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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 101/2013. (XI. 4.) VM rendelete

egyes borászati és egyéb agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (2) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 4. és az  5. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból 

#nanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek 

közreműködésével ellátott feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból &nanszírozott 

egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint egyéb, szakértő szervezetek közreműködésével ellátott 

feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet (a  továbbiakban: delegálási rendelet) 1.  § c)  pontja helyébe 

a következő rendelkezés lép:

[A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH) a  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalra 

(a továbbiakban: MgSzH) az alábbi feladatokat ruházhatja át:]

„c) a  borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása körében a  beszerzett gép 

üzemeltetésére, valamint a borászati üzem működésére, a borászati termékek származására, eredetére, minőségére 

vonatkozó követelmények ellenőrzése;”

 (2) A delegálási rendelet

a) 1.  §-ában a  „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a  továbbiakban: MgSzH)” szövegrész helyébe 

a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH)”,

b) 4. §-ában „az MgSzH” szövegrész helyébe „a NÉBIH”

szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a delegálási rendelet 1. § a) és d) pontja.

2. A borászati termékek egységes bizonyoltatási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló  

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet módosítása

2. §  A borászati termékek egységes bizonyoltatási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.) 

VM rendelet

a) 2/A. § (2) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 

és állategészségügyi igazgatósága”,

b) a  9.  melléklet B) részének 1. rovat megjelölésű sorában a  „Kormányhivatal” szövegrész helyébe 

a „kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága”

szöveg lép.
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3. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések 

beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet módosítása

3. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a  borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez 

a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet (a továbbiakban: borászati beruházási 

rendelet) 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„1. gépkatalógus: az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társ&nanszírozásában megvalósuló támogatások 

igénybevételének általános szabályairól szóló rendelet szerinti gépkatalógusnak az 1. mellékletben meghatározott 

gépváltozatok szerinti része;”

 (2) A borászati beruházási rendelet 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„2. borászati hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság;”

 (3) A borászati beruházási rendelet 1. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„4. gép: a gépkatalógusban szereplő gépek és technológiai berendezések;”

 (4) A borászati beruházási rendelet 1. §-a a következő 9., 10. és 11. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„9. pénzügyi év: október 16-tól a következő év október 15-ig tartó éves időszak;

10. a borászati üzem borászatitermék-tárolási kapacitása: az a hektoliterben kifejezett mennyiség, amely a borászati 

üzemben a  gyártástechnológia műszaki feltételeinek betartása mellett a  támogatási kérelem benyújtásának 

időpontjában maximálisan tárolható;

11. időtálló és a  gép egyedi azonosítására alkalmas jelölés: az  üzemeltetési időszak alatt a  beszerzett gép 

azonosítására szolgáló, a gyártó által feltüntetett vagy rögzített &zikailag nyomtalanul eltávolíthatatlan jelölés.”

4. §  A borászati beruházási rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Támogatást borászati üzem (a továbbiakban: kérelmező) igényelhet.

(2) Támogatás kizárólag olyan új, első üzembehelyezésű gép vásárlásához nyújtható,

a) amely javítja a  vállalkozás összteljesítményét, növeli a  termelési kapacitást vagy alapvetően megváltoztatja 

az alkalmazott technológiát,

b) amelynek célja a  mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági 

termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 

XIb. mellékletében meghatározott termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése, és

c) amely szerepel a benyújtási időszak naptári évének augusztus 1-jén hatályos gépkatalógusban.

(3) A gépkatalógust a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) hivatalos honlapján közzéteszi.”

5. §  A borászati beruházási rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) E rendelet alapján a támogatási keretösszeg

a) a 2013/2014. pénzügyi évben 4 000 000 euró,

b) a 2014/2015. pénzügyi évben 4 000 000 euró.”

6. §  A borászati beruházási rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.  § (1) A  támogatási keretösszeg forintra történő átszámítása a  támogatásról szóló döntés évének január 1-jén 

érvényes, az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által jegyzett középárfolyamon történik.

(2) Ha az  összesített támogatási igény a  3.  § (5)  bekezdés a)  pontjában meghatározott támogatási keretösszeget 

meghaladja, a  támogatási keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek alapján 

a ki&zetésre a következő pénzügyi évben, a következő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére kerül sor.

(3) Az MVH a 3. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott keretösszegen felüli támogatási kérelmet elutasítja.”

7. §  A borászati beruházási rendelet 6. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

[Nem igényelhető támogatás olyan gépre, amely]

„e) nem tartalmaz időtálló és a gép egyedi azonosítására alkalmas jelölést.”
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8. § (1) A borászati beruházási rendelet 7. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe]

„d) a  kérelmezőnek az  üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a  gép kizárólagos üzemeltetésének 

lehetőségét biztosító joggal;”

 (2) A borászati beruházási rendelet 7. §-a a következő e) és f ) ponttal egészül ki:

[Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe]

„e) az üzemeltetési kötelezettség alatt

ea) a kérelmező nem rendelkezik a Btv. alapján az ideiglenes bezárására vonatkozó jogerős határozattal, és

eb) nem kerül sor a  kérelmező egyszerűsített adóraktári engedélyének vagy pezsgő-adóraktári engedélyének 

szabálytalanságból eredő jogerős visszavonására;

f ) az üzemeltetési kötelezettség alatt

fa) a kérelmező a Btv. alapján megfelel a borászati üzem működésére, a borászati termékek származására, eredetére, 

minőségére vonatkozó előírásoknak, és

fb) a gépet kizárólag a Btv. szerinti borászati termékek előállítására, illetve forgalomba hozatalára használják;”

 (3) A borászati beruházási rendelet 7. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

[Támogatás az alábbi feltételek teljesülése esetén vehető igénybe]

„g) a  kérelmező a  támogatott gép vásárlásával összefüggő gazdasági eseményekről elkülönített nyilvántartást, 

könyvvezetési kötelezettség esetén elkülönített analitikus nyilvántartást köteles vezetni.”

9. § (1) A borászati beruházási rendelet 8. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A nyomtatványon a kérelmezőnek meg kell adnia]

„e) a borászati üzem borászatitermék-tárolási kapacitását.”

 (2) A borászati beruházási rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatási kérelmet

a) a 2013/2014. pénzügyi évben 2013. november 5. és 2013. december 14. között,

b) a 2014/2015. pénzügyi évben 2014. október 16. és 2014. december 31. között

lehet benyújtani.”

 (3) A borászati beruházási rendelet 8. § (5) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási kérelemhez csatolni kell]

[a gép vásárlásához kapcsolódó]

„ad) átadás-átvételt igazoló dokumentumok”

[másolatát;]

 (4) A borászati beruházási rendelet 8. § (5) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási kérelemhez csatolni kell]

„l) az angoltól különböző idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel 

rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a  fordítást végző személy szakfordítói 

szakképesítésének igazolását.”

10. § (1) A borászati beruházási rendelet 11. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:

[Gépcsere esetén az alábbi feltételek teljesülése szükséges]

„f ) a gép pótlásának be kell következnie a gépcsere okának felmerülését követő hat hónapon belül.”

 (2) A borászati beruházási rendelet 11. § (5) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (4) bekezdés szerinti bejelentéskor a kérelmező a bejelentőlaphoz csatolja]

[az új gép vásárlásához kapcsolódó]

„ad) átadás-átvételt igazoló dokumentumok”

[másolatát;]

 (3) A borászati beruházási rendelet 11. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (4) bekezdés szerinti bejelentéskor a kérelmező a bejelentőlaphoz csatolja]

„c) az angoltól különböző idegen nyelven kiállított bármilyen dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel 

rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a  fordítást végző személy szakfordítói 

szakképesítésének igazolását.”
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11. §  A borászati beruházási rendelet a következő 14/A. és 14/B. §-sal egészül ki:

„14/A.  § (1) Az  MVH az  üzemeltetési kötelezettség tartamának feltüntetésével együtt azon kérelmezők jegyzékét, 

amelyek részére a  pénzügyi év során a  támogatást ki&zette, a  pénzügyi év végét követő 15 napon belül átadja 

a borászati hatóság részére.

(2) A borászati hatóság az üzemeltetési kötelezettség tartama alatt a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon 

belül, a  kérelmező egyszerűsített adóraktári engedélyének vagy pezsgő-adóraktári engedélyének visszavonása 

esetén a  vámhatóságtól kapott tájékoztatást követő 15 napon belül tájékoztatja az  MVH-t a  7.  § e)  pontja szerint 

a kérelmezővel szemben meghozott hatósági döntésről.

14/B.  § (1) Az  üzemeltetési kötelezettség tartama alatt a  kérelmezőt terhelő kötelezettségek helyszíni ellenőrzése 

a pénzügyi évben jóváhagyott kérelmek legalább 10%-ára terjed ki.

(2) A  borászati termékek ellenőrzése során alkalmazott mintavételre a  szőlészeti és a  borászati adatszolgáltatás, 

valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba 

hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] 

rendelkezéseit kell alkalmazni.”

12. § (1) A borászati beruházási rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az  üzemeltetési kötelezettség lejárta előtti elidegenítés, illetve a  gépcsere bejelentésének elmulasztása, 

valamint a gépcserének a 11. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti határidőn túl történő elvégzése esetén az igénybe vett 

támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

 (2) A borászati beruházási rendelet 15. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 7. § e) pontja szerinti feltétel megszegése esetén az  igénybe vett támogatás egésze jogosulatlanul igénybe 

vett támogatásnak minősül.

(5) Ha a kérelmező a 7. § f ) pontja szerinti feltételt

a) megszegi, az igénybe vett támogatás 5%-a;

b) ismételten megszegi, az igénybe vett támogatás 15%-a;

c) három egymást követő naptári éven belül ugyanazon előírás több mint egy alkalommal történő megsértésével 

megszegi, az igénybe vett támogatás 20%-a;

d) a Btv. 20. § (1) vagy (3) bekezdésének megsértésével megszegi, az igénybe vett támogatás egésze

jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

13. §  A borászati beruházási rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:

„20. § E rendeletnek az egyes borászati és egyéb agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 

101/2013. (XI. 4.) VM rendelet (a  továbbiakban: módosító rendelet) által megállapított 11.  § (5)  bekezdés a)  pont 

ad) alpontját és 14/B. §-át a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

14. §  A borászati beruházási rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

15. §  A borászati beruházási rendelet

 1. 1. § 3. pontjában a „2004. évi XVIII. törvény” szövegrész helyébe a „2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: 

Btv.)”,

 2. 3. § (1) bekezdésében a „támogatási időszakonként” szövegrész helyébe a „benyújtási időszakonként”,

 3. 3. § (2) bekezdésében a „KKV” szövegrész helyébe az „őstermelő és KKV”,

 4. 5. § (3) bekezdés a) pontjában az „ezen veszteség” szövegrész helyébe az „ezen mérleg szerinti veszteség”,

 5. 7. § c) pontjában az „a hatályos gépkatalógusban” szövegrész helyébe az „az új gép vásárlását igazoló számla 

kiállításának időpontjában hatályos gépkatalógusban”,

 6. 8. § (1) bekezdés a) pontjában az „a regisztrációs számát” szövegrész helyébe az „az ügyfél-azonosítóját”,

 7. 8. § (5) bekezdés f ) pontjában az „utolsó két évi” szövegrész helyébe az „utolsó évi”,

 8. 8.  § (5)  bekezdés k)  pontjában a „más személy jogával” szövegrész helyébe a „más személy rendelkezési 

jogával”,

 9. 11. § (1) bekezdés a) pontjában az „a regisztrációs számát” szövegrész helyébe az „az ügyfél-azonosítóját”,

10. 11. § (4) bekezdés a) pontjában az „a regisztrációs számát” szövegrész helyébe az „az ügyfél-azonosítóját”,

11. 12. § (2) bekezdés a) pontjában az „a regisztrációs számát” szövegrész helyébe az „az ügyfél-azonosítóját”,

12. 12.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a „más személy jogával” szövegrész helyébe a „más személy rendelkezési 

jogával”,
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13. 15.  § (1)  bekezdésében a „szőlészeti és a  borászati adatszolgáltatás, valamint a  származási bizonyítványok 

kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 

127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben [a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet]” szövegrész helyébe 

a „127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben”,

14. 2. melléklet 1. pontjában a „regisztrációs száma” szövegrész helyébe az „ügyfél-azonosítója”,

15. 3.  melléklet 1.  pontjában a „tulajdonos neve” szövegrész helyébe az „az ingatlan tulajdonosának, az  ahhoz 

fűződő rendelkezési jog jogosultjának neve”,

16. 3. melléklet 2. pontjában a „regisztrációs száma” szövegrész helyébe az „ügyfél-azonosítója”,

17. 3.  melléklet 4.  pontjában a  „tulajdonos nyilatkozata” szövegrész helyébe az  „az ingatlan tulajdonosának, 

az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának nyilatkozata”,

18. 3. melléklet 5. pontjában a „tulajdonos aláírása” szövegrész helyébe az „az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz 

fűződő rendelkezési jog jogosultjának aláírása”,

19. 4.  melléklet 1.  pontjában a „tulajdonos neve” szövegrész helyébe az „az ingatlan tulajdonosának, az  ahhoz 

fűződő rendelkezési jog jogosultjának neve”,

20. 4. melléklet 2. pontjában a „regisztrációs száma” szövegrész helyébe az „ügyfél-azonosítója”,

21. 4.  melléklet 4.  pontjában a  „tulajdonos nyilatkozata” szövegrész helyébe az  „az ingatlan tulajdonosának, 

az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának nyilatkozata”,

22. 4. melléklet 5. pontjában a „tulajdonos aláírása” szövegrész helyébe az „az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz 

fűződő rendelkezési jog jogosultjának aláírása”

szöveg lép.

16. § (1) Hatályát veszti a borászati beruházási rendelet

a) 1. § 5. pontja,

b) 5. § (1) bekezdése,

c) 5. § (2) bekezdés c) pontja,

d) 5. § (2) bekezdés e) pontja,

e) 8. § (3) bekezdése,

f ) 8. § (5) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja,

g) 9. § (4) és (5) bekezdése,

h) 10. § (3) bekezdése,

i) 11. § (2) bekezdés c) és d) pontja,

j) 11. § (5) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja,

k) 14. § (4) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti a borászati beruházási rendelet 6. § a) pontja.

4. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló  

95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

17. §  Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet

a) 3.  § (1)  bekezdésében a  „Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény” 

szövegrész helyébe a „Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény”,

b) 3. § (2) bekezdésében a „2012. évben” szövegrész helyébe a „2013. évben”

szöveg lép.

5. A Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) 

támogatásról szóló 89/2013. (X. 4.) VM rendelet módosítása

18. §  A Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 

89/2013. (X. 4.) VM rendelet 3. §-ában a „400 millió” szövegrész helyébe az „500 millió” szöveg lép.
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6. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) A 3. § (1) és (3) bekezdése, a 4. § és a 16. § (2) bekezdése 2013. december 15-én lép hatályba.

 (3) A 8. § (3) bekezdése 2014. október 16-án lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 101/2013. (XI. 4.) VM rendelethez

A borászati beruházási rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A gépkatalógus gépváltozatai”

A vidékfejlesztési miniszter 102/2013. (XI. 4.) VM rendelete

az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének  

és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, 

valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének  

egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosításáról

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 17. és 26. pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  Az erdészeti szakszemélyzet és a  jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból 

való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az  erdészeti 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 

71/2010. (V. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1. §-sal egészül ki:

„1. § E rendelet alkalmazásában

1. kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 98.  § (2)  bekezdésben foglalt jogosultságokkal nem 

rendelkező, kizárólag az  erdészeti munkák szakmai irányítását ellátó erdészeti szakszemélyzet, illetve jogosult 

erdészeti szakszemélyzet;

2. rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet: az  Evt. 98.  § (2)  bekezdésben foglalt jogosultságokkal 

rendelkező erdészeti szakszemélyzet, illetve jogosult erdészeti szakszemélyzet.”

2. § (1) Az R. 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Erdészeti szakszemélyzetként az  a  természetes személy vehető nyilvántartásba, aki erdésztechnikus 

szakképesítéssel, erdőmérnök vagy okleveles erdőmérnök szakképzettséggel rendelkezik.

(2) Jogosult erdészeti szakszemélyzetként az a természetes személy vehető nyilvántartásba, aki az (1) bekezdésben 

foglalt feltétel teljesítésén felül

a) az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam területén 

erdőgazdálkodási szakterületen a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását megelőző tíz évben legalább kétéves 

szakmai gyakorlatot szerzett, és

b) a 7. § (1) bekezdés a) pont szerinti továbbképzést teljesítette.”

 (2) Az R. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzetként az  a  személy vehető nyilvántartásba, aki 

az  (1)  bekezdésben – továbbá jogosult erdészeti szakszemélyzet esetében a  (2)  bekezdésben – foglaltakon túl 

rendelkezik az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 


