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A Kormány 1378/2013. (VI. 27.) Korm. határozata
az Országos Erdő Tanácsról

 1.  A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján az  erdő védelmét és a  fenntartható erdőgazdálkodást érintő 
kérdések megtárgyalásához, az  erdőgazdálkodás széles körű társadalmi és tudományos, szakmai megalapozása, 
valamint az erdőhöz fűződő érdekek közti összhang megteremtése érdekében – legfeljebb 16 tagú – véleményező, 
javaslattevő tevékenységet ellátó Országos Erdő Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) hoz létre.

 2.  A  Tanács, mint a  Kormány véleményező, javaslattevő, tanácsadó testülete kiemelten fontos szerepet játszik 
az  erdészetpolitikai célok megfogalmazásában, az  erdőgazdálkodás, erdővédelem, erdészeti igazgatás, erdészeti 
oktatás és kutatás szakmai és érdekképviseleti szervezeteinek erdészeti ágazatot érintő egységes álláspontjának 
megformálásában.

 3.  A Tanács feladatai:
a) Elősegíti az erdőhöz fűződő közérdek és az erdőgazdálkodói érdekeltség közötti összhang megteremtését.
b) Véleményt nyilvánít az  erdő védelmét és a  fenntartható erdőgazdálkodást érintő jogszabálytervezetekről, 

az  erdőgazdálkodás gazdasági, szabályozási, valamint hosszú távra szóló fejlesztési irányelveiről, valamint 
az állami tulajdonú erdők vagyonkezelésével összefüggő egyes kérdésekről.

c) A Tanács javaslatot tehet az  erdők védelmével, gyarapításával, a  fenntartható gazdálkodással kapcsolatos 
tudományos kutatásokkal, az  erdészeti képzéssel, továbbá az  erdők védelmével, fenntartásával és 
kezelésével, valamint az ezekre vonatkozó pénzügyi források felhasználásával kapcsolatban.

d) A Tanács az erdő védelme, valamint a társadalom és az erdészet viszonyának javítása érdekében munkájáról 
tájékoztatja a közvéleményt. Ennek keretében javaslatokat tesz a hatáskörrel rendelkező kormányzati szervek 
és civil érdekképviseleti szervezetek részére az erdővel és erdészettel kapcsolatos kommunikációra.

e) Megtárgyalja az erdőgazdálkodást érintő egyéb időszerű kérdéseket.
 4.  A  Tanácsban az  erdőgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: a  miniszter) felkérésére egyenlő arányban 

vesznek részt
a) a miniszter által vezetett, irányított vagy felügyelt szervek, vagy szervezeti egységek kijelölt tisztviselői,
b) az erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók érdekképviseleti szervei, erdészeti civil szervezetek,
c) az erdők ügyével foglalkozó tudományos intézmények,
d) az erdők ügyével alapszabályuk szerint foglalkozó környezet- és természetvédő, természetjáró, turisztikai, 

ismeretterjesztő civil szervezetek képviselői.
 5.  A Tanács tagjait a delegáló szervezetek és intézmények javaslatai alapján a miniszter kéri fel.
 6.  A Tanács tagjainak megbízatása három éves időtartamra szól.
 7.  A Tanács tagjai sorából elnököt választ.
 8.  A Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az elnök hívja össze.
 9.  Amennyiben a Tanács ülésének összehívását legalább 6 tag egyszerre kezdeményezi, az elnök a Tanácsot összehívja.
 10.  A Tanács a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 11.  A Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Vidékfejlesztési Minisztérium látja el.
 12.  A Tanács elnöke és tagjai tiszteletdíjat, költségtérítést nem kapnak.
 13.  A Tanács tagjának tagsága megszűnik, amennyiben

a) lemond,
b) a miniszter felmenti, vagy
c) a delegálásra jogosult szervezet új tagot delegál.

 14.  A Tanács ülései nem nyilvánosak, azokon csak a  hivatalosan kijelölt tagok vagy helyetteseik, illetve az  elnök által 
meghívottak – tanácskozási joggal – vehetnek részt. A Tanács az ügyrendben meghatározott esetekben nyilvános 
ülés megtartásáról is dönthet.

 15.  A Tanács működési költségeit a miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében külön címen kell biztosítani.
 16.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök




