõ vá ro si Tûz ol tó-pa rancs nok ság egyet ér té -
sé vel vagy ja vas la tá ra az er dé sze ti ha tó ság is ren del het el
tûz gyúj tá si ti lal mat. A ti la lom el ren de lé sé rõl és an nak fel -
ol dá sá ról  szóló ha tá ro za tot az er dé sze ti ha tó ság és a mi -
nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hon lap ján, va la mint két
or szá gos na pi lap ban, a köz szol gá la ti te le ví zi ó ban és rá di ó -
ban kell kö zöl ni. A ha tá ro zat köz lé se idõ pont já nak az elsõ
köz zé té tel idõpontja minõsül.

(3) A tûz gyúj tá si ti la lom el ren de lé se ese tén, an nak fel -
ol dá sá ig az er dé sze ti ha tó ság az er dõ be  való be lé pést és az
ott tar tóz ko dást kor lá toz hat ja, il let ve meg tilt hat ja.

(4) A tûz gyúj tá si és lá to ga tá si ti la lom el ren de lé se a tûz
idõ já rá si in dex ér té ké hez köt he tõ.

VII. Fejezet

ERDEI HASZONVÉTELEK

Az erdei haszonvételek általános szabályai

68.  § Er dei ha szon vé tel nek mi nõ sül:
a) a fa ki ter me lés;
b) az er dé sze ti sza po rí tó anyag gyûj té se;
c) a va dá sza ti jog gya kor lá sa vagy hasz no sí tá sa az

e tör vény ha tá lya alá tar to zó te rü le ten;
d) az el halt fek võ fa és gally gyûj té se, ille tõ leg el halt,

szá raz ág nye sé se;
e) a ki dön tött fá ról tör té nõ fe nyõ gally, to boz és dí szí tõ -

lomb gyûj té se;
f) a gom ba, vad gyü mölcs, vi rág, ille tõ leg gyógy nö vény 

gyûj té se;
g) a bot, nád, sás, gyé kény ter me lé se és fû ka szá lá sa;
h) a mé hé sze ti te vé keny ség;
i) a fe nyõ gyan ta gyûj té se;
j) cser je ki ter me lé se, élõ és el halt cser jék haj tá sa i nak

gyûj té se.

69.  § (1) Az er dei ha szon vé te lek gya kor lá sa nem ká ro -
sít hat ja, il let ve ve szé lyez tet he ti az erdõ bi o ló gi ai sok fé le -
sé gét, fel szí ni és fel szín alat ti vi ze it, ta la ját, ter mé sze tes
fel úju lá sát, fel újí tá sát, a vé dett ter mé sze ti ér té ket, va la -
mint az er dei élet kö zös sé get.

(2) Az er dõ gaz dál ko dó az er dei ha szon vé te le ket e tör -
vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel gya ko rol hat ja.
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(3) Az er dei ha szon vé tel nek mi nõ sü lõ va dá sza ti jog
gya kor lá sá ra, hasz no sí tá sá ra a kü lön jog sza bály ren del ke -
zé se it az e tör vény ben fog lalt ki egé szí té sek kel kell al kal -
maz ni.

(4) A 68.  § b), va la mint d)–j) pont jai sze rin ti er dei ha -
szon vé te lek gya kor lá sá nak fel té te le it – amennyi ben jog -
sza bály más ként nem ren del ke zik – az er dõ gaz dál ko dó jo -
go sult meg ha tá roz ni.

(5) A föld alat ti gom ba fa jok az er dõ gaz dál ko dó en ge dé -
lyé vel, az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban
elõ ír tak sze rint gyûjt he tõ ek.

(6) Az er dei élet kö zös ség vé dett fa jai fenn ma ra dá sá nak
és fej lõ dé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben az er dé sze ti ha tó ság
– hi va tal ból vagy a ter mé szet vé del mi ha tó ság meg ke re sé -
se alap ján – kor lá toz za vagy meg tilt ja er dõ ben a cser jék
ki ter me lé sét, az el halt, fek võ fa és gally, va la mint élõ és el -
halt cser jék haj tá sa i nak gyûj té sét.

(7) Az er dõ gaz dál ko dó kö te les tûr ni – ha jog sza bály
más ként nem ren del ke zik – az egyé ni szük ség le tet meg
nem ha la dó gom ba, vad gyü mölcs, gyógy nö vény ál la mi er -
dõ ben  való gyûj té sét.

Fakitermelés

70.  § (1) Az er dõ ben fa ki ter me lést – a fá sí tás és a sza bad 
ren del ke zé sû erdõ ki vé te lé vel – az er dõ terv ben fog lalt elõ -
írásokkal össz hang ban le het vé gez ni.

(2) A fá sí tás ból, a sza bad ren del ke zé sû er dõ bõl tör té nõ
fa ki ter me lést az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza -
bály ban elõ ír tak sze rint kell elõ ze tesen az er dé sze ti ha tó -
ság nak be je len te ni.

(3) A fa ki ter me lé si mun ka vég re haj tó ja kö te les a mun ka 
el vég zé sé re jo go sí tó, az er dõ gaz dál ko dó ál tal ki ál lí tott ok -
ira tot és a jo go sult er dé sze ti szak sze mély zet ál tal ki adott
er dõ gaz dál ko dá si mû ve le ti la pot vagy an nak má so la ti pél -
dá nyát a mun ka vég zés so rán ma gá nál tar ta ni, és azt az arra 
jo go sult sze mély nek fel szó lí tá sá ra be mu tat ni.

71.  § (1) A fa ki ter me lés mód ja le het:
a) a fi a tal erdõ ne ve lé se, meg fe le lõ fej lõ dé se cél já ból

vég zett fa ki ter me lés, az er dõ sí tés be fe je zé sét kö ve tõ öt
éven be lül be fe je zett ápo lás, ezt köve tõen tisz tí tás (ápo ló-
és tisz tí tó vá gás);

b) az erdõ fa ál lo má nya mi nõ sé gé nek ja ví tá sát és a fa -
ho zam nö ve lé sét szol gá ló fa ki ter me lés (gyé rí tés);

c) a vég hasz ná la ti kor el éré se elõtt az erdõ szer ke ze tét
ká ro san nem be fo lyá so ló, fa anyag nye rés re le he tõ sé get
adó fa ki ter me lés (kész let gon do zó hasz ná lat);

d) a fa ál lo mány egy be avat ko zás sal vég re haj tott ki ter -
me lé se, vég hasz ná la ta (tar vá gás);

e) a fa ál lo mány fo ko za tos, idõ ben el hú zó dó, több al ka -
lom mal vég re haj tott vég hasz ná lat jel le gû ki ter me lé se (fo -
ko za tos fel újí tó vá gás);

f) a fa ál lo mány fo ko za tos, idõ ben el hú zó dó (30 évet
meg ha la dó), több al ka lom mal vég re haj tott vég hasz ná lat
jel le gû ki ter me lé se (szá la ló vá gás);

g) a fo lya ma tos er dõ bo rí tás fenn tar tá sa mel lett vég re -
haj tott – ve gyes korú és szer ke ze tû erdõ ki ala kí tá sát és
fenn tar tá sát cél zó – fa ki ter me lés, amely nek mér té ke
a kész let gaz dál ko dá son ala pul (szál al ás);

h) az el halt, a sú lyo san sé rült vagy a ve szé lyes ká ro sí -
tók el sza po ro dá sát elõ idé zõ, be teg fák ki ter me lé se (egész -
ség ügyi fa ki ter me lés);

i) olyan vég hasz ná la ti jel le gû fa ki ter me lés, amely után
er dõ fel újí tá si kö te le zett ség nem ke let ke zik (egyéb ter me -
lés).

(2) A fa ki ter me lé se kor fi gye lem mel kell len ni a víz for -
rá sok és víz bá zi sok vé del mé re, a vé dett élõ szer ve ze tek
élõ he lyé re, az élet te len ter mé sze ti ér té kek vé del mé re,
a táj kép re, va la mint az ér té kes em be ri al ko tá sok kör nye ze -
té re.

(3) Az er dé sze ti ha tó ság a víz for rá sok, víz bá zi sok, a vé -
dett élõ szer ve ze tek élõ he lyé nek, az élet te len ter mé sze ti
vagy táj ké pi ér té kek kör nye ze té nek, a köz jó lé ti ob jek tu -
mok vé del me ér de ké ben egyes fák vagy fa cso por tok ki ter -
me lé sét meg tilt hat ja.

72.  § (1) A 71.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti fa ki ter -
me lés vég re haj tá sát az er dé sze ti ha tó ság er dõ fel újí tá si biz -
to sí ték nyúj tá sá hoz köti, ha az in gat lan tu laj do no sa, vagy
kö zös tu laj don ese té ben a tu laj do nos tár sak tu laj do ni há -
nya da alap ján szá mí tott leg alább 25%-a kéri.

(2) Az er dé sze ti ha tó ság a 71.  § (1) be kez dés d) pont ja
sze rin ti fa ki ter me lés vég re haj tá sát er dõ fel újí tá si biz to sí ték 
nyúj tá sá hoz köti, ha

a) az er dõ gaz dál ko dó a be je len tés be nyúj tá sát meg elõ -
zõ há rom év ben az erdõ fel újí tá sá ra vo nat ko zó er dõ gaz -
dál ko dá si sza bá lyo kat meg sér tet te;

b) az a jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ szer ve zet, mely az er dõ gaz dál ko dó tu laj do ná ban
áll, vagy amely nek az er dõ gaz dál ko dó ve ze tõ tiszt ség vi se -
lõ je, a be je len tés be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év ben az er -
dõ gaz dál ko dá si sza bá lyo kat meg sér tet te.

(3) Er dõ fel újí tá si biz to sí ték ként az er dé sze ti ha tó ság
a) bank ga ran ci át;
b) ha tó ság le té ti szám lá já ra el he lye zett kész pénzt, ál -

lam köt vényt;
c) ügy vé di vagy bí rói le tét be he lye zett kész pénzt, ál -

lam köt vényt;
d) az er dõ gaz dál ko dó több sé gi tu laj do ná ban álló erdõ

tu laj do ni há nya dá ra vagy te her men tes egyéb in gat la ná ra
a Ma gyar Ál lam ja vá ra be jegy zett jel zá log jo got fogad -
hat el.

(4) A si ke res elsõ er dõ sí tés el len õr zé sét köve tõen az er -
dé sze ti ha tó ság a biz to sí ték 70%-át, az er dõ fel újí tás be fe -
je zé sé nek el len õr zé sét köve tõen pe dig a tel jes biz to sí té kot
fel sza ba dít ja.
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73.  § (1) Az ápo ló- és tisz tí tó vá gás, fel újí tó vá gás vég vá -
gá sa és szál aló vá gás vég vá gá sa, va la mint a tar vá gás ki vé -
te lé vel min den fa hasz ná lat csak ak kor hajt ha tó vég re, ha
a ki vá gás ra ter ve zett fák szak sze rû meg je lö lé se elõ ze tesen
már meg tör tént. A fa ül tet vény re, kul túr er dõk re az elõ írás
nem vo nat ko zik.

(2) Az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály el té -
rõ ren del ke zé se hi á nyá ban ter mé sze tes mag ere de tû er dõ -
fel újí tás ra az er dõ terv ben elõ írt úju lat tal ren del ke zõ er dõ -
rész le tek ben vég hasz ná lat, szá la ló üzem mód ban ke zelt te -
rü le te ken szál al ás már ci us 31. és szep tem ber 1. kö zöt ti
idõ szak ban nem vé gez he tõ. Et tõl el tér ni csak idõ já rá si kö -
rül mé nyek  miatt, az er dé sze ti ha tó ság en ge dé lye alap ján
lehet.

(3) Az úju lat tal ren del ke zõ er dõ rész le tek ben vég hasz -
ná la tot, szál al ást csak olyan idõ pont ban és olyan tech no ló -
gi á val le het vég re haj ta ni, ame lyik az erdõ fel úju lá sá nak si -
ke res sé gét, a vissza ma ra dó ál lo mányt és a ta lajt nem ve -
szé lyez te ti.

(4) Az er dé sze ti ha tó ság ter mé sze tes és ter mé szet sze rû,
va la mint szár ma zéker dõk ben, vég hasz ná lat ese té ben, ter -
mõ he lyi, táj kép vé del mi, ta laj vé del mi és er dõ mû ve lé si
okok ból elõ ír hat ja a fa ál lo mány élõ fa kész let ének 5 szá za -
lé kos mér té ké ig ha gyás fák, fa cso por tok vissza ha gyá sát.

(5) Amennyi ben az er dõ gaz dál ko dó az er dõ fel újí tá si
kö te le zett sé gé nek e tör vény ben, il let ve az e tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg sza bott mó don, il let ve 
ha tár idõ re nem tett ele get, vagy az er dé sze ti ha tó ság ál tal
jog erõs ha tá ro zat tal ki sza bott er dõ vé del mi vagy er dõ gaz -
dál ko dá si bír ság tar to zá sa van, az er dé sze ti ha tó ság a fa ki -
ter me lést kor lá toz za, is mé telt vagy sú lyos jog sér tés ese tén
meg tilt ja.

(6) Az er dé sze ti ha tó ság ha tár idõ ki tû zé sé vel el ren de li
a fa ki ter me lést, ha az az erdõ egész sé gi ál la po tá nak meg -
õr zé se, ja ví tá sa, ve szély el há rí tá sa vagy az erdõ fel újí tá sa
ér de ké ben szük sé ges.

(7) Az er dé sze ti ha tó ság Na tu ra 2000 er dõ te rü le ten
a kö zös sé gi és ki emelt je len tõ sé gû élõ he lyek és fa jok ked -
ve zõ ter mé szet vé del mi hely ze té nek meg õr zé se ér de ké ben
elõ ír hat ja:

a) tisz tí tóvá gás, gyé rí tés, kész let gon do zó hasz ná lat,
fo ko za tos fel újí tó vá gás, szá la ló vá gás, szál al ás ese tén

aa) egyes fa fa jok,

ab) egye di jel leg ze tes ség gel bíró (kü lö nö sen od vas,
bö hönc) fa egye dek,

ac) álló és fek võ holt fa,

b) egész ség ügyi fa ki ter me lés ese tén leg fel jebb 5 m3/ha
mér té kig álló és fek võ holt fa,

c) vég hasz ná lat ese tén

ca) ha gyás fák,

cb) a fa ál lo mány élõ fa kész let ének 5 szá za lé kos mér té -
ké ig fa cso por tok vissza ha gyá sát.

(8) Az er dé sze ti ha tó ság a Na tu ra 2000 er dõ te rü le ten
a kö zös sé gi és ki emelt je len tõ sé gû fa jok ked ve zõ ter mé -
szet vé del mi hely ze té nek meg õr zé se ér de ké ben a fa ki ter -
me lés el vég zé sé re idõ be li és tér be li kor lá to zást ál la pít hat
meg.

74.  § (1) Az er dõ terv alap ján tar vá gás ak kor vé gez he tõ,
ha:

a) sík és domb vi dé ken gaz da sá gi el sõd le ges ren del te té -
sû fa ül tet vé nyek ben és kul túr er dõk ben húsz hek tár nál,
gaz da sá gi el sõd le ges ren del te té sû szár ma zék és át me ne ti
er dõk ben tíz hek tár nál, egyéb er dõk ben öt hek tár nál na -
gyobb,

b) hegy vi dé ken öt hek tár nál na gyobb,

egy be füg gõ, fel újí tás alatt álló vá gás te rü let nem kelet -
kezik.

(2) A tar vá gás so rán hul lám té ren a töl tés és a fo lyó kö -
zött egy be füg gõ, fel újí tás alatt álló vá gás te rü let nem ke let -
kez het, ki vé ve ha a fo lyó és a töl tés kö zött 50 mé ter nél ki -
sebb szé les sé gû erdõ ta lál ha tó.

(3) Az er dé sze ti ha tó ság a te rü le ti ki ter je dés tõl füg get le -
nül a tar vá gás vég re haj tá sát meg tilt ja, ha az az erdõ ta laj -
szer ke ze té nek je len tõs rom lá sá val jár.

(4) Sarj ere de tû ter mé sze tes fel újí tás al kal ma zá sá nál
– az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban – akác ese té ben má jus 1., egyéb fa faj
ese té ben áp ri lis 1. és szep tem ber 1. kö zött fa ki ter me lés
nem vé gez he tõ.

(5) Az er dé sze ti ha tó ság a tar vá gás vég re haj tá sát az
erdõ ta la já nak vé del mét szol gá ló, az e tör vény vég re haj tá -
sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té tel tel je sí té -
sé hez köt he ti.

(6) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban:

a) fel újí tás alatt álló vá gás te rü let nek mi nõ sül az üres
vá gás te rü le ten fe lül a fo lya mat ban levõ er dõ fel újí tás te rü -
le te is, amíg az er dé sze ti ha tó ság az er dõ fel újí tást be fe je -
zet té nem nyil vá nít ja;

b) a ter ve zett tar vá gás te rü le té vel egy be füg gõ nek mi -
nõ sül az a fel újí tás alatt álló te rü let, ame lyet ke ve sebb,
mint nyolc van mé ter szé les, fel újí tás alatt nem álló, fa ál lo -
mánnyal bo rí tott erdõ vá laszt el tõle.

Erdészeti szaporítóanyag gyûjtése

75.  § (1) Er dé sze ti sza po rí tó anya got az er dé sze ti ha tó -
ság en ge dé lye alap ján le het gyûj te ni

a) a szá la ló vagy fa anyag ter me lést nem szol gá ló üzem -
mód ban ke zelt er dõk ben, vagy

b) a vá gás érett sé gi kort 10 éven be lül el érõ er dõk ben.

(2) Ti los er dé sze ti sza po rí tó anya got gyûj te ni, ha az az
er dõ fel újí tás si ke res sé gét ve szé lyez te ti.
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Fenyõgyanta gyûjtése, cserjék kitermelése

76.  § (1) Fe nyõ gyan tát er dõ ben csak ak kor le het gyûj te -
ni, ha az er dõ terv sze rin ti vég hasz ná la ti fa ki ter me lés re öt
éven be lül sor ke rül.

(2) Víz gaz dál ko dá si el sõd le ges ren del te té sû er dõ ben
a cser jék ki vá gá sát az er dé sze ti ha tó ság – az e tör vény vég -
re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban fog lalt fel té te lek tel je sí -
té se ese tén – en ge dé lye zi.

VIII. Fejezet

AZ ERDÕ IGÉNYBEVÉTELE ÉS MEGOSZTÁSA

Az erdõ igénybevétele

77.  § Az erdõ igény be vé te le
a) az erdõ me zõ gaz da sá gi mû ve lés be vo ná sa;
b) az erdõ ter me lés bõl  való ki vo ná sá val járó lé te sít -

mény el he lye zé se vagy te vé keny ség gya kor lá sa (a továb -
biak ban: ter me lés bõl ki vo nás);

c) az erdõ ter me lés bõl  való idõ le ges ki vo ná sá val járó
lé te sít mény el he lye zé se vagy te vé keny ség gya kor lá sa
(a továb biak ban: idõ le ges igény be vé tel);

d) az erdõ ter me lés bõl  való ki vo ná sá val nem járó, de
an nak ren del te tés sze rû hasz ná la tát idõ le ge sen vagy tar tó -
san aka dá lyo zó lé te sít mény el he lye zé se vagy te vé keny ség
gya kor lá sa – ide nem ért ve a va das kert, va das park fenn tar -
tá sát, hon vé del mi el sõd le ges ren del te té sû er dõk ben a hon -
vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló tör vény sze -
rin ti, a Ma gyar Hon véd ség fel ada tai vég re haj tá sá hoz
szük sé ges ál la po tá nak fenn tar tá sát szol gá ló te vé keny sé -
get, va la mint a be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás ka to nai fel -
ada ta i nak el lá tá sát – így kü lö nö sen: vil la mos ve ze ték, gáz -
ve ze ték, táv köz lõ- vagy más köz mû ve ze ték, sí- és egyéb
sport pá lya lé te sí té se és fenn tar tá sa (a továb biak ban együtt: 
ren del te tés sze rû hasz ná la tot aka dá lyo zó igény be vé tel).

78.  § (1) Er dõt igény be ven ni csak ki vé te les eset ben,
a (3) be kez dés ki vé te lé vel ki zá ró lag a köz ér dek kel össz -
hang ban le het.

(2) Az erdõ igény be vé te lé hez az er dé sze ti ha tó ság elõ -
ze tes en ge dé lye szük sé ges. Az er dõt ki zá ró lag az en ge -
dély ben meg je lölt ha tár idõn be lül, és az ab ban meg ha tá ro -
zott cél ra le het igény be ven ni.

(3) Gaz da sá gi el sõd le ges ren del te té sû kul túr er dõ és fa -
ül tet vény igény be vé te lét az er dé sze ti ha tó ság az adott erdõ 
fek vé se sze rin ti, vagy az az zal szom szé dos te le pü lé sen
vég re haj tott, az igény be vett er dõ vel leg alább azo nos te rü -
le tû, az zal meg egye zõ, vagy at tól ma ga sabb ter mé szet es -
sé gi ál la po tú cse re er dõ sí tés el vég zé sé nek fel té te le mel lett
en ge dé lyez he ti.

79.  § (1) Az erdõ igény be vé te lé re vo nat ko zó en ge dély
négy évre szól. Amennyi ben a meg adott ha tár idõn be lül az 
en ge dé lye zett nagy sá gú erdõ igény be vé te le nem tör té nik
meg, vagy az en ge dély jo go sult ja írás ban nyi lat ko zik ar -
ról, hogy az en ge dély ben fog lalt jo go sult sá gá ról le mond,
az en ge dély az igény be nem vett rész re ér vé nyét vesz ti és
a te rü le ten to vább ra is az e tör vény elõ írásai sze rin ti er dõ -
gaz dál ko dást kell foly tat ni.

(2) Bá nyá sza ti célú igény be vé tel ese tén az en ge dély
idõ be li ha tá lyát az er dé sze ti ha tó ság négy év nél hosszabb
idõ tar tam ban, de leg fel jebb a bá nyá sza ti ha tó ság ál tal jó -
vá ha gyott mû sza ki üze mi terv ér vé nyes sé gé nek le jár tá ig is 
meg ál la pít hat ja.

(3) Az erdõ igény be vé te le irán ti ké re lem hez csa tol ni
kell a tu laj do nos hoz zá já ru lá sát, vagy az igény be vé tel cél -
já ra vo nat ko zó, más jog cí men fenn ál ló ren del ke zé si jo got
iga zo ló ok ira tot.

(4) Az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get köz vet le nül
szol gá ló, erdõ mû ve lé si ág ban nyil ván tar tott föld te rü let
igény be vé te le ese tén az erdõ igény be vé te lé re vo nat ko zó
sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

80.  § (1) Az erdõ igény be vé te lé nek en ge dé lye zé sét az
er dé sze ti ha tó ság az erdõ csök ke né sé vel, il let ve az erdõ
ren del te tés sze rû hasz ná la tá nak aka dá lyo zá sá val járó ked -
ve zõt len kör nye ze ti vál to zá sok meg szün te té se vagy mér -
sék lé se ér de ké ben fel té te lek hez kötheti.

(2) Az erdõ igény be vé te lé nek vég re haj tá sát, an nak
meg kez dé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül az igény be -
ve võ kö te les be je len te ni az er dé sze ti ha tó ság nak.

(3) Az erdõ ter ve zett igény be vé te lé hez – ké re lem re – az
er dé sze ti ha tó ság leg fel jebb négy évig ér vé nyes elvi en ge -
délyt ad hat. Ez eset ben a ké re lem nek nem fel té te le az er -
dõ re vo nat ko zó tu laj don jo gon vagy más jog cí men fenn ál -
ló ren del ke zé si jog iga zo lá sa.

(4) Az elvi en ge dély ér vé nyes sé gi ide jén be lül kez de -
mé nye zett igény be vé te li el já rás so rán az er dé sze ti ha tó sá -
got, szak ha tó ság köz re mû kö dé se ese tén a szak ha tó sá got
az elvi en ge dély azok ban a kér dé sek ben, ame lyek rõl ki fe -
je zet ten ren del ke zett, ak kor is köti, ha idõ köz ben a jog sza -
bá lyok, va la mint a kö te le zõ ha tó sá gi elõ írások meg vál toz -
tak. Az elvi en ge dély alap ján az erdõ igény be vé te le nem
kezd he tõ meg.

81.  § (1) Erdõ igény be vé te le ese tén az igény be ve võ er -
dõ vé del mi já ru lé kot kö te les fi zet ni.

(2) Az er dõ vé del mi já ru lék mér té ke
a) erdõ ter me lés bõl  való ki vo ná sá ért hek tá ron ként
aa) vé del mi és köz jó lé ti el sõd le ges ren del te té sû erdõ

ese tén az er dõ vé del mi já ru lék alap har minc szo ro sa;
ab) gaz da sá gi el sõd le ges ren del te té sû erdõ ese tén az

er dõ vé del mi já ru lék alap húsz szo ro sa;
ac) me gyei jogú vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén: az aa)

és ab) pont ban fog lal tak más fél sze re se;
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ad) Bu da pest, il let ve Bu da pest agg lo me rá ci ó já nak te -
rü le tén: az aa) és ab) pont ban fog lal tak két sze re se;

b) erdõ me zõ gaz da sá gi mû ve lés be vo ná sá ért hek tá ron -
ként

ba) ter mé sze tes és ter mé szet sze rû ter mé szet es sé gi ál la -
po tú, va la mint vé del mi el sõd le ges ren del te té sû erdõ ese tén 
az er dõ vé del mi já ru lék alap húsz szo ro sa;

bb) egyéb eset ben az er dõ vé del mi já ru lék alap ötszö -
röse;

c) erdõ idõ le ges igény be vé te lé ért hek tá ron ként és
éven ként

ca) ter mé sze tes és ter mé szet sze rû ter mé szet es sé gi ál la -
po tú, va la mint vé del mi el sõd le ges ren del te té sû erdõ ese tén 
az er dõ vé del mi já ru lék alap há rom szo ro sa;

cb) egyéb eset ben az er dõ vé del mi já ru lék alap kétsze -
rese;

d) az er dõ gaz dál ko dás cél ját köz vet le nül szol gá ló föld -
te rü let igény be vé te le ese tén a gaz da sá gi el sõd le ges ren del -
te té sû erdõ igény be vé te lé re meg ál la pít ha tó er dõ vé del mi
já ru lék fele.

(3) Amennyi ben az er dõ nek a ren del te tés sze rû hasz ná -
la tot aka dá lyo zó igény be vé te lé re ke rül sor, és ez ál tal az er -
dõ ben – leg fel jebb öt évig – hat mé ter nél szé le sebb és
ezer öt száz négy zet mé ter nél na gyobb össze füg gõ te rü le ten 
fa ál lo mány nem tart ha tó fenn, ak kor az erdõ idõ le ges
igény be vé te le ese té re meg ha tá ro zott mér té kû er dõ vé del mi 
já ru lé kot kell meg fi zet ni.

(4) Ha az erdõ ren del te tés sze rû hasz ná la tá nak a (3) be -
kez dés sze rin ti aka dá lyo zá sá ra öt évet meg ha la dó an ke rül
sor, úgy az igény be vé te lért az erdõ ter me lés bõl  való ki vo -
ná sa ese té re meg ha tá ro zott er dõ vé del mi já ru lé kot kell
meg fi zet ni.

82.  § (1) Az er dõ vé del mi já ru lék alap össze ge száz ezer
fo rint.

(2) Az er dõ vé del mi já ru lék össze gét, meg fi ze té sé nek
ha tár ide jét az er dé sze ti ha tó ság ha tá ro zat ban ál la pít ja
meg.

(3) Nem kell er dõ vé del mi já ru lé kot fi zet ni,
a) amennyi ben az erdõ igény be vé te lé nek el len té te le zé -

se ként az igény be ve võ:
aa) kul túr és fa ül tet vény ter mé szet es sé gi ál la po tú erdõ

ese tén az igény be vett er dõ vel leg alább azo nos te rü le tû,
az zal meg egye zõ vagy at tól ma ga sabb ter mé szet es sé gi ál -
la po tú erdõ te le pí té sé rõl gon dos ko dik (a továb biak ban:
cse re er dõ sí tés),

ab) ter mé sze tes, ter mé szet sze rû, szár ma zék-, át me ne ti
ter mé szet es sé gi ál la po tú erdõ ese tén az igény be vett erdõ
te rü le té nél más fél szer na gyobb te rü le tû, az igény be vett er -
dõ vel meg egye zõ vagy at tól ma ga sabb ter mé szet es sé gi ál -
la po tú erdõ te le pí té sé rõl gon dos ko dik;

b) amennyi ben az er dõt er dé sze ti lé te sít mény el he lye -
zé sé re vagy ár víz vé del mi cé lok ra ve szik igény be;

c) a vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ fa ül tet vény és kul -
túr er dõ fa ál lo mány ki pusz tu lá sát vagy er dõ terv sze rin ti

vég hasz ná la tát kö ve tõ me zõ gaz da sá gi mû ve lés be vo ná sá -
ért, ha a ter mõ he lyi vi szo nyok az õs ho nos fa fa jok kal tör té -
nõ er dõ fel újí tást nem te szik le he tõ vé, me lyet az er dõ gaz -
dál ko dó nak rész le tes ter mõ hely fel tá rás sal kell bi zo nyí ta -
nia;

d) a sza bad ren del ke zé sû erdõ és cser jés mezõgazda -
sági mû ve lés be vo ná sa ese tén.

(4) Az er dé sze ti ha tó ság nak cse re er dõ sí tést kell elõ ír nia

a) ter mé sze tes és ter mé szet sze rû erdõ öt ezer négy zet -
mé ter vagy azt meg ha la dó mér té kû igény be vé te le ese tén,
vagy

b) ha az adott tér ség ben az erdõ csök ke né sé nek ti lal má -
ról kü lön jog sza bály ren del ke zik.

(5) A cse re er dõ sí tést – az e tör vény vég re haj tá sá ra ki -
adott jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – az adott
erdõ fek vé se sze rin ti vagy az az zal szom szé dos te le pü lé -
sen kell vég re haj ta ni.

(6) A cser er dõ sí tés ter ve zé sé re és en ge dé lye zé sé re az
er dõ te le pí tés, egyéb fel té te le i re az er dõ fel újí tás sza bá lyai
vo nat koz nak.

(7) Az er dõ vé del mi já ru lék a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té ri um költ ség ve té si fe je ze té nek be vé te le. Az er dõ vé -
del mi já ru lé kot fele rész ben az el ren delt er dõ gaz dál ko dá si
te vé keny sé gek fi nan szí ro zá sá ra, fele rész ben nyil vá nos
pá lyá zat út ján a bi o ti kus és abi o ti kus er dõ ká rok meg elõ zé -
sé re, fel szá mo lá sá ra, er dé sze ti szak mai to vább kép zé sek,
szak mai és tá jé koz ta tó ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra kell
fordítani.

83.  § (1) Sza bad ren del ke zé sû erdõ te rü le té nek me zõ -
gaz da sá gi mû ve lés be vo ná sát az er dé sze ti ha tó ság nak elõ -
ze tesen be kell je len te ni.

(2) Nem mi nõ sül az erdõ me zõ gaz da sá gi mû ve lés be vo -
ná sá nak a me zõ gaz da sá gi elõ hasz ná lat. Ez a ren del ke zés
nem vo nat ko zik a vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ, va la -
mint a ter mé sze tes és ter mé szet sze rû er dõ re.

Erdõ idõleges igénybevétele

84.  § (1) Az erdõ idõ le ges igény be vé te lét az er dé sze ti
ha tó ság leg fel jebb öt évi idõ tar tam ra en ge dé lyez he ti. Az
igény be ve võ ké rel mé re az öt év nél rö vi debb idõ tar ta mú
en ge dély a le já ra ta elõtt egy al ka lom mal, leg fel jebb az öt -
éves idõ tar tam vé gé ig meg hosszab bít ha tó. Ugyan azon er -
dõt érin tõ en is mé telt idõ le ges igény be vé tel csak ak kor en -
ge dé lyez he tõ, ha az elõ zõ idõ le ges igény be vé tel óta leg -
alább 10 év el telt.

(2) Az idõ le ge sen más cél ra hasz no sí tott te rü le ten a ha -
tár idõ le jár tát köve tõen az igény be ve võ az er dé sze ti ha tó -
ság ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint kö te les gon dos kod ni az 
erdõ és az erdõ ta la já nak hely re ál lí tá sá ról.
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Az erdõ engedély nélküli igénybevétele

85.  § (1) Erdõ en ge dély nél kü li vagy en ge dély tõl el té rõ
igény be vé te le ese tén az er dé sze ti ha tó ság ha tár idõ ki tû zé -
sé vel ha tá ro zat ban kö te le zi az igény be ve võt a hely re ál lí -
tás ra.

(2) A hely re ál lí tá si kö te le zett ség alól ké re lem re az er dé -
sze ti ha tó ság fel men tést ad hat, és er dõ vé del mi bír ság egy -
ide jû ki sza bá sa mel lett en ge dé lyez he ti a ki ala kult ál la pot
fenn ma ra dá sát, amennyi ben az igény be vé tel en ge dé lye zé -
sé nek fel té te lei fenn áll nak.

Az erdõ megosztása

86.  § (1) Az er dõt két vagy több föld rész let re csak ab ban 
az eset ben le het meg osz ta ni, ha az a fenn tart ha tó er dõ gaz -
dál ko dást nem ve szé lyez te ti.

(2) Meg osz tás sal csak olyan erdõ mû ve lé si ágú föld -
rész let vagy al rész let ala kít ha tó ki, amely nek szé les sé ge
át la go san leg alább har minc mé ter, és te rü le te a 7.  § (1) be -
kez dés a)–b) pont ja sze rin ti ter mé szet es sé gi ál la po tú erdõ
ese té ben há rom hek tár nál, a 7.  § (1) be kez dés c)–f) pont ja
sze rin ti ter mé szet es sé gi ál la po tú erdõ ese té ben más fél
hek tár nál na gyobb, ki vé ve, ha a meg osz tás cél ja erdõ
igény be vé te le.

IX. Fejezet

AZ ERDÕ SZÁLLÍTÁS CÉLJÁRA TÖRTÉNÕ
IGÉNYBEVÉTELE, ILLETVE AZ ERDÕ LÁTOGATÁSA

Az erdészeti termékek szállítása

87.  § (1) Er dé sze ti szál lí tá si te vé keny ség nek mi nõ sül:
a) az er dé sze ti erõ- és mun ka gép, va la mint er dõ gaz dál -

ko dá si te vé keny sé get szol gá ló egyéb jár mû er dõ ben  való
köz le ke dé se;

b) az er dei ha szon vé tel bõl szár ma zó ter mé kek kész le -
te zé se, ra ko dá sa, va la mint azok jár mû vel tör té nõ el szál lí -
tá sa.

(2) Az er dé sze ti ha tó ság az erdõ és er dé sze ti lé te sít mény 
vé del me ér de ké ben, ha lasz tást nem tûrõ eset ben a hely szí -
nen in téz ked het az er dé sze ti szál lí tás vagy az er dõn  való
nem köz ér de kû köz le ke dés kor lá to zá sá ról, il let ve sú lyos
ve szé lyez te tés ese tén meg til tá sá ról.

88.  § (1) Az er dõ ben, va la mint az er dé sze ti ma gán úton
 való köz le ke dés re a köz úti köz le ke dés re vo nat ko zó sza bá -
lyo kat e tör vény ben fog lalt ki egé szí té sek kel kell al kal -
maz ni.

(2) Az er dõ gaz dál ko dó az erdõ és az er dé sze ti lé te sít -
mény vé del me ér de ké ben jár mû nek az er dõ ben, va la mint

a köz for ga lom elõl el zárt er dé sze ti ma gán úton  való köz le -
ke dé sé re a köz úti köz le ke dés sza bá lya i tól el té rõ for gal mi
kor lá to zást ha tá roz hat meg. A for ga lom kor lá to zá sá nak
mód ját és idõ tar ta mát – fi gyel mez te tõ táb la elhelyezésé -
vel – az er dõ gaz dál ko dó nak a hely szí nen je lez nie kell.

(3) Az er dé sze ti ha tó ság jo go sult el len õriz ni, hogy az
er dõ gaz dál ko dó in téz ke dé se meg fe lel-e a (2) be kez dés ben 
fog lalt elõ írásoknak, in do ko lat lan kor lá to zás ese tén pe dig
el ren de li a kor lá to zás fel ol dá sát.

Erdészeti termékek szállítása más használatában 
lévõ erdõben

89.  § (1) Amennyi ben az er dõ gaz dál ko dó az er dé sze ti
ha szon vé tel bõl szár ma zó ter mé kek el szál lí tá sát al kal mas
út hi á nya  miatt nem tud ná el vé gez ni, a más hasz ná la tá ban
levõ er dõt szál lí tá si te vé keny ség hez igény be ve he ti. Az
igény be vé tel re a Pol gá ri Tör vény könyv nek az át já rá si
szol ga lom ra vo nat ko zó sza bá lya it kell al kal maz ni.

(2) Az er dõ gaz dál ko dó ki zá ró lag az er dõ gaz dál ko dá si
te vé keny sé ge foly ta tá sá hoz a más tu laj do ná ban levõ er dé -
sze ti ma gán utat is igény be ve he ti.

(3) Amennyi ben az er dõt, va la mint az er dé sze ti ma gán -
utat er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség gel össze füg gés ben ve -
szik igény be, a szol ga lom mal ter helt erdõ er dõ gaz dál ko -
dó ja, ille tõ leg az er dé sze ti ma gán út ke ze lõ je kö ve tel he ti
ká rá nak és költ sé gé nek meg té rí té sét.

(4) Hon vé del mi, nem zet biz ton sá gi és ha tár ren dé sze ti
célú er dõ ben lévõ ma gán út a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó -
ság en ge dé lyé vel ve he tõ igény be.

A faanyag származásának igazolása

90.  § (1) Az er dõ gaz dál ko dó vagy az er dõ gaz dál ko dó
meg bí zá sa alap ján a jo go sult er dé sze ti szak sze mély zet az
er dõ bõl ki ter melt fa anyag szár ma zá sá ról a szál lí tás hoz kö -
te les iga zo lást (a továb biak ban: szál lí tó je gyet) ki ál lí ta ni,
mely nek alap ja az er dõ gaz dál ko dá si mû ve le ti lap.

(2) A fá sí tás ból, va la mint a tör vény ha tá lya alá tar to zó
er dõ nek nem mi nõ sü lõ te rü let rõl szár ma zó fa anyag ról
a föld rész let tu laj do no sa, vagy a fa anyag gal ren del kez ni
jo go sult sze mély kö te les az er dé sze ti ha tó ság hoz meg tett
fa ki ter me lé si be je len té sé ben sze rep lõ ada tok fel hasz ná lá -
sá val szál lí tó je gyet ki ál lí ta ni.

(3) A szál lí tó je gyet a fa anyag szál lí tó ja kö te les a szál lí -
tás so rán ma gá nál tar ta ni és azt a ha tó ság kép vi se lõ jé nek
fel szó lí tá sá ra be mu tat ni.

(4) A szál lí tó je gyen sze rep lõ ada to kat a fa anyag ke res -
ke del me so rán, az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza -
bály sze rint kell nyil ván tar ta ni.
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Az erdõ látogatása

91.  § (1) Az er dõ ben – an nak ren del te té sé tõl függetle -
nül – üdü lés, spor to lás és ki rán du lás cél já ból gya lo go san
bár ki sa ját fe le lõs sé gé re ott tar tóz kod hat, amit az er dõ gaz -
dál ko dó tûr ni kö te les, ki vé ve, ha

a) más jog sza bály azt kor lá toz za, vagy
b) az arra jo go sult a lá to ga tás kor lá to zá sát az e tör vény -

ben fog lal tak alap ján el ren del te.

(2) Aki er dõ ben nem er dõ gaz dál ko dás sal össze füg gõ te -
vé keny ség cél já ból tar tóz ko dik, az e tör vény al kal ma zá sá -
ban az erdõ lá to ga tó ja.

(3) Az er dõ gaz dál ko dó és az erdõ tu laj do no sa az erdõ
lá to ga tó já tól a lá to ga tá sért dí jat nem kér het, azon ban jo go -
sult a tény le ge sen fel me rült ká rá nak és költ sé gé nek meg té -
rí té sé re.

(4) Az erdõ lá to ga tó ja
a) az er dei élet kö zös ség ben, az erdõ ta la já ban és az er -

dé sze ti lé te sít mé nyek ben kárt nem okoz hat,
b) az ott tar tóz ko dók pi he né sét, va la mint a ren del te tés -

sze rû er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get in do ko lat la nul nem 
za var hat ja.

(5) Üdü lé si, spor to lá si, ille tõ leg ki rán du lá si cél ból
– a ki je lölt út ki vé te lé vel – gya lo go san sem ve he tõ igény be

a) az er dõ sí tés te rü le te, amíg a raj ta lé võ fa ál lo mány
a két mé ter át la gos ma gas sá got el nem éri;

b) az er dõ re zer vá tum mag te rü le te.

92.  § (1) Az er dõ ben lo va gol ni, ille tõ leg jár mû vel köz -
le ked ni csak az arra ki je lölt úton sza bad.

(2) Er dõ ben lo vag lás ra, va la mint jár mû köz le ke dés re
utat az er dõ gaz dál ko dó ja vas la ta alap ján vagy har ma dik
fél kez de mé nye zé se ese tén az er dõ gaz dál ko dó egyet ér té -
sé vel az er dé sze ti ha tó ság je löl ki.

(3) Az er dé sze ti ha tó ság a ki je lö lést az út mû sza ki tu laj -
don sá ga i hoz iga zod va egyes jár mû faj ták ra kor lá toz hat ja.

(4) Az er dõ ben lo vag lás ra, va la mint jár mû köz le ke dés re
ki je lölt utat min den ki sa ját fe le lõs sé gé re ve he ti igény be.

(5) Amennyi ben lo vag ló- és ke rék pá rút ki je lö lé sé re sor
ke rül, ál la mi er dõ ben a köz ér dek fo ko zott ér vé nye sü lé se
ér de ké ben tö re ked ni kell a re gi o ná li san is össze füg gõ er -
dei lo vag ló és ke rék pá ros út vo nal há ló zat ki je lö lé sé re.

93.  § (1) Az er dõ gaz dál ko dó hoz zá já ru lá sá val sza bad az 
er dõ ben:

a) hu szon négy órát meg ha la dó an üdü lé si, ille tõ leg
spor to lá si cél ból tar tóz kod ni, tá bo roz ni, to váb bá sát rat fel -
ver ni;

b) tu ris ta út vo na lat ki je löl ni és lé te sí te ni;
c) tu risz ti kai be ren de zést, lé te sít ményt épí te ni és fenn -

tar ta ni;
d) ide ig le nes áru sí tó he lyet üze mel tet ni;

e) e tör vény ben kü lön nem ne ve sí tett sport ver senyt
ren dez ni.

(2) Er dõ ben lo vas és tech ni kai sport ver senyt ren dez ni
csak az er dõ gaz dál ko dó hoz zá já ru lá sá val és az er dé sze ti
ha tó ság en ge dé lyé vel le het.

(3) Az er dõ gaz dál ko dó kö te les az er dõ gaz dál ko dá si te -
vé keny sé ge so rán meg ron gá ló dott jog sze rû en ki ala kí tott
tu ris ta utat, tu risz ti kai be ren de zést, lé te sít ményt ha la dék ta -
la nul az ere de ti ál la po tá ban hely re ál lí ta ni, il let ve ren del te -
tés sze rû hasz ná lat ra al kal mas sá tenni.

(4) Nem ál la mi fel adat vég re haj tá sá val össze füg gõ en az 
er dõ ben je let, mé rõ-, vagy gyûj tõ esz közt el he lyez ni, va la -
mint az er dei élet kö zös ség bõl, az erdõ ta la já ból min tát
ven ni – ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – csak az
er dõ gaz dál ko dó írá sos hoz zá já ru lá sá val le het.

(5) Az er dõ ben ku ta tá si, fel mé ré si te vé keny sé get vég zõ
sze mély kö te les e te vé keny sé gét az er dõ gaz dál ko dó nak
be je len te ni.

(6) Tu ris ta út vo na lat jól lát ha tó an, az e tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott jog sza bály sze rint jel zés sel kell meg je löl -
ni, és nyil ván kell tar ta ni.

94.  § (1) Az er dõ gaz dál ko dó át me ne ti leg kor lá toz hat ja
és fel té tel hez köt he ti az erdõ egyes ré sze i nek lá to ga tá sát,
amennyi ben az ott-tar tóz ko dás

a) éle tet vagy tes ti ép sé get ve szé lyez te ti, vagy
b) az egyes er dõ gaz dál ko dá si mun kák vég zé sét ve szé -

lyez te ti vagy aka dá lyoz za.

(2) A va dá szat idõ tar ta má ra a va dá szat ra jo go sult az er -
dõ gaz dál ko dó hoz zá já ru lá sá val át me ne ti leg kor lá toz hat ja
az erdõ egyes ré sze i nek a lá to ga tá sát.

95.  § (1) Az er dõ gaz dál ko dó a tu ris ta-, lo vag ló- vagy
a jár mû köz le ke dés re ki je lölt utat érin tõ kor lá to zást kö te les 
min den al ka lom mal az er dé sze ti ha tó ság nak elõ ze tesen
be je len te ni.

(2) Az er dõ gaz dál ko dó men te sül az (1) be kez dés sze rin -
ti kö te le zett ség alól, ha a kor lá to zás azon na li el ren de lé sé re 
az éle tet vagy tes ti ép sé get köz vet le nül ve szé lyez te tõ ál la -
pot meg szün te té sé nek ér de ké ben ke rül sor. Ha a kor lá to -
zás idõ tar ta ma a 24 órát meg ha lad ja, azt az er dé sze ti ha tó -
ság nak ha la dék ta la nul be kell je len te ni.

(3) Az (1) be kez dés tõl el té rõ egyéb eset ben az erdõ
egyes ré szei lá to ga tá sá nak kor lá to zá sát ak kor kö te les az
er dõ gaz dál ko dó elõ ze tesen be je len te ni az er dé sze ti ha tó -
ság nak, ha an nak ter ve zett idõ tar ta ma az egy hó na pot
meg ha lad ja.

(4) A be je len tés hez mel lé kel ni kell a kor lá to zás sal érin -
tett te rü le tet áb rá zo ló er dé sze ti nyil ván tar tá si tér ké pet és
a lá to ga tás kor lá to zá sá nak in do kát, il let ve fel té tel hez kö té -
sé nek mód ját és ide jét.

(5) A kor lá to zás idõ tar ta ma a 6 hó na pot nem ha lad hat ja
meg.
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(6) A két hó na pon be lü li is mé telt kor lá to zást, an nak idõ -
tar ta má tól füg get le nül, elõ ze tesen be kell je len te ni az er -
dé sze ti ha tó ság nak.

(7) Az er dé sze ti ha tó ság a lá to ga tás kor lá to zá sá nak in -
do kolt sá gát fe lül vizs gál hat ja, és kö te lez he ti az er dõ gaz -
dál ko dót a tör vény ben fog lalt elõ írások be tar tá sá ra, il let ve
az ál ta la el ren delt kor lá to zás meg szün te té sé re.

96.  § Az erdõ lá to ga tá sá nak kor lá to zá sát a hely ben szo -
ká sos mó don kell ki hir det ni, va la mint fi gyel mez te tõ táb -
lák ki he lye zé sé vel gon dos kod ni kell a meg fe le lõ tá jé koz -
ta tás ról.

X. Fejezet

AZ ERDÉSZETI MUNKÁK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA, 
AZ ERDÕ ÕRZÉSE

Az erdészeti munkák szakmai irányítása

97.  § Az er dõ gaz dál ko dó er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé -
ge szak sze rû sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben jo go sult er dé -
sze ti szak sze mély ze tet kö te les al kal maz ni, ki vé ve, ha az
er dõ gaz dál ko dó sze re pel a jo go sult er dé sze ti szak sze -
mély ze ti név jegy zék ben.

Az erdészeti szakszemélyzet kötelezettségei 
és jogosultságai

98.  § (1) Az er dé sze ti szak sze mély zet szak irá nyí tá si te -
vé keny sé ge so rán kö te les

a) az erdõ fenn ma ra dá sát, fej lõ dé sét ve szé lyez te tõ ál la -
pot ról, ese mény rõl, vad ál ta li ká ro sí tás ról  való tu do más -
szer zést köve tõen az er dõ gaz dál ko dót és az er dé sze ti ha tó -
sá got ha la dék ta la nul ér te sí te ni, il let ve a ve szély el há rí tá sá -
ban a tõle el vár ha tó mó don köz re mû köd ni;

b) az er dõ ben jog sze rû en vég zett mun kák szak mai irá -
nyí tá sát el vé gez ni.

(2) Az er dé sze ti szak sze mély zet õr zé si te vé keny sé ge
so rán az er dõ ben, er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get köz -
vet le nül szol gá ló föld te rü le ten és az er dé sze ti ma gán úton
jo go sult:

a) az er dõt ve szé lyez te tõ vagy ká ro sí tó jog el le nes cse -
lek mény el kö ve té sén tet ten ért sze mélyt cse lek mé nyé nek
ab ba ha gyá sá ra fel szó lí ta ni, el le ne el já rást kez de mé nyez ni;

b) a jár mû vet, ame lyik rõl ala po san fel té te lez he tõ, hogy 
azon jog el le ne sen szer zett fa-, sza po rí tó anyag, il let ve
egyéb er dei ter mék van – a ter ve zett in téz ke dé se oká nak és 
cél já nak köz lé se mel lett – fel tar tóz tat ni, át vizs gál ni;

c) az a)–b) pont sze rin ti in téz ke dés sel érin tett sze mélyt
sze mély azo nos sá gá nak iga zo lá sá ra fel hív ni, vagy sze -
mély azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben – ha az érin -

tett sze mély ma gát ön ként és hi telt ér dem lõ en nem iga zol -
ja – iga zol ta tás ra jo go sult ha tó sá gi sze mélyt fel kér ni;

d) az er dõt ve szé lyez te tõ vagy ká ro sí tó jog el le nes cse -
lek mény el kö ve té sén tet ten ért vagy az el kö ve tés sel ala po -
san gya nú sít ha tó sze mély tõl a jog el le ne sen szer zett fa -
anya got és sza po rí tó anya got, il let ve egyéb er dei ter mé ket,
va la mint az el kö ve tés hez (ve szé lyez te tés hez) hasz nált
esz közt el ven ni.

(3) A (2) be kez dés d) pont ja alap ján el vett fa anya got és
sza po rí tó anya got, il let ve egyéb er dei ter mé ket és az el kö -
ve tés hez (ve szé lyez te tés hez) hasz nált esz közt az er dé sze ti
szak sze mély zet kö te les ha la dék ta la nul át ad ni az er dé sze ti
ha tó ság nak vagy a rend õrségnek.

(4) Az er dé sze ti szak sze mély zet õr zé si te vé keny sé ge
so rán kö te les az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza -
bály ban elõ írt egyen ru ha és szol gá la ti jel vény vi se lé sé re.

(5) Az er dé sze ti szak sze mély zet õr zé si te vé keny sé ge
so rán könny gáz szó ró pa lack, és – a fegy ver tar tás ra vo nat -
ko zó kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint – gáz- és ri asz -
tó fegy ver, va la mint lõ fegy ver tar tá sá ra jo go sult, me lyet
egyen ru hás szol gá lat ban nyíl tan vi sel het.

99.  § (1) Az er dé sze ti szak sze mély zet az ará nyos ság kö -
ve tel mé nyé nek be tar tá sá val

a) a jog sze rû in téz ke dé sé vel – a 98.  § (2) be kez dés
c) pont já ban fog lalt in téz ke dést ki vé ve – szem be ni el len ál -
lás meg tö ré se ér de ké ben tes ti kény szert, könny gáz szó ró
pa lac kot, szol gá la ti ku tyát;

b) az el le ne irá nyu ló tá ma dás meg aka dá lyo zá sá ra
könny gáz szó ró pa lac kot, szol gá la ti ku tyát, gáz- és ri asz tó -
fegy vert al kal maz hat.

(2) Az er dé sze ti szak sze mély zet lõ fegy vert ki zá ró lag
jo gos vé del mi hely zet ben hasz nál hat, fel té ve, hogy más
kény sze rí tõ esz köz nem al kal mas a tá ma dás el há rí tá sá ra,
vagy az eset kö rül mé nyei foly tán a meg elõ zõ in téz ke dé -
sek re már nincs idõ.

(3) A tes ti kény szer, a könny gáz szó ró pa lack, a szol gá -
la ti ku tya, vagy a gáz- és ri asz tó fegy ver, va la mint a lõ fegy -
ver al kal ma zá sá ra – ha az eset kö rül mé nyei le he tõ vé te -
szik – az érin tet tet elõ ze tesen fi gyel mez tet ni kell.

(4) A tes ti kény szer, a könny gáz szó ró pa lack, a szol gá -
la ti ku tya, vagy a gáz- és ri asz tó fegy ver, va la mint a lõ fegy -
ver al kal ma zá sa so rán le he tõ leg ke rül ni kell a tes ti sé rü lés
oko zá sát.

(5) Az in téz ke dés so rán meg sé rült sze mély ré szé re
– amint le het sé ges – az er dé sze ti szak sze mély zet kö te les
a tõle el vár ha tó mó don se gít sé get nyúj ta ni. Szük ség ese tén 
az er dé sze ti szak sze mély zet kö te les gon dos kod ni ar ról,
hogy az in téz ke dés so rán meg sé rült sze mélyt or vos el lát -
has sa.

(6) A tes ti kény szer, a könny gáz szó ró pa lack, a szol gá -
la ti ku tya, a gáz- és ri asz tó fegy ver és a lõ fegy ver al kal ma -
zá sát az in téz ke dést köve tõen ha la dék ta la nul – amint az
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eset kö rül mé nyei le he tõ vé te szik – je len te ni kell a rend -
õrségnek.

(7) A tes ti kény szer, a könny gáz szó ró pa lack, a szol gá -
la ti ku tya, a gáz- és ri asz tó fegy ver és a lõ fegy ver al kal ma -
zá sá nak jog sze rû sé gét a rend õrség vizs gál ja ki a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás ál ta lá nos sza bá lyai sze rint.

100.  § (1) Az er dé sze ti szak sze mély zet az er dõ ben, az
er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get köz vet le nül szol gá ló
föld te rü le ten és az er dé sze ti ma gán úton vég zett er dõ õr zé si 
te vé keny sé gé vel, va la mint a jog el le nes cse lek mény ha tó -
ság nak tör té nõ be je len té sé vel kap cso lat ban a bün te tõ jo gi
vé de lem szem pont já ból köz fel ada tot el lá tó személy.

(2) Az er dé sze ti szak sze mély zet az in téz ke dé sé vel
össze füg gés ben meg is mert sze mé lyes ada to kat ki zá ró lag
el já rás kez de mé nye zé se cél já ból, az ah hoz szük sé ges ide ig 
ke zel he ti.

Jogosult erdészeti szakszemélyzet

101.  § (1) A jo go sult er dé sze ti szak sze mély zet,
a 98–100.  §-ban meg fo gal ma zott kö te le zett sé ge ken és jo -
go sult sá go kon túl

a) kö te les
aa) az er dõ gaz dál ko dó ré szé re an nak jo gai gya kor lá sa

és kö te le zett sé gei tel je sí té se ér de ké ben szak mai tá jé koz ta -
tást és ta ná csot adni,

ab) az er dõ gaz dál ko dót szak mai szem pont ból kép vi -
sel ni a hely szí ni szem lé ken, ha tó sá gi el len õr zé se ken, va la -
mint a kör ze ti er dõ ter ve zés hez kap cso ló dó egyez te té se -
ken,

ac) az er dé sze ti ha tó ság gal  való kap cso lat tar tá sa so rán
tu do má sá ra ju tott, az er dõ gaz dál ko dót érin tõ té nyek rõl,
ada tok ról az er dõ gaz dál ko dót ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni;

b) jo go sult
ba) az er dõ gaz dál ko dó nak az er dé sze ti ha tó ság felé tel -

je sí ten dõ be je len té sei, adat szol gál ta tá sai el len jegy zé sé re,
bb) mû ve le ti lap ki ál lí tá sá ra,
bc) pá lyá za tok szak mai tar tal má nak, tel je sí té sé nek el -

len jegy zé sé re.

(2) Fel sõ fo kú er dé sze ti szak irá nyú vég zett ség gel ren -
del ke zõ jo go sult er dé sze ti szak sze mély zet jo go sult

a) er dõ te le pí té si ki vi te le zé si terv ké szí té sé re;
b) er dé sze ti ma gán út ter ve zé sé re;
c) kör ze ti er dõ ter ve zés ki vé te lé vel er dé sze ti tér ké pe -

zés re;
d) erdõ ren del te té sét szol gá ló mû tárgy, csa tor na, tá ro zó 

ter ve zé sé re.

Bejelentési kötelezettség

102.  § Jo go su lat la nul vég zett fa ki ter me lés vagy egyéb
er dõt ká ro sí tó cse lek mény ész le lé se ese tén az er dõ gaz dál -

ko dó, vagy an nak hi á nyá ban az erdõ tu laj do no sa, jog sze rû
hasz ná ló ja ha la dék ta la nul kö te les be je len tést ten ni a rend -
õrség és az er dé sze ti ha tó ság felé.

XI. Fejezet

AZ ERDÉSZETI IGAZGATÁS

103.  § (1) Az er dé sze ti ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó sze -
mé lyek ré szé re iga zol ványt, az iga zol vánnyal azo nos sor -
szá mú szol gá la ti jel vényt és egyen ru hát kell biz to sí ta ni.

(2) Az er dé sze ti ha tó ság el já rá sa so rán jo go sult
a) az er dõ gaz dál ko dó és a tu laj do nos en ge dé lye nél kül

kü lön té rí tés fi ze té se nél kül va la mennyi er dé sze ti ma gán -
úton köz le ked ni, az er dõt és a fá sí tást be jár ni, ott vizs gá la -
tot, mé rést, meg fi gye lést, va la mint az azok el vég zé sé hez
szük sé ges mér té kig vizs gá la ti min tát venni;

b) az er dõ ben fo lyó te vé keny ség jog sze rû sé gét el len -
õriz ni, a jog sze rût len te vé keny ség le ál lí tá sát el ren del ni;

c) az er dõt ve szé lyez te tõ vagy ká ro sí tó cse lek mény el -
kö ve té sén tet ten ért sze mélyt iga zol tat ni, a jog el le nes cse -
lek mény ab ba ha gyá sá ra fel szó lí ta ni;

d) az er dõt és a fá sí tást ve szé lyez te tõ te vé keny ség be -
szün te té sét, il let ve az at tól  való tar tóz ko dást el ren del ni.

(3) Az ál lam az erdõ vé del me, ká ro sí tá sá nak meg elõ zé -
se, va la mint az er dé sze ti ha tó sá gi te vé keny ség hez kap cso -
ló dó el len õr zés ér de ké ben az er dé sze ti ha tó ság szer ve ze té -
ben – a be je len té sek fo ga dá sá ra és ke ze lé sé re 24 órá ban al -
kal mas – er dõ vé del mi szol gá la tot mû köd tet.

(4) Az er dõ vé del mi szol gá lat tag ja az er dé sze ti ha tó ság
ille té kességi te rü le tén jo go sult és kö te les

a) az er dõk vé del mé re vo nat ko zó elõ írások be tar tá sát
el len õriz ni;

b) az er dõ ket ve szé lyez te tõ vagy ká ro sí tó, jog el le nes
cse lek ményt el kö ve tõ sze mélyt cse lek mé nyé nek ab ba ha -
gyá sá ra fel szó lí ta ni, fel tar tóz tat ni, iga zol tat ni, el le ne el já -
rást kez de mé nyez ni;

c) azt a jár mû vet, ame lyik rõl ala po san fel té te lez he tõ,
hogy azon jog el le ne sen szer zett fa anyag, sza po rí tó anyag
vagy egyéb er dei ter mék van – a ter ve zett in téz ke dé se oká -
nak és cél já nak köz lé se mel lett – fel tar tóz tat ni, át vizs gál ni, 
a jár mû ve ze tõ jét és a jár mû vön, il let ve az ab ban tar tóz ko -
dó sze mélyt iga zol tat ni;

d) az er dõ ket ve szé lyez te tõ vagy ká ro sí tó jog el le nes
cse lek mény el kö ve té sén tet ten ért vagy az el kö ve tés sel
ala po san gya nú sít ha tó sze mély tõl a jog el le ne sen szer zett
fa anya got és sza po rí tó anya got, il let ve egyéb er dei ter mé -
ket, va la mint az el kö ve tés hez (ve szé lyez te tés hez) hasz nált 
esz közt el ven ni;

e) a bûn cse lek mény el kö ve té sén tet ten ért vagy az in -
téz ke dé sé nek el len sze gü lõ sze mélyt el fog ni, ru há za tát át -
vizs gál ni, va la mint a rend õr meg ér ke zé sé ig vissza tar ta ni,
vagy a leg kö ze leb bi rend õri szerv hez elõ ál lí ta ni;
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f) jog sze rû in téz ke dé sé vel szem ben tör tént el len sze gü -
lés meg szün te té sé re kény sze rí tõ esz közt al kal maz ni, az el -
len sze gü lõ vagy tá ma dó sze mély tõl fegy vert, élet ki ol tá sá -
ra al kal mas, il let ve más ve szé lyes esz közt el ven ni és az
ille té kes rend õri szerv nek át ad ni.

(5) Az er dõ vé del mi szol gá lat tag ja könny gáz szó ró pa -
lack és – a fegy ver tar tás ra vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban
fog lal tak sze rint – gáz- és ri asz tó fegy ver, va la mint lõ fegy -
ver tar tá sá ra jo go sult, me lyet egyen ru hás szol gá lat ban
nyíl tan vi sel het.

104.  § (1) Az er dõ vé del mi szol gá lat tag ja az ará nyos ság
kö ve tel mé nyé nek be tar tá sá val

a) a jog sze rû in téz ke dé sé vel szem be ni el len ál lás meg -
tö ré se ér de ké ben tes ti kény szert, könny gáz szó ró pa lac kot,
szol gá la ti ku tyát;

b) az el le ne irá nyu ló tá ma dás meg aka dá lyo zá sá ra
könny gáz szó ró pa lac kot, szol gá la ti ku tyát, gáz- és ri asz tó -
fegy vert al kal maz hat.

(2) Az er dõ vé del mi szol gá lat tag ja lõ fegy vert ki zá ró lag
jo gos vé del mi hely zet ben hasz nál hat, fel té ve, hogy más
kény sze rí tõ esz köz nem al kal mas a tá ma dás el há rí tá sá ra,
vagy az eset kö rül mé nyei foly tán a meg elõ zõ in téz ke dé -
sek re már nincs idõ.

(3) A tes ti kény szer, a könny gáz szó ró pa lack, a szol gá -
la ti ku tya vagy a gáz- és ri asz tó fegy ver, va la mint a lõ fegy -
ver al kal ma zá sá ra – ha az eset kö rül mé nyei le he tõ vé te -
szik – az érin tet tet elõ ze tesen fi gyel mez tet ni kell.

(4) A tes ti kény szer, a könny gáz szó ró pa lack, a szol gá -
la ti ku tya vagy a gáz- és ri asz tó fegy ver, va la mint a lõ fegy -
ver al kal ma zá sa so rán le he tõ leg ke rül ni kell a tes ti sé rü lés
oko zá sát.

(5) Az in téz ke dés so rán meg sé rült sze mély ré szé re
– amint le het sé ges – az er dõ vé del mi szol gá lat tag ja kö te les 
a tõle el vár ha tó mó don se gít sé get nyúj ta ni. Szük ség ese tén 
az er dõ vé del mi szol gá lat tag ja kö te les gon dos kod ni ar ról,
hogy az in téz ke dés so rán meg sé rült sze mélyt or vos el lát -
has sa.

(6) A tes ti kény szer, a könny gáz szó ró pa lack, a szol gá -
la ti ku tya, a gáz- és ri asz tó fegy ver és a lõ fegy ver al kal ma -
zá sát az in téz ke dést köve tõen ha la dék ta la nul – amint az
eset kö rül mé nyei le he tõ vé te szik – je len te ni kell a rend -
õrségnek.

(7) A tes ti kény szer, a könny gáz szó ró pa lack, a szol gá -
la ti ku tya, a gáz- és ri asz tó fegy ver és a lõ fegy ver al kal ma -
zá sá nak jog sze rû sé gét a rend õrség vizs gál ja ki a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás ál ta lá nos sza bá lyai sze rint.

Eljárási szabályok

105.  § (1) Az er dé sze ti ha tó sá gi el já rá sok ban ho zott ha -
tá ro za tok fel leb be zés sel nem tá ma dott ren del ke zé sei te -
kin te té ben a jog or vos la ti ha tár idõ el tel té vel be áll a jog erõ,

ha a dön tés egyes ren del ke zé sei el len nyúj tot tak be fel leb -
be zést, és az ügy jel le gé bõl adó dó an a fel leb be zés el bí rá lá -
sa nem hat ki a fel leb be zés sel meg nem tá ma dott ren del ke -
zé sek re.

(2) A ké re lem re in dult er dé sze ti ha tó sá gi el já rá sok ban
igaz ga tá si-szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni.

XII. Fejezet

AZ ELRENDELT ERDÕGAZDÁLKODÁSI
TEVÉKENYSÉG, AZ ERDÕGAZDÁLKODÁSI BÍRSÁG

ÉS AZ ERDÕVÉDELMI BÍRSÁG

Az elrendelt erdõgazdálkodási tevékenység

106.  § (1) Ha az er dõ gaz dál ko dó, ille tõ leg – er dõ gaz dál -
ko dó hi á nyá ban – az erdõ tu laj do no sa az er dé sze ti ha tó ság
fel szó lí tá sa el le né re nem tesz ele get e tör vény sze rin ti er -
dõ gaz dál ko dá si kö te le zett sé gé nek, és ez ál tal az erdõ fenn -
ma ra dá sát vagy fej lõ dé sét ve szé lyez te ti, a szük sé ges er dõ -
gaz dál ko dá si te vé keny sé ge ket az er dé sze ti ha tó ság az er -
dõ gaz dál ko dó, en nek hi á nyá ban a tu laj do nos költ sé gé re
el ren de li és el vé gez te ti. Amennyi ben az el ren delt er dõ gaz -
dál ko dá si te vé keny ség költ sé gei az er dõ gaz dál ko dó val
szem ben ve ze tett vég re haj tá si el já rás ban sem té rül nek
meg, a tu laj do nos kö te les a költ sé ge ket megtéríteni.

(2) Az el ren de lõ ha tá ro za tot a tu laj do nos nak, ál la mi tu -
laj don ban levõ erdõ ese té ben a tu laj do no si jo gok gya kor -
ló já nak is kéz be sí te ni kell.

(3) Az el ren delt er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség költ sé -
gét a költ ség ve té si tör vény ben e cél ra meg ha tá ro zott elõ -
irány zat ból kell biz to sí ta ni.

(4) Az el ren delt er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség vég re -
haj tá sá val meg bí zott vál lal ko zó fe lel a rá bí zott te vé keny -
ség vég re haj tá sá nak szak sze rû sé gé ért.

(5) Az el ren delt er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség so rán
ke let ke zett be vé telt az el ren delt er dõ gaz dál ko dá si te vé -
keny ség költ sé ge i re kell for dí ta ni. Amennyi ben a ke let ke -
zett be vé tel meg ha lad ja az el ren delt te vé keny ség költ sé -
gét, a kü lön bö ze tet a jo go sul tak ré szé re meg kell té rí te ni.

Az erdõgazdálkodási bírság

107.  § (1) Az er dõ gaz dál ko dó ra er dõ gaz dál ko dá si bír -
sá got kell ki szab ni, ha az er dõ gaz dál ko dó

a) er de jé ben be je len tés nél kül vég zett fa ki ter me lés re
meg bí zást adott vagy a fa ki ter me lés rõl tu do más sal bírt és
azt ha la dék ta la nul nem je len tet te az er dé sze ti ha tó ság nak
vagy a 41.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt elõ írásokat meg sér ti;

b) a 41.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt be je len té si kö te le -
zett sé get vagy a 41.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt elõ írásokat
– fa hasz ná la tot nem érin tõ te vé keny ség ese té ben meg sér ti;
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c) a 16.  § (9) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg sér ti;

d) az 63.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt elõ írásokat meg -
sér ti;

e) a 73.  § (1), (2) be kez dé sé ben, va la mint a 74.  § (4) be -
kez dé sé ben fog lalt elõ írásokat meg sér ti;

f) a 73.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt elõ írásokat meg sér ti;

g) a 95.  § (1), (2), (3) és (6) be kez dé sé ben, a 102.  §-ban
fog lalt be je len té si kö te le zett sé get el mu laszt ja;

h) a 42.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt be je len té si kö te le -
zett sé gé nek az er dé sze ti ha tó ság fel szó lí tá sa el le né re nem
tesz ele get;

i) meg sér ti a 90.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt elõ írásokat;

j) az erdõ fa ál lo má nyá nak szer ke ze tét, egész sé gi ál la -
po tát ká ro san be fo lyá so ló mó don hajt ja vég re az ál lo mány
ne ve lé sét, szál al ást vagy a fe nyõ gyan ta gyûj té sét;

k) az er dõ ne ve lé si fel ada tok el mu lasz tá sá val aka dá -
lyoz za az er dõ terv ben elõ írt cél ál lo mány tí pus ki ala ku lá sát
és fej lõ dé sét;

l) túl lé pi az erdõ fel újí tá sá ra és a fel újí tás be fe je zé sé re
az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban vagy az
er dé sze ti ha tó ság ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott ha tár idõt;

m) az erdõ fel újí tá sát nem az en ge dé lye zett mó don
hajt ja vég re;

n) te vé keny sé ge vagy mu lasz tá sa  miatt a be fe je zett er -
dõ sí tés fe lül vizs gá la tá nak idõ pont já ban az erdõ fej lõ dé se
nem fe lel meg a ter mõ he lyi adott sá gok nak vagy az erdõ fa -
faj össze té te le a be fe je zés ko ri ál la pot hoz ké pest a ter mõ he -
lyi adott sá go kat és az erdõ ren del te té sét te kint ve ked ve -
zõt le nül meg vál to zott;

o) az er dé sze ti ha tó ság er dé sze ti ter mé kek kész le te zé -
sét, szál lí tá sát ki zá ró vagy kor lá to zó ha tá ro za tá ban fog lal -
ta kat meg sér ti;

p) a jo go sult er dé sze ti szak sze mély zet al kal ma zá sá ra
vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek az er dé sze ti ha tó ság fel hí vá -
sá ra sem tesz ele get, vagy a jo go sult er dé sze ti szak sze -
mély zet sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zást az er dé sze ti
ha tó ság nak 8 na pon be lül nem je len ti be;

q) a kü lön jog sza bály sze rin ti er dõ tûz vé del mi terv vagy 
egy sze rû sí tett er dõ tûz-vé del mi terv ké szí té si kö te le zett sé -
gé nek az er dé sze ti ha tó ság fel hí vá sa el le né re sem tesz ele -
get;

r) a kü lön jog sza bály sze rin ti er dõ tûz-meg elõ zé si kö te -
le zett sé gé nek az er dé sze ti ha tó ság fel hí vá sa el le né re sem
tesz ele get.

(2) Er dõ gaz dál ko dá si bír sá got kö te les fi zet ni az erdõ tu -
laj do no sa, az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett va gyon -
ke ze lõi, föld hasz ná la ti, ha szon él ve ze ti, hasz ná la ti jog jo -
go sult ja, ha a 17.  § (8) be kez dé se sze rin ti kö te le zett sé gé -
nek nem tesz ele get.

(3) Er dõ gaz dál ko dá si bír sá got kö te les fi zet ni, aki

a) a 18.  § (3) és (4) be kez dé sé ben fog lalt be je len té si kö -
te le zett sé get el mu laszt ja és a te rü let hasz ná la tá ra jo go sult;

b) en ge dély nél kül hajt ja vég re az er dõ te le pí tést;

c) en ge dély tõl el té rõ en hajt ja vég re az er dõ te le pí tést;

d) a 70.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt elõ írásokat meg -
sérti;

e) a 90.  § (2)–(3) be kez dé sé ben fog lalt elõ írásokat
meg sér ti.

(4) Az er dõ gaz dál ko dá si bír sá got a cse lek mény foly -
tatása vagy új bó li el kö ve té se ese tén is mé tel ten ki le het
szab ni.

Az erdõvédelmi bírság

108.  § (1) Er dõ vé del mi bír sá got kö te les fi zet ni, aki
a) a 61.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt elõ -

írásokat meg sér ti;
b) a 61.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt elõ -

írásokat meg sér ti;
c) a 61.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt elõ -

írásokat meg sér ti;
d) az e tör vény ben és a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza -

bály ban meg ha tá ro zott fa ki ter me lé sé re vo nat ko zó elõ -
írásokat meg sér ti;

e) a 61.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt elõ írásokat meg -
sérti;

f) a 63. § (2) és (3) be kez dé sé ben fog lalt elõ írásokat
meg sér ti;

g) a 68.  § b), d)–j) pont ja i ban meg ha tá ro zott er dei ha -
szon vé te le ket jo go su lat la nul vagy a meg en ge dett mér té ket 
meg ha la dó an gya ko rol ja vagy az er dei ha szon vé te lek gya -
kor lá sá nak fel té te le it meg sér ti;

h) a 65.  § (1), (2), (5) be kez dé sé ben, a 66.  § (1) be kez -
dé sé ben, a 67.  § (1), (2), (3) be kez dé sé ben fog lalt elõ -
írásokat meg sér ti;

i) a 91.  § (1) be kez dés b) pont já ban, a 91.  § (4) be kez -
dés b) pont já ban, a 91.  § (5) be kez dé sé ben, va la mint
a 92.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt elõ írásokat meg sér ti;

j) a 91.  § (4) be kez dés a) pont já ban fog lalt elõ írásokat
meg sér ti;

k) a 93.  § (1) be kez dés ben fog lalt elõ írásokat meg sér ti;
l) a 93.  § (2) be kez dés ben fog lalt elõ írásokat meg sér ti;
m) er dõt vagy er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get szol gá -

ló, er dõ mû ve lé si ág ban nyil ván tar tott föld te rü le tet en ge -
dély nél kül vagy en ge dély tõl el té rõ en vesz igény be.

(2) Er dõ vé del mi bír sá got kö te les fi zet ni, az erdõ tu laj -
do no sa, in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett va gyon ke ze -
lõi, föld hasz ná la ti, ha szon él ve ze ti, hasz ná la ti jog jo go sult -
ja, ha er de jé ben be je len tés nél kül vég zett fa ki ter me lés re
meg bí zást adott vagy a fa ki ter me lés rõl tu do más sal bírt és
azt ha la dék ta la nul nem je len tet te az er dé sze ti ha tó ság nak.

(3) Az er dé sze ti ha tó ság hi va tal ból, vagy a ter mé szet vé -
del mi ha tó ság, ille tõ leg az er dõ gaz dál ko dó kez de mé nye -
zé sé re ho zott ha tá ro za ta alap ján a va dá szat ra jo go sult er -
dõ vé del mi bír sá got kö te les fi zet ni, ha

a) az er dõ sí tés si ke re sen fel újult te rü le tén a va dász ha tó
vad fa jok egye dei az elõ írt fõ és mel lék fa fa jok ve zér haj tá -
sa it 30%-ot meg ha la dó mér ték ben ká ro sí tot ták;
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b) az erdõ ter mé sze tes fel újí tá sát biz to sí tó, az elõ írt ál -
lo mány tí pust al ko tó fa fa jok ter mé sé nek a va dász ha tó vad -
fa jok egye dei ál tal tör té nõ fel élé sé vel az erdõ fel úju lá sa
ve szély be ke rült;

c) a fa ál lo mány egye dei a va dász ha tó vad fa jok egye dei
ál tal tör té nõ dör zsö lés, hán tás kö vet kez té ben 0,1 ha-t meg -
ha la dó nagy sá gú te rü le ten a fa egye dek 10%-át meg ha la dó
mér ték ben ká ro sod tak.

(4) Az er dõ vé del mi bír ság foly ta tó la gos kár oko zás ese -
tén is mé tel ten ki szab ha tó.

109.  § A 107.  § (1) be kez dé sé nek j) pont ja alap ján er dõ -
gaz dál ko dá si bír ság fi ze té sét az er dé sze ti ha tó ság ak kor
ren de li el, ha

a) az ál lo mány ne ve lés cél já ból ter ve zett fa ki ter me lés
vég re haj tá sa so rán nem az elõ írt ál lo mány tí pus ki ala kí tá sa
ér de ké ben ki vá gan dó fa egye dek ki ter me lé sé re ke rül sor,
és ez ál tal a fa ál lo mány szer ke ze te rom lik, vagy

b) a fa ki ter me lés sel érin tett te rü let egé szén vagy an nak
jól el kü lö nü lõ, 0,5 ha-t meg ha la dó nagy sá gú ré szén
a vissza ma ra dó fa ál lo mány egye de i nek tíz szá za lé ka vagy
an nál na gyobb há nya da meg sé rül,

c) az er dõ gaz dál ko dó meg sze gi a fe nyõ gyan ta gyûj té -
sé nek a 76.  §-ban elõ írt fel té te lét.

110.  § Az er dõ gaz dál ko dá si és er dõ vé del mi bír ság a mi -
nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je ze té -
nek be vé te le. A be folyt er dõ gaz dál ko dá si és er dõ vé del mi
bír sá got fele rész ben az el ren delt er dõ gaz dál ko dá si te vé -
keny sé gek fi nan szí ro zá sá ra, fele rész ben nyil vá nos pá lyá -
zat út ján a bi o ti kus és abi o ti kus er dõ ká rok meg elõ zé sé re,
fel szá mo lá sá ra, er dé sze ti szak mai to vább kép zé sek, szak -
mai és tá jé koz ta tó ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra kell fordítani.

111.  § A ha tár idõ re meg nem fi ze tett er dõ vé del mi já ru -
lék, az er dõ gaz dál ko dá si és er dõ vé del mi bír ság adók mód -
já ra be haj tan dó köz tar to zás.

XIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felhatalmazások

112.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a kor mány, hogy ren de let -
ben

a) je löl je ki az er dé sze ti ha tó sá got vagy ha tó sá go kat;
b) ha tá roz za meg az er dõ gaz dál ko dá si és er dõ vé del mi

bír ság mér té két és ki szá mí tá sá nak mód ját.

(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben
ha tá roz za meg

1. az er dõ gaz dál ko dói nyil ván tar tás ba vé tel és az er dõ -
gaz dál ko dói nyil ván tar tás ve ze té sé nek rész le tes szabá -
lyait;

2. a sza bad ren del ke zé sû erdõ és fá sí tás te le pí té sé re,
a te le pí tés be je len té sé re, en ge dé lye zé sé re, a ben nük ter ve -
zett fa ki ter me lés be je len té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat;

3. az er dé sze ti lé te sít mé nyek re vo nat ko zó sza bá lyo kat;
4. az Or szá gos Erdõ Ta nács mû kö dé sé nek rész le tes

sza bá lya it;
5. az er dõ ter ve zé si kör ze tek jegy zé két; a kör ze ti er dõ -

terv ké szí té sé nek rész le tes sza bá lya it;
6. az Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár mû köd te té sé nek

és az adat szol gál ta tás rend jé nek rész le tes sza bá lya it;
7. az er dõ te le pí tés, er dõ fel újí tás és az er dõ ne ve lés rész -

le tes sza bá lya it;
8. az er dõ te le pí té si-ki vi te le zé si terv tar tal mát és el ké -

szí té sé nek rész le tes sza bá lya it;
9. az er dõt ká ro sí tó ha tá sok meg elõ zé sé nek és mér sék -

lé sé nek, va la mint az er dõ vé del mi mé rõ- és meg fi gye lõ
rend szer mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it;

10. az er dei ha szon vé te lek gya kor lá sá nak rész le tes sza -
bá lya it;

11. az el ren delt er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség rész le -
tes sza bá lya it;

12. az er dõ gaz dál ko dá si bír ság és az er dõ vé del mi bír -
ság meg fi ze té sé nek rész le tes sza bá lya it;

13. az er dé sze ti ma gán út ter ve zé sé nek rész le tes sza bá -
lya it;

14. az er dõ fel újí tá si biz to sí ték nyúj tá sá nak rész le tes
sza bá lya it;

15. az er dõ vé del mi szol gá lat ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat;

16. az er dõ te le pí tés és er dõ fel újí tás be fe je zet té nyil vá -
ní tá sá nak rész le tes sza bá lya it;

17. az er dé sze ti szak sze mély zet és a jo go sult er dé sze ti
szak sze mély zet nyil ván tar tás ba vé te lé nek, nyil ván tar tás -
ból tör té nõ tör lé sé nek, te vé keny sé gé nek, to vább kép zé sé -
nek rész le tes sza bá lya it;

18. az er dé sze ti ter mõ hely fel tá rás rész le tes sza bá lya it;
19. az át ala kí tá si és szál al ási terv ké szí té sé nek rész le tes 

sza bá lya it;
20. az er dé sze ti sza po rí tó anya gok ra vo nat ko zó rész le -

tes sza bá lyo kat;
21. az er dé sze ti szol gá la ti sza bály za tot;
22. az erdõ mû ve lé si ág meg ál la pí tá sá nak és az erdõ

meg osz tá sá nak rész le tes sza bá lya it;
23. a köz jó lé ti lé te sít mé nyek nyil ván tar tá sá nak és

a köz jó lé ti fej lesz té si ter vek ké szí té sé nek rész le tes sza bá -
lya it;

24. a föld alat ti gom bák gyûj té sé re vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat;

25. az er dõ gaz dál ko dói te vé keny ség nyil vá nos sá ga
biz to sí tá sá nak rész le tes sza bá lya it.

(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy – vé dett ter mé -
sze ti te rü le ten lévõ erdõ vo nat ko zá sá ban a ter mé szet vé de -
le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – ren de let ben ál -
la pít sa meg:
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1. az éves er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség be je len té -
si-en ge dé lye zé si rend sze ré nek rész le tes sza bá lya it;

2. az er dõ terv ren de let elõ ké szí té sé nek rész le tes sza bá -
lya it és az er dõ terv ren de let elõ írásait;

3. az or szág egyes er dé sze ti tá ja i ban az er dõ fel újí tás
so rán al kal maz ha tó, il let ve til tott cél ál lo má nyo kat.

(4) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy – a ter mé szet -
vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – ren de let -
ben ál la pít sa meg:

1. az er dõt és fá sí tást al ko tó fa fa jok és cser je fa jok, to -
váb bá az õs ho nos, ide gen ho nos és az in ten zí ven ter je dõ fa -
fa jok jegy zé két;

2. az erdõ igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya it.

(5) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a ter mé szet vé -
de le mért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes ren de let ben ál la pít -
sa meg az ar bo ré tu mok jegy zé két.

(6) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a ka taszt ró fák
el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes ren de let -
ben ál la pít sa meg a tûz gyúj tá si ti la lom el ren de lé sé nek
rész le tes sza bá lya it.

(7) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes ren de let ben sza bá lyoz za 
a hon vé del mi ren del te té sû er dõk re vo nat ko zó kü lö nös sza -
bá lyo kat.

(8) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy az adó po li ti ká -
ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben sza bá -
lyoz za az er dé sze ti ha tó sá gi el já rás ban fi ze ten dõ igaz ga tá -
si-szol gál ta tá si díj mér té két, meg fi ze té sé nek rész le tes sza -
bá lya it, a díj fi ze tés aló li men tes ség ese te it.

(9) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a ke res ke de le -
mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben ál la -
pít sa meg a fa anyag szár ma zá si iga zo lá sá nak rend jét.

(10) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a tu riz mu sért
fe le lõs mi nisz ter rel, a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz -
ter rel, va la mint a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel
együt tes ren de let ben ha tá roz za meg a tu ris ta út jel zé sek és
tá jé koz ta tó táb lák el ké szí té sé nek és el he lye zé sé nek, va la -
mint a jel zett tu ris ta út vo na lak nyil ván tar tá sá nak rész le tes
sza bá lya it.

Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések

113.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 46. na pon
lép ha tály ba.

(2) E tör vény ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen 
meg in dult köz igaz ga tá si el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(3) E tör vény sze rint a kör ze ti er dõ ter ve ket az e tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ál la pí tott ütem -
terv sze rint elõ ször 2011. de cem ber 31-ig kell el ké szí te ni.

(4) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ki adott üzem ter -
vek e tör vény sze rin ti er dõ terv nek mi nõ sül nek.

(5) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ki adott üzem ter -
vek ben meg ál la pí tott el sõd le ges és to váb bi ren del te té sek
e tör vény sze rin ti el sõd le ges és to váb bi ren del te tés nek mi -
nõ sül nek az zal az el té rés sel, hogy az üzem terv ben az er dõ -
rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIV. tör vény
17.  § (3) be kez dés a)–b) és d) pont ja sze rin ti ren del te té sek
e tör vény 24.  § (2) be kez dés a) pont sze rin ti ren del te tés nek 
mi nõ sül nek.

(6) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ki adott üzem terv -
vel nem érin tett er dõk el sõd le ges és to váb bi ren del te té sét
az elsõ er dõ terv ki adá sá val egy ide jû leg kell meg ál la pí ta ni.

(7) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor az Adat tár ban nyil -
ván tar tott erdõ üzem mód ját az e tör vény sze rint elõ ször el -
ké szí tett kör ze ti er dõ terv alap ján ki adott er dõ terv ki adá sá -
val egy ide jû leg hi va tal ból in dí tott el já rás ban, vagy azt
meg elõ zõ en az er dõ gaz dál ko dó ké rel mé re in du ló el já rás -
ban az er dé sze ti ha tó ság ál la pít ja meg. Az er dõ gaz dál ko -
dó nak ké rel mé hez csa tol nia kell a tu laj do nos, il let ve kö zös 
tu laj don ese tén a tu laj do nos tár sak tu laj do ni há nyad alap -
ján szá mí tott 2/3 ré szé nek hoz zá já ru lá sát.

(8) E tör vény ha tály ba lé pé se elõtt az erdõ igény be vé te -
lé re ha tár idõ meg je lö lé se nél kül ki adott en ge dély, ha az
igény be vé tel re a tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott négy
éven be lül nem ke rül sor, ér vé nyét vesz ti.

(9) E tör vény ha tály ba lé pé se elõtt erdõ te le pí té sé re ha -
tár idõ meg je lö lé se nél kül ki adott en ge dély a tör vény ha -
tály ba lé pé sé tõl szá mí tott öt évig ér vé nyes.

(10) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt meg in dult el já -
rás ban jó vá ha gyott éves er dõ gaz dál ko dá si terv alap ján az
ab ban en ge dé lye zett er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség be je -
len tés és mû ve le ti lap ki ál lí tá sa nél kül vé gez he tõ, de a fa -
ki ter me lé si mun ka vég re haj tó ja kö te les a mun ka el vég zé -
sé re jo go sí tó, az er dõ gaz dál ko dó ál tal ki ál lí tott ok ira tot és
az éves er dõ gaz dál ko dá si ter vet vagy an nak má so la ti pél -
dá nyát a mun ka vég zés so rán ma gá nál tartani.

(11) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt meg in dult el já -
rás ban jó vá ha gyott éves er dõ gaz dál ko dá si terv alap ján ki -
ter melt fa anyag szár ma zá sá nak iga zo lá sá nál a 90.  § al kal -
ma zá sá ban a szál lí tó jegy alap ja a jó vá ha gyott éves er dõ -
gaz dál ko dá si terv.

(12) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ
kör ze ti er dõ ter ve zé si el já rás ban el ké szült kör ze ti er dõ terv
meg ál la pí tá sá ra az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló
1996. évi LIV. tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(13) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt jó vá ha gyott kör -
ze ti er dõ terv alap ján az er dõ gaz dál ko dó ké rel mé re in du ló
el já rás ban az er dõ gaz dál ko dó jo ga it és kö te le zett sé ge it az
er dé sze ti ha tó ság er dõ terv ha tá ro zat ban ál la pít ja meg.

(14) E tör vény ha tály ba lé pé se kor ál la mi tu laj do nú erdõ
és er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get köz vet le nül szol gá ló
föld te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó, 9.  § sze rin ti fel té te -
lek nek nem meg fe le lõ ha tá ro zat lan ide jû szer zõ dé se ket
2010. de cem ber 31-ig a ren des fel mon dás sza bá lyai sze rint 
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meg kell szün tet ni. Ha tá ro zott ide jû szer zõ dés ke re té ben
hasz no sí tott te rü le tek vo nat ko zá sá ban 9.  §-t a ha tá ro zott
idõ le jár tá tól kell al kal maz ni.

(15) A vé dett ter mé sze ti te rü let nek nem mi nõ sü lõ, kü -
lön jog sza bály sze rin ti Na tu ra 2000 te rü le te ken ta lál ha tó
er dõ re, er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get köz vet le nül szol -
gá ló föld te rü le tek re vo nat ko zó üzem ter vi elõ írásokat az
er dé sze ti ha tó ság a vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet -
vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv köz re mû kö dé se mel lett,
e tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 1 éven be lül fe lül -
vizs gál ja és az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé -
del mi ren del te té sû te rü le tek re vo nat ko zó kü lön jog sza -
bály nak meg fele lõen szük ség sze rint módosítja.

(16) Az er dé sze ti ha tó ság (15) be kez dés sze rin ti el já rá -
sá hoz szük sé ges ada to kat va la mennyi ha tó ság, va la mint
ál la mi és ön kor mány za ti szer ve zet kö te les az er dé sze ti ha -
tó ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(17) Ha az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt jó vá ha gyott
kör ze ti er dõ terv le jár ta kor az e tör vény sze rin ti kör ze ti er -
dõ terv alap ján ki adott er dõ terv nem áll ren del ke zés re, az
e tör vény sze rin ti kör ze ti er dõ terv alap ján ki adott er dõ terv
jog erõ re emel ke dé sé ig az er dõ gaz dál ko dó jo ga it és kö te le -
zett sé ge it az er dé sze ti ha tó ság er dõ terv ben az er dõ gaz dál -
ko dó ké rel mé re ál la pít ja meg.

Módosuló és hatályukat vesztõ rendelkezések

114.  § (1) A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la -
mint a va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény 19.  §-a
(2) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[A va dász te rü let ha tá rá nak meg ál la pí tá sá nál fi gye lem -
mel kell len ni:]

„g) az er dõ terv be tar tá sá nak le he tõ sé gé re;”

(2) A fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del mi 
és a me zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör vény
(a továb biak ban: Fbt.) 23.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (1)–(2) be kez dés elõ írásait kell meg fele lõen al -
kal maz ni a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott õr zé si fel ada -
to kat el lá tó ha lá sza ti õrre.”

(3) Az Fbt. 26.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„26.  § A 24–25.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni a kü -

lön tör vény ben meg ha tá ro zott õr zé si fel ada to kat el lá tó hi -
va tá sos va dász ra és ha lá sza ti õrre.”

(4) A ter mõ föld vé del mé rõl  szóló 2007. évi
CXXIX. tör vény 10.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ter mõ föld más célú hasz no sí tá sá nak mi nõ sül:]
„c) az er dõ rõl, az erdõ vé del mé rõl és az er dõ gaz dál ko -

dás ról  szóló tör vény ha tá lya alá nem tar to zó üzem-, ma jor -
fá sí tás, va la mint az út, vas út és egyéb mû sza ki lé te sít mény
tar to zé kát ké pe zõ fá sí tás igény be vé te le.”

(5) Ha tá lyát vesz ti az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl
 szóló 1996. évi LIV. tör vény.

(6) Az (1)–(5) be kez dés e tör vény ha tály ba lé pé sét kö -
vetõ na pon ha tá lyát vesz ti. E be kez dés és a 114.  §-hoz tar -
to zó al cím a ha tály ba lé pést kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát 
vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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