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– az erdő természetessége ne romoljon ,lehetőség szerint nőjön

– az erdőterület ne csökkenjen, lehetőség szerint nőjön

– az erdő teljesítse a vele szemben támasztott elvárásokat, a 
rendeltetését.

mindez tervszerű erdőgazdálkodás keretében.



Törvénymódosítás főbb céljai:



VVéégrehajtgrehajtáási rendeletek si rendeletek –– ElsElsőő üütemtem

• 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet az 
egyes erdészeti hatósági eljárások, 
bejelentések, valamint hatósági 
nyilvántartások eljárási szabályairól,

• a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével 
kapcsolatos eljárás, bejelentés, 
adatszolgáltatás, nyilvántartás és 
ellenőrzés részletes szabályairól szóló
414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet, 

• az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság 
mértékéről és kiszámításának módjáról 
szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. Rendelet

• A földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

• 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az 
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény 
végrehajtásáról,(általános) 

• A fatermék szállításával, nyilvántartásával, 
valamint a szállítójegy és a műveleti lap 
előállításával és forgalmazásával kapcsolatos 
részletes szabályokról szóló 58/2017. (XII. 18.) FM 
rendelet.

• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 
valamint a megyei kormányhivatalok 
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt 
kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az 
igazgatási szolgáltatási díj fizetésének 
szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 
módosításáról szóló FM rendelet, 

Kormányrendeletek Miniszteri rendeletek

Általános vhr

EUTR vhr

Bírság vhr

Kijelölő vhr

Ig.szolg. vhr



1. A körzeti erdőtervezés szabályai
2. Az erdészeti hatóság részére tett bejelentések, illetve hatósági 

engedélyezések eljárási szabályai
3. Az erdő rendeltetésének megállapításához és megváltoztatásához 

kapcsolódó eljárási szabályok
4. A műszaki átvételek eljárási szabályai
5. A befejezett erdőfelújítás felülvizsgálatának szabályai
6. A fakitermelések hatósági ellenőrzések eljárási szabályai
7. Erdőben folyó tevékenység megtiltása, korlátozása
8. Az Országos Erdőállomány Adattár vezetéséhez kapcsolódó eljárási 

szabályok
9. Az erdőgazdálkodói nyilvántartás vezetésének szabályai
10. A várható környezeti hatások vizsgálatának nyilvánossága

1. A 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes 1. A 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes 
erderdéészeti hatszeti hatóóssáági eljgi eljáárráások, bejelentsok, bejelentéések, valamint sek, valamint 

hathatóóssáági nyilvgi nyilváántartntartáások eljsok eljáárráási szabsi szabáályairlyairóóll



Főbb eljárási szabályozási területek:

1.A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés és 
adatszolgáltatás szabályai

2. A faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzése

3.Jelentéstételi és tájékoztatási kötelezettség

4.Az erdészeti hatósági eljárásban elrendelt elkobzás részletes szabályai

2. a faanyag kereskedelmi l2. a faanyag kereskedelmi láánc felnc felüügyeletgyeletéével vel 
kapcsolatos eljkapcsolatos eljáárráás, bejelents, bejelentéés, adatszolgs, adatszolgááltatltatáás, s, 

nyilvnyilváántartntartáás s éés ellens ellenőőrzrzéés rs réészletes szabszletes szabáályairlyairóól szl szóóllóó
414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet, 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet, 



Főbb eljárási szabályozási területek:

•egyes bírság tételek megszűntetése

•új erdei haszonvételi lehetőségek miatt új bírságfajta (legeltetés)

•a bírságtételek a korábbi összegekhez képest nem emelkedtek.

•a bírságtétel alsó határa csökkentésre kerül a faanyag kereskedelmi lánc 
hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárásban

3. az erd3. az erdőőgazdgazdáálkodlkodáási si éés erds erdőővvéédelmi bdelmi bíírsrsáág g 
mméértrtéékkéérrőől l éés kiszs kiszáámmííttáássáának mnak móódjdjáárróól szl szóóllóó 143/2009. 143/2009. 

(VII. 6.) Korm. Rendelet (m(VII. 6.) Korm. Rendelet (móódosdosííttáása)sa)



Főbb eljárási szabályozási területek:

•hatósági feladatokat ellátó hatóságok kijelölésének hivatkozása több 
helyen változott

•a szakkérdések rendezésénél a természetvédelmi kérdések vizsgálatának 
nagyobb teret biztosít

4. a f4. a fööldmldműűvelvelééssüügyi hatgyi hatóóssáági gi éés igazgats igazgatáási feladatokat si feladatokat 
ellellááttóó szervek kijelszervek kijelöölléésséérrőől szl szóóllóó 383/2016. (XII. 2.) 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet  (mKorm. rendelet  (móódosdosííttáása)sa)



1. 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
végrehajtásáról,(általános) 

2. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt 
kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének 
szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról szóló
FM rendelet, valamint

3. A fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a 
műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes 
szabályokról szóló 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet.

EvtEvt--vhr vhr áálllláása sa 
Miniszteri rendeletekMiniszteri rendeletek



• természetességi állapotra vonatkozó szabályok
• Klímaváltozás = terméketlen-, felnyíló-, felnyitott-, talajvédelem
• EMMRE szabályok
• a körzeti erdőtervezés és az éves gazdálkodási tevékenység 

bejelentésének részlet szabályai
• az eddigi 103 helyett, most 16 célállományt határoz meg
• az erdősítések műszaki befejezése - fontos kritériuma – elegyesség

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erd61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőőrrőől, az erdl, az erdőő
vvéédelmdelméérrőől l éés az erds az erdőőgazdgazdáálkodlkodáásrsróól szl szóóllóó 2009. 2009. éévi vi 

XXXVII. tXXXVII. töörvrvéény vny véégrehajtgrehajtáássáárróól, l, 



• számos eljárás bejelentéssé változott, így díjmentessé vált.

• Evt. rendelkezéseivel összhangba kerüljenek

a Nemzeti a Nemzeti ÉÉlelmiszerllelmiszerlááncnc--biztonsbiztonsáági Hivatal, valamint a gi Hivatal, valamint a 
megyei kormmegyei kormáányhivatalok meznyhivatalok mezőőgazdasgazdasáági szakigazgatgi szakigazgatáási si 

szervei elszervei előőtt kezdemtt kezdeméényezett eljnyezett eljáárráásokban fizetendsokban fizetendőő
igazgatigazgatáási szolgsi szolgááltatltatáási dsi dííjakjak mméértrtéékkéérrőől, valamint az l, valamint az 

igazgatigazgatáási szolgsi szolgááltatltatáási dsi dííj fizetj fizetéésséének szabnek szabáályairlyairóól szl szóóllóó
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet m63/2012. (VII. 2.) VM rendelet móódosdosííttáássáárróól szl szóóllóó FM FM 

rendeletrendelet



1. Az erdei faválaszték szállítása
2. Műveleti lap és szállítójegy előállításával és az előállításukra 

használt programokkal kapcsolatos követelmények
3. Szállítójegy és műveleti lap valamint a fatermék nyilvántartása

Melléklet:
Az erdőt és a fásítást alkotó fafajok kemény lombos- és lágy lombos, 

valamint a fenyő tűzifa kategóriába történő besorolása

A fatermA faterméék szk száállllííttáássáával, nyilvval, nyilváántartntartáássáával, valamint a val, valamint a 
szszáállllííttóójegy jegy éés a ms a műűveleti lap elveleti lap előőáállllííttáássáával val éés s 

forgalmazforgalmazáássáával kapcsolatos val kapcsolatos rréészletes szabszletes szabáályokrlyokróól l szszóóllóó
58/2017. (XII. 18.) FM rendelet58/2017. (XII. 18.) FM rendelet..



• Termőhelyi vhr módosítása
Evt változás miatt ( hivatkozások)
Talajszonda alkalmazása
Klíma, hidrológia, termőrétegvastagság

• Erdészeti biztonsági szabályzat  aktualizálása
A 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet Magyarország legrégibb hatályban lévő

munkabiztonsági előírása

EvtEvt--vhr vhr 
hháátra ltra léévvőő szabszabáályozlyozáási feladatoksi feladatok

Közigazgatási egyeztetés előtt:



„Szakszemélyzetis vhr” felülvizsgálata
•nyilvántartás, továbbképzés, 

Társult erdőgazdálkodás szabályozása (EBT törvény ?)
az erdőkezelés, a kezelő szerepe

Evt természetvédelmi végrehajtási szabályozása
A Natura 2000 jelölő erdei élőhelyek kijelölésének szabályai 
a természetvédelmi célú korlátozások külön szabályai 
az erdőgazdálkodási korlátozás esetén fizetendő kártalanítás
megállapítása 

Az átalakítási, erdőfelújítási és örökerdő kezelési terv kötelező tartalma

Adattár és ingatlan-nyilvántartás közötti összhang  megteremtése

EvtEvt--vhr vhr 
hháátra ltra léévvőő szabszabáályozlyozáási feladatoksi feladatok



Természetvédelmi célú szabályozás
A „receptura” megfogalmazása, 

 kiemelt közösségi jelentőségű jelölő erdei élőhely, 
 kiemelt közösségi jelentőségű jelölő faj, 
 fokozottan védett fajokra vonatkozó korlátozások meghatározása: 

korlátozási időszak, tevékenységek tiltása, korlátozása,, 

 A kiemelt közösségi jelentőségű jelölő erdei élőhely kijelölésének szabályainak 
megfogalmazása –

Védett természeti területen a korlátozási időszak alatt mely tevékenység lehet csak 
bejelentésköteles, és mely, ami engedélyköteles. 

(Ha az Evt vhr eltérően nem rendelkezik, az erdőgazdálkodás természetvédelmi célú
időbeli korlátozására …április 1-től július 15-ig terjedő időszakban kerülhet sor)

EvtEvt--vhr vhr 
hháátra ltra léévvőő szabszabáályozlyozáási feladatoksi feladatok



Agrárerdészet lehetőségének bővülése



Kaán Károly Program



Köszönöm a figyelmet!


