
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 7/2010. (III. 2.) közleménye az Erdő-környezetvédelmi 
intézkedések végrehajtásához kapcsolódó Munkanaplóról, valamint annak kitöltési 
útmutatójáról 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdés f) 
pontja alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága közzé teszi a rendelet 
EKV Munkanapló kitöltési útmutatóját, amely a csatolt dokumentumban olvasható. 
  
További szabad felhasználásra csatolva található az EKV Munkanapló Excel és PDF formátumú változata 
is. 
 



Munkanapló oldalainak száma (f ılappal, térképmellékletekkel együtt):

EKV11 EKV12 EKV15EKV13 EKV14

……………………………………………………………...                                …...…...…………………………………………………
Erdıgazdálkodó aláírása                                                            Másolat beküldési dátum a

EKV04 EKV05 EKV06-1 EKV06-2 EKV07-1

EKV07-2 EKV09

EKV01 EKV02 EKV03-1

EKV08

EKV03-2

KAPCSOLATTARTÓ:
(ha eltér az erd ıgazdálkodótól)

Név: Telefonszám:

Betétlap oldalak száma:
EKV10

Telefonszám: Támogatásra jogosult lakcíme/székhelye:

E-mail:Értesítési cím:

MUNKANAPLÓ
Kitöltés kezdete 
(dátum):

Vonatkozási év:

ERDİ-KÖRNYEZETVÉDELEM JOGCÍMBEN
RÉSZTVEVİ ERDİGAZDÁLKODÓKNAK EKV01Lap kódja:

ERDİGAZDÁLKODÓ ADATAI:

Ügyfél neve: Ügyfél regisztrációs száma:

E-mail: Értesítési cím (ha eltér ı): 



EKV02Lap kódja:
MŐVELETI NAPLÓ 

Agresszíven terjed ı, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása

Részletjel:Erdıtag:Községhatár: 

Hulladékgy őjtés, 
szállítás dátuma

Engedélyköteles m ővelet esetén 
a határozat azonosítója

Ssz.
Mővelet dátuma

Megjegyzés
Mővelet megnevezése

Aláírás:
Nyilv. tart.
szám:

E-mail:Név:

Célállomány kód:Terület (ha):

Támogatási határozat száma:

Erdıtervi határozat / 
Üzemterv száma:

Tel.:

Oldalszám:

……………………………………………………………...                                …...…...…………………………………………………

Elvégzett m őveletek

Erdıgazdálkodói kód:

Erdıgazdálkodó aláírása                                                            Másolat beküldési dátum a

Erdırészlet:

Erdıgazdálkodó:

Szakirányító:



Terület (ha):
Célállomány 
kód:

Támogatási határozat száma:

Erdıtag:

Átalakító vagy 
szálaló üzemmód?

Részletjel:

Aláírás:

Erdıgazdálkodó aláírása                                                            Másolat beküldési dátum a
……………………………………………………………...                                …...…...…………………………………………………

Kitermelésre szánt egyedek 
megjelölésének dátuma

Hulladékgy őjtés, 
szállítás dátuma

Mővelet megnevezése
Engedélyköteles m ővelet esetén a 

határozat azonosítója

Erdıgazdálkodó: Erd ıgazdálkodói kód:

Szakirányító: Név: Tel.:

EKV03-1

Erdırészlet:
Községhatár: 

Erdıtervi határozat / 
Üzemterv száma:

MŐVELETI NAPLÓ 
Szálaló erd ıgazdálkodás

Lap kódja:Oldalszám:

Nyilv. tart.
szám:

E-mail:

Lékek elhelyezkedésének EOV koordinátái az EKV03-2 lapon vezetendık!

Ssz.
Mővelet dátuma

Megjegyzés
Elvégzett m őveletek



Átalakító vagy 
szálaló üzemmód?

Célállomány 
kód:

Terület (ha):

Program ideje alatt nyitott vagy b ıvített lékek helye és mérete

EKV keretében nyitott lékek és azok b ıvítése EKV elıtt nyitott lékek b ıvítése

Ssz.Megjegyzés

Lé
kn

yi
tá

s

Lé
kb
ı

ví
té

s Lék területét 
meghatározó 

geometriai 
paraméterek

EKV03-2

Erdırészlet:
Községhatár: 

Erdıtervi határozat / 
Üzemterv száma:

MŐVELETI NAPLÓ 
Szálaló erd ıgazdálkodás - Lék nyilvántartás

Lap kódja:Oldalszám:

Erdıtag: Részletjel:

Erdıgazdálkodó: Erd ıgazdálkodói kód: Támogatási határozat száma:

Szakirányító: Név: Tel.:

X Y

Ssz.

……………………………………………………………...                                …...…...…………………………………………………
Erdıgazdálkodó aláírása                                                            Másolat beküldési dátum a

E-mail:
Nyilv. tart.
szám:

Aláírás:

Lék területét 
meghatározó 

geometriai 
paraméterek

Középpont EOV 
koordinátája

Lék 
mérete 

(m2) 

Középpont EOV 
koordinátája

Lék 
mérete 

(m2) X Y

Megjegyzés



Célállomány kód:

Támogatási határozat száma:

EKV04

Erdıtag: Részletjel:

Oldalszám:
MŐVELETI NAPLÓ 

Erdıállományok kézimunka-igényes ápolása
Lap kódja:

Elvégzett m őveletek

Név:

Erdıgazdálkodó aláírása                                                            Másolat beküldési dátum a

Erdırészlet:

Erdıgazdálkodó:

Szakirányító:

……………………………………………………………...                                …...…...…………………………………………………

Községhatár: 

Erdıgazdálkodói kód:

Erdıtervi határozat / 
Üzemterv száma:

Terület (ha):

Ssz.
Mővelet dátuma

Engedélyköteles m ővelet esetén 
a határozat azonosítója

Hulladékgy őjtés, 
szállítás dátuma

Megjegyzés
Mővelet megnevezése

Aláírás:
Nyilv. tart.
szám:

Tel.: E-mail:



Célállomány kód:

Támogatási határozat száma:

Terület (ha):

EKV05

Erdıtag: Részletjel:

Oldalszám:
MŐVELETI NAPLÓ 

İshonos erd ıállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása
Lap kódja:

Erdıgazdálkodó aláírása                                                            Másolat beküldési dátum a

Erdırészlet:

Erdıgazdálkodó:

Szakirányító:

……………………………………………………………...                                …...…...…………………………………………………

Elvégzett m őveletek

E-mail:Név: Tel.:

Községhatár: 

Erdıgazdálkodói kód:

Erdıtervi határozat / 
Üzemterv száma:

Ssz.
Mővelet dátuma

Megjegyzés
Mővelet megnevezése

Aláírás:
Nyilv. tart.
szám:

Engedélyköteles m ővelet esetén 
a határozat azonosítója

Hulladékgy őjtés, 
szállítás dátuma



Megjegyzés

Célállomány kód:

EKV06

Erdıtag: Részletjel:

Terület (ha):

Oldalszám:
MŐVELETI NAPLÓ 

Mikroél ıhelyek kialakítása, fenntartása
Lap kódja:

Engedélyköteles m ővelet esetén 
a határozat azonosítója

Elvégzett m őveletek
Hulladékgy őjtés, 
szállítás dátuma

Községhatár: 

Ssz.
Mővelet dátuma M ővelet megnevezése

Aláírás:
Nyilv. tart.
szám:

Név: Tel.: E-mail:

Erdıtervi határozat / 
Üzemterv száma:

……………………………………………………………...                                …...…...…………………………………………………

Támogatási határozat száma:Erdıgazdálkodói kód:

Erdıgazdálkodó aláírása                                                            Másolat beküldési dátum a

Erdırészlet:

Erdıgazdálkodó:

Szakirányító:



Támogatási határozat száma:

EKV07-1Oldalszám:
MŐVELETI NAPLÓ 

Véghasználat során facsoportok visszahagyása
Lap kódja:

Erdıgazdálkodó aláírása                                                            Másolat beküldési dátum a

Erdırészlet:

Erdıgazdálkodó:

Szakirányító:

Erdıtag:

……………………………………………………………...                                …...…...…………………………………………………

Terület (ha): Célállomány kód:

Elvégzett m őveletek
Megjegyzés

Részletjel:

Név: Tel.: E-mail:

Erdıgazdálkodói kód:

Erdıtervi határozat / 
Üzemterv száma:

Községhatár: 

Ssz.
Mővelet dátuma

A véghasználat után visszamaradó facsoportok adatai az EKV07-2 lapon vezetendı!

Mővelet megnevezése

Aláírás:
Nyilv. tart.
szám:

Engedélyköteles m ővelet esetén 
a határozat azonosítója

Hulladékgy őjtés, 
szállítás dátuma



Támogatási határozat száma:

E-mail:
Nyilv. tart.
szám:

Oldalszám:

20 cm-nél nagyobb mellmagasági 
átmérıjő faegyedek száma (db)

Visszahagyott facsoportok adatai Visszahagyott facsoportok adatai
Facsoport 
sorszáma

20 cm-nél nagyobb mellmagasági 
átmérıjő faegyedek száma (db)

Facsoport 
területe (m2)

Megjegyzés
Facsoport 

területe (m2)
Megjegyzés

Facsoport 
sorszáma

Községhatár: 

Aláírás:Név: Tel.:

Erdıgazdálkodói kód:

Erdıtervi határozat / 
Üzemterv száma:

Részletjel:

Célállomány kód:

Erdıtag:

Terület (ha):

……………………………………………………………...                                …...…...…………………………………………………
Erdıgazdálkodó aláírása                                                            Másolat beküldési dátum a

EKV07-2Lap kódja:
MŐVELETI NAPLÓ 

Véghasználat során facsoportok visszahagyása - facs oport adatok

Erdırészlet:

Erdıgazdálkodó:

Szakirányító:



E-mail:Név:

EKV08Oldalszám:

Erdıtag:

Hulladékgy őjtés, 
szállítás dátuma

Lap kódja:
MŐVELETI NAPLÓ 

Erdıfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás

Célállomány kód:Terület (ha):
Erdıtervi határozat / 
Üzemterv száma:

Részletjel:Községhatár: 

Engedélyköteles m ővelet esetén 
a határozat azonosítója

Erdırészlet:

Erdıgazdálkodó:

Ssz.
Mővelet dátuma

Megjegyzés
Mővelet megnevezése

Aláírás:Szakirányító:

Elvégzett m őveletek

Támogatási határozat száma:

Nyilv. tart.
szám:

Tel.:

Erdıgazdálkodói kód:

Erdıgazdálkodó aláírása                                                            Másolat beküldési dátum a
……………………………………………………………...                                …...…...…………………………………………………



EKV09MŐVELETI NAPLÓ 
Véghasználat elhalasztása talaj- és él ıhelyvédelem céljából

Lap kódja:

Erdıtag: Részletjel:

RFT
Mértékegység 

(m, m 2, m3)
 Egyéb m ővelet 
megnevezése

Engedélyköteles m ővelet ese-
tén a határozat azonosítója

RT MP P Rf

RT - Részleges talajel ıkészítés      MP - Magfogó pászta      P - Padkázás       Rf - Rızsefonat készítés      RFT - Rétegvonalra fektetett  törzsek hátrahagyása      EÜ - Egészségügyi termel és

Ssz.

Célállomány 
kód:

Terület 
(hektár):

Erdırészlet lejtése 
10 %-nál nagyobb?

EÜ Mennyiség
Hulladékgy őjtés, 
szállítás dátuma

Megjegyzés

Elvégzett m őveletek

Mővelet 
dátuma

Erdıgazdálkodó aláírása                                                            Másolat beküldési dátum a

Oldalszám:

Erdırészlet:

Erdıgazdálkodó:

Szakirányító:

……………………………………………………………...                                …...…...…………………………………………………

Községhatár: 

Erdıgazdálkodói kód:

Erdıtervi határozat / 
Üzemterv száma:

* Elvégzett mővelet X-el jelölendı! Mérték megadása kötelezı!

Aláírás:Név: Tel.:

Támogatási határozat száma:

E-mail:
Nyilv. tart.
szám:



Aláírás:E-mail:
Nyilv. tart.
szám:

Célállomány kód:

Támogatási határozat száma:

A célprogramhoz mellékelni kell a közjóléti berendezések és sétautak 30 méteres környezetében a balesetveszély elhárítása miatt kitermelt faegyedeket ábrázoló M=1:10 000 méretarányú térképet.

Oldalszám:

Erdıtag: Részletjel:

Terület (ha):

Erdıgazdálkodó aláírása                                                            Másolat beküldési dátum a

EKV10Lap kódja:
MŐVELETI NAPLÓ 

Közjóléti célú erd ık fenntartása

Erdırészlet:

Erdıgazdálkodó:

Szakirányító:

……………………………………………………………...                                …...…...…………………………………………………

Menny.

Mőveletekhez kapcsolódó anyagok

Mérték-
egység

Megjegyzés

Községhatár: 

Erdıgazdálkodói kód:

Erdıtervi határozat / 
Üzemterv száma:

Név: Tel.:

Mővelet 
megnevezése

Mővelet 
dátuma

Anyag megnevezése
Ssz.

Elvégzett m őveletek
Szemétgy őjtık 

ürítése, 
hulladékgy őjtés, 
szállítás dátuma

Engedélyköteles 
mővelet esetén a 

határozat azonosítója



Ssz.

Elvégzett m őveletek

Hulladékgy őjtés, 
szállítás dátuma

Engedélyköteles 
mővelet esetén a 

határozat 
azonosítója

Mővelet 
megnevezése

Mővelet 
dátuma

Aláírás:E-mail:

Nyilv. tart.
szám:

E-mail:Név: Tel.:

Községhatár: 

Támogatási határozat száma:

Terület (ha):

Erdıgazdálkodói kód:

Erdıtervi határozat / 
Üzemterv száma:

Részletjel:Erdıtag:

……………………………………………………………...                                …...…...…………………………………………………

A tisztás természetvé-
delmi területen fekszik?

Aláírás:

Erdıgazdálkodó aláírása                                                            Másolat beküldési dátum a

Oldalszám: EKV11Lap kódja:
MŐVELETI NAPLÓ 

Erdei tisztások kialakítása és fenntartása

Erdırészlet:

Erdıgazdálkodó:

Szakirányító:

Természetvédelmi ır: Név: Tel.:

Megjegyzés

Bejelentésköteles tevékenységek természetvédelmi te rület 
esetén

Bejelentés 
dátuma

Postai ragszám/ 
hatósági iktatószám

Bejelentés 
dátuma

Postai ragszám/ 
hatósági iktatószám

Szárzúzás Tisztító kaszálás



Nyilv. tart.
szám:

Aláírás:

Terület (ha): Célállomány kód:

Támogatási határozat száma:

Oldalszám:

Erdıtag:

E-mail:

Községhatár: 

Erdıgazdálkodói kód:

Erdıtervi határozat / 
Üzemterv száma:

Név: Tel.:

Részletjel:

……………………………………………………………...                                …...…...…………………………………………………

* Anyagmozgatás módszere X-el jelölendı!

Erdıgazdálkodó aláírása                                                            Másolat beküldési dátum a

EKV12Lap kódja:
MŐVELETI NAPLÓ 

Természetkímél ı anyagmozgatási módszerek alkalmazása

Erdırészlet:

Erdıgazdálkodó:

Szakirányító:

KP - Kötélpálya      V - Vasló      E - Erdészeti c súszda      F - Állati er ıvel vont fogat      KK - Közelít ı kerékpár      Sz - Szán      Ö - Önjáró kerekes es zköz

Mővelet 
dátuma

Mővelet 
megnevezése

Engedélyköteles 
mővelet esetén a 

határozat azonosítója

Hulladékgy őj-
tés, szállítás 

dátuma
Sz Ö

Bejelentés 
dátuma

Ssz.

* Anyagmozgatás módszere
Fakitermelés/anyagmozg. 

bejelentése

KP V E F KK
MegjegyzésPostai ragszám/ 

hatósági 
iktatószám

Kiközelített 
famenny. 
(m3/ha)

Elvégzett m őveletek



EKV13Lap kódja:

Községhat.

Üzemterv / 
erdıterv 
határozat 

száma

Bejelen-
tés 

dátuma

Védekezés 
bejelentése

T
er

ül
et

 (
ha

kt
ár

)

C
él

ál
lo

m
án

y 
kó

d

R
és

zl
et

je
l

E
rd
ı

ta
g Postai 

ragszám/ 
hatósági 

iktatószám

Erdıgazdálkodó aláírása                                                            Másolat beküldési dátum a

Oldalszám:

……………………………………………………………...                                …...…...…………………………………………………

Növényvédelmi szakirányító

Hatóanyag 
neve

Kijuttatott növényvéd ıszer adatai

 Növény-
védı-
szer 
neve

AláírásaNeve, elérhet ısége

MŐVELETI NAPLÓ 
Nyilvántartás a növényvéd ıszeres kezelésr ıl

Erdıgazd. 
kód

Kezelés 
dátuma

Ssz.

Erdırészlet adatai

M
ér

té
ke

gy
sé

g
(k

g/
ha

,g
/h

a,
l/h

a,
g/

m
2 ,g

/f

N
öv

én
yv

éd
ı

sz
er

m
en

ny
is

ég
e

 P
er

m
et

lé
 m

en
ny

is
ég

e 
(l/

ha
)



Oldalszám:

Erdıgazdálkodó aláírása                                                            Másolat beküldési dátum a

EKV14

……………………………………………………………...                                …...…...…………………………………………………

* Szaporítóanyag mennyiségénél az egyedek számának vagy a kilogramm mennyiség közül az egyik megadása kötelezı!

Erdıtag
Részlet-

jel

Felhaszná-
lás dátuma

Megjegyzés
Községhatár

Erdırészlet
Ssz. Fafaj neve

Származási igazolvány 
száma

* Felhasznált 
szaporítóanyag

db kg

Lap kódja:
MŐVELETI NAPLÓ 

Elsı kiviteli, pótlási csemete felhasználás nyilvántart ása



Lap kódja:
MŐVELETI NAPLÓ 

Mőveletekhez kapcsolódó egyéb megjegyzések
Oldalszám:

Erdıtag
Részlet-

jel

Kapcsolódó 
lap

Erdıgazdálkodó aláírása                                                            Másolat beküldési dátum a

EKV15

……………………………………………………………...                                …...…...…………………………………………………

Erdırészlet

Községhatár
MegjegyzésSsz.



- 1 - 

Segédlet az EKV Munkanapló kitöltéséhez 
 
 
 

Bevezetés 
 

„Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdı-környezetvédelmi 
intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl”  szóló 124/2009. (IX. 24.) 
FVM rendelet (továbbiakban: EKV) szerint a támogatott erdırészleten végzett mőveletekrıl 
EKV Munkanaplót kell vezetni. Ez a segédlet az EKV célprogramok teljesítését vállaló 
erdıgazdálkodók számára, a jogszabály által elıírt dokumentációs kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges alapvetı tudnivalókat tartalmazza. 
 

 
 

Kinek kell az EKV Munkanaplót vezetni? 
 

Minden olyan erdıgazdálkodónak vezetnie kell az EKV Munkanaplót, aki EKV 
támogatásban részesül. 
 

Milyen területekre kell vezetni az EKV Munkanaplót? 
 
Az adminisztrációs kötelezettség csak az EKV támogatással érintett erdırészletekre 
vonatkozik. 

 
Mit kell az EKV Munkanaplóban feltüntetni? 

 
Minden erdıgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységet, valamint minden, az egyes 
elıírások teljesítéséhez kapcsolódó mőveletet fel kell tüntetni az EKV Munkanaplóban, 
amely az EKV támogatásban részesülı erdırészleten történik. (A teljesség igénye nélkül 
néhány tevékenység és mővelet példaként a Függelékben megtalálható.) 

 
Hogyan kell vezetni az EKV Munkanaplót? 

 
Az EKV Munkanaplót az alábbi szempontok szerint kell vezetni: 
— támogatott erdırészletenként; 
— napi részletességgel: év, hónap és nap megjelölésével kell rögzíteni egyes tevékenységek 
elvégzésének idıpontját; 
— naprakészen: az egyes tevékenységeknek az elvégzésétıl számított legfeljebb egy héten 
belüli feltüntetésével 
— éves tömbösítéssel: 

> az elsı évben a támogatási kérelem benyújtása után az elsı tevékenységek 
megkezdésének idıpontjától az elsı kifizetési kérelem benyújtásáig 

> a második évtıl az utoljára benyújtott kifizetési kérelem benyújtásának napjától a 
következı kifizetési kérelem benyújtásáig 
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> utolsó évben a támogatási idıszak utolsó benyújtott kifizetési kérelem 
benyújtásának napjától az év végéig terjedı idıszakig 
 
 

Általános információk az adatlapok kitöltésére vonatkozóan 
 
— Valamennyi adatlap igény szerint nyomtatható, illetve másolható. Az egyes lapok 
oldalszámozása kötelezı. 
— Azokat a rovatokat, amelyekbe nem kerülnek adatok, átlós vonallal át kell húzni. 
— A kitöltésre nem kerülı adatlapokat – pl. mert az adott célprogramban nincs támogatott 
erdırészlete – egy példányban, keresztben történı áthúzással hagyja meg a helyén az EKV 
Munkanaplóban. 
— Az erdıgazdálkodónak, illetve kapcsolattartójának minden oldalt alá kell írni, beleértve 
azokat is, amelyek áthúzásra kerültek. 
— Amennyiben az évek alatt további támogatási kérelmekkel új erdırészletet von be az 
erdıgazdálkodó az EKV-ba, abban az esetben nem kell több EKV Munkanaplót 
párhuzamosan vezetni, hanem az újonnan belépı erdırészletekkel a korábbi EKV 
Munkanapló bıvíthetı. 
 
Az EKV Munkanapló eredeti példányát csak ellenırzéskor kell bemutatni. A kifizetési 
kérelem benyújtására nyitva álló idıszak végéig, a támogatási idıszak alatt minden évben 
azonban egy másolati példányt a támogatott erdırészlet elhelyezkedése szerinti illetékes 
erdészeti hatósághoz el kell juttatni. 
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Az EKV Munkanapló 

 
Az EKV Munkanapló fılapból, valamint betétlapokból áll. A fılap az erdıgazdálkodó 
általános adatai tartalmazza. A betétlapokon (Mőveleti napló) pedig az egyes 
erdırészleteken elvégzett mőveleteket kell feltüntetni. 
 

Fılap EKV01 Általános adatok 
EKV02 Agresszíven terjedı, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása 
EKV03-1 Szálaló erdıgazdálkodás 
EKV03-2 Szálaló erdıgazdálkodás - Lék nyilvántartás 
EKV04 Erdıállományok kézimunka igényes ápolása 
EKV05 İshonos erdıállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása 
EKV06 Mikroélıhelyek kialakítása, fenntartása 
EKV07-1 Véghasználat során facsoportok visszahagyása 
EKV07-2 Véghasználat során facsoportok visszahagyása - facsoport adatok 
EKV08 Erdıfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás 
EKV09 Véghasználat elhalasztása talaj és élıhelyvédelem céljából 
EKV10 Közjóléti célú erdık fenntartása 
EKV11 Erdei tisztások kialakítása és fenntartása 
EKV12 Természetkímélı anyagmozgatási módszerek alkalmazása 
EKV13 Nyilvántartás a növényvédıszeres kezelésrıl 
EKV14 Elsı kiviteli, pótlási csemete felhasználás nyilvántartása 
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EKV15 Mőveletekhez kapcsolódó egyéb megjegyzések 
 
Az EKV Munkanapló kitöltését az alábbiakban egy elıre kitöltött EKV Munkanapló 
bemutatásával ismertetjük. 
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Az EKV Munkanapló f ılapja 

Az EKV Munkanapló „fılapja” a támogatott ügyfél általános alapadatait foglalja össze, 
melyek rendszerint nem változnak a program teljesítésének ideje alatt. Amennyiben 
módosulnak a rögzített adatok, akkor új fılapot kell kiállítani és azt a régi mellé csatolni, 
hogy a változások láthatóak legyenek. 
A „f ılap” papír alapú vezetés esetén az EKV Munkanapló borítójaként funkcionál. 
Elektronikusan vezetett EKV Munkanapló esetén ellenırzéskor papír alapon rendelkezésre 
kell állnia, azaz minden oldalt ki kell nyomtatni, kézjeggyel ellátni. 
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Fılapon történı változás esetén, a változás 
évének feltüntetésével új címlapot kell kiállítani 
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Az EKV Munkanapló betétlapjai 

 

A 
vegyszerhasználatot 
minden esetben fel 
kell tüntetni az 
EKV13 számú 
(„Nyilvántartás a 
növényvédıszeres 
kezelésrıl”) 
betétlapon is. 

Támogatási határozat 
száma: az MVH által 
kiadott papír alapú 
támogatási határozat 
az elsı lapján a bal 
felsı részen található 
10 jegyő iratazonosító 
szám. 

Ezt a mezıt csak 
abban az esetben kell 
kitölteni, ha az adott 
mővelet elvégzése 
hatósági engedélyhez 
kötött. 
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A dátum mezıkben 
az idıpont 
formátuma szabadon 
megválasztott. (pl. 
2010. január 1-7.; 
2010. jan. 1-7.; 
2010. I.1-7.; 2010. 
01. 01-07. stb.) 
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Az Egységes Országos 
Vetület (EOV): a 
magyarországi 
földmérési térképek 
vetületi rendszere. Az 
X koordináta 400.000 
m-nél mindig kisebb, 
az Y koordináta 
400.000 m-nél mindig 
nagyobb, így könnyen 
elkerülhetı a 
koordináták esetleges 
felcserélése. 
Az EOV koordináták 
minden esetben 6 
számjegyőek, 
megadásukkor nem 
kell a tizedes 
pontosságot 
feltüntetni. 

Ebben a mezıben a 
lék területének 
kiszámításához 
szükséges geometriai 
alapalakzatot (négyzet, 
téglalap, kör, ellipszis, 
háromszög), valamint 
a területszámításhoz 
szükséges 
alapméreteket kell 
megadni. 
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Az oldalszámozás: a 
betétlapokat 
támogatott 
erdırészletenként kell 
vezetni. Abban az 
esetben, ha egy 
erdırészlethez több 
adatot, illetve 
mőveletet kell 
bejegyezni, mint 
amennyi az adott 
betétlapon 
rendelkezésre áll 
(jelen esetben a lékek 
elhelyezkedését és 
méretét), a következı 
oldalon 
folytatólagosan kell 
feltüntetni az 
oldalszámot. 
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A szaporítóanyagra 
vonatkozó adatokat 
az EKV14-es 
őrlapon kell 
feltüntetni. Erre az 
érintett 
erdırészletnél utalni 
is kell! 
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Az oldalszámozás nem 
folytatólagos abban az 
esetben, ha egy 
célprogramon belül 
több erırészlet, így 
több betétlap is 
szerepel. 
Minden erdırészletnek 
a betétlapja az „1” 
oldalszámmal 
kezdıdik. 
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A mikroélıhelyen 
meghagyott lábon álló 
és fekvı holt fáról 
fakészletfelvételt kell 
készíteni. 
A fakészletfelvétel 
aláírt kivonatát az elsı 
kifizetési kérelemmel 
egyidıben a 
támogatott erdırészlet 
elhelyezkedése szerinti 
illetékes erdészeti 
hatósághoz kell 
benyújtani. 
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A visszahagyott 
facsoport sorszámát a 
facsoport határvonalán 
álló fák közül legalább 
kettın fel kell tüntetni, 
az EKV 
Munkanaplóban a 
facsoport adatainak 
feljegyzése ezen 
sorszám alapján 
történik 



- 16 - 
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Amennyiben a 
megjegyzés 
rovatban a hely 
kevésnek 
bizonyul, abban 
az esetben az 
EKV15 őrlapon 
ez bıvebben 
kifejthetı. 
Erre az adott 
erdırészlet 
betétlapjánál 
utalni is kell! 
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Térképmellékletet 
csak a „Közjóléti 
célú erdık 
fenntartása” 
célprogram 
esetében, a közjóléti 
berendezések és 
sétautak 30 méteres 
környezetében, a 
balesetveszély 
elhárítása miatt 
kitermelt faegyedek 
helyének 
feltüntetése céljából 
kell készíteni. 
A térképnek 
M=1:10 000 
 méretarányúnak 
kell lennie. 
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A postai ragszám 
mellett a befogadó 
hatóság iktatószáma 
vagy ügyiratszáma 
is feltüntethetı. 



- 21 - 

 
 
 

 

Az anyagmozgatás 
módszerét minden 
esetben jelölni kell, 
amely történhet „x” 
vagy „+” jelekkel. 
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A vegyszerhasználatot 
a támogatott terület 
elhelyezkedése szerint 
illetékes erdészeti 
hatósághoz kell 
bejelenteni. 
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Függelék 
 

Mőveleti lista 
 
 

állapotfelvételi lap kitöltése 
állománykiegészítés 
ápolás 
ápoló vágás 
balesetveszélyes fák, illetve ágak eltávolítása 
befejezett erdısítés ápolása 
bontóvágás 
csemeteültetés 
cserjeszabályozás 
dugványozás 
egészségügyi termelés 
egyéb termelés 
egyszálra metszés 
elıközelítés 
fakészlet felvételezése 
fakitermelés 
hulladékgyőjtés, szemétszállítás 
kapálás 
kaszálás 
kézi ápolás 
kiültetett anyag egyedi védelme védıkaróval 
koronaalakító nyesés 
kötélpálya, erdészeti csúszda létesítése 
közelítés 
közelítı nyomok, utak, rakodók kijelölése 
lékbıvítés 
léknyitás 
magfogó pászta készítése 
magvetés 
nevelıvágás 
növedékfokozó gyérítés 
padkázás 
pótlás 
rétegvonalra fektetett fatörzsek hátrahagyása 
rızsefonat készítése 
szálalás 
szálaló vágás 
szárzúzás 
széna lehordása 
talajápolás 
talajelıkészítés 
tányérozás 

tarvágás 
területbejárás 
területhatár állandósítás 
tisztító vágás 
tırevágás 
törzsjelölés 
törzskiválasztó gyérítés 
utak akadálymentesítése 
utak karbantartása 
vadkárelhárítás 
vadriasztás 
végvágás 
vegyszeres védekezés 
vis maior esemény feltüntetése 


