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A fásszárú vegetációkezelés problémái a nagyvízimeder levezető sávjaiban 

Jogszabályi háttér 

•    83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 
veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról (NMT) 

•    2009. évi XXXVII. Törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról ; VIII. Fejezet, 
az erdő igénybevétele és megosztása (Etv) 
•    153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról (EVhr) 
•    275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről (NATURA) 
•    2005. évi LXIV. Törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (Agglo) 
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Jogi háttér I. 

NMT 1. Értelmező rendelkezések 

1. § E rendelet alkalmazásában 
 

7. levezető sávok: a nagyvízi meder azon részei, amelyek az árvíz és a jég 
elvezetésében részt vesznek, ezek: 
a) elsődleges levezető sáv: a nagyvízi meder azon része, ahol az árvízi 
vízhozamok és a jég a legkedvezőbb áramlási viszonyok mellett vonulnak 
le, 
b) másodlagos levezető sáv: jelentősen részt vesz az árvizek 
levezetésében, 
c) átmeneti levezető sáv: az árvizek által időszakosan elöntött területrész, 
d) áramlási holttér: területrész, ahol nincs áramlás, de mint tározó 
térfogat szerepe van az árvizek levonulásában; 
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Jogi háttér II. 

NMT 6. § (1) A nagyvízi meder természeti területként kezelendő oly 
módon, hogy az árvíz és a jég levezetésének elsődlegessége biztosított 
legyen. 
(2) A nagyvízi meder levezető sávjaiban az építményekre vonatkozóan a 3. 
mellékletben részletezett, az árvízvédelmi szempontok elsődlegességét 
biztosító követelmények érvényesülnek. 
(3) Az elsődleges levezető sávban a termőföld művelése és hasznosítása a 
nagyvízi mederkezelési tervek szerinti egyedi előírások alapján történhet. 
(4) A másodlagos levezető sávban gyep- és legelőgazdálkodás folytatható, 
valamint a hasznosítás szántó, vízoldali védősávot kísérő hullámtörő 
védelmi erdő, ligeterdő, gyér és alacsony növényzet, lehetőleg legeltetett, 
kiritkított erdő műveléssel engedélyezhető. 
(5) Az átmeneti levezető sávban a (4) bekezdésben foglaltak mellett - a 
lefolyási akadályozás minimalizálásával, az aljnövényzet rendszeres 
eltávolításával - erdő telepíthető. 
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Jogi háttér III. 

NMT 6. § (6) A másodlagos levezető sávban és az átmeneti levezető 
sávban erdőgazdálkodási tevékenység keretében - ideértve a 
természetvédelmi rendeltetésű erdőben folytatott erdőgazdálkodást is - 
az erdőtelepítés, erdőfelújítás során az árvíz lefolyási irányának 
megfelelő, tág hálózatú faállományt kell létesíteni, valamint az erdőt úgy 
kell létesíteni és fenntartani, hogy a lombosodás és az aljnövényzet az 
árvíz levezetését ne akadályozza. 
7. § (1) A nagyvízi meder használatának korlátozásáért, valamint a vizek, 
jég, uszadék és hordalék által ott okozott kárért az állam és önkormányzat 
részéről kártalanítás nem jár. 
(2) A nagyvízi mederben fekvő földrészlet használatára vonatkozóan, a 
földrészlet tulajdonosa köteles tájékoztatni a használót arról a tényről, 
hogy a földrészlet nagyvízi mederben fekszik. A tájékoztatás 
elmaradásából keletkező kárért a tulajdonos felelős. 
8. § A nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényéről a vízügyi hatóság a 
vízügyi igazgatási szerv kezdeményezése alapján határoz 
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Jogi háttér  IV. 
 

Etv. V. Fejezet 
AZ ERDŐFELÚJÍTÁS, AZ ERDŐNEVELÉS, VALAMINT AZ ERDŐSZERKEZET 
ÁTALAKÍTÁSA 

Az erdőfelújítás 
51. §  
(7) A véghasználat befejezését követően, továbbá, ha az erdő faállománya 
összefüggően ötezer négyzetmétert meghaladó területen bármilyen okból 
kipusztult, illetve a faanyagtermelést szolgáló erdőrészletben a fák 
koronavetületének területe az erdőrészlet területének hetven százaléka alá 
csökkent, az erdőgazdálkodónak az erdőfelújítást két éven belül meg kell 
kezdenie és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott 
határidőre be kell fejeznie. 
(8) A (7) bekezdés szerinti kötelezettség a felnyíló erdő esetében a fák 
koronavetületének harminc százalék alá csökkenése esetén keletkezik. 
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Jogi háttér  V. 
 

Evhr.  4. számú melléklet 153/ 2009. (XI. 13.) FVM rendelethez 
Az erdősítések fő- és elegyfafajainak jelenlétére vonatkozó elvárások és 
lehetőségek 
 

2. A fatermesztés szempontjából gazdaságtalannak minősített, V-VI. fatermési 
osztályba sorolt, talajvédelmi, mezővédő vagy bányászati rendeltetésű erdő, 
valamint a felnyíló erdő esetében az erdősítések sikeresnek és befejezhetőnek 
minősíthetők, ha azok a táblázatban megadott tőszám elvárásoknak átlagosan 
50%-ban (felnyíló erdőkben 30%-ban) megfelelnek. Az ilyen kedvezőtlen 
termőhelyi viszonyú erdősítésekben ugyancsak elfogadható még, ha abban az 
összterület 5%-át meg nem haladó, de legfeljebb 0,5 ha-t el nem érő, 
egymással nem érintkező üres foltok találhatóak, amelyek összes területe nem 
haladja meg az erdőrészlet területének 20%-át. 
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A finanszírozás lehetőségei 
Jelenlegi lehetőségek: 
•  Bemutató üzemi programok (1.2.1.) 
•  Szakmai tanulmányutak, csereprogramok és 
gyakornoki programok (1.3.1.) 
•  Élőhely-fejlesztési célú nem termelő beruházások (4.4.1.)  
•  Vízvédelmi célú nem termelő beruházások ( 4.4.2 

•  Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (10.1.1.) 
•  Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások (4.4.1.) 
•  Vízvédelmi célú nem termelő beruházások (4.4.2.) 
•  Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (AKG) (10.1.1.) 
•  A Natura 2000 gyepterületek tekintetében biztosított 
kompenzációs kifizetések (12.1.1.) 
•  Természeti hátránnyal érintett területek kompenzációs 
kifizetései („THÉT”, korábban „KAT”) (13.2.1.) 
•  Tájgazdálkodási együttműködések (16.5.1.) 
•  Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása (8.2.1.) 
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A finanszírozás lehetőségei II. 
•  Erdei ökoszisztémák ellenálló képességének, környezeti 
értékének növelése (8.5.1.) 
•  Erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti 
funkcióinak fejlesztése (8.5.2.) 
•  Natura 2000 erdőterületek kompenzációs kifizetései (12.2.1.) 
•  Erdő-környezetvédelmi kifizetések (15.1.1.) 
 

Jó lett volna: 
•  Erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése (8.3.1.) 
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