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A Kormány 1540/2016. (X. 13.) Korm. határozata az építésügy területén mutatkozó,
műszaki előírások hiányából fakadó nehézségek enyhítéséről

A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az építésügy területén a
műszaki előírások terén tapasztalható hiányosságok mielőbbi orvoslása céljából
1. az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
útján gondoskodjon az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáról,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatosan
2. készítsen jelentést a Kormány számára az építésügyi műszaki irányelvek területén elért
előrehaladásról, továbbá tegyen javaslatot a célok elérése érdekében elvégzendő
további feladatokra.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. március 31.
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A földművelésügyi miniszter 69/2016. (X. 14.) FM rendelete a 2016. évi körzeti
erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az erdőgazdálkodás
tartamosságát és fejlesztését szolgáló körzeti erdőtervezési keretértékekről

A 2016. október 14-én megjelent FM rendelet hatálya a 2016. évre meghatározott erdőtervezési
körzetek körzeti erdőtervezésére terjed ki. A rendelet meghatározza az erdőrészletek
kialakítására vonatkozó erdőtervezési, az erdőgazdálkodás üzemmódjának megállapítására
vonatkozó erdőtervezési, a fakitermelések és erdőfelújítások tervezésére vonatkozó
erdőtervezési, természetvédelmi célú erdőtervezési, a közjóléti célú erdőtervezési, a
vízvédelmi, partvédelmi és árvízvédelmi célú erdőtervezési, valamint az egyéb védelmi
rendeltetésű erdőkre vonatkozó erdőtervezési alapelveket.
A körzeti erdőtervezéssel kapcsolatban a rendelet kiemeli, hogy az erdő faállomány-,
termőhelyi, tulajdon- és erdőgazdálkodási viszonyai, közérdekű funkciói, valamint
rendeltetései tekintetében jelentősen eltérő részeit lehetőség szerint a természetben jól
fellelhető határok mentén, önálló erdőrészletként kell elhatárolni. Az erdőgazdálkodási
tevékenységek nyomonkövethetősége és értékelhetősége érdekében az erdőrészletek határai,
valamint az erdőtagok és erdőrészletek erdőgazdasági azonosítói kizárólag az a rendelet 2.§ (2)
bekezdésében meghatározott esetekben módosíthatóak.
Ezek az esetek a következők:

a) az erdőrészletek határainak természetbeni változása esetén,
b) az Evt. 16. § (5) és (6) bekezdésében foglalt, az erdőtag és az erdőrészlet kialakítására
vonatkozó szempontok teljesülése érdekében, (
c) az erdőrészletek erdészeti hatósági nyilvántartási adatok vonatkozásában történő
egyértelmű besorolhatósága érdekében vagy
d) az erdőgazdálkodóval történő egyeztetés alapján
da) a szálaló és átalakító üzemmódú erdőtömbök optimális kialakítása érdekében, illetve
db) a faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódú állományrészek erdőrészletként való
lehatárolása érdekében.

A rendelet 3.§-a megállapítja az erdőgazdálkodás üzemmódjaira vonatkozó előírásokat.
Meghatározza, mikor állapítható meg faanyagtermelést nem szolgáló, szálaló, illetve átalakító
üzemmódot.
A fakitermelések és erdőfelújítások tervezésére vonatkozó erdőtervezési alapelvek közt a
jogszabály a vágásérettségi kor részletszabályait állapítja meg. E szakasz tartalmazza többek
közt a vágásérettségi kortól való eltérés, valamint a tarvágás és a véghasználat szabályait is.
Az 5.§-ban található természetvédelmi célú erdőtervezési alapelvek közt található a védett
természeti területen, illetve a Natura 2000 területen lévő erdő körzetesítésének előírásait.
A közjóléti erdők erdőtervezési alapelvei szerint a közjóléti funkciók megfelelő érvényesülése
érdekében törekedni kell a folyamatos erdőborítást biztosító vagy az arra való átállást szolgáló
üzemmódú erdőgazdálkodásra való áttérésre, a vágásérettségi kor emelésére kell törekedni,
illetve a véghasználatot több ütemben kell végrehajtani. Az erdőfelújítás és az erdőnevelés
során változatos korú, fafajösszetételű és szerkezetű, hosszú távon állékony faállományt kell
kialakítani.
A 7.§ tartalmazza a vízvédelmi, partvédelmi és árvízvédelmi célú erdőtervezési alapelveket. E
szakasz szerint a folyók nagyvízi medrében lévő erdők körzeti erdőtervezését a jogszabályban
foglalt nagyvízi mederkezelési tervben vagy annak hiányában a nagyvízi mederkezelési
tervdokumentációban meghatározott árvízvédelmi szempontok figyelembevételével kell
elvégezni. A vízbázisok védelmét szolgáló erdők esetében pedig törekedni kell az erdőborítás
minél folyamatosabb fenntartására, valamint a víztermelő helyek környékén a megfelelő
cserjeszint kialakítására és fenntartására.

A rendelet mellékletei tartalmazzák az egyes –érintett- erdőtervezési körzetre vonatkozó
speciális előírásokat.
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