
 

6. sz. melléklet  Az erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló  

2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) hatálya 

 
4. § (1) E törvény hatálya kiterjed: 

a) az erdőre, annak élő és élettelen alkotóelemeire, az erdei életközösségre; 

b) a külterületen található fásításra; 

c) az erdészeti létesítményre; 

d) az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületre; 

e)6 a faanyag kereskedelmi lánc szereplőire, a faanyag készletezésére, tárolására, 

szállítására, forgalomba hozatalára. 

 

(2) E törvény hatálya nem terjed ki a fával, faállománnyal borított területek közül: 

a) az arborétumra; 

b) a közparkra; 

c) az üzemmel, állandó jellegű mezőgazdasági telephellyel, temetővel, valamint közüzemi 

létesítményekkel azonos földrészleten lévő, művelés alól kivett területre; 

d) az ingatlan-nyilvántartás szerint a település zártkertjében fekvő ingatlanra, a nemzeti vagy 

közösségi támogatással létesített erdő, valamint az állam 100%-os tulajdonában álló 

földrészlet kivételével; 

e) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a 

továbbiakban: Földforgalmi törvény) szerinti tanya területére; 

f) a közút, vasút, árvízvédelmi töltés, csatorna, valamint egyéb vonalas műszaki 

létesítménnyel azonos földrészleten lévő, művelés alól kivett területre; 

g) a honvédelmi és katonai célú építményeknek az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kijelölt és körülkerített 

működési és védőterületére; 

h) a fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényre; 

i) a belterületre, az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) 

erdőrészletként nyilvántartott erdők, valamint erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül 

szolgáló földterületek kivételével; 

j) a karácsonyfa, díszítőgally, vadgyümölcs és vessző termelését szolgáló területre; 

k) az erdészeti hatóság engedélyével termelésből kivont területre. 

(2a) E törvény hatálya nem terjed ki az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal 

FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló, 2005. december 20-i 

2173/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2173/2005/EK tanácsi rendelet) II. és III. 

mellékletében felsorolt, olyan fatermékbe ágyazott fára, amelyek a 2173/2005/EK tanácsi 

rendelet I. mellékletében felsorolt partnerországból származnak, valamint a vadon élő állat- 
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és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 

1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A., B. vagy C. mellékletében felsorolt olyan 

faanyagokra és termékekre, amelyek megfelelnek ezen rendeleteknek és végrehajtási 

rendelkezéseiknek, és ezen rendeletek alapján legálisan kitermeltnek minősülnek. 


