1. melléklet: Az Országos ErdőállományAdattár adatai alapján összeállitott kimutatás

Az Országos ErdőáUományAdattát (a továbbiakban: OEA) 2018. január 1-jei állapotának adatai

alapjánMagya-rországerdőfcerületeinek nagysága 1.940. 051 hektár (2. 057. 273 hektár).
1. Ebből

18,54 %, azaz 3S9.S84hektárvédetttermészedteriilet (384.739 hektár-18,70%),
3, 51 %, azaz 68. 140 hektár fokozottan védett természeu teriilet (74. 139 hektár - 3, 60%).

Vagyis a magyarországi erdórészletek 22,05 %-a, azaz összesen 427. 724 hektar (458. 878
hektát - 22,31 %) mmősül kiemelt termés2etvédelmi oltalom alatt áüó területnek és e
területnek csak 15,93 %-a (16,16 %-a) minosülfokozottanvédetttermészeüteriiletnek.
Mindezek alapján a természetvédelmi oltalom alatt álló erdőknek a védett és a fokozottan
védett természeti területeknek íninosülo részeinek aránya 84 /o, illetve 16 %.
2. Ebből 772. 974 hektár erdó tattozik a Natura 2000 hálózatba. Vagyis a magyarországi

erdőteriiletektnintegy 40 %-a minősülNatura 2000 tetületnek.
A Natura 2000 hálózatba tartozó erdőkből védett-fokozottan védett természetí teriiletek

nagysága 322. 274 és 66. 026 hektár, vagyis összesen 388. 300 hektár. Ebból következoen a
Natura 2000 teriiletek 1/2-ed része tartozik a Tvt. szen'ntí - kiemelt természeri védekni -

ohalmikörébe (is), míg a fennmaradó 384. 673 (417. 042) hektát nagyságúerdoterületekre csak
a. Natura. 2000 hálózat védelmi előírásai vonatkoznak.

Az előzőekhez képest e területekből az ORA. szerint csak 21.366 hektár van Natura 2000
elsődlegesvédelmirendeltetésbesorolva, amiből
- az 1-2. természetességÍ kategóriába (termés2etes / tennészetszerű erdőkbe) 13A3Öhektár^
- a többi 3-6. kategóriába (származék / átmeneü / kultútetdő / faültetvény) 7936 hektát

tflttozik, ame^bőla 3. kategóriana^sága6971 hektár.
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1 Össxeállitva a Ncmzcd Élclmiszerlánc-biztonsági I-Iivatal 04. 4/1963-2/2018. számú tájékoztatáshoi; csatolt kimutatás adatai
alapján

2 Alapadatként az Evt. 6. § (l) bekezdés a) pontJa szcrinü erdökent nyilvántartott területek szerepelnek (míg zárójclben e tcrületck
kiegéiizítve az Evt. 13, §-a s-(crint egyéhsrdörés^letnek nem mhiosülö fgriilefekkel].
3 A szárma/iék crdők (a 3. kategória) termés'/ictvcdeimi jelentőségét jól mutatja, hogy míg a fokcróottan védett cs a vcdctt
termcszed tcrületek minősülő erdők nag^'sága 32, 800 és 156. 517 hektár, addig annak a2 1-2 kategóriába taro-'ó erdöterültcinek
összcsítctt mgysága22. 373, illctve 124. 582 hcktár,

2. melléklet: Az árvizkezelés és az erdő kapcsolata Magyarország Arvízi Oiszágos
Kockázatkezelési Terve s^erint

Az árvízvédelmi kezelés píogtamját 2016. március 25-én fogadta el a Kormány a
1146/2016. (III. 25.) Korm. határozattal.
A MagyarországArvízi Országos KockázatkezelésiTervérol szóló terv (a továbbiakban:

Terv) a BelügyminisztériumVízügyi Főigazgatóságaáltalüzemeltetett honlapon elérhetó. A Terv
az átvízi kockázat kezelésének különbÖzőmódszereit határozza meg a területek beépítettségétől
függoen.E módszerekközétartoznaka nem s'yrkeyúinté'^kcdések.
A Terv a nem-szerke2eti intézkedésekről többek között az alábbimegállapításokat teszi:
"5. 2. 1.4. Nem-szeikezeti intézkedési változat

A nem-szerkezeti intézkedések célJa, hogy a veszélyzónákkal érintett területeken az ánrízi
kockázatot iiövelo teriilethasználatok korlatozásával, ÍUetve az árvízi elöntésre nem érzékeny
területhasznála. tok támogafásával csökkentsük a jövőben várható árvízi kockázat métíékét. Erre
kétféle eszköz áU rendelkezésünkre:

- egytés2t a területrendezési tervek szabályozási övezeteinek kijelölése, majd az ezek alapján
készülő településrendezési tervek és helyi építési szabályzatok előu-ásai,
- másrészt a - bizonyos tájhasznáhtokhoz kÖthető, úgynevezett - földalapú támogatások
bevezetése, amelyek EMVA forrásból finanszu-ozhatók.

Á Jelenleg készülő árvízi-kockázatkezelési tervek elsósorban a regionális szinten kezelhető
kérdéseket célozzák. Ezért a

nem-szetkezeü

intézkedéseket

csak területrendezési illetve

földhasználattámogatásiszempontbólhatározhatjameg.
A jelenlegi jogszabályikörnyezetbenaz OrszágosTerületrendezésiTervtől szóló2003. éviXXVI.
törvénynekmegfelelőena megyeiterüleü'endezésitervekben van lehetoségárvízi kockázatkezelési
terület övezeténeklehatárolására.

A nem szetkezeü intézkedések azon öblözetek esetében jelenthetnek árvÍzi kockázatkezelési
megoldást, ahol:
- az árvízi veszélyzónák nem vagy nagyon kis mértékben érintenek beépített teriileteket. Ezeken

a területeken a beépítést korlátozó nem szerkezeü.intézkedésekbevezetése biztosítja, hogy a
Jövőben se növekedjen az átvÍzi kockázat az öblözetben. Az üyen típusú öblözetekben
ugyanakkor lehetőség nyűik arra, hogy mentett oldali rendszeres vízkivezetéssel természetes

tározóterületként kapcsolódjanak a vízfolyásokhoz, ezzel növelve a vízfolyás menti
természetközelitemletek arányát,valamint vÍztározás ökoszisztémaszolgáltatásaÍkon keresztül
segítsék az árvízi kockázatkezelést.
- az árvízi veszélyzónák kevés, vagy kis arányú beépített temletet érÍntenek. Ezeken a helyeken a

beépÍtést korlátozó nem szerkezeü intézkedések elégségesen megakadályozzák a jövőbeni
kockázatnövekedést. Megfelelő lokáüs szerkezeti intézkedésekkel kombmálva növelik az árvízÍ

biztonságot."
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3. számú meüéklet: A temiészetvédelmi célú rendelkezések ö iszehasonlítssa.

É7kezett"~-"2ÖÍ9JAN 29.
Péfdány:

KozetÖiroda'

2011-2016. közöttÍ eídoterv-rendeletek a.z ország különböfey-w?_?én--talállrató-FrTd^kben,
1el[éRre;t:-~ /- -, "-- . /I , /'

összesen 84 köízetre hatátozták meg az erdogazdálkodási tev^kenység végzéséhez

szempontokat, a hatóságihatározatoknieghozatalánakalapjait.
Minden körzet első pontjában rögzítésre ketült, hogy az adott erdőben milyen célok
elérését kell prioritásként érvényesÍteni. A védett természeü területen vagy a Natura 2000
hálózathoz tartozó erdők esetén minden alkalommal kiemelésre került a természetvédekni célok

elérésénekszükségessége.Amennyiben e célok eléíéséhez elengedheteüennektartották, akkor az
is rögzítésre keriilt, hogy a°^erdőkga^daságifunkdóinak érvényesítésére csak oly módon kerülhet sor, ami a
védelmi funkdók érvényesülését nem akadáljo^a.

A 84 körzetre vonatkozó szabályok és korlátozások áttekintése alapján egyérteknűen
megáUapítható, hogy azok - mmden esetben - jeUegükben, térben és idoben az adott élőhelyhez
és a védendő faj életciklusához és életmódjához igazodtak. A konkrét természetvédekni cél
elétését szolgáló rendetkezések JeUemzően szigorúbbak az Evt2. iÜetve a végrehajtására Idadott
61/2017. (XII. 21. ) FM rendelet (továbbiakban Vhr.) rendelkezéseinél. A Vhr. 22. §-a
tartaknazza az Evt2.-höz képest azokat a szabályokat, amelyeket a védett természeri területeken,
illetve Natura 2000 hálózathoz tartozó erdókben figyelembe kell venni. A Vhr.-ben nincsen olyan
rendeFkezés, amely az Evt2. korlátozásaihoz képest az erdőgazdátkodó számáía a
természetvédelmicélokérvényesítéséíe szigombb szabályokatfogalmaznaíneg.
Az alábbi összegzés alapján látható, hogy az Evt2. szabályozásábólfakadóan természeti
értékeink védelmében jelentős visszalépés következett be.

1. Az Evt2. 27. § (1) bekezdésa) és 28. § (1) bekezdés a) pontjaí szerint a hagásfákvagf
hagjásfa csoportok a véghas'yi álattal érintrtt terület kffeljtbb

5%

mértékig haghahik tHig.

A Vhr. 21.§ (9) bekezdésében általános jellegu - nem természetvédelnü célú - elóüás
taláUiató a hagyásfák, és csoportok méftékére. Eszerint úgy kell tervezm, hogy a 2 hektárvag^ annál
nagobb, végvágott vagy tarvágott területen tehetSseg s'yrint kgalább 0, 05-0, 5 hektár teriiletu csoportok
maradjanak vissza. Tetmészetvédelffli célú rendelkezés híján, ezt a szabályt keU figyelembe venni
a védett természeü teriileteken is.

A hagyásfákravonatkozó természetvédelmi célúkorlátozások esetén a 84 körzetben a 2 ha,
vagy azt meghaladó területű véghasználat esetén 0, 1-0, 3 hektár hagyásfa megtattását írták eló, ami
5-15%-nak felel meg. Ezen túl egyes körzetekben az 1 hektár, vagy az élófakészlet 10, illetve 1015%-át kitevő hagyásfa megőrzését is indokoltnak tartották. A hagyásfa és hagyásfa csoportok
visszatartásátaz erdőterv-rendeletek nem feltédenülcsak véghasználatesetéte uták elő, hanem a
felújítóvágásokca is.

Az Evtl. és az Evt2. szabályozásánakösszevetése alapján minda^pk a°^é/őhe/yek, ésvédeít fajok,
amiknek megör-^eséhe^5%-nálna^obb mértékű, illetve tobb mint 0, 5 hekíár íerületu ha^yásfáravan s^ukség,
védelem nélkűlmaradtak.

2. Az Evt2. 27. ^ (1) bekezdés b) és 28. g (1) bekezdés b) pontjai szermt a viss'ybafyott

holífa csak5 m I hamértékigírbató elő.A.Vhr. holtfáravonatkozórendelke^este^yáltalánnemtaríalma^
A 84 körzetben a védett táfgyhoz igazodóana holtfára vonatkozó szabályozásváltozatos. A

meghagyandó mennyiség elérheri a 15, vagy akár 20 m /hektár mennyiséget. Minden esetben
rögzítésre kerül, hogy á//ó,fekvő, vagy álló ésfekvő, illetve állóvag^fekvŐholtfára van szükség. Ha az
érmtett faj miatt indokolt, akkor a meghagyandó fa vastagságát- 15 vagy 30 cm -, valamint
magasságát- 15 cm-nél nagyobb meUmagassági átmérőjű- is előírják.

Az Evtl. és az Evt2. szabályozásánakösszevetése alapján minda'yk a^élShelyek, ésvedettfajok,
megor^eséhe^ több mint 5 n/ / hektár holffára van s'yi ksé^ illetve ahol a ha^ott hOltfa jelkm^oi nem
felelnekmega vedelmisajátossagoknak,>tt a védett tárgyvédelemnélkűlmaiadt.
amiknek

3. Az Evt2. 27. ^ (4) és 28. § (2) bekezdései törvényi szinten határozzák meg a^
erdoga^dálkodástermés^etvedelmi célu korláto^asánakidobeli hatáíyát: április /. - július 15. kö^otty bát ettől
való eltétésre a természetvédelmi hatóság által kezdeményezett etdészeü hatósági döntessel
lehetőségvan. A.Vhr. nemíartalma^a.természetvédelmicélúkorláto^asraeltérőidopontöt.
Az alábbitáblázatösszegzia 84 kötzetben találha.tó, az erdőgazdálkodástidőbenkotlátok
közé szorító vegetációs időszakra vonatkozó időtartamát, kiegészítve az egyes védett faJok
szaporodásához és utódgondozásához tartozó időbeli korlátozásokkal. A kezdeti és záró

időpontokközöttaz egyes fajokcavonatkozóidőkorlátozásváltozatos.
A hóvirág esetében például csak február 1-től március közepéig tart, míg az október
közepéig tartó korlátozás a.z erdei cÍkláment védi. A vegetációs idoszakhoz hasonlóan a
szaporodási és utódgondozásiiáőszakonbelül Ís nagy a szóiás, a Januáí a tétisas szaporodási
ciklusának kezdetét jelzi.
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ÁzEvtl. ésaz Evt2. szabályozásánakösszevetésealapjánwinda^oka^élőheiyek,ésvédettfajok,
amiknekvédelme érdekébenkorláto^asokra ápriliseíseje előtí, ilktvejúlius 15-e ufánis s^ukségvan, az Evt2.
alapján védelem nélkűlmaradnak.

4. Az Evt2. 28/A. § (1) bekezdés c) és d) pontjaí szintén törvényi szinten határozzák
meg (és korlátozzák) a fés^kek körüli védo'^onák méretét, azt egységesen fakitennelés teljes:
korlátozásaesetén le^eljebb 50, Íüetve erdőgazdálbodásitevékenységidőbelikorlátozásaesetén- a
szaporodás és utódnevelésre tekintettel - k^eljebb 100 m sugarú körben rögzÍti. A. Vhr. nem\
tartalmaz tennészetvédelmi célú wdo^onákra vonatko^o nndelke^est.
A 84 körzetben található védett és fokozottan védett fajok fészke köriili védőzóna - ahol

ilyet megjelöltek - egy-két ínadáífaj kÍvételétől eltekÍntve legalább 100 m szemben az 50
méterrel. Míg a szaporodási és utódnevelési időszakban ez már jellemzoen 200, 300, vagy 400 m
szemben a 100 méteres törvényi niaximummal.

Az Evtl. és az Evt2. szabályozásának összevetése alapján az Evt2. szabályozása
következtébeti

veszélyeztetetté

válik

s^nte minda^on

védett

Urmés^eti

értéket

képet^ő madárfaj -

jellem^oen ragado^o madaraink - s^apörodása és utódnevelése, amiknek fés^ke körül 5Q métemél, illetve
s^aporodási id5 alatt 100 métemél nag^obb védo^onára van s^ukség.

