
Aktualitások 
a magyar erdőgazdálkodásban

Agrárminisztérium
Erdőgazdálkodási Főosztály 

Dr. Csépányi Péter
főosztályvezető





Hatályban lévő erdőgazdálkodási formák

Tulajdonosi használat
csak önálló tulajdonos esetén

Többlethasználati megállapodás
használati rend

Szívességi földhasználat
csak közeli hozzátartozó esetén

Erdőbirtokossági Társulat
elavult szabályok

Haszonbérlet
kiszolgáltatottság, visszaélések

Tulajdonos társ részére Harmadik személy részére



Új elképzelések
a közös tulajdonban álló erdők erdőgazdálkodási 

formáihoz

Tervezett jogcímek

•Polgári jogi társaság

•Erdőkezelés

•Integráció

További elképzelések

•Közös képviselet 
(főleg az erdőkezelés és az integráció segítésére)

•Új Erdőbirtokossági szabályok



Társulás és részvétel mértéke

Döntésekben való részvételi igény

Társulási
hajlandóság
mértéke

Haszonbérlet Erdőkezelés (új)

Erdőbirtokosság
Integráció / magán 
erdészet (új)

Polgári Jogi Társaság (új)



Tervezett erdőgazdálkodási formák

Tulajdonosi használat
csak önálló tulajdonos esetén

Többlethasználati megállapodás
bizonytalan jogértelmezés tisztázása

Szívességi földhasználat
csak közeli hozzátartozó esetén

Erdőbirtokossági Társulat
elavult szabályok aktualizálása

Haszonbérlet
kiszolgáltatottság, visszaélések 

elkerülése

Tulajdonos társ részére Harmadik személy részére

Polgári jogi társaság
közös tulajdonon

Erdőkezelés
tulajdonosi döntési felelősség

Integráció
több erdőterület közös gazdálkodásba 

vonása



Erdőkezelés

• az erdőkezelő a tulajdonos javára, de saját nevében eljárva erdőgazdálkodási 
tevékenységet folytat

• az erdőgazdálkodási tevékenységeket a tulajdonos közreműködésével és 
egyetértésével határozza meg (nagyobb tulajdonosi befolyás a döntésekre)

• az erdőkezelőt tevékenységéért díj illeti meg, amely magában foglalja az 
erdőgazdálkodási tevékenység költségei mellett az erdőkezelő közreműködésének 
ellenértékét is

• az erdőgazdálkodásból eredő bevételeket az erdőkezelő szedi be, amelyből a díj 
levonását követően keletkező jövedelmet a tulajdonos részére megfizeti

• a kezelő az erdőgazdálkodásról és az anyagi ráfordításokról részletes beszámolót készít



Integráció

• Több földrészletre kiterjed

• az általa művelt erdőgazdálkodási körbe bevonva és ezen kör összehangolt érdekei 
alapján az adott önálló erdőgazdálkodási egység területén saját nevében gazdálkodik

• legalább tíz, legfeljebb ötven év határozott időre köthető

• Kettős szerződési feltételrendszer =
ÁSZF + egyedi feltételekről szóló szerződés

• Rendszeres jövedelmet (járadék) biztosít

• A tulajdonos jogosult a járadékot vagy annak egy részét természetben kérni

• Az integrációs szerződés bármilyen okból történő megszűnésekor jelenérték szerinti 
elszámolásnak van helye



Erdőbirtokosság

• A társulat a cégbírósági bejegyzésről szóló határozat véglegessé válásától 
földhasználati jogosultsággal rendelkezik 

• Az erdőbirtokosság földhasználati jogosultsága az összes haszonvételi jogra 
kiterjed.

• A társulat földhasználati jogosultsága át nem ruházható és át nem 
engedhető.

• Automatikus tagság a tulajdoni lap szerint

• A társulati érdekeltség alapja az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdoni 
hányad.





Előterjesztés kormányrendelethez
az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás 

tevékenységének és nyilvántartásának szabályairól

szabályozási köre
• Szakirányítási tevékenység

– Státusz (érvényes, szünetel, tevékenységtől eltiltott)
– ellenjegyzés (foglalkoztató szakirányító vállalkozás megnevezése)

• nyilvántartás feltételei
– Határozott időtartam, hosszabbítás rendszere

• szakirányító vállalkozás feltételei
– Erdőgazdálkodásra való jogosultság

• képzési rendszer
– alapképzés, kiegészítő képzések, kreditpontok

• Szankciók
– figyelmeztetés, tevékenység korlátozása, törlés

• Igazolvány, jelvény

• Ruházat



Erdészeti szakirányító vállalkozás

• Vállalkozási forma
– Egyéni vállalkozó
– Jogi személy

• Tevékenységi kör
– erdészeti,
– egyéb erdőgazdálkodói,
– erdészeti szolgáltatási 

• Szakértelem (rendelkezik JESZ-tel)
– egyéni vállalkozó személyében JESZ
– jogi személy törvényes képviselője, személyesen közreműködő

tagja vagy munkaviszonyban álló foglalkoztatottja JESZ

• Cégkapu



Erdőgazdálkodásra jogosult 
erdészeti szakirányító vállalkozás

• Személyes kötődés
– Egyéni vállalkozó személye JESZ
– Jogi személy törvényes képviselője, vagy személyesen közreműködő

tagja JESZ

• Kiemelt besorolások
– felsőfokú végzettség
– rendészeti 

• tapasztalat
– Legalább 5 éve JESZ

• Terület méretétől függő létszám
– minden megkezdett 1.000 ha után legalább egy JESZ
– Egyéni vállalkozó max. 1200 ha

Egy személyben is megvalósulhat!



Erdészeti szakszemélyzet és 
erdészeti szakirányító vállalkozás

nyilvántartása

• Nyilvántartás időtartama
– erdészeti szakszemélyzet határozatlan idő
– jogosult erdészeti szakszemélyzetet 5 év

(hosszabbítható, a szünetelés nem számít bele)
– erdészeti szakirányító vállalkozás határozatlan idő

• Hosszabbítás feltétele

• Képzések teljesítése és kreditpontok gyűjtése



Erdészeti szakszemélyzet képzési rendszere

• Jogosulti alapképzés
az erdőgazdálkodást és az erdészeti szakirányítást érintő hatályos anyagi és eljárásjogi 

szabályokról, és azok alkalmazásáról 

• Kötelező kiegészítő képzés
a szakirányítás elvárható színvonalának biztosítása és a jogosult erdészeti szakszemélyzet 

ismereteinek aktualizálása céljából az erdőgazdálkodást és az erdészeti szakirányítást 
érintő szakmai szabályok, valamint a jogszabályok változásairól, alkalmazásukról

• Választható kiegészítő képzés
a szakmai ismeretek bővítése érdekében

• Szakmai rendezvények, publikációk



• Lehetséges jogkövetkezmények:

– Figyelmeztetés

– tevékenység gyakorlásának
• teljes,vagy részleges korlátozása
• feltételhez kötése
• Megtiltása

– kiemelt besorolás törlése

Erdészeti szakszemélyzet és 
erdészeti szakirányító vállalkozás

szankciórendszere



Mérlegelési szempontok

• a cselekménynek vagy mulasztásnak az ügy érdemére való kihatása,

• korábbi erdészeti közigazgatási szankciók gyakorisága, időtartama és oka,

• az erdő állapotára, biológiai sokféleségére, felszíni és felszín alatti vizeire, talajára, az 
erdő felújulására, felújítására, vagy a védett természeti értékre gyakorolt hatás ténye, 
mértéke

• az erdei életközösséget, a fenntartható erdőgazdálkodást, illetve az erdő közjóléti és 
védelmi rendeltetéseinek érvényesülését mennyiben sérti vagy veszélyezteti,

• az erdő fennmaradásához, az erdő változatosságának, természetességének, 
természetszerűségének, termőképességének, felújuló képességének, életképességének 
megőrzéséhez fűződő közérdek sérelmének foka,

• erdő természetességi állapotára vonatkozó alapelvárással, a rendeltetésével, valamint 
az erdőgazdálkodás közérdekű korlátozásaival milyen mértékben ellentétes.





Bírságrendszer megújítása

• A hatályos szabályozás szerint több mint 50 bírságtétel került nevesítésre, ennek 
nagy rész az Evt.ben

• felülről jövő igény a tételek csökkentése a törvényben

• az EUTR bírságtételei törvényi szinten 1 tényállásból és rendeleti szinten 12 
bírságtételből áll

• Cél: átláthatóbb és törvényi szinten kevesebb tényállást tartalmazó struktúra 
létrehozása
– törvényi szinten tényállás csoportok kialakítása
– rendeleti szinten részletezett bírságtételek



• Erdőgazdálkodói bírság
– erdőgazdálkodóra róható ki
– a gazdálkodásába tartozó erdőben elkövetett jogsértésekhez kötődik

• Erdővédelmi bírság
– bárkire kiróható
– bármely erdőterületen alkalmazható
– célzottan a vadászatra jogosultra is megmaradtak a korábbi tényállások
– általánosan az erdő látogatásának szabályai megsértése is ide tartozik

Bírságrendszer megújítása



• A szankciós törvény szabályozási rendszerét alapul véve több szintű a szankció
– figyelmeztetés
– óvadék
– bírság

• Felsorolásra kerültek a mérlegelés során különös figyelmet érdemlő esetek és 
feltételek

• Bizonyos esetekben kizárásra kerül a figyelmeztetés, valamint az óvadék 
intézménye

Bírságrendszer megújítása





Vidékfejlesztési Program 
erdészeti támogatásainak módosítása

2019. évi módosítások 

Erdősítés Támogatása (VP5- 8.1.1-16)

Érvényes: 2019. október 4-től

Főbb változások: 

•Alaptámogatás egységárainak jelentős emelkedése

•Jövedempótló támogatás időszak emelkedése 12 évre

•Új elem a kiegészítő támogatások között:  őshonos ritka elegyfajok alkalmazása



Támogatott tevékenységek

A)erdőtelepítés létesítési és ápolási tevékenysége,

kiegészítő támogatások;
kerítés, villanypásztor padka, erdőszegély kialakítása, 
mikorrhizált csemete telepítése,

őshonos ritka elegyfajok alkalmazása

kieső jövedelem támogatása: egységesen 12 év időtartamra 

B) ipari célú fás szárú ültetvény
(akác vagy nemesnyár) telepítése és első éves ápolási tevékenysége,

kiegészítő támogatások;
kerítés, villanypásztor kialakítása. Nem támogatható tevékenységek

•karácsonyfa és díszítőgally-telep telepítése,
•energetikai célú fás szárú ültetvény telepítése,
•rövid vágásfordulójú ültetvények telepítése.



12.) Őshonos ritka elegyfajok támogatásának feltétele: 
• tölgy-bükk és egyéb keménylomb célállomány-típusok esetében
• 61/2017. (XII.21.) FM r. 2. melléklet B) pontja szerint erdészeti tájanként őshonosnak minősülő fajok

• Fekete nyár (Populus nigra) és a törékeny fűz (Salix fragilis) kivételével 
mageredetű – szaporítóanyagot alkalmazni.

• Ritka elegy fafajokból hektáronként legalább 100 db csemetét ültetni 
és szórtan elegyíteni

• A figyelembe vehető egyedek között átlagosan minimum 5 m 
távolságnak kell lenni.

• Fekete nyár (Populus nigra) és törékeny fűz (Salix fragilis) telepítése 
esetén legalább 1 méter nagyságú csemetét vagy gyökeres dugványt
kell alkalmazni. 

• A többi fafaj esetében legalább 0,5 m nagyságú szaporítóanyag 
alkalmazható

• A telepítéshez a meghatározott fafajokból legalább három fafajt 
alkalmazni hektáronként egyenként minimum 20 db-os eréllyel;

• Egyedi mechanikai védelméről gondoskodni 

• Az ápolási időszak utolsó évére biztosítani, hogy az eltelepített őshonos 
ritka elegyfajok életképes, az erdősítés átlagos magasságát elérő
egyedeinek a száma elérje a hektáronkénti 30 darabot és a fafajok 
közül legalább három jelen legyen a területen.

Ritka elegyfajnak minősülő fafajok listája 



Vidékfejlesztési Program 
erdészeti támogatásainak módosítása

2019. évi módosítások 

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 
helyreállítása(VP5- 8.4.1-16)

Főbb változás: 

•Pocokkárok felszámiolásának támogathatósága



Vidékfejlesztési Program 
erdészeti támogatásainak módosítása

2020. évi tervezett módosítások 
•Erdősítés Támogatása (VP5- 8.1.1-16)

• Kiegészítő intézkedésen egységárainak módosítása

•Agrár-erdészti rendszerek létrehozása (VP5- 8.2.1-16)
• Egységárak módosítása

•Erdő-környezetvédelmi kifizetések (VP4- 15.1.1-17)
„Örökerdő”

• Egyszerűsített, adaptált kerítés támogatása a lékek védelmében

•Erdészeti csemetekertek gépbeszerzése (VP5- _._._-_)



Vidékfejlesztési Program 
erdészeti támogatásainak módosítása

2020. évi tervezett módosítások 
•Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 
megelőzése (VP5-8.3.1-17)

• Új elem:vízvisszatartás intézkedésének támogatása

•Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok 
helyreállítása (VP5- 8.4.1-16)

• Egységárak módosítása
• Biotikus károk felszámolásának támogatása
• A felújítást gátló biomassza lehordásának támogatása
• Sarjaztatással történő helyreállítás támogatása (nyár, fűz, éger, akác 

célállomány esetén)





NÉBIH Erdészeti Igazgatóság

Az erdészeti igazgatás szakmai irányítása – 2019. július 1-ig

Erdőrendezési 
Osztály

Erdőleltározási és 
Erdővédelmi 

Osztály  

Erdészeti 
Informatikai 
Fejlesztési 

Osztály 

Üzemeltetési és 
Adatszolgáltatási 

Osztály
EUTR Felügyeleti 

Osztály 

EUTR Hatósági és 
Nyilvántartási 

Osztály 

Országos EUTR főfelügyelő
irányítása alatt

Feladatok átcsoportosítása a 

Földügyi Államtitkárság irányítása alá tartozó

Nemzeti Földügyi Központhoz

NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Országos hatáskörű erdészeti hatóság
(Faanyag-kereskedelmi lánc felügyelet)

2019. 07.01.-től várhatóan
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Erdészeti igazgatás szakmai irányítása
BELSŐ

ELLENŐRZÉSI 
OSZTÁLY

HUMÁNPOLI
TIKAI 

OSZTÁLY

ELNÖKI 
KABINET

ÜGYFÉLKAPCSOLATI 
ÉS IRATKEZELÉSI 
MUNKACSOPORT 

GAZDASÁGI ÉS JOGI 
ELNÖKHELYETTES ÁLTALÁNOS ELNÖKHELYETTES VAGYONGAZDÁLKODÁSI  ELNÖKHELYETTES

GAZDASÁGI 
FŐOSZTÁLY

JOGI 
FŐOSZTÁLY

HELYSZÍNELÉSI ÉS 
TERÜLETI 

AGRÁRKAPCSOLAT
I FŐOSZTÁLY

ÖNTÖZÉS-
FEJLESZTÉSI 
FŐOSZTÁLY

ERDÉSZETI 
FŐOSZTÁLY

AGRÁR-
VIDÉKFEJLESZTÉSI 

TÉRKÉPEZÉSI 
FŐOSZTÁLY

SZÁMVITELI ÉS 
BERUHÁZÁS-

ELSZÁMOLÁSI 
OSZTÁLY

PÉNZÜGYI ÉS 
KÖVETELÉS-

KEZELÉSI  
OSZTÁLY

PERKÉPVISELETI 
MUNKACSOPORT

JOGI OSZTÁLY

HELYSZÍNELÉSI 
MUNKACSOPORT

TULAJDONOSI 
ELLENŐRZÉSI 

OSZTÁLY

ÖNTÖZÉS-
FEJLESZTÉSI 

OSZTÁLY

AGRÁR-
VIDÉKFEJLESZTÉSI 

TÁVÉRZÉKELÉSI 
FEJLESZTÉSI 

MUNKACSOPORT

MePAR FELESZTÉSI, 
KOORDINÁCIÓS ÉS 

ÜZEMELTETÉSI 
OSZTÁLY

EGYEDI 
VÁLTOZÁSVEZETÉ

SI 
MUNKACSOPORT

MEZŐGAZDASÁGI 
TÁVÉRZÉKELÉSI ÉS 

HELYSZÍNI 
ELLENŐRZÉSI 

OSZTÁLY

SZŐLŐÁGAZATI 
TÉRINFORMATIKAI 
MUNKACSOPORT

HELYSZÍNI 
ADATGYŰJTÉSI ÉS 

FELDOLGOZÁSI 
MUNKACSOPORT

VAGYONGAZDÁ
LKODÁSI 

FŐOSZTÁLY

VAGYONHASZN
OSÍTÁSI 

FŐOSZTÁLY

VAGYON-
NYILVÁNTARTÁS

I FŐOSZTÁLY

BIRTOKRENDEZÉ
SI FŐOSZTÁLY

SZERZŐDÉS-ÉS 
PARTNER-
NYILVÁN-
TARTÁSI 
MUNKA-
CSOPORT

VAGYON-
NYILVÁNTART

ÁSI 
OSZTÁLY

BIRTOK-
RENDEZÉSI 
OSZTÁLY

VAGYON-
HASZNOSÍTÁSI 

OSZTÁLY

SPECIÁLIS 
VAGYON-

HASZNOSÍTÁSI 
OSZTÁLY

VAGYON-
RENDEZÉSI 
OSZTÁLY

SPECIÁLIS 
VAGYON-

GAZDÁLKODÁS
I

OSZTÁLY

ERDŐLELTÁROZÁS
I 

ÉS 
KOORDINÁCIÓS 

MUNKACSOPORT

ERDŐFELÜGYELETI
ÉS 

KOORDINÁCIÓS 
MUNKACSOPORT

ERDŐRENDEZÉSI 
ÉS 

ERDŐVÉDELMI 
OSZTÁLY

RENDSZER-
ÜZEMELTETÉSI

ÉS
FEJLESZTÉSI 

OSZTÁLY

ÖNTÖZÉS-
FEJLESZTÉSI 

KOORDINÁCIÓS 
MUNKACSOPORT

ELNÖK
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Nemzeti Földügyi Központ – NFK
(158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól)

Az NFK erdészeti igazgatási feladatai:
a)  a miniszter részére a kormányzati munka ellátásához szükséges, az erdészeti hatóság tevékenysége során keletkezett adatok, elemzések 
szolgáltatása;

b)  az erdészeti hatóság által vezetett nyilvántartásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása;

c)  Erdőtörvény által előírt közzétételi feladatok ellátása;

d)  erdővédelmi mérő- és megfigyelő rendszer működtetése;

e)  az Országos Erdőállomány Adattárhoz, erdőgazdálkodó nyilvántartáshoz, erdészeti szakirányító névjegyzékhez kapcsolódó
térinformatikai állományok folyamatos karbantartásáról és fenntartásáról való gondoskodás;

f)  az erdészeti hatóság tevékenységéhez kapcsolódó informatikai rendszerek működtetése és fejlesztése;

g)  Országos Erdőkár Nyilvántartás vezetése ;

h)  szakmai formanyomtatványok és az elektronikus bejelentések formátumának és adattartalmának kidolgozása és közzététele;

i)  az általa működtetett nyilvántartások összhangjának megteremtése más közhiteles nyilvántartásokkal;

j)  az erdészeti szakszemélyzet jogosulti alapképzésének és továbbképzésének, valamint ezzel kapcsolatos közzétételi feladatok ellátása;

k)  az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító
módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés b) és e) pontja szerinti feladatok ellátása;

l)  az Evt. 33. § (1) bekezdése szerinti körzeti erdőtervezési feladatok ellátása. *Hatályba lép: 2020. I. 1-jén.

Az NFK erdészeti szakmai irányító tevékenysége keretében
a)  a megyei kormányhivatalok számára szakmai képzést szervez;

b)  a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal együttműködve informatikai szakrendszert biztosít a megyei kormányhivatalok 
feladatainak ellátásához;

c)  kiadott szakmai eljárásrendeknek, útmutatóknak megfelelően végzik a megyei kormányhivatalok a szakmai tevékenységüket;

d)  az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyűjtést kérhet a megyei kormányhivataloktól;

e)  kiadott iratmintákat használják a megyei kormányhivatalok a szakmai feladatellátás során;

f)  végrehajtott belső ellenőrzéseken, auditokon, szakterületi ellenőrzéseken tett ajánlások alapján a megyei kormányhivatalok a 
meghatározott intézkedéseket végrehajtják, közreműködnek nemzetközi szervek által végrehajtott külső auditokon;

g)  jelentést kérhet a megyei kormányhivataloktól az elvégzett feladataikról.
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- a közműcsatlakozások felgyorsítása érdekében szükséges 
további felülvizsgálatokról szóló előterjesztés

Erdőgazdálkodási FO javaslatai a közműcsatlakozások felgyorsítására:

- Javasoljuk a közműcsatlakozási eljárások tekintetében az erdő igénybevételének elvi engedélyezésére irányuló
kérelem elhagyását, hiszen ez eljárás opcionális, az ügyfél választásától függő.

- Az erdőterület igénybevételi eljárást a kérelmező az elkészített tervdokumentáció és a megfelelő földmérési 
munkarészek birtokában minden más engedélyezési eljárástól függetlenül is, azokkal párhuzamosan
megindíthatja, így akár a végleges vezetékjogi engedélytől függetlenül, párhuzamosan a vezetékjogi eljárással.

- Bár a faállomány a közművezetékek létesítésekor véglegesen megsemmisül és az területen faállománya 
továbbiakban sem tartható fenn, az erdő művelési ágból a területet jellemzően nem kell kivonni, ez is a vezetékek 
esetén a rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevételi egyszerűsítő eljárás az erdészeti szabályozás 
eredménye.

• Az erdő elvi igénybevételére vonatkozó engedélyezésen túl az erdő igénybevételére a közműszolgáltatónak 
újabb engedélyezési eljárást kell lefolytatnia.

• Az erdő igénybevételére vonatkozó eljárást (rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevétel) jelenleg 
véglegessé vált vezetékjogi engedély birtokában lehet indítani.

• A közműhálózat elemeinek létesítése ne minősüljön erdő igénybevételének.

‚Aktuális’
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AJ Biztosának indítványa az AB-hoz a módosított 
Evt. Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára

Benyújtva: 2019. január 29.

Érintett jogszabályok: Tvt. & módosított Evt.

Célja: az érintett törvények egyes rendelkezései teljes vagy részleges megsemmisítése 

Nyilvánossága: az Indítvány, az érintett miniszterek válaszai, a szakmai szervezetek 
hozzászólásai, vélemény nyilvánításai elérhetők az AB honlapján.

Elérési cím:
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/E7EBEA823AB5FCD4C1258392005F8646
?OpenDocument

Az AB megkeresésére adott válaszok:
1.Agrárminiszter átfogó válasza 19.07.01.

2.Országos Környezetvédelmi Tanács - mellékelte az Erdőtörvény 2017.évi módosításához 
valamint a Nemzeti Erdőstratégia 2016-2030 előterjesztéshez adott állásfoglalásait - 2019. 
07.19.

3.Az Országgyűlés Elnöke 2019.07.04.

4.Belügyminisztérium 2019.09.04.

5.WWF Magyarország Alapítvány 2019.09.17.

6.Pro Silva Hungaria Egyesület 2019.09.24.

7.Honvédelmi Minisztérium 2019.10.03.



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Csépányi Péter
főosztályvezető


