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II. Törvények

2015. évi XLVI. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról*

1. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény (a  továbbiakban: Éltv.) 
10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1), (3) és (4) bekezdése a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában 
fogyasztóvédelmi rendelkezésnek minősül.”

2. §  Az Éltv. 22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmiszer-vállalkozás működése során)
„a) a  külső és a  belső környezetnek, az  elhelyezésnek, az  elrendezésnek, a  méreteknek, a  berendezéseknek, 
az eszközöknek, a technológiáknak, a termelési és tárolási kapacitásnak, a felhasznált élelmiszer, illetve élelmiszer-
összetevők biztonságosságának, minőségének, az  alkalmazott csomagolóanyagok és fertőtlenítőszerek 
megfelelőségének, illetve biztonságos alkalmazásának, a  rovarok és rágcsálók elleni védekezésnek, az alkalmazott 
személyek egészségének, szakképesítésének, illetve szaktudásának alkalmasnak kell lennie az élelmiszer-biztonsági 
és élelmiszer-minőségi előírások betartásának folyamatos garantálására;”

3. §  Az Éltv. 27. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Akinek a tanúsító szervezet döntése jogát vagy jogos érdekét sérti, a tanúsító szervezet döntésével szemben 
a  döntésről való tudomásszerzést követő tizenöt napon belül, de legkésőbb az  intézkedéstől számított három 
hónapon belül az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez kifogást terjeszthet elő. A kifogást az élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv tizenöt napon belül bírálja el. Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kifogásról hozott döntésével szemben 
jogorvoslatnak van helye.”

4. §  Az Éltv. 32. § (1) bekezdése a következő t) és u) ponttal egészül ki:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörében)
„t) központi kockázatkezelési rendszert működtet a  járványos állatbetegségek, zárlati károsítók, illetve 
élelmiszerlánc-események megelőzése, felszámolása, utókezelése, valamint a  hatósági intézkedések koordinációja 
érdekében;
u) a  24.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti állami laboratóriumokra alapozva létrehozza és működteti a  nemzeti 
élelmiszerlánc-minősítési és eredetvizsgálati rendszert.”

5. §  Az Éltv. 35. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Élelmiszer-biztonsági és minőség-ellenőrzési feladatainak keretében az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
vizsgálja és értékeli a higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok szerint a vendéglátó-ipari 
létesítményeket (beleértve a közétkeztetést végző létesítményeket).
(6) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  (5)  bekezdés szerinti értékelés alapján hatósági bizonyítványt ad ki 
a vendéglátó-ipari létesítményeknek az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer adatai alapján.”

6. § (1) Az Éltv. 38/A. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1a) A  FELIR a  természetes személy ügyfél személyes adatai, jogi személy és szervezet esetén a  cégjegyzékbe 
bejegyzett adatai kivételével a  (2)  bekezdés szerinti adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak 
minősül.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 14-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A FELIR tartalmazza
a) az e törvény hatálya alá tartozó
aa) ügyfélre vonatkozóan az egységes ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott adatokat;
ab) ügyfél által végzett tevékenységre vonatkozó adatokat;
ac) ügyfél által végzett tevékenység helyére vonatkozó adatokat (beleértve a térinformatikai leíró adatokat);
b) az állatok elektronikus nyilvántartási rendszereit;
c) az  élelmiszerlánc-felügyelet keretében elvégzett valamennyi ellenőrzés és vizsgálat eredményét elektronikusan 
olyan módon, hogy az ügyfélhez köthető legyen;
d) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által vezetett nyilvántartások adatait;
e) az ökológiai gazdálkodás tanúsításával, ellenőrzésével kapcsolatos adatokat;
f ) az élelmiszerlánc-szereplők által bejelentett élelmiszerlánc-biztonsági problémák adatait;
g) a 47/A. § (5) bekezdés szerinti intelligens élelmiszerlánc-elemzési rendszert.”

 (2) Az Éltv. 38/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az erdészeti hatóság az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
18. § (6) bekezdés a) pont aa)–af ) és ah) alpontjában, valamint a b) pont ba)–bf ) alpontjában levő adatokat a FELIR 
segítségével kezeli.”

7. §  Az Éltv. 38/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  ügyfél bejelentése alapján veszi nyilvántartásba az  (1)  bekezdés szerinti 
adatokat, és egyidejűleg FELIR azonosító számot (a  továbbiakban: FELIR azonosító) állapít meg a  nyilvántartásba 
vétel igazolására. Amennyiben a  FELIR azonosítóval rendelkező ügyfél a  továbbiakban nem végez a  47/B.  § 
(2)  bekezdése szerinti tevékenységet, vagy a  47/B.  § (8)  bekezdése szerinti bevallási kötelezettségének nem tesz 
eleget, vagy hivatalbóli intézkedés alapján a FELIR azonosítóra való jogosultságát elveszti, akkor a FELIR azonosító 
egyidejű visszavonásával a  nyilvántartásból törölni kell. A  nyilvántartásból törölt élelmiszerlánc-szereplő adatait 
az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv élelmiszerlánc-biztonsági célból 10 évig köteles megőrizni.”

8. §  Az Éltv. 38/D. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ÉBC az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében:
a) közreműködik az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzéseknél;
b) végrehajtja a monitoringtervben vagy a jogszabályokban előírt mintavételt;
c) a hatósági feladatok ellátását támogató, kisegítő tevékenységet végez.
(6) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az  ÉBC-vel az  élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokkal kapcsolatos 
közreműködés érdekében megállapodást köthet, amelyben rendelkezik egyúttal a pénzügyi fedezet biztosításáról, 
a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjéről, illetve a feladatellátáshoz eszközöket biztosíthat.”

9. §  Az Éltv. 42. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)
„e) az emberi egészséget veszélyeztető élelmiszerlánc-esemény elhárítása érdekében hozott intézkedést”
(elrendelő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.)

10. §  Az Éltv. 47/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A jogellenes tevékenységet folytató élelmiszerlánc-szereplők felderítése érdekében, a (3) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv létrehozza és működteti az  intelligens élelmiszerlánc-
elemzési rendszert.”

11. § (1) Az Éltv. 47/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  felügyeleti díj mértéke – a  (3a)–(6)  bekezdésben foglalt eltéréssel – a  felügyeleti díj fizetésére kötelezett 
(2) bekezdés szerinti tevékenységből származó, jövedéki adó, illetve népegészségügyi termékadó nélkül számított 
előző évi értékesítési nettó árbevételének 0,1%-a.”

 (2) Az Éltv. 47/B. § (3a) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A  felügyeleti díj mértéke a  kereskedelmi törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 
esetében a  felügyeleti díj fizetésére kötelezett (2)  bekezdés szerinti tevékenységből származó jövedéki adó és 
népegészségügyi termékadó nélkül számított előző évi nettó árbevételének”
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12. § (1) Az Éltv. 76. § (1) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben)
„j) állapítsa meg az  e  törvény hatálya alá tartozó élelmiszerlánc szereplők, létesítmények, tevékenységek 
élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben történő nyilvántartásba vételének és engedélyezésének 
részletes szabályait;
k) állapítsa meg az egészségtudatos táplálkozást támogató élelmiszerekkel kapcsolatos szabályokat.”

 (2) Az Éltv. 76. § (2) bekezdése a következő 49–51. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„49. a  géntechnológiával módosított szervezettől mentes élelmiszer és takarmány előállításának, jelölésének, 
forgalomba hozatalának és ellenőrzésének szabályait;
50. az ízesített borászati termékek meghatározásának, megnevezésének és kiszerelésének szabályait;
51. a  vendéglátó-ipari létesítmények minősítési rendszerének, a  higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-
minőségi szempontok szerinti vizsgálatának, értékelésének és a  hatósági bizonyítvány kiállításának részletes 
szabályait.”

13. § (1) Az Éltv. Mellékletének 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„13. élelmiszer-jelölés: az 1169/2011/EU rendelet 2. cikk (2) bekezdés j) pontja szerinti fogalom;”

 (2) Az Éltv. Melléklete a következő 70/A. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„70/A. vendéglátó-ipari létesítmény: olyan, a  kereskedelemről szóló törvény szerinti üzlet, amelyben 
a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás keretében vendéglátó-ipari termék forgalmazása zajlik;”

14. §  Az Éltv.
a) 14. § (4) bekezdésében a „minőségéért” szövegrész helyébe a „minőségéért, valamint jelöléséért”,
b) 14. § (4) bekezdésében a „kizáró” szövegrészek helyébe a „kizáró vagy jelölési”,
c) 25. § (3) bekezdésében az „A 10. § (2)–(4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Az 1169/2011/EU rendelet 

7. cikk (1), (3) és (4) bekezdésében”,
d) 62. § (2) bekezdésében a „14. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „14. § (4) bekezdésében”
szöveg lép.

15. §  Hatályát veszti az Éltv.
a) 10. § (2)–(4) bekezdése,
b) 14. § (6) bekezdése,
c) 47/B. § (8) bekezdésében az „ , illetve jövedelmét” szövegrész,
d) 76. § (2) bekezdés 1. és 2. pontja,
e) 77. § (1) bekezdés a) pontja,
f ) 77. § (2) bekezdés i) pontja.

16. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 58. szám 5429

2015. évi XLVII. törvény
a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról*

1. §  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  hajózás egészségügyi és közegészségügyi-járványügyi hatósági felügyeletét az  egészségügyért felelős 
miniszter – az egészségügyi államigazgatási szerv útján – látja el.
(2) A  hajózási egészségi alkalmasság vizsgálatának felügyeletét az  egészségügyi államigazgatási szervvel 
együttműködve a hajózási hatóság látja el.
(3) A  tengerészek egészségi alkalmasságának vizsgálatára vonatkozó nemzetközi követelmények érvényesítése, 
továbbá a  hajózási képesítésekkel rendelkezők egészségi alkalmasságának biztosítása érdekében a  hajózási 
hatóság az egészségi alkalmasság vizsgálatát – a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről 
szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – végző orvosokról nyilvántartást vezet, amely a  következő 
adatokat tartalmazza:
a) a nyilvántartásba-vételt tartalmazó határozat száma és kelte;
b) az orvos természetes személyazonosító adatai, egészségügyi tevékenység során használt neve, levelezési címe, 
telefonszáma;
c) az orvos működési nyilvántartási száma;
d) annak megjelölése, hogy az  orvos belvízi vagy tengeri hajós szolgálatot ellátó személy egészségi 
alkalmasságának vizsgálatára jogosult.
(4) Az egészségi alkalmasság vizsgálatát végző orvosok nyilvántartása közhiteles nyilvántartásnak minősül, amelyet 
– az orvos nevét nem érintő természetes személyazonosító adatok kivételével – a hajózási hatóság a honlapján bárki 
számára ingyenesen és korlátozásmentesen megismerhető módon közzétesz.
(5) A  hajózási hatóság a  nyilvántartásában lévő természetes személyazonosító adatokat az  orvos nyilvántartásból 
való törlését követő két évig kezeli.”

2. § (1) A Vkt. 87. §-a a következő 33a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„33a. STCW Egyezmény: a  2012.  évi XIX.  törvénnyel kihirdetett, a  tengerészek képzéséről, képesítéséről és 
az  őrszolgálat ellátásáról szóló 1978.  évi nemzetközi egyezmény 2010.  évi manilai módosításaival egységes 
szerkezetbe foglalt szövege;”

 (2) A Vkt. 87. §-a a következő 36a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„36a. Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény: a 2013. évi IV. törvénnyel kihirdetett a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény;”

3. §  A Vkt.
a) 42.  §-ában a „törvényben meghatározott” szövegrész helyébe a „törvényben, az  STCW Egyezményben és 

a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményben meghatározott” szöveg,
b) 44/A. § (2) bekezdésében a „hatvanöt” szövegrész helyébe a „hetven” szöveg
lép.

4. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. §  Ez a  törvény a  tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló,  
2012. november 21-i 2012/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k.,  Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 14-i ülésnapján fogadta el.
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2015. évi XLVIII. törvény
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról*

1. § (1) A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 2. § 7. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„7. halastó: olyan – elsődlegesen haltermelési célokat szolgáló, az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben 
meghatározott feltételek esetén horgászatnak is helyt adó – haltermelési létesítmény, amely vízfeltöltést és 
lecsapolást biztosító műtárgyakkal rendelkezik, ideértve a teleltető, raktár- és ivadéknevelő tavakat, valamint a táp- 
és lecsapoló csatornákat;”

 (2) A Hhvtv. 2. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„16. horgászat: rekreációs célból a  halnak halgazdálkodási vízterületen és haltermelési létesítményben 
az  e  törvényben és a  végrehajtására kiadott rendeletben megengedett módon és horgászkészséggel vagy 
a csalihalnak 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval való fogása;”

2. §  A Hhvtv. 7. alcíme a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A.  § (1) Ha az  önkormányzat nem kíván élni a  23.  § szerinti halgazdálkodási jogával, akkor a  halgazdálkodási 
hatóság felé tett nyilatkozatával e jogáról az állam javára mondhat le.
(2) Ha a  23.  § szerinti halgazdálkodási vízterületen a  halgazdálkodási jog 2013. szeptember 1-jét megelőzően 
került átengedésre vagy hasznosításra, akkor az  (1)  bekezdés szerinti lemondó nyilatkozatot a  halgazdálkodási 
hatóság részére legkésőbb a halgazdálkodási jog átengedésről vagy hasznosításáról szóló szerződés megszűnését 
3 hónappal megelőzően kell megtenni.”

3. §  A Hhvtv. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánítása nem érinti a  halgazdálkodási jog 
haszonbérletére vonatkozó szerződés alapján gyakorolható jogokat, azonban a  haszonbérleti szerződés 
megszűnésével a halgazdálkodási jog átengedésére – a 24. § a) pontjára figyelemmel – új haszonbérleti szerződés 
nem köthető.”

4. §  A Hhvtv. a következő 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A.  § (1) Ha a  halgazdálkodási jog gyakorlására a  74.  § (4)  bekezdése alapján jogosult (a  továbbiakban: 
kényszerhasznosított jogosult) a  halgazdálkodási hatóság felszólítása ellenére – a  felszólítás kézhezvételétől 
számított – egy éven túl sem tesz eleget a  halgazdálkodási jog gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségeknek, és 
ezáltal a  halállomány vagy a  vízi élőhely fennmaradását közvetlenül vagy súlyosan sérti, illetve veszélyezteti, 
a halgazdálkodási hatóság a kényszerhasznosított jogosult költségére elrendeli a halgazdálkodási jog gyakorlásának 
kényszerhasznosítását. A  halgazdálkodási jog kényszerhasznosítását elrendelő hatósági döntést nyilvánosan 
is közzé kell tenni. A  kényszerhasznosítást arra az  időre kell elrendelni, amíg a  halgazdálkodási jog a  jogosultat 
megilleti.
(2) A  halgazdálkodási jog kényszerhasznosítása során a  miniszter – a  kényszerhasznosított jogosult törvényes 
képviselőjeként eljárva – a  halgazdálkodási jogot haszonbérbe vagy vagyonkezelésbe adja. A  haszonbérleti 
vagy vagyonkezelési szerződés időtartama nem lehet hosszabb a  kényszerhasznosítás időtartamánál. 
A  kényszerhasznosított jogosult a  haszonbérleti vagy a  vagyonkezelési díjnak csak a  felmerült költségeket – ide 
értve a  kényszerhasznosítás elrendelésével, a  haszonbérbe vagy vagyonkezelésbe adással kapcsolatos, valamint 
a halgazdálkodási jog gyakorlásából eredő valamennyi költséget is – meghaladó részére tarthat igényt.”

5. §  A Hhvtv. a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § Ha a haszonbérleti szerződés keretében hasznosított halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé 
nyilvánítására és a  haszonbérleti szerződés megszűnését követően a  24.  § a)  pontja szerinti vagyonkezelésbe 
adására kerül sor, a vagyonkezelő a 31. § (1) bekezdése szerinti ellenértéket köteles a korábbi haszonbérlő részére 
megfizetni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 14-i ülésnapján fogadta el.
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6. §  A Hhvtv. 33. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A halgazdálkodási hatóság a  halgazdálkodási jog jogosultjáról – a  nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás 
átláthatósága céljából – nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza)
„b) a halgazdálkodásra jogosult
ba) nevét, lakcímét, születési helyét, születési idejét és anyja leánykori családi és utónevét, vagy
bb) cégnevét, székhelyét és adószámát,”

7. §  A Hhvtv. 34. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  halgazdálkodási vízterületek nyilvántartásában szereplő adatokat a  halgazdálkodási hatóság 
a  tulajdonviszonyok és a  szakmai szempontok figyelembevételével hivatalból eljárva vagy a  halgazdálkodásra 
jogosult kérelmére módosíthatja.”

8. §  A Hhvtv. 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Mentett oldali és áradással nem érintett, nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken tilos az  őshonos 
halak kifogása, kivéve az  érvényes kutatási célú halfogási engedély birtokában végzett tudományos célt szolgáló 
vizsgálati anyag begyűjtését, valamint a  halállománymentés azon esetét, ha a  mentett őshonos halakat csak más 
halgazdálkodási vízterületre lehet kihelyezni.”

9. §  A Hhvtv. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  halászati engedély, az  állami halászjegy, az  állami horgászjegy, valamint a  turista állami horgászjegy nem 
ruházható át. Egy személynek – az  adott típusból – egy naptári évben csak egy adható, kivéve az  ökológiai célú 
szelektív halászatra vonatkozó engedélyt, valamint a 43. § (4) bekezdése szerinti esetet.”

10. §  A Hhvtv. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Állami horgászjegyet az  a  személy kaphat, aki rendelkezik állami horgászvizsgával vagy korábbi érvényes 
állami horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja. A  horgász a  magyar állami horgászvizsgát 
a  halgazdálkodási hatóság által kiadott vizsgabizonyítvánnyal, a  más országban tett vizsgát az  erről kiállított 
okirattal vagy horgászati okmánnyal igazolja.”

11. §  A Hhvtv. 41. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Mentesül az állami horgászjegy díjának megfizetése alól)
„e) a vak vagy gyengénlátó”
(személy.)

12. §  A Hhvtv. 41. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Mentesül az állami halászjegy díjának megfizetése alól a 70. életévét betöltött személy.”

13. §  A Hhvtv. 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Halgazdálkodási vízterületen állami horgászjegy és fogási napló, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen 
turista állami horgászjegy, állami horgászjegy, halászati engedély vagy állami halászjegy, valamint fogási napló 
vezetése nélkül történő halfogás, az arra irányuló vagy arra alkalmas tevékenység jogosulatlan horgászatnak vagy 
jogosulatlan halászatnak minősül.”

14. § (1) A Hhvtv. 46. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (4)  bekezdésben foglalt tilalmak – az  a) és h)–j)  pontok kivételével – a  haltermelési létesítményre is 
vonatkoznak.”

 (2) A Hhvtv. 46. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés szerinti engedély kizárólag elektromos halászgépkezelő képesítéssel, valamint a mezőgazdasági 
és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló rendelet szerinti gépkezelői 
jogosítvánnyal rendelkező személynek adható meg.”

 (3) A Hhvtv. 46. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  (5)–(6)  bekezdés szerint engedélyezett halfogási tevékenység a  halgazdálkodási hatóságnál nyilvántartott, 
minősítési-üzembehelyezési vizsgával rendelkező és kétévenkénti elektromos érintésvédelmi felülvizsgálaton 
átesett elektromos eszközzel végezhető.”
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15. §  A Hhvtv. 47. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti felmentés, illetve a 46. § (5) bekezdés szerinti engedély – közösségi jelentőségi halfajok esetében 
a 16. § előírásainak figyelembevételével – a következő okokból adható meg:]
„g) állatkerti, édesvízi akváriumi, illetve kiállítási élőállat-bemutató céljából.”

16. §  A Hhvtv. 54. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az Adattár részét képezik)
„g) a 42. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartás adatai.”

17. §  A Hhvtv. 56. § (7) bekezdés e) pontja a következő eh) alponttal egészül ki:
[Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint alkalmazott halászati őr az  ott meghatározott intézkedések és 
kényszerítő eszközök alkalmazásán túl a halgazdálkodási vízterületen és annak partján jogosult:
e) a horgászati vagy halászati jogsértő cselekmények alábbi minősített eseteiben az állami horgászjegyet, turista állami 
horgászjegyet, állami halászjegyet elvenni attól a személytől, aki]
„eh) a fogási naplóba rögzítendő fogás bejegyzését elmulasztja.”

18. §  A Hhvtv. 63. § (2) bekezdése a következő k)–s) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott bevételeket a miniszter a következőkre fordítja:]
„k) halgazdálkodási tárgyú tankönyv-, szakkönyv- és folyóirat-kiadás támogatása,
l) gyermek- és ifjúsági horgászok továbbképzése, iskolai horgászati szakkörök és táborok szervezése, iskolai 
horgászati képzési segédanyagok készítése,
m) horgászturizmus fejlesztése,
n) horgászat megismertetése, népszerűsítése érdekében tartandó rendezvények, illetve horgászversenyek és 
a versenysport támogatása,
o) magyar halászati hagyományok és kultúra megismertetése, népszerűsítése érdekében tartandó rendezvények 
támogatása,
p) halételek és halfogyasztás népszerűsítése, az  ezek érdekében tartott rendezvények és a  tudatformálás 
támogatása,
q) a 62. § szerinti testület működésének támogatása,
r) a halgazdálkodás és a horgászat miniszter által alapított kitüntetései adományozásának támogatása,
s) nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken a horgászati célú halgazdálkodási szaktanácsadás igénybevételének 
támogatása.”

19. § (1) A Hhvtv. 67. § (1) bekezdés e) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki)
„e) a nem fogható hal és más hasznos víziállat kifogását (gyűjtését) megvalósító;”
(személlyel szemben.)

 (2) A Hhvtv. 67. § (1) bekezdése a következő m) és n) ponttal egészül ki:
(A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki)
„m) a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen őshonos hal kifogását megvalósító;
n) a  halfogásra alkalmas horgászkészséget annak halfogási célú használata során folyamatos felügyelet nélkül 
hagyó”
(személlyel szemben.)

20. §  A Hhvtv. 68. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  halgazdálkodási hatóság az  (1)  bekezdés szerinti mérlegelés körében a  halgazdálkodási bírság kiszabása 
során
a) a jogsértő tevékenységgel veszélyeztetett vagy károsított őshonos halállomány becsült halgazdálkodási értékét,
b) a  halgazdálkodási tervtől eltérő mennyiségben telepített vagy hasznosított őshonos halak halgazdálkodási 
értékét,
c) a halgazdálkodási hatóság engedélye nélkül telepített őshonos halak halgazdálkodási értékét,
d) a jogsértő cselekménynek a hal és más hasznos víziállat élőhelyére gyakorolt kedvezőtlen hatásának mértékét,
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e) a  halgazdálkodási bírság kiszabására irányuló eljárás során a  jogsértőnek a  tényállás feltárása érdekében 
tanúsított együttműködő magatartását,
f ) a jogsértővel szemben korábban kiszabott halgazdálkodási bírság mértékét és a bírságolás gyakoriságát,
g) a jogsértéssel érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület típusát, nagyságát, illetve különleges rendeltetésű 
jellegét, valamint a jogsértéssel érintett halgazdálkodási kíméleti területeit,
h) a halgazdálkodásra jogosult által alkalmazott halászati őrök számát
veszi figyelembe.
(1b) A halgazdálkodási hatóság az (1) bekezdés szerinti mérlegelés körében a halvédelmi bírság kiszabásakor
a) a jogellenes cselekményhez használt eszközök típusát, mennyiségét, a cselekmény módszerét,
b) a kifogott hal mennyiségét, halgazdálkodási értékét és jelentőségét,
c) a jogsértő cselekménynek a hal és más hasznos víziállat élőhelyére gyakorolt kedvezőtlen hatásának mértékét,
d) a cselekmény halállományt veszélyeztető mértékét,
e) a  halvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás során a  jogsértő személynek a  tényállás feltárása érdekében 
tanúsított együttműködő magatartását,
f ) a jogsértő személlyel szemben korábban kiszabott halvédelmi bírság mértékét és a bírságolás gyakoriságát,
g) a jogsértő személy életkorát, illetve esetleges fogyatékosságát,
h) a jogsértéssel érintett halgazdálkodási vízterület nyilvántartott vagy nem nyilvántartott jellegét
veszi figyelembe.”

21. §  A Hhvtv. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„70.  § (1) Ha a  jogsértő állapot megszüntetése, vagy a  további jogsértések megelőzése érdekében az  e  törvény 
szerint alkalmazható legalacsonyabb összegű bírság kiszabása is szükségtelen, a  halgazdálkodási hatóság bírság 
kiszabása helyett figyelmeztetésben részesítheti az eljárás alá vont személyt.
(2) A halgazdálkodási hatóság figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont személyt, ha
a) a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen halfogásra jogosító okmányok nélkül horgászott, vagy rekreációs 
célból halászott, de a  halgazdálkodási hatóság által előírt határidőn belül bemutatja a  horgászat vagy halászat 
időpontjában érvényes állami horgászjegyét, turista állami horgászjegyét vagy állami halászjegyét, valamint fogási 
naplóját és területi jegyét, továbbá a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolványát, és amennyiben 
az ellenőrzés időpontjáig a fogási naplóban rögzítendő, de nem rögzített halat nem tartotta meg,
b) halfogásra jogosító okmányok nélkül kereskedelmi vagy ökológiai célból halászott, de a halgazdálkodási hatóság 
által előírt határidőn belül bemutatja a  halászat időpontjában érvényes halászati engedélyét, fogási naplóját, 
valamint a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolványát, és amennyiben az ellenőrzés időpontjáig 
a fogási naplóban rögzítendő, de nem rögzített halat nem tartotta meg,
c) a  nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen halfogásra jogosító okmányok nélkül horgászott, de 
a  halgazdálkodási hatóság által előírt határidőn belül bemutatja a  horgászat időpontjában érvényes állami 
horgászjegyét és fogási naplóját, valamint a  személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolványát, 
amennyiben az ellenőrzés időpontjáig az előírás ellenére a fogási naplóban nem rögzített halat nem tartotta meg, 
vagy
d) a horgászat megkezdésének a fogási napló naptárában való megjelölését első alkalommal mulasztja el.”

22. §  A Hhvtv. 71. § 2. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben)
„2. határozza meg az e törvény hatálya alá tartozó halgazdálkodási és halvédelmi bírság kiszámításának módját és 
a bírságok mértékét, valamint az állami horgászjegy, turista állami horgászjegy, állami halászjegy váltásától, illetve 
a halászati engedély kérelmezésétől való eltiltás időtartamát;”

23. § (1) A Hhvtv. 72. § (1) bekezdés 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„32. a  halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szempontjait és kijelölésére irányuló 
eljárás részletes szakmai és eljárási szabályait;”



5434 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 58. szám 

 (2) A Hhvtv. 72. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„33. az  egyes víztípusok halgazdálkodási értéke alapján a  halgazdálkodási jog haszonbérletéért fizetendő 
haszonbérleti díj, a vagyonkezelésbe adható halgazdálkodási jog esetében a vagyonkezelési díj mértékét, valamint 
e díjak megfizetése alóli felmentés és az e díjakra vonatkozó díjkedvezmény szabályait;”

 (3) A Hhvtv. 72. § (1) bekezdése a következő 34., 35. és 36. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„34. a halgazdálkodási kíméleti terület kijelölésére irányuló eljárás részletes szakmai és eljárási szabályait;
35. az országhatárral metszett halgazdálkodási vízterületre a horgászat és a halászat rendjét; és
36. a  Balaton vízgyűjtőjén lévő és a  Balatonnal lefolyási viszonyban álló haltermelési létesítményeket, valamint 
ezeken a haltermelési létesítményeken az idegenhonos halfajok telepítésére és felhasználására vonatkozó különös 
szabályokat.”

24. § (1) A Hhvtv. 74. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Nem kell alkalmazni e törvény 6. § (1) bekezdését és 74. § (4) bekezdését a halászatról és a horgászatról szóló 
1997.  évi XLI.  törvény hatálybalépését megelőzően magántulajdonba került olyan lefolyástalanként nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületek esetében, ahol 2013. augusztus 31-én a halászati jog nem az államot illette meg.”

 (2) A Hhvtv. 74. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  e  törvény hatálybalépését megelőzően létrejött olyan társult halászati jog esetén, amelynél a  halászati 
jog gyakorlásának alapját képező ingatlan, illetve ingatlanok tekintetében az  állami tulajdonjog hányada nem 
haladja meg az 50%-ot, a halgazdálkodási jog gyakorlása körében az államot a halgazdálkodási hatóság országos 
illetékességű szerve képviseli.”

 (3) A Hhvtv. 74. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Kereskedelmi célú halászati engedély a 2016-os naptári évre, valamint az azt követő naptári évekre nem adható ki.
(9) A  miniszter az  állam nevében eljárva jogosult az  új haszonbérleti vagy vagyonkezelési szerződés hatályba 
lépéséig, de legfeljebb egy évig terjedő időre meghosszabbítani az  állammal nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületre létrejött haszonbérleti szerződés hatályát.”

25. §  A Hhvtv.
 1. 1.  § (1)  bekezdésében az „a Magyarország területén levő halgazdálkodási vízterületeken és azok partján” 

szövegrész helyébe az  „a Magyarország területén levő halgazdálkodási vízterületeken és azok partján, 
valamint a haltermelési létesítményekben”,

 2. 2. § 18. pontjában az „az eredményes” szövegrész helyébe az „a”,
 3. 7. §-ában a „megújulását” szövegrész helyébe a „megújulását, gyarapodását”,
 4. 40. § (1) és (2) bekezdésében az „Állami horgászjegyet” szövegrész helyébe az „Állami horgászjegyet és fogási 

naplót”,
 5. 43.  § (2)  bekezdésének nyitó szövegrészében az  „állami horgászjegyet,” szövegrész helyébe az  „állami 

horgászjegyet, turista állami horgászjegyet,”,
 6. 45.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában a „kereskedelmi” szövegrész helyébe a „kereskedelmi, ökológiai, 

valamint szelektív”,
 7. 45.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „állami horgászjegyet” szövegrész helyébe az „állami horgászjegyet és 

a fogási naplót”,
 8. 46. § (7) bekezdésében az „évenkénti” szövegrész helyébe a „kétévenkénti”,
 9. 47. § (2) bekezdés a) pontjában a „kutatási” szövegrész helyébe a „kutatási vagy oktatási”,
10. 48. §-ában a „sűrűségű” szövegrész helyébe a „méretű”,
11. 53. § (2) bekezdésében a „halgazdálkodási hatóságnál” szövegrész helyébe a „halgazdálkodásra jogosultnál”, 

az  „állami horgászjegy kiváltásának helyén” szövegrész helyébe az  „e törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben foglaltak szerint”,

12. 53.  § (3)  bekezdésében a  „félévente” szövegrész helyébe a  „negyedévente, a  negyedévet követő hónap 
15. napjáig”,

13. 56. § (3) bekezdésében az „egyen- vagy formaruhával” szövegrész helyébe az „egyenruhával”,
14. 56. § (7) bekezdés b) pontjában a „kifogott halat” szövegrész helyébe a „jogosultság hiányában kifogott halat”,
15. 56. § (7) bekezdés e) pont ea) alpontjában a „horgászik vagy halászik” szövegrész helyébe a „horgászik vagy 

halászik, ideértve a megengedettnél több horgászkészség vagy halászeszköz használatát”,
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16. 61.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „a halgazdálkodási vízterületre és az  azzal érintett ingatlanra bejárhat” 
szövegrész helyébe a „bármely ingatlanra beléphet”,

17. a  61.  § (2)  bekezdés e)  pontjában az  „a halgazdálkodási vízterületen a  halászat” szövegrész helyébe  
az „a halgazdálkodás”,

18. 63. § (1) bekezdés b) pontjában „a halgazdálkodási haszonbérleti díj” szövegrész helyébe „a halgazdálkodási 
haszonbérleti, valamint vagyonkezelési díj”,

19. 63. § (4) bekezdés d) pontjában a „halpusztulások okainak” szövegrész helyébe a „halpusztulások megelőzése, 
halpusztulások okainak”,

20. 72. § (1) bekezdés 26. pontjában az „értelmi fogyatékos” szövegrész helyébe az „értelmi fogyatékos, vak vagy 
gyengénlátó”

szöveg lép.

26. § (1) Hatályát veszíti a Hhvtv.
a) 1. § (2) bekezdése,
b) 63. § (2) bekezdés a) pontja,
c) 72. § (2) bekezdés 1. pontja.

 (2) Hatályát veszíti a Hhvtv.
a) 17. §-ában az „,ilyen egyed kereskedelmi forgalomba nem hozható”,
b) 47. § (3) bekezdésében az „és megőrzése”,
c) 61. § (2) bekezdés b) pontjában az „a kerítéssel elzárt magánterületre is beléphet,”
szövegrész.

27. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

28. §  E törvény 2–5. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Jakab István s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2015. évi XLIX. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról*

1. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 4. § 
(1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[E törvény hatálya kiterjed:]
„e) a faanyag kereskedelmi lánc szereplőire.”

 (2) Az Evt. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(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- 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.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 14-i ülésnapján fogadta el.
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2. §  Az Evt. 5. §-a a következő 26–41. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„26. fák koronavetülete: a fák lombkoronái függőleges vetületének határvonalai által közrefogott terület;
27. ellenőrző szervezet: a  fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek 
meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 
995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 8. cikkében meghatározott szervezet;
28. harmadik ország: az Európai Unión kívüli ország;
29. import: az e törvény hatály alá tartozó faanyagok, termékek Magyarország területére forgalomba hozatal céljából 
történő beszállítása;
30. illegális kitermelés: a  995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk h)  pontjában meghatározott 
jogszabályok megsértésével történő kitermelés vagy forgalomba hozatal;
31. erdei faválaszték: közvetlenül az  élő vagy holt fa kitermelése, vagy a  földön fekvő fa feldolgozása során 
előállított hengeres – darabonként vagy sarangban készletezett – faanyag, faapríték, termék, darabolt vagy hasított 
tűzifa, amely jellemző műszaki paraméterek alapján jól elkülöníthető más faipari, fűrészipari alapanyagoktól és 
termékektől;
32. faanyag kereskedelmi lánc: azon folyamatok és az abban szereplők összessége, amelyek közvetlen vagy közvetett 
hatással vannak az e törvény hatálya alá tartozó faanyagok, termékek előállítására, felhasználására, feldolgozására, 
tárolásárára, kereskedelmére, vagy forgalomba hozatalára;
33. faanyag kereskedelmi lánc szereplője: a  995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk c) és 
d) pontjában foglalt személy vagy szervezet;
34. forgalomba hozatal: a  995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk b)  pontjában foglalt 
tevékenység;
35. kellő gondosság elve: a 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében meghatározott rendszer, 
valamint a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 
995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint 
az  ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról 
szóló, 2012. július 6-i 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott eljárási kötelezettségek 
összessége;
36. nyomon követhetőséget, származást igazoló dokumentumok: a  nyomon követhetőséget és a  kellő gondosság 
elvének való megfelelést igazoló dokumentumok;
37. fatermék: a  995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk a)  pontjában meghatározott fa és 
fatermék;
38. nyomon követhetőség, származás igazolás: a  995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5.  cikkében 
meghatározott kötelezettségek;
39. szállítmány: az egy szállítóeszközbe rakott, egy címzettnek feladott, egy fuvarokmánnyal szállított áru;
40. szállítmányt kísérő dokumentáció: számla vagy szállítólevél, amely tartalmazza az  adott fatermék csomagolási 
egységein feltüntetett, az adott árutétel vagy a szállítmány nyomon követését szolgáló jelzést is;
41. zárlat: az e törvény hatálya alá tartozó fatermék mozgatásának, szállításának, forgalomba helyezésének, további 
feldolgozásának, kereskedelmének korlátozása hatósági eljárás vagy vizsgálat lefolytatása érdekében.”

3. § (1) Az Evt. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vagyonkezelő a (4) és (5) bekezdés kivételével az erdő használatát, hasznosítását harmadik személynek nem 
engedheti át.”

 (2) Az Evt. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az állam 100%-os tulajdonában álló erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület 
vagyonkezelője – a  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet előzetes hozzájárulását követően – a  földterületet vagy 
annak meghatározott részét erdőgazdálkodási céloktól eltérő, de az  erdő termelésből való kivonásával nem járó 
hasznosítása érdekében harmadik személy részére, hatósági engedély alapján végzett tevékenység gyakorlására, 
a hatósági engedélyekben előírt feltételekkel és időtartamra, de legfeljebb 5 évre átengedheti. Az erdőgazdálkodási 
céloktól eltérő hasznosítás nem terjedhet ki az erdei haszonvételek gyakorlására, és nem érintheti a vagyonkezelő 
földhasználati jogát.”
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4. §  Az Evt. 39. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  ingatlanügyi hatóság, a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint a  honvédelem 
térképészeti támogatásáért felelős szerv részére az  Adattárból díj-, költség- és térítésmentesen kell szolgáltatni 
az  alapfeladataik ellátásához, valamint az  Európai Unió Közös Agrárpolitikájának végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátásához igényelt adatokat.”

5. §  Az Evt. 70. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fakitermelési munka végrehajtója köteles a munka elvégzésére jogosító, az erdőgazdálkodó jogosult erdészeti 
szakszemélyzete által kiadott erdőgazdálkodási műveleti lapot vagy annak másolati példányát a munkavégzés során 
magánál tartani, és azt az arra jogosult személynek felszólítására bemutatni.”

6. § (1) Az Evt. IX. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:
„IX. FEJEZET
AZ ERDŐ SZÁLLÍTÁS CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELE, A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC, AZ ERDŐ 
LÁTOGATÁSA”

 (2) Az Evt. 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  erdőgazdálkodó vagy a  meghatalmazottja jogosult az  erdőből kitermelt erdei faválaszték származásáról 
a  szállításhoz szükséges igazolást (a  továbbiakban: szállítójegyet) kiállítani, amelynek alapja az  erdőgazdálkodási 
műveleti lap.”

 (3) Az Evt. 90. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  törvény hatálya alá nem tartozó területről származó erdei faválasztékokról a  földrészlet tulajdonosa vagy 
az erdei faválasztékkal rendelkezni jogosult egyéb személy köteles szállítójegyet kiállítani.”

7. §  Az Evt. „A faanyag származásának igazolása” alcíme a következő 90/A–90/M. §-sal egészül ki:
„90/A.  § (1) Tilos forgalomba hozni azt a  faterméket, amely illegális kitermelésből származik, vagy az  általános 
hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a  jogszabályokban foglalt követelményeknek 
nem felel meg.
(2) Magyarország területén való felhasználás vagy forgalomba hozatal céljából faterméknek harmadik országból 
vagy más tagállamból történő behozatala esetén az  import okmányokhoz, szállítmányt kísérő dokumentációkhoz 
mellékelni kell a  nyomon követhetőséget, illetve a  származást igazoló dokumentumokat, továbbá import esetén 
az exportőr nyilatkozatát arról, hogy az nem illegális kitermelésből származik.
(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott dokumentációnak a  származási ország nyelvén kívül angol vagy magyar 
nyelven is rendelkezésre kell állnia. A  dokumentációnak tartalmaznia kell a  fatermék előállítása során felhasznált 
faanyag kitermelési helyét, tudományos nevét és mennyiségi adatait.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak betartásért az első magyarországi forgalomba hozó a felelős.
(5) E  törvényben és az  Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban előírt, a  fatermék nyomon 
követhetőségére vonatkozó előírások, kötelezettségek betartásának elmulasztása, vagy megszegése esetén 
vélelmezni kell, hogy a fatermék illegális kitermelésből származik.
(6) Az  illegális kitermelések megakadályozása, illetve a  faanyag kereskedelmi láncban levő fatermék nyomon 
követhetőségének és – a  szükséges esetekben – forgalomból történő visszahívhatósága érdekében a  faanyag 
kereskedelmi lánc valamennyi szereplőjének az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint 
az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott, kellő gondosság elvén alapuló nyomon 
követhetőségi eljárást kell létrehoznia vagy igénybe vennie és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs 
rendszert kell működtetnie.
(7) A faanyag kereskedelmi lánc szereplője köteles
a) a (6) bekezdés szerinti dokumentációs rendszer adatait öt évig megőrizni és azokat, valamint az erdészeti hatóság 
kérésére annak hiteles, magyar nyelvű fordítását felhívásra haladéktalanul az  erdészeti hatóság rendelkezésére 
bocsátani,
b) igazolni, hogy az  ismeretlen eredetű vagy illegális kitermelésből származó fatermék forgalomba hozatalának 
elkerülése érdekében, a  kockázatcsökkentésről szóló döntéseit, illetve a  kockázat mértékét az  Európai Unió 
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározottak alapján hozta meg, illetve csökkentette,
c) a  faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységével összefüggően az  e  törvény és az  e  törvény 
végrehajtására kiadott jogszabály szerinti bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni,
d) az erdészeti hatósággal együttműködni, ellenőrzését tűrni és elősegíteni,
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e) az e törvény hatálya alá tartozó fatermék származási helyének megállapításához és forgalmazásának a nyomon 
követéséhez a  szükséges dokumentációkat, információkat megőrizni, ezeket a  faanyag kereskedelmi láncban 
érintett szereplőnek rendelkezésére bocsátani, vagy ezek beszerzését elősegíteni,
f ) a  faterméket a  forgalomból kivonni, visszahívni, valamint egyidejűleg tájékoztatni az  erdészeti hatóságot 
a  megtett intézkedésről, okáról és eredményéről, ha a  fatermék nem felel meg az  általános hatályú, közvetlenül 
alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban vagy a jogszabályokban foglalt előírásoknak.
90/B. § Az ellenőrző szervezet haladéktalanul köteles az erdészeti hatóságot értesíteni, ha a faanyag kereskedelmi 
lánc szereplőjénél végzett tevékenysége vagy ellenőrzése során az  általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó 
európai uniós jogi aktusoknak vagy a jogszabályokban foglalt előírásoknak a megsértését észleli.
90/C. § (1) A törvény hatálya alá tartozó faanyagok és termékek származási igazolásának rendjét az állam a faanyag 
kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével biztosítja, amely kiterjed
a) az illegális kitermelések megakadályozásával összefüggő tevékenységekre,
b) a fatermékek forgalomba hozatalára, feldolgozására és kereskedelmére,
c) a  fatermékek belföldi szállítására, az  ország területére történő behozatalára, az  ország területéről történő 
kivitelére,
d) a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletéhez szükséges adatokra és nyilvántartásokra,
e) az ellenőrző szervezetek működésének vizsgálatára.
(2) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletét az erdészeti hatóság látja el, amelynek keretében
a) e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabály szerint szervezi, irányítja, felügyeli a faanyag kereskedelmi lánc 
hatósági felügyeletével összefüggő állami feladatok ellátását, a jogszabályok előírásainak betartását,
b) végzi az  ellenőrző szervezetek és a  faanyag kereskedelmi lánc szereplőinek az  Európai Unió közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusainak megfelelő működésének ellenőrzését,
c) a fatermékek vonatkozásában az azonosság és nyomon követhetőség érdekében ellenőrzi
ca) a kísérő okmányokat, dokumentációkat, nyilvántartásokat,
cb) az importot,
cc) a feldolgozást, felhasználást, belföldi szállítást,
cd) a működési, illetve kereskedelmi engedélyekben foglaltak betartását.
90/D.  § Az  állam az  éves költségvetési törvényben meghatározott módon a  központi költségvetésben biztosítja 
a faanyag kereskedelmi lánc nemzeti és nemzetközi követelményeknek megfelelő szintű működésének fedezetét.
90/E.  § (1) Az  erdészeti hatóság a  faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos feladatainak ellátása 
érdekében az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet a hazai 
faanyag kereskedelmi lánc szereplőiről.
(2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt nyilvántartás tartalmazza az  információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkörben
a) a kiadott regisztrációs számot, illetve technikai azonosító számot,
b) a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat számát,
c) a  természetes személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, elérhetőségét, a  mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs számát, illetve technikai azonosító számát, 
bankszámlaszámát,
d) gazdálkodó szervezet esetén a  cégnevét, adószámát, székhelyét, telephelyét, elérhetőségét, a  mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs számát, illetve technikai azonosító számát, 
bankszámlaszámát,
e) a  természetes személy vagy gazdálkodó szervezet faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó ténylegesen végzett 
tevékenységeit,
f ) a  faanyag kereskedelmi lánc felügyelete keretében elvégzett valamennyi ellenőrzés és vizsgálat eredményét 
elektronikusan olyan módon, hogy az ügyfélhez köthető legyen.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás a  (2)  bekezdés a), e) és f )  pontja tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.
90/F.  § (1) Az  a  természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, vagy amely a  faanyag kereskedelmi lánchoz 
tartozó tevékenységek valamelyikét Magyarország területén végzi, köteles a  tevékenység megkezdése előtt 
a  90/E.  § (2)  bekezdés b)–e)  pontja szerinti adatait nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A  bejelentési 
kötelezettség nem vonatkozik azon erdőgazdálkodóra, aki kizárólag Magyarország területén végzett 
erdőgazdálkodási tevékenysége keretében erdei faválasztékok előállítását és értékesítését végzi.
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(2) Az  erdészeti hatóság az  ügyfél bejelentése alapján veszi nyilvántartásba az  (1)  bekezdés szerinti adatokat, 
és egyidejűleg technikai azonosító számot állapít meg a  nyilvántartásba vétel igazolására. Amennyiben 
a  technikai azonosító számmal rendelkező ügyfél a  továbbiakban nem végez a  faanyag kereskedelmi lánchoz 
tartozó tevékenységet, akkor a  technikai azonosító szám egyidejű visszavonásával a  nyilvántartásból törölni kell. 
A nyilvántartásból törölt faanyag kereskedelmi lánc szereplő adatait az erdészeti hatóság 5 évig köteles megőrizni.
(3) A  technikai azonosító számmal rendelkező ügyfél köteles bejelenteni az  erdészeti hatóságnak, ha csődeljárás, 
felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, valamint a  jogutódlással történő vagy jogutód nélküli megszűnését 
eredményező eljárás megindulását.
(4) A faanyag kereskedelmi lánc regisztrált szereplője a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást, 
annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles az erdészeti hatóság részére bejelenteni.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztása esetén az  erdészeti hatóság a  faanyag kereskedelmi lánc 
regisztrált szereplőjét kötelezettsége teljesítésére felhívja. A változásbejelentési kötelezettség teljesítésének ismételt 
elmaradása esetén az erdészeti hatóság az ügyfelet a nyilvántartásából törli.
90/G.  § (1) Az  erdészeti hatóság részére a  faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatban, 
a 90/C. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, megkeresésre át kell adni:
a) a  faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének azonosítására a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a  polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 11. § (1) bekezdés a)–e), g), h), m) és 
p) pontjában foglalt adatokat,
b) a földhasználati nyilvántartásból a földhasználati lap adatait,
c) az  állami adó- és vámhatóság által vezetett, az  adózókra vonatkozó adóazonosító nyilvántartásból a  faanyag 
kereskedelmi lánc szereplőjének minősülő adozó azonosítására vonatkozó, valamint köztartozás-fizetési 
kötelezettségének elmaradásával kapcsolatos adatokat,
d) a  piacfelügyeleti hatóság részéről az  általa a  2173/2005/EK rendelet szerint kiadott FLEGT-engedélyekben 
szereplő adatokat,
e) az állami adó- és vámhatóság által vezetett Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer nyilvántartásból 
a fatermékek nyomon követését szolgáló adatokat.
(2) Az  állami, valamint az  önkormányzati adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az  erdészeti hatóságot a  faanyag 
kereskedelmi lánccal összefüggő adótitkot képező adatról vagy információról, ha az  az ügyfél személyének 
azonosításához, vagy a  faanyag kereskedelmi lánc felügyelettel kapcsolatos hatósági feladatának ellátásához 
szükséges.
(3) Az  erdészeti hatóság az  állami, valamint az  önkormányzati adóhatóság részére törvényben meghatározott 
feladatai ellátása érdekében, megkeresésre, a  faanyag kereskedelmi lánc szereplőjével kapcsolatosan elektronikus 
úton adatokat ad át.
(4) Az  erdészeti hatóság – a  személyes adatokat is beléértve – jogosult adatokat, illetve információkat cserélni 
a 995/2010/EU rendelet végrehajtásával kapcsolatban kijelölt, hatáskörrel rendelkező hatóságokkal.
(5) Az erdészeti hatóság a nyilvántartásokból átvett és az adatlekérdezés, illetve adatfeldolgozás során keletkezett 
adatokat kizárólag a  faanyag kereskedelmi lánc felügyelettel kapcsolatos hatósági feladatának ellátásához 
használhatja fel.
90/H. § Az erdészeti hatóság a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárásában előzetes 
bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzéseket végezhet, amelynek végrehajtása során jogosult
a) az ellenőrzött helyiségbe, létesítménybe belépni, vagy szállítás közben ellenőrzést végezni,
b) berendezéseket, eszközöket, technológiai folyamatokat ellenőrizni,
c) az ellenőrzés tárgyát képező vagy azzal kapcsolatos iratokat, dokumentációt, adathordozókat – az adatvédelemre, 
valamint a  titoktartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – megismerni és azokról másolatot, illetve 
kivonatot készíteni,
d) az  ügyfelet, az  ügyfél megbízottját (volt megbízottját), alkalmazottját (volt alkalmazottját) szóban vagy írásban 
felvilágosítás és magyarázat adására kötelezni,
e) eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvétel útján,
f ) eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából térítésmentesen mintát venni,
g) hatósági mintavétel esetén az  ügyfél kérésére – az  e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint 
az  Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott kivételek figyelembevételével – 
ellenmintát venni,
h) jogszabálysértés alapos gyanúja esetén a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek 
akarata ellenére is a  lezárt ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe önhatalmúlag belépni és 
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ott az  ellenőrzést lefolytatni akkor is, ha azok egyidejűleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállítóeszközöket, 
dokumentációt, számviteli bizonylatokat ellenőrizni.
90/I. § (1) Az erdészeti hatóság – a faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos eljárása során – jogosult megismerni és 
kezelni az ügyfél és az eljárás más résztvevőjének személyes adatait, illetve az ilyen adatot tartalmazó nyilvántartás 
vagy adatbázis is lefoglalható. Ha a  bizonyítási eszköz az  eljárás tárgyával össze nem függő személyes adatot 
is tartalmaz és az  adatok elkülönítése a  bizonyítási eszköz bizonyító erejének sérelme nélkül nem lehetséges, 
a  bizonyítási eszközzel érintett minden személyes adat kezelésére jogosult, azonban a  vizsgálat tárgyát képező 
jogsértéssel össze nem függő személyes adatok megvizsgálására csak addig a  mértékig, ameddig meggyőződik 
arról, hogy az adat nem függ össze a vizsgálat tárgyát képező jogsértéssel.
(2) A faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos ellenőrzésekhez az erdészeti hatóság a rendőrség, az állami adó- és 
vámhatóság, valamint az önkormányzati adóhatóság közreműködését igényelheti.
(3) A  fatermékek forgalmazásának hatékony ellenőrzése érdekében az erdészeti hatóság és a  rendőrség, az állami 
adó- és vámhatóság, valamint az önkormányzati adóhatóság köteles egymással együttműködni.
90/J. § (1) Az erdészeti hatóság a faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében végzett, e törvényben 
és a  végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az  Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában 
meghatározott rendelkezés, illetve hatósági határozatban foglaltak megsértése esetén intézkedést hozhat vagy 
figyelmeztetésben részesítheti az eljárás alá vont személyt.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazásának nincs helye, ha a  cselekménynek az  erdészeti 
hatóság tudomására jutásától számított egy év, illetve a  cselekmény elkövetésétől számított három év eltelt. 
A határidő számításakor a jogorvoslati eljárás időtartamát nem kell figyelembe venni.
90/K.  § (1) Az  erdészeti hatóság a  faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében végzett, e  törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben 
rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével a következő intézkedéseket hozhatja:
a) elrendeli az e törvény hatály alá tartozó jogellenesen forgalomba hozott vagy forgalomba hozni kívánt fatermék 
és az  ebből származó bevétel elkobzását, ha azok illegális kitermelésből származnak, vagy azok származására 
vonatkozóan hamis adatokat adtak meg,
b) az elkobzott faanyagot értékesíti vagy megsemmisíti,
c) illegális kitermelés gyanúja esetén elrendeli a  fatermék vagy az  ebből származó bevétel zár alá vételét, 
lefoglalását, szállítójárművet visszatarthat mindaddig, amíg a  szállítmányával kapcsolatos, elkobzási, lefoglalási, 
zárolási és megsemmisítési eljárás be nem fejeződik, vagy jogsértés esetén annak költsége megfizetésre nem kerül,
d) illegális kitermelés esetén a  cselekményhez felhasznált szállítóeszközt lefoglalja, elkobozza, engedélyét 
visszavonja, használatát megtiltja és a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket vezet be,
e) erdővédelmi bírságot szab ki,
f ) elrendeli a  már forgalomba hozott fatermék forgalomból való kivonását, behozatalát, kivitelét; reklámozását 
feltételhez köti, korlátozza, felfüggeszti, megtiltja; a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket vezet be,
g) elrendeli, hogy az  importőr saját költségére, kockázatára haladéktalanul vigye vissza a  faterméket a származási 
helyére, amennyiben egy hónapon belül nem igazolja a fa vagy fatermékek 995/2010/EU rendelet 2. cikk f ) pontja 
szerinti legális eredetét,
h) vállalkozás, létesítmény működési engedélyének módosítását, felfüggesztését, visszavonását kezdeményezi,
i) a  fatermékkel kapcsolatos tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggeszti, 
korlátozza, a  működést megtiltja, az  újbóli működést feltételhez köti; a  tilalom betartásához szükséges kísérő 
intézkedéseket vezet be,
j) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezi a faanyag kereskedelmi lánc szereplőjét 
azzal, hogy a  szereplő a  hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles értesíteni 
az erdészeti hatóságot.
(2) Az  erdészeti hatóság az  elkobzott faanyagot visszaszolgáltatja, ha annak tulajdonosa a  faanyag felett fennálló, 
jogszerűen szerzett rendelkezési jogosultságát hitelt érdemlően bizonyítja.
(3) Az  erdészeti hatóság az  illegális fakitermelés esetén a  helyszínen talált faanyag elszállítását engedélyezi, ha 
annak tulajdonosa a  faanyag felett fennálló, jogszerűen szerzett rendelkezési jogosultságát hitelt érdemlően 
bizonyítja.
(4) Az erdészeti hatóság az elkobzott fatermékek értékesítésére, megsemmisítésére harmadik személyt megbízhat.
(5) Az  erdészeti hatóság a  faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében végzett intézkedéseiről 
haladéktalanul értesíti a forgalomba hozásért felelős piaci szereplőt, importőrt.
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(6) A  faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete során lefoglalt fatermék az  értékesítés vagy megsemmisítés 
helyett közérdekű célra is felhasználható.
90/L.  § (1) Az  erdészeti hatóság a  faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos 
jogkövetkezményeket megállapító jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozatának vagy 
végzésének kivonatát honlapján közzéteszi, ha eljárása során mulasztást vagy jogszabálysértést állapít meg.
(2) A közétett kivonatnak tartalmaznia kell:
a) a közzététel napját,
b) a közzététel e törvény szerinti jogcímét,
c) a jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalást,
d) az eljáró hatóság megnevezését,
e) az ügy számát és tárgyát,
f ) a jogsértő faanyag kereskedelmi lánc szereplőjének a nevét és lakóhelyét vagy székhelyét,
g) a vizsgált, e törvény hatálya alá tartozó fatermék nem megfelelőségére vonatkozó megállapításokat,
h) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölését,
i) a döntés rendelkező részét, ide nem értve jogerős döntés esetén a jogorvoslatról szóló rendelkezést, valamint
j) a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás tényét.
(3) Az  erdészeti hatóság a  (2)  bekezdés alapján közzétett kivonatot a  közzétételtől számított 5 év elteltével vagy 
annak okafogyottá válásakor honlapjáról eltávolítja.
90/M.  § (1) Az  erdészeti hatóság a  faanyag kereskedelmi lánc felügyelettel kapcsolatos hatósági eljárása során 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) rendelkezéseit a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel köteles alkalmazni.
(2) Az  erdészeti hatóságnak a  faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelettel kapcsolatos eljárásában 
az  ügyintézési határidő 90 nap, amelyet az  eljáró hatóság vezetője annak letelte előtt indokolt esetben egy 
alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthat.
(3) Ha a  hatósági ellenőrzés keretében a  vizsgálati eredmény alapján nem állapítható meg jogsértés, a  hatóság 
a vizsgálati jegyzőkönyvet nem küldi meg az ügyfél részére.
(4) Ha az ellenőrzés során a  laboratóriumi vizsgálat vagy a hatóság mérése céljából mintavételezett fatermék nem 
bizonyul megfelelőnek, akkor a vizsgálat költségeit a faanyag kereskedelmi lánc azon szereplője köteles megfizetni, 
amelynél a terméket vizsgálat alá vonták.”

8. §  Az Evt. 105/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az erdészeti hatóság jogosult
a) a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a  nyilvántartott természetes személy erdőgazdálkodó természetes 
személyazonosító adataira, lakcímére, külföldön történő letelepedésére, elhalálozására;
b) az állami adóhatóságtól az adózó adóazonosító jelére, illetve adószámára;
c) a  közlekedési igazgatási hatóságtól – az  engedély nélküli fakitermeléssel összefüggő feladatai ellátásához 
szükséges mértékben – a közúti közlekedési nyilvántartásban szereplő jármű
ca) tulajdonosának (üzemben tartójának) természetes személyazonosító adataira, lakcímére, állampolgárságára 
(hontalanságára), egyéni vállalkozó esetében – kérelmére – székhelyére, telephelyére, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezésére, székhelye (telephelye) címére, cégjegyzék-, vagy 
nyilvántartási számára,
cb) tulajdonjog-átruházásának időpontjára, a tulajdonosváltozás bejelentésének tényére és időpontjára
vonatkozó adat igénylésére.”

9. §  Az Evt. 108. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő (5)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Erdővédelmi bírság megfizetésére kötelezhető a  faanyag kereskedelmi lánc szereplője, ha Magyarországon 
forgalomba hoz illegális kitermelésből származó vagy olyan, e  törvény hatálya alá tartozó faterméket, amely 
nem felel meg e  törvény és az  általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és 
jogszabályokban foglalt követelményeknek, előírásoknak.
(5) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során az erdészeti hatóság erdővédelmi 
bírság fizetését rendeli el azzal szemben, aki
a) a zárlati intézkedését megszegi,
b) az elrendelt szállítási, felhasználási, forgalomba hozatali rendelkezéseket megszegi,
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c) az  e  törvényben, valamint a  végrehajtására kiadott jogszabályban előírt adatszolgáltatási, bejelentési 
kötelezettségének felszólítás ellenére vagy ismételten nem tesz eleget.
(6) Az  erdővédelmi bírságot az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel azzal szemben kell kiszabni, aki a  faterméket 
Magyarországon forgalomba hozta. Ha a forgalomba hozó személy kilétét nem lehet megállapítani, az erdővédelmi 
bírság a  faanyag kereskedelmi lánc azon szereplőjével szemben is kiszabható, akinél a  jogsértést megalapozó 
faterméket az erdészeti hatóság megtalálta.
(7) Az  erdővédelmi bírság mértékét az  eset összes körülményére – így különösen a  környezeti kárra, a  fatermék 
értékére, mennyiségére vagy adóveszteségre, gazdasági kárra, a  jogsértő állapot időtartamára és a  jogsértő 
magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre, eljárás alá vont személy gazdasági súlyára – tekintettel 
kell meghatározni.
(8) Ha a  jogsértő állapot megszüntetése érdekében a  törvény szerint alkalmazható legalacsonyabb összegű 
erdővédelmi bírság kiszabása szükségtelen, az  erdészeti hatóság bírságolás helyett korrekciós intézkedések 
megtételére szólíthatja fel, vagy figyelmeztetésben részesítheti az eljárás alá vont személyt.
(9) A (8) bekezdés nem alkalmazható három éven belül ismételten megállapított azonos jogsértés esetén.
(10) Az  erdővédelmi bírság folytatólagos károkozás vagy ismételten megállapított azonos jogsértés esetén újból 
kiszabható.”

10. § (1) Az Evt. 112. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben)
„c) határozza meg az  erdészeti hatóság faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos feladat- és 
hatáskörét.”

 (2) Az Evt. 112. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Felhatalmazást kap a  miniszter, hogy a  kereskedelemért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben 
határozza meg a  faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés 
részletes szabályait.”

11. §  Az Evt. a következő 114. §-sal egészül ki:
„114.  § Az  a  természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy amely a  faanyag kereskedelmi lánchoz 
tartozó tevékenységek valamelyikét Magyarország területén 2015. július 1-ig megkezdte, a 90/F. § (1) bekezdésében 
meghatározott bejelentési kötelezettséget 2016. február 15-ig köteles teljesíteni.”

12. §  Az Evt. a következő 115. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
115. § Ez a törvény a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt
a) a  fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 
2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a  fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 
995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt ellenőrző szervezetek elismerésére és az elismerés 
visszavonására vonatkozó eljárási szabályokról szóló, 363/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, 
valamint
c) a  fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 
995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint 
az  ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó részletes szabályokról 
szóló, 607/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottság rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

13. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

14. §  E törvény
a) a  fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 

2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a  fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 

995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt ellenőrző szervezetek elismerésére és 
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az  elismerés visszavonására vonatkozó eljárási szabályokról szóló, 363/2012/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet, valamint

c) a  fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 
995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a  kellő gondosság elvén alapuló rendszerre, 
valamint az  ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára és jellegére vonatkozó 
részletes szabályokról szóló, 607/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottság rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2015. évi L. törvény
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról*

1. §  A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996.  évi LV.  törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 
42. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  e  törvény hatálybalépését követően első alkalommal jóváhagyott körzeti vadgazdálkodási terv 
2016. február 29-ig szóló hosszú távú vadgazdálkodási előírás.”

2. §  A Vtv. 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  vadászati hatóság, amennyiben a  vad és élőhelyének szakszerű védelme ezt különösen indokolttá teszi, 
felsőfokú végzettségű hivatásos vadász igénybevételét is előírhatja.”

3. §  A Vtv. 75/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75/A.  § (1) A  jogosult a  vadászható állat által okozott kárért való felelősség Polgári Törvénykönyvben foglalt 
szabályai alapján köteles a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kárt megtéríteni azzal, 
hogy a  vadászatra jogosult ellenőrzési körén kívül eső oknak a  vadászati jog gyakorlásán és a  vadgazdálkodási 
tevékenység folytatásán kívül eső okot kell tekinteni.
(2) A  vadászható állat által okozott kárért való (1)  bekezdés szerinti felelősség és a  fokozott veszéllyel járó 
tevékenységért való felelősség találkozása esetén a  Polgári Törvénykönyvnek a  veszélyes üzemek találkozására 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

4. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 14-i ülésnapján fogadta el.
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2015. évi LI. törvény
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról*

1. §  A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005.  évi LXIV.  törvény 22.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  olyan beépítésre szánt területet, amelyet az  elfogadott településrendezési eszköz a  BATrTMód. 
hatálybalépése előtt már beépítésre szánt területnek nyilvánított, továbbra is ilyen területnek kell tekinteni, kivéve 
ha ez  a  terület az  OTrT 2.  mellékletét képező Országos Szerkezeti Terv és az  OTrT 1/1-11.  melléklete által kijelölt 
országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények, vagy e törvény 2. számú (térképi) 
mellékletében meghatározott Szerkezeti Terv szerinti térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi 
építmények területére esik.”

2. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. április 14-i ülésnapján fogadta el.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 20/2015. (IV. 27.) FM rendelete
a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet, 
és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

Az 1–7.  § tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f ) pontjában,
a 8–9.  § tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi  
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 10.  § tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi  
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 
19/2014. (X. 29.) FM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatás igénybevételéhez a  mezőgazdasági termelőnek a  biztosítási ajánlat megtételét követő öt 
napon belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a  továbbiakban: MVH) kell benyújtania a 4. melléklet 
szerinti adattartalmú kérelmet – az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon – a biztosítási ajánlat 
másolatával együtt (a  továbbiakban együtt: támogatási kérelem). E  rendelet vonatkozásában a  biztosítási ajánlat 
megtétele időpontjának a  szerződő fél által a  biztosítási szerződéshez kapcsolódó ajánlati dokumentumon 
feltüntetett dátum minősül. A támogatási kérelem legkésőbb tárgyév május 31-ig nyújtható be.”

2. § (1) A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 3. § (1) bekezdés f ) pont fg) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mezőgazdasági biztosítás díjához támogatás csak olyan mezőgazdasági biztosítási szerződéshez vehető igénybe,
amely rögzíti, hogy a  szerződés hatálya alá tartozó biztosítási esemény bekövetkezte esetén a  biztosító káraktát készít, 
amely tartalmazza:)
„fg) a biztosítási esemény Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer szerinti azonosító helyét,”

 (2) A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egyazon területen ugyanarra a növénykultúrára, ugyanarra a biztosítási eseményre és kockázatviselési időszakra 
kizárólag egy mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtható támogatás, függetlenül a biztosítás típusától. 
Ha a  mezőgazdasági termelő egyazon területen ugyanarra a  növénykultúrára, ugyanarra a  biztosítási eseményre 
és kockázatviselési időszakra több díjtámogatott mezőgazdasági biztosítási szerződés alapján igényel támogatást, 
akkor támogatás kizárólag a  legkorábban megkötött biztosítási szerződés szerinti díj után nyújtható, függetlenül 
a biztosítás típusától.”

 (3) A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  1.  melléklet szerinti adatok elektronikus úton történő megadására, meghatalmazott vagy kamarai 
meghatalmazott igénybevétele esetén a  meghatalmazott és a  kamarai meghatalmazott eljárására, vélelmezett 
örökös eljárása esetén a  vélelmezett örökös eljárására, valamint az  elektronikus kapcsolattartásra az  Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 
igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi rendelet rendelkezéseit az e rendeletben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

 (4) A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha egy biztosítási szerződés egy módozatában akár egyetlen növénykultúra az  adott módozatban nem 
támogatható, akkor támogatás az adott módozat díja után nem nyújtható.”
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3. § (1) A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a 3. § szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződésben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, akkor 
a  2.  § (2)  bekezdésben meghatározott támogatási kérelmet a  szerződő fél nyújtja be az  MVH-hoz azzal, hogy 
az  egyes biztosítottak vonatkozásában kitöltött, 4.  melléklet szerinti kérelemhez a  biztosítási ajánlat másolatát, 
valamint a (3) bekezdés a) pontja szerinti meghatalmazás másolati példányát mellékeli.”

 (2) A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról az  MVH legkésőbb tárgyév december 10-ig hoz 
döntést, és a forrás rendelkezésre állását követően gondoskodik a kifizetések teljesítéséről.”

 (3) A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 7. §-a a következő (10)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az  azonosítható elszámolható költségekhez kapcsolódó, e  rendelet szerinti támogatások a  következő 
támogatásokkal halmozhatók:
a) bármely egyéb állami támogatás, amennyiben az  adott intézkedések különböző, azonosítható elszámolható 
költségekre vonatkoznak;
b) ugyanazon, egymást részben vagy egészben átfedő elszámolható költségekhez kapcsolódó bármilyen más állami 
támogatás abban az  esetben, ha az  ilyen halmozódás nem eredményezi az  adott támogatásra a  mezőgazdasági 
csoportmentességi rendelet értelmében alkalmazandó legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg 
túllépését.
(11) Az  e  rendelet szerinti támogatások ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem halmozhatók 
csekély összegű támogatással, ha az  ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás meghaladná a 9. § 
(1) bekezdésében megállapított mértéket.”

4. §  A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § Az  e  rendelet szerinti – a  3.  § (1)  bekezdés a)  pont ai)  alpontjában meghatározott, a  biztosítási díj 
megfizetéséről szóló, 2015. évi igazolással érintett – mezőgazdasági biztosítási szerződések alapján kifizethető 
támogatáshoz – a  központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet Folyó kiadások és 
jövedelemtámogatások előirányzatának terhére – legfeljebb 3 milliárd forint használható fel.”

5. §  A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  szerződéses feltételek tartalmukban teljes mértékben megfelelnek az  Mkk. tv.-ben, valamint a  3.  §-ban 
és a 4–6. §-ban foglaltaknak, akkor arról az agrárpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) – tárgyév 
április 30-ig – közleményt ad ki, amely közlemény az  Mkk. tv. 16.  § (2)  bekezdésében meghatározott miniszteri 
jóváhagyásnak minősül.”

6. §  A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet
a) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,
b) 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete
lép.

7. §  A 19/2014. (X. 29.) FM rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdés c)  pontjában és a  6.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az  „elemi káresemény okozta 

mezőgazdasági árvízkár” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági árvízkár” szöveg,
b) 3. § (5) bekezdésében a „biztosítási szerződés” szövegrész helyébe a „biztosítási módozat” szöveg
lép.

8. §  A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a  kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos 
egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet [a továbbiakban: 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet] 4.  §  
(3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  károsodást kiváltó aszály, belvíz, téli fagy, vagy mezőgazdasági árvíz esetén a  mezőgazdasági káresemény 
bekövetkezésének – a  bekövetkezés tényleges időpontjától függetlenül – azt az  időpontot kell tekinteni, amikor 
a  kárt szenvedett területen termesztett növénykultúra vonatkozásában a  károsodás első alkalommal észlelhetővé 
válik. A  károsodást kiváltó felhőszakadás, jégeső, tavaszi fagy, őszi fagy, vagy vihar esetén a  mezőgazdasági 
káresemény bekövetkezésének azt az  időpontot kell tekinteni, amikor a  kárt szenvedett területen termesztett 
növénykultúra vonatkozásában a mezőgazdasági káresemény első alkalommal észlelhető.
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(4) A használatban lévő termőföldön az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést legkésőbb a tervezett betakarítás előtt 
tíz nappal kell megtenni azzal, hogy őszi fagy, jégeső, vagy vihar esetén a  kárbejelentést legkésőbb a  betakarítás 
megkezdéséig kell megtenni. Téli fagy esetén az (1) bekezdés szerinti kárbejelentést legkésőbb tárgyév április 15-éig 
kell megtenni.”

9. §  A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kárbejelentés és a  kárenyhítő juttatás iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásának módjára, 
meghatalmazott vagy kamarai meghatalmazott igénybevétele esetén a  meghatalmazott és a  kamarai 
meghatalmazott eljárására, vélelmezett örökös eljárása esetén a  vélelmezett örökös eljárására, valamint 
az elektronikus kapcsolattartásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből 
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi 
rendelet rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

10. §  A 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „30%-ot” szövegrész helyébe a „15%-ot” szöveg lép.

11. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelethez
„2. melléklet a 19/2014. (X. 29.) FM rendelethez

Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződéssel lefedett növénykultúrák

  1.  búza, kétszeres és egyéb búza,
  2.  árpa,
  3.  káposztarepce,
  4.  tritikále,
  5.  rozs,
  6.  napraforgómag,
  7.  kukorica,
  8.  borszőlő ültetvény,
  9.  alma,
10.  hagyományos gyümölcsös alma,
11.  egyéb szőlőültetvény,
12.  körte,
13.  hagyományos gyümölcsös körte,
14.  tavaszi búza”

2. melléklet a 20/2015. (IV. 27.) FM rendelethez
„3. melléklet a 19/2014. (X. 29.) FM rendelethez

A „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződéssel lefedett növénykultúrák

  1.  kukorica,
  2.  zab,
  3.  szójabab,
  4.  lencse,
  5.  száraz borsó,
  6.  csicseriborsó,
  7.  zöldborsó,



5448 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 58. szám 

  8.  cukorborsó,
  9.  takarmányborsó,
10.  mezei borsó,
11.  lóbab,
12.  csemegekukorica,
13.  cukorrépa,
14.  zöldbab,
15.  uborka,
16.  dinnye,
17.  tökre oltott dinnye,
18.  paprika,
19.  fűszerpaprika,
20.  paradicsom,
21.  fejeskáposzta,
22.  kelkáposzta,
23.  karfiol,
24.  brokkoli,
25.  sárgarépa,
26.  tök,
27.  spárga,
28.  mák,
29.  szárazbab,
30.  burgonya,
31.  vöröshagyma,
32.  napraforgómag,
33.  hibridnapraforgó,
34.  hibridkukorica,
35.  termesztett bodza,
36.  meggy,
37.  hagyományos gyümölcsös meggy,
38.  cseresznye,
39.  hagyományos gyümölcsös cseresznye,
40.  málna,
41.  piros ribiszke,
42.  egyéb ribiszke,
43.  piszke,
44.  földieper,
45.  dió,
46.  hagyományos gyümölcsös dió,
47.  cukkini,
48.  mustármag,
49.  olajretekmag,
50.  olajtökmag,
51.  durumbúza,
52.  naspolya,
53.  hagyományos gyümölcsös naspolya,
54.  mogyoró,
55.  hagyományos gyümölcsös mogyoró,
56.  földimogyoró,
57.  mandula,
58.  hagyományos gyümölcsös mandula,
59.  cékla,
60.  retek (étkezési célra),
61.  torma,
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62.  pasztinák,
63.  spenót,
64.  petrezselyem,
65.  zeller,
66.  sóska,
67.  rizs,
68.  búza, kétszeres, és egyéb búza,
69.  sárgabarack,
70.  hagyományos gyümölcsös sárgabarack,
71.  szilva,
72.  hagyományos gyümölcsös szilva,
73.  őszibarack,
74.  hagyományos gyümölcsös őszibarack,
75.  birs,
76.  hagyományos gyümölcsös birs”
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