
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelete
az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
végrehajtásáról

Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. §-a (2) bekezdésének 1–4., 6–11., 13.,

14., és 16. pontjaiban, a (3) bekezdésének 1. pontjában és a (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – a (3) bekezdés 1. pontja

tekintetében, védett természeti területen lévõ erdõ vonatkozásában, valamint a (4) bekezdés tekintetében a környezetvédelmi és

vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott

feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

Fogalommeghatározások

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) dombvidék: erdõ vonatkozásában azon erdõrészletek területe, melyek Adattárban rögzített jellemzõ

tengerszintfeletti magassága meghaladja a 250 métert, de nem haladja meg a 450 métert;

b) elegyfafaj: az erdõt a fõfafajon, vagy fõfafajokon kívül alkotó többi fafaj;

c) erdészeti magánút: az erdõ termelésbõl való kivonásával járó erdészeti létesítmény, amelyet az erdészeti szállítást

és más erdõgazdálkodási tevékenységet szolgáló, rendszeres gépjármûforgalom céljára – a talajfelszín

megbontásával, idegen anyag elhelyezésével és tömörítésével – hoztak létre, és amely megfelelõ fenntartás és

használat mellett (beleértve az átmeneti forgalomkorlátozás esetét is) hosszú távon biztosítja a rendszeres

gépjármûforgalom lehetõségét;

d) épített közelítõ nyom: az erdõ rendeltetésszerû használatát akadályozó igénybevétellel járó erdészeti létesítmény,

amelyet erdõgazdálkodási tevékenységek végrehajtását szolgáló, idõszakos, több éven át ismétlõdõ

gépjármûforgalom céljára – idegen anyag elhelyezése és tömörítése nélkül, de a talajfelszín megbontásával –

hoztak létre, és a területe a használat megszûnése után újraerdõsítésre alkalmas állapotban marad, vagy azzá

tehetõ;

e) fõfafaj: az erdõtársulást, az erdõ kezelését, valamint az erdõben folyó gazdálkodás módját döntõen meghatározó

fafaj;

f) hegyvidék: erdõ vonatkozásában azon erdõrészletek területe, melyek Adattárban rögzített jellemzõ

tengerszintfeletti magassága meghaladja a 450 métert.

g) híd: az erdészeti magánút részét képezõ, 3 méternél nagyobb hídnyílású mûtárgy;

h) idegenhonos fa- és cserjefaj: olyan fa-, illetve cserjefaj, amelynek hazai megtelepedése behurcolás vagy betelepítés

következménye;

i) intenzíven terjedõ fa- és cserjefaj: olyan idegenhonos fa-, illetve cserjefaj, amely az adott termõhelyen,

a környezetében lévõ flóraelemeknél gyorsabban terjed, az õshonos fa- és cserjefajokat növekedésével és

térfoglalásával jellemzõen kiszorítja;

j) közelítõ nyom: az erdõ igénybevételével nem járó, az erdõ talaján, a talajfelszín építési jellegû megbontása, illetve

idegen anyag elhelyezése nélkül kialakított nyompálya, amelyet alkalomszerû erdõgazdálkodási tevékenységek

végrehajtását szolgáló terepi anyagmozgatás céljára létesítenek, és amelynek területe a használat megszûnése

után újraerdõsítésre alkalmas állapotban marad, vagy azzá tehetõ;

k) õshonos fa- és cserjefaj: az a fa-, illetve cserjefaj, amely Magyarország területén nem behurcolás vagy betelepítés

eredményeként vált flóraelemmé;

l) síkvidék: erdõ vonatkozásában azon erdõrészletek területe, melyek Adattárban rögzített jellemzõ

tengerszintfeletti magassága legfeljebb 250 méter, illetve, amelyek az árterek hullámterében vagy külterében

helyezkednek el.
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(2) Az erdõt és a fásítást alkotó fafajok és cserjefajok jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az egyes erdészeti tájakon õshonos fafajok jegyzékét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az idegenhonos, valamint az intenzíven terjedõ fa- és cserjefajok jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az erdõ természetességi állapota meghatározásának szabályai

2. § (1) Azon erdõ természetességi állapotát, melynek faállománya átmenetileg hiányzik, a sikeres elsõ erdõsítésig

a véghasználat elõtti, illetve a kipusztult faállomány jellemzõi alapján kell megállapítani.

(2) Természetes erdõ természetességi állapot csak terepi felülvizsgálat alapján állapítható meg.

Az erdészeti létesítményekre vonatkozó szabályok

3. § (1) Az erdészeti létesítmény létesítésének, bõvítésének, felújításának, helyreállításának, korszerûsítésének, valamint

lebontásának tervezése és kivitelezése során olyan megoldást kell választani, hogy az erdészeti létesítmény, illetve

annak rendeltetésszerû használata, valamint az erdészeti létesítményhez kapcsolódó építési tevékenységek az erdei

élõhelyet és életközösséget, valamint a faállomány felújuló képességét csak a legszükségesebb mértékben

befolyásolják.

(2) Az építési engedélyt az erdészeti létesítmény egészére kell kérni. Több megvalósítási szakaszra vagy létesítményre

bontott építkezés esetében az egyes szakaszokra, illetõleg mûtárgyakra külön-külön is lehet építési engedélyt kérni,

azonban a létesítmény egészének elbírálásához szükséges adatokat már az elsõ kérelem benyújtásakor szolgáltatni

kell.

(3) Az építési engedély a jogerõre emelkedésének napjától számított öt év elteltével hatályát veszti.

4. § (1) Erdõben tervezett kerítés építésének engedélyezése iránti kérelemben meg kell jelölni a kerítés célját, és a fenntartás

tervezett idõtartamát. A kérelemhez csatolni kell a kerítés mûszaki megvalósításának leírását, mûszaki vázrajzot, amely

legalább két oszlopközt, a kapuk és az átjárók szerkezeti felépítését ábrázolja, valamint a kerítés tervezett nyomvonalát

ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000 méretarányú másolatát.

(2) A vadkárelhárító kerítés létesítése meghaladja a rendes erdõgazdálkodás körét, ezért a (3) bekezdésben említett

kivétellel csak abban az esetben létesíthetõ, ha a vadászati hatóság véleménye szerint az erdõsítés védelme

a vadállomány apasztásával, vagy más vadkár-elhárítási módszerrel nem biztosítható.

(3) Nem minõsül kerítésnek az öt évet meg nem haladó idõre létesített vadkárelhárító villanypásztor és a makktermés

védelme érdekében létesített 120 cm-nél nem magasabb vadkárelhárító kerítés, de létesítésüket az erdészeti

hatósághoz elõzetesen be kell jelenteni.

5. § (1) Az erdõgazdálkodási tevékenység folytatása érdekében az erdõben erdészeti feltáró hálózat alakítható ki.

(2) Az erdészeti feltáró hálózat részei:

a) erdészeti magánút,

b) híd,

c) épített közelítõ nyom,

d) közelítõ nyom.

6. § (1) Az erdészeti magánút építésének engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolt engedélyezési tervnek tartalmaznia

kell:

a) az út mûszaki leírását,

b) az út nyomvonalát ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000 méretarányú másolatát,

c) az út nyomvonalát ábrázoló, 30 napnál nem régebbi, hiteles ingatlan-nyilvántartási térkép adott célra alkalmas

méretarányú másolatát,

d) a részletes hossz-szelvényt,

e) a minta-keresztszelvényeket és keresztszelvényeket,

f) a földtömeg számítást és elosztást,

g) a részletes mûtárgy terveket,

h) a tervezõ nyilatkozatát arról, hogy a terv megfelel a vonatkozó jogszabályi és szakmai elõírásoknak,
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i) az érintett közmûvek kezelõinek hozzájáruló nyilatkozatát (közmûnyilatkozatok),

j) az erdõ igénybevételérõl szóló engedély vagy elvi engedély számát.

(2) Híd építése esetén az erdészeti magánút építésének engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolt engedélyezési

tervnek az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) a híd mûszaki leírását,

b) a vázlattervet általános helyszínrajzzal,

c) a híd fõ méreteit igazoló statikai számítást,

d) a talajmechanikai szakvéleményt,

e) az általános és részletterveket, valamint

f) a vízmûtani adatokat és számításokat.

(3) Az épített közelítõ nyom építésének engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolt engedélyezési tervnek tartalmaznia

kell

a) az épített közelítõ nyom mûszaki leírását,

b) az épített közelítõ nyom nyomvonalát ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000 méretarányú másolatát,

c) az erdõ igénybevételére kiadott engedély vagy elvi engedély számát.

7. § A használatbavételi engedély az erdészeti magánút vagy az épített közelítõ nyom meghatározott szakaszára is

megadható, ha azon a forgalom biztonságosan lebonyolítható.

8. § (1) A közelítõ nyom nem minõsül erdészeti létesítménynek, a létesítését és megszüntetését nem kell engedélyeztetni.

A közelítõ nyom kialakítása során be kell tartani a 3. § (1) bekezdésben foglalt elõírásokat.

(2) Természetes erdõ, természetszerû erdõ és származék erdõ természetességi állapotú erdõben a közelítõ nyomokat

a jogosult erdészeti szakszemélyzet köteles azok használatával járó erdõgazdálkodási tevékenység megkezdése elõtt

jól látható módon kijelölni.

(3) Az erdészeti feltáróhálózat nem rendeltetésszerû, illetve a 3. § (1) bekezdésében foglalt elõírásokkal ellentétes

használata esetén az erdészeti hatóság annak használatát feltételekhez kötheti, korlátozhatja, súlyos vagy ismételt

jogsértés esetén megtilthatja.

(4) Erdészeti magánút közforgalom számára történõ megnyitását az erdészeti hatóság akkor engedélyezi, ha

a) a közúti közlekedésrõl szóló külön jogszabályok alapján azt az út mûszaki paraméterei megfelelõ közlekedési

jelzések alkalmazása mellett lehetõvé teszik, és

b) a megnövekedett forgalom az erdei életközösséget, a fenntartható erdõgazdálkodást, illetve az erdõ közjóléti és

védelmi rendeltetéseinek érvényesülését nem veszélyezteti.

(5) A közforgalom számára meg nem nyitott erdészeti magánutat az erdõgazdálkodó – jelentõs baleseti kockázatot nem

okozó mûszaki megoldással – lezárhatja. Az út lezárását szolgáló mûszaki berendezés elhelyezését és megszüntetését

az erdõgazdálkodó köteles a kivitelezés megkezdése elõtt 30 nappal bejelenteni az erdészeti hatósághoz.

Az elhelyezés bejelentéséhez csatolni kell a lezárás helyét ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000

méretarányú másolatát.

9. § Az erdei épület és erdei vasút kivételével

a) az erdészeti létesítmények bõvítését, korszerûsítését és fennmaradását a létesítésre vonatkozó szabályok szerint

kell engedélyeztetni;

b) az erdészeti létesítmények felújítását, helyreállítását és lebontását egyszerûsített kivitelezési terv benyújtásával

kell engedélyeztetni, amely a felújítással, helyreállítással vagy bontással érintett erdészeti létesítmény egyértelmû

azonosításán kívül a tervezett tevékenységek leírását tartalmazza.

Az erdõgazdálkodási egységek határainak jelölése

10. § (1) Határjelként – a körzeti erdõterv készítésére vonatkozó külön jogszabályban meghatározott méretû, színû és

formájú – határkõ, határdomb, határoszlop, valamint fákra festett jelzés alkalmazható. A határvonal megjelölésére

a nyiladék is alkalmas.

(2) Amennyiben az erdõ határvonala nyiladékkal kerül megjelölésre, a nyiladékkal elválasztott erdõ továbbra is

természetben összefüggõnek minõsül.
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Az erdõgazdálkodói nyilvántartásra vonatkozó szabályok

11. § (1) Az erdõgazdálkodói nyilvántartásba vételi kérelem elbírálására az az erdészeti hatóság illetékes, melynek illetékességi

területén a kérelemmel érintett erdõ, illetve erdõgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló, erdõ mûvelési ágú

földterület található.

(2) Ha az erdõgazdálkodói nyilvántartásba vétel (a továbbiakban: nyilvántartásba vétel) alapja haszonbérleti szerzõdés,

akkor a haszonbérlõnek igazolnia kell az elõhaszonbérleti jogra vonatkozó, külön jogszabályban foglalt elõírások

betartását.

(3) Földrészlet vagy alrészlet részterületére vonatkozó nyilvántartásba vételre akkor kerülhet sor, ha

a) a földrészlet vagy alrészlet használati jog alapján elkülönülõ valamennyi részterülete külön erdõrészletként

szerepel az Adattárban, és

b) a földrészlet korábban különbözõ mûvelési ágú alrészleteinek összevonására erdõtelepítés vagy önerdõsülés

következtében került sor.

(4) A nyilvántartásba vételt a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: az erdészeti hatóság

központi szerve) által rendszeresített, és a honlapján közzétett, az alábbi adatokat tartalmazó formanyomtatványon

lehet kérelmezni:

a) az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.)

18. § (6) bekezdése szerinti adatok az (5) bekezdés szerint,

b) a kérelemhez csatolt dokumentumok földrészletenkénti felsorolása,

c) a jogosult erdészeti szakszemélyzet szakirányítási feladatok vállalásáról szóló nyilatkozata,

d) az erdõgazdálkodó aláírása.

(5) A kérelemben az Evt. 18. § (6) bekezdésében foglalt adatokat – az alábbi kivételekkel – kell feltüntetni:

a) az Evt. 18. § (6) bekezdése c) pontjának ce) és ch) alpontjaiban,

b) az erdõgazdálkodói nyilvántartásban még nem szereplõ személy vagy szervezet esetén az Evt. 18. § (6) bekezdése

a) pontjának ag), illetve a b) pontjának bg) alpontjaiban,

c) a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által még nem regisztrált személy vagy szervezet esetén az

Evt. 18. § (6) bekezdése a) pontjának af), illetve a b) pontjának bf) alpontjaiban,

d) az erdõgazdálkodói nyilvántartásban már szereplõ személy vagy szervezet esetén az Evt. 18. § (6) bekezdése

a) pontjának ab)–af) és ah) alpontjaiban, illetve a b) pontjának bb)–bf) alpontjaiban, valamint

e) a szabad rendelkezésû erdõ használójának nyilvántartásba vétele esetén az Evt. 18. § (6) bekezdésének d) és

e) pontjaiban

foglalt adatok.

(6) A földrészlet vagy alrészlet részterületére vonatkozó kérelem esetében a kérelemhez mellékelt, 30 napnál nem

régebbi, hiteles ingatlan-nyilvántartási térképen fel kell tüntetni a használati joggal érintett területet.

(7) A nyilvántartásba vételt el kell utasítani, ha

a) a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló szerzõdés nyilvánvalóan érvénytelen;

b) a haszonbérleti szerzõdés az elõhaszonbérleti jogra vonatkozó, külön jogszabályban foglalt elõírások

megsértésével jött létre; vagy

c) az Evt. 17. § (6) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltak együttes fennállása esetén a tulajdonosok a társult

erdõgazdálkodás feltételeit nem teljesítették valamennyi érintett földrészletre vonatkozóan.

(8) A nyilvántartásba vételi kérelmet nem kell elutasítani, amennyiben az erdõ, vagy erdõgazdálkodás célját közvetlenül

szolgáló, erdõ mûvelési ágú földterület használatára vonatkozóan, az Evt. 19. § (2) bekezdésében foglaltak

figyelembevétele mellett kötött szerzõdés – azok ismerete hiányában – nem tartalmazza az Evt. 18. § (6) bekezdése

c) pontjának ce) és ch) alpontjaiban szereplõ adatokat.

(9) Az Evt. 11. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti szabad rendelkezésû erdõ használóját az erdészeti hatóság

erdõgazdálkodóként nem veszi nyilvántartásba.

12. § Az erdõgazdálkodói nyilvántartás adataiban bekövetkezett változást az erdõgazdálkodó a változás idõpontjától

számított 8 napon belül köteles az erdészeti hatósághoz bejelenteni. Az erdõgazdálkodó felel azokért a károkért,

amelyek a bejelentett adat valótlanságából, illetve a bejelentés elmulasztásából származnak.
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13. § (1) Az erdõgazdálkodói kód egyedi azonosító, melyet az erdõgazdálkodó elsõ nyilvántartásba vétele alkalmával, illetve

a (3) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében a nyilvántartás hivatalból végrehajtott módosításakor kell

megállapítani és közölni az erdõgazdálkodóval.

(2) Egy erdõgazdálkodónak egy, országosan egységes erdõgazdálkodói kódja lehet.

14. § (1) Az erdészeti hatóság erdõ, vagy erdõgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló, erdõ mûvelési ágú földterület

használatára vonatkozó bejegyzés erdõgazdálkodói nyilvántartásból történõ törlésére irányuló eljárást folytat le

a) természetes személy erdõgazdálkodó halála, illetõleg erdõgazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszûnése

esetén, illetve

b) a használati jogosultság megszûnése esetén.

(2) Ha az erdõgazdálkodó erdõ vagy erdõgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló, erdõ mûvelési ágú földterület

használatára szerzõdés alapján jogosult, az (1) bekezdés b) pont szerinti eljárásra irányuló kérelemhez csatolni kell

a szerzõdés megszüntetését igazoló okiratot.

15. § Amennyiben a használat jogszerûségével kapcsolatos kétség esetén az erdõgazdálkodó nem tesz eleget az erdészeti

hatóság igazolási felszólításában foglaltaknak, az erdõ vagy erdõgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló, erdõ

mûvelési ágú földterület használatára vonatkozó bejegyzést az erdészeti hatóság törli az erdõgazdálkodói

nyilvántartásból.

16. § (1) Az Evt. 17. § (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben az egyes földrészletek tulajdonosai a földrészlet határával való

egyezõség megteremtése érdekében az erdõterv módosítására vonatkozó szabályok szerint kérhetik az erdészeti

hatóságtól az erdõrészlet megosztását, vagy határvonalainak helyesbítését.

(2) Társult erdõgazdálkodásnak kell tekinteni, ha a tulajdonosok az erdõterületüket egy természetes személy, jogi

személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság használatába adják.

17. § (1) Az erdõgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatást – az erdészeti hatósági eljárásban fizetendõ igazgatási

szolgáltatási díjakról szóló külön jogszabályban meghatározott díj megfizetése ellenében – az erdészeti hatóság

végez. Az erdõgazdálkodói nyilvántartásból betekintés útján adatszolgáltatásra nincs lehetõség.

(2) Az erdõgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás ingatlan-nyilvántartási vagy erdészeti területazonosító

adatokkal egyértelmûen beazonosítható módon meghatározott erdõre, és erdõgazdálkodási tevékenységet

közvetlenül szolgáló, erdõ mûvelési ágú földterületre vonatkozóan teljesíthetõ.

(3) Adott erdõgazdálkodó használatában lévõ összes erdõ, és erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló, erdõ

mûvelési ágú földterület egyben legyûjtött adatai csak az érintett erdõgazdálkodó részére adhatók ki.

(4) A szemle másolat az Evt. 18. § (6) bekezdése a) pontjának aa)–ad) alpontjaiban, illetve a b) pontjának ba) és

bc) alpontjaiban, valamint a c) pontjában megjelölt, az adatszolgáltatás idõpontjában hatályos állapot szerinti

adatokat tartalmazza.

(5) A teljes másolat a szemle másolat (4) bekezdés szerinti adatait, valamint az adatokban e rendelet hatálybalépésének

idõpontjától bekövetkezõ változásokat tartalmazza.

(6) Hiteles másolat kiadásakor azon fel kell tüntetni, hogy az a kiadást megelõzõ napig az erdõgazdálkodói

nyilvántartással megegyezik, és a bejegyzett adatokat hitelesen tanúsítja.

18. § Az erdõgazdálkodói nyilvántartásból másolat kiadása iránti kérelmet az erdészeti hatóság központi szerve által

rendszeresített, és a honlapján közzétett, az alábbi adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell benyújtani:

a) adatszolgáltatást kérõ természetes személyazonosító adatai,

b) költségviselõ számlázási adatai,

c) kérelemmel érintett erdõ, vagy erdõgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló, erdõ mûvelési ágú földterület

ingatlan-nyilvántartás szerinti (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet jel), vagy erdészeti (helység, tagszám,

részlet jel) területazonosító adatai,

d) adatszolgáltatás típusa (hiteles vagy nem hiteles, teljes vagy szemle másolat),

e) igényelt példányszám,

f) dátum, valamint

g) adatszolgáltatást kérõ személy aláírása.
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Az Országos Erdõ Tanácsra vonatkozó szabályok

19. § (1) Az Országos Erdõ Tanács (a továbbiakban: Tanács) tagjainak megbízatása három éves idõtartamra szól.

(2) A Tanács ügyrendjét maga határozza meg.

(3) A Tanács tagjai sorából elnököt választ.

(4) A Tanács üléseit szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal az elnök hívja össze.

(5) Amennyiben a Tanács ülésének összehívását legalább 6 tag egyszerre kezdeményezi, az elnök a Tanácsot összehívja.

(6) A Tanács a döntéseit egyszerû szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

(7) A Tanács mûködésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

(a továbbiakban: minisztérium) látja el.

(8) A Tanács elnöke és tagjai tiszteletdíjat, költségtérítést nem kapnak.

Az erdõ rendeltetései megváltoztatásának szabályai

20. § A külön jogszabályok szerinti védetté nyilvánítási eljárással érintett erdõ rendeltetéseit a védetté nyilvánításról szóló

jogszabály hatálybalépésével egyidejûleg kell a védelmi funkciónak megfelelõen megváltoztatni.

Az Országos Erdõállomány Adattárra vonatkozó szabályok

21. § (1) Az erdõ Adattárban nyilvántartott adataiban bekövetkezõ változásokat az erdészeti hatóság az eljárásai során feltárt,

megállapított, vagy a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésével beérkezõ bejelentésekben foglalt tények,

adatok alapján – a változások nyomon követhetõségének biztosítása mellett – átvezeti.

(2) Az erdészeti hatóság az Adattárban

a) az Evt. 38. § (3) bekezdés szerinti, szabad rendelkezésû erdõnek nem minõsülõ erdõt – az ingatlan-nyilvántartási

területegységekkel összevethetõ módon – erdészeti igazgatási egységenként, helység, tagszám és erdõrészlet jel

területazonosító adatokkal,

b) az Evt. 11. § (1) bekezdésének a) és b), valamint d) és e) pontjai szerinti szabad rendelkezésû erdõt

ingatlan-nyilvántartási egységenként, helység, fekvés, helyrajzi szám és alrészlet jel területazonosító adatokkal,

c) az Evt. 11. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti szabad rendelkezésû erdõt, valamint az Evt. 12. § (1) bekezdés

szerinti fásítást a természetben összefüggõ területek térképi ábrázolásával,

d) az Evt. 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló

földterületeket – az ingatlan-nyilvántartási területegységekkel összevethetõ módon – erdészeti igazgatási

egységenként, helység, tagszám és egyéb részlet jel területazonosító adatokkal,

e) az engedély szerint megvalósított erdõtelepítést az elsõ kivitel végrehajtását követõen, valamint az engedély

nélkül vagy attól eltérõen megvalósított erdõtelepítést a fennmaradás engedélyezését követõen az a) pont

szerint

tartja nyilván.

(3) Az Adattárban változást eredményezõ eljárások során a kérelmezõ köteles a változás utáni állapotra vonatkozó

megváltozott adatokat a körzeti erdõtervezés szabályairól szóló külön rendelet szerinti erdõrészlet leíró lap

nyomtatványon (a továbbiakban: erdõrészlet leíró lap) rögzítve a kérelméhez csatolni.

(4) Az erdészeti nyilvántartási térképet érintõ változás esetén a (3) bekezdés szerinti adatlaphoz mellékelni kell a változás

utáni állapotot ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000 méretarányú másolatát, az új térképi vonalak

töréspontjainak a körzeti erdõterv készítésének részletes szabályairól szóló külön jogszabályban rögzített

pontossággal meghatározott, Egységes Országos Vetületi Rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti koordinátáit,

valamint a változással érintett erdõrészletekre vonatkozóan készített erdõtervi területkimutatást.

(5) A (3) és (4) bekezdés alapján csatolt dokumentumok a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzésével érvényesek.

22. § (1) Az Adattárból adatszolgáltatást – az erdészeti hatósági eljárásban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló

külön jogszabályban meghatározott díj megfizetése ellenében – az erdészeti hatóság végez. Az Adattárból betekintés

útján adatszolgáltatásra nincs lehetõség.

(2) A teljes másolat az erdõrészlet aktuális, valamint az erdõterv jóváhagyásakor hatályos adatait és az adatokban az

erdõterv jóváhagyása óta eltelt idõszakban változást eredményezõ erdõgazdálkodási tevékenységek és hatósági

eljárások idõrendi sorrendben történõ felsorolását tartalmazza. Amennyiben az erdõterv e rendelet hatálybalépését
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megelõzõen került kiadásra, akkor erdõtervi állapotként az e rendelet hatálybalépésének idõpontjában fennálló

aktuális állapotot kell érteni.

(3) A szemle másolat az erdõrészlet aktuális adatait tartalmazza. Szemle másolatként meghatározott erdõrészletek körére

vonatkozó, feldolgozott adat, illetõleg erdészeti nyilvántartási térképmásolat is kérelmezhetõ. Szemle másolat

korlátozás nélkül kiadható.

(4) Teljes másolat kizárólag

a) az erdõgazdálkodó,

b) a tulajdonos, illetve

c) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelõi, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog jogosultja

részére adható ki.

(5) Adattári másolat kiadása iránti kérelmet az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a honlapján

közzétett, az alábbi adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell benyújtani:

a) adatszolgáltatást kérõ természetes személyazonosító adatai,

b) költségviselõ számlázási adatai,

c) kérelemmel érintett erdõ, vagy erdõgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterület ingatlan-nyilvántartás

szerinti (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet jel), vagy erdészeti (helység, tag, részlet jel) területazonosító

adatai,

d) adatszolgáltatás típusa (hiteles vagy nem hiteles, teljes vagy szemle másolat),

e) feldolgozott adat, illetve erdészeti nyilvántartási térképmásolat esetén a kérelmezett adatszolgáltatás egyértelmû

módon meghatározott tartalma,

f) igényelt példányszám,

g) dátum, valamint

h) adatszolgáltatást kérõ személy aláírása.

Az éves erdõgazdálkodási tevékenység bejelentésének szabályai

23. § (1) Az Evt. 41. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése során az erdõgazdálkodónak arról kell adatot

szolgáltatnia az erdészeti hatóság részére, hogy a jogszabályokban és az erdõtervben az erdõ fenntartására,

védelmére, valamint az erdei haszonvételekre vonatkozóan megállapított jogokat és kötelezettségeket az egyes

években mely erdõrészletben, milyen módon és mérték szerint kívánja érvényesíteni vagy teljesíteni.

(2) Az Evt. 41. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó erdõgazdálkodási tevékenység az

erdõben – szabad rendelkezésû erdõ kivételével – végzett:

a) befejezett erdõsítés ápolás,

b) tisztítás,

c) gyérítés,

d) készletgondozó használat,

e) tarvágás,

f) fokozatos felújítóvágás,

g) szálaló vágás,

h) szálalás,

i) egészségügyi fakitermelés,

j) egyéb fakitermelés, valamint

k) alábbi erdõsítési tevékenységek:

ka) tuskózás,

kb) mélyforgatás,

kc) elsõ kivitel, és

kd) pótlás.

(3) A bejelentést az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a honlapján közzétett, az alábbi adatokat

tartalmazó formanyomtatványon kell benyújtani:

a) az erdõgazdálkodó neve, erdõgazdálkodói kódszáma,

b) a jogosult erdészeti szakszemélyzet neve, erdészeti hatósági nyilvántartási kódja,

c) a bejelentéssel érintett erdõrészlet erdészeti területazonosító adatai (helység, tagszám, erdõrészlet jel),

d) a tervezett tevékenység típusa, mértéke,
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e) a keletkezõ erdõfelújítási kötelezettség mértéke,

f) a választott erdõtervi erdõsítési elõírás,

g) egyéb szöveges megjegyzések,

h) dátum, valamint

i) az erdõgazdálkodó és a jogosult szakszemélyzet aláírása.

(4) Amennyiben a bejelentett tevékenység nem a teljes erdõrészletet érinti, a bejelentéshez csatolni kell a tervezett

tevékenységgel érintett részterületet ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000 méretarányú másolatát.

(5) A bejelentés három, védett természeti terület esetén négy példányban készül. Ebbõl egy példány az

erdõgazdálkodónál, egy példány a jogosult szakszemélyzetnél marad – melyet a végrehajtási jogosultság Evt. 41. § (3)

és (8) bekezdéseiben foglaltak szerinti lejártáig meg kell õrizniük –, a fennmaradó példányokat pedig az erdészeti

hatósághoz kell benyújtani.

(6) A bejelentés idõpontjának az erdészeti hatósághoz történõ beérkezés napja számít.

24. § (1) Az erdõgazdálkodó

a) az erdõtelepítés elvégzett elsõ kivitelét és pótlását, az erdõfelújításban végzett tuskózást és mélyforgatást, az

erdõfelújítás sikeres elsõ erdõsítését és pótlását, valamint az erdõsítés befejezési feltételeinek teljesülését tárgyév

július 31-ig,

b) a tárgyév elsõ felében befejezett fakitermeléseket tárgyév július 31-ig a június 30-i állapotnak megfelelõen, a tárgyév

végéig elvégzett, és be nem jelentett fakitermeléseket a tárgyévet követõ év január 31-ig a december 31-i állapotnak

megfelelõen

köteles bejelenteni.

(2) A bejelentést az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a honlapján közzétett, az alábbi adatokat

tartalmazó formanyomtatványon kell teljesíteni:

a) az erdõgazdálkodó neve, erdõgazdálkodói kódszáma,

b) a jogosult erdészeti szakszemélyzet neve, erdészeti hatósági nyilvántartási kódja,

c) a bejelentéssel érintett erdõrészlet erdészeti területazonosító adatai (helység, tagszám, erdõrészlet jel),

d) a bejelentett tevékenység vagy állapot típusa, mértéke, valamint a megvalósítás módjára vonatkozó

megjegyzések,

e) fakitermelésekre vonatkozóan kiállított mûveleti lap sorszáma,

f) a keletkezõ erdõfelújítási kötelezettség mértéke,

g) a választott erdõtervi erdõsítési elõírás,

h) dátum, valamint

i) az erdõgazdálkodó és a jogosult szakszemélyzet aláírása.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentéshez csatolni kell a mesterséges erdõsítések elvégzése során felhasznált

erdészeti szaporítóanyagra vonatkozó, az erdészeti szaporítóanyag elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló

külön jogszabály szerinti erdészeti szaporítóanyag származási igazolvány másolatát, melyen az egyes mennyiségek

tételes levezetésével fel kell tüntetni a bizonylaton szereplõ szaporítóanyag felhasználási helyét.

(4) Amennyiben a végrehajtott tevékenység nem a teljes erdõrészletet érinti, a bejelentéshez csatolni kell

a végrehajtással érintett részterületet – a töréspontok legalább 5 m pontosságú EOV koordinátáin alapuló

vonalakkal – ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000 méretarányú másolatát.

Az erdõ, valamint a fásítás telepítésének szabályai

25. § (1) Az erdõtelepítési-kivitelezési tervnek tartalmaznia kell:

a) az Evt. 18. § (6) bekezdésének a)–c) pontjaiban foglalt adatokat, az alábbi kivételekkel:

aa) az Evt. 18. § (6) bekezdése c) pontjának ch) alpontjában,

ab) az erdõgazdálkodói nyilvántartásban még nem szereplõ erdõtelepítõ esetén az Evt. 18. § (6) bekezdése

a) pontjának ag), illetve b) pontjának bg) alpontjaiban, valamint

ac) a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által még nem regisztrált erdõtelepítõ esetén az Evt.

18. § (6) bekezdése a) pontjának af), illetve a b) pontjának bf) alpontjaiban

szereplõ adatok,
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b) az erdõtelepítéssel érintett ingatlan(ok) tulajdonosának (tulajdonosainak) közokiratba, vagy teljes bizonyító erejû

magánokiratba foglalt, az erdõtelepítéshez, a telepíteni tervezett erdõ erdõtelepítési-kivitelezési tervben javasolt

elsõdleges és további rendeltetéséhez, valamint üzemmódjához adott hozzájáruló nyilatkozatát,

c) a földrészlet vagy alrészlet részterületén megvalósítani tervezett erdõtelepítés esetén az ingatlan-nyilvántartási

térkép 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát, melyen fel kell tüntetni a tervezett erdõtelepítés területét,

d) az erdészeti nyilvántartási térkép másolatát, amelyen fel kell tüntetni az erdõtelepítés eredményeképpen

kialakítani tervezett erdõrészleteket,

e) a tervezett erdõtelepítés határvonala töréspontjainak EOV szerinti koordinátáit a körzeti erdõterv készítésének

részletes szabályairól szóló külön jogszabályban rögzített pontossággal,

f) az erdõ javasolt elsõdleges és további rendeltetését,

g) az erdõ javasolt üzemmódját,

h) a telepítendõ földterület termõhelyi viszonyait bemutató, az erdõtelepítés fõ- és elegyfafajainak alkalmazhatóságát

alátámasztó, az erdészeti termõhely-feltárásról szóló külön jogszabály szerinti termõhely-feltárási szakvéleményt,

i) a telepíteni tervezett fõ- és elegyfafajokat, illetve fajtákat, erdõszegély tervezése esetén a cserjefajokat, azok

elegyarányát, az elegyítés tervezett módjait, a létrehozni kívánt célállományt,

j) az ültetési hálózatot (magvetés esetén a sortávolságot), a felhasználni kívánt szaporítóanyag minõségét és

mennyiségét, a talaj-elõkészítés, valamint az ültetés, illetve magvetés módját,

k) az erdõtelepítés megvalósítása és védelme érdekében tervezett létesítmények (különösen bakhát, padka, kerítés,

tûzpászta, cserjeszegély) leírását, méretezését, elhelyezkedését, mennyiségét,

l) az erdõtelepítés fejlõdése érdekében szükséges ápolási mûveleteket az erdõsítés befejezéséig,

m) az erdõtelepítést az adott helyen várhatóan veszélyeztetõ károsítókat, valamint az ellenük való védekezés tervezõ

által ajánlott módját,

n) az erdõtelepítéssel érintett ingatlanokon található vezetékeket, azok térképi feltüntetését, a betartandó

védõtávolságokat,

o) az erdõtelepítés megkezdésének tervezett idõpontját, valamint befejezésének várható idõpontját,

p) a következõ körzeti erdõtervezésig szükséges erdõnevelési feladatok ütemezését,

q) a tervezõ által javasolt véghasználati kort,

r) az f)–q) pontokban foglalt tervrészek adatai alapján, erdõrészletenként kitöltött erdõrészlet leíró lapokat,

s) a tervet készítõ jogosult erdészeti szakszemélyzet nevét, erdészeti hatósági azonosító kódját és aláírását, valamint

a telepítõ aláírását.

(2) Az erdõtelepítési-kivitelezési tervet kettõ, védett természeti terület és Natura 2000 terület esetén három példányban

kell benyújtani az erdészeti hatósághoz.

(3) Az erdészeti hatóság a jóváhagyott erdõtelepítési-kivitelezési terv egy, jóváhagyási záradékkal ellátott példányát

a jóváhagyó határozat kézbesítésekor visszaküldi a kérelmezõnek.

26. § (1) Szabad rendelkezésû erdõ létrehozására vonatkozó bejelentéshez egy, védett természeti terület és Natura 2000

terület esetén kettõ példányban egyszerûsített erdõtelepítési-kivitelezési tervet kell csatolni.

(2) Az egyszerûsített erdõtelepítési-kivitelezési tervnek a 25. § (1) bekezdésében felsorolt tervrészek közül a földterület

erdészeti azonosítójának megnevezése kivételével az a), az erdõ tervezett rendeltetéséhez és üzemmódjához adott

hozzájáruló nyilatkozat kivételével a b), c), e), i), n) és s) pontokban foglaltakat kell tartalmaznia.

(3) Fásítás telepítését az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a honlapján közzétett, az alábbi

adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell elõzetesen bejelenteni az erdészeti hatósághoz:

a) a telepítõ neve, lakóhelye (székhelye),

b) a telepítéssel érintett földrészlet ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító adatai (helység, fekvés, helyrajzi

szám, alrészlet jel),

c) a telepítéssel érintett ingatlan tulajdonosának (tulajdonosainak) közokiratba, vagy teljes bizonyító erejû

magánokiratba foglalt, a fásítás telepítéséhez való hozzájárulása,

d) a telepítendõ fa és cserjefajok felsorolása, a telepíteni tervezett szaporítóanyagok mennyiségeinek

feltüntetésével, valamint

e) a telepítõ aláírása.

(4) A földrészlet vagy alrészlet részterületén telepíteni tervezett fásítás esetén a bejelentéshez csatolni kell az

ingatlan-nyilvántartási térkép 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát, melyen fel kell tüntetni a tervezett fásítás

területét.
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(5) Az (1) és (3) bekezdés szerinti bejelentés idõpontjának az erdészeti hatósághoz történõ beérkezés napja számít.

(6) A tudomásul vett bejelentés szerinti telepítés a benyújtás évét követõ év végéig hajtható végre.

(7) Amennyiben az erdõgazdálkodó a szabad rendelkezésû erdõ véghasználata után a területen, vagy annak egy részén

más célállománytípusú szabad rendelkezésû erdõt kíván fenntartani, akkor azt az Evt. 47. § (1) bekezdése szerint be kell

jelentenie az erdészeti hatósághoz.

27. § Az erdészeti hatóság

a) az Evt. 38. § (3) bekezdés c) pont alapján az Evt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti faállomány Adattáron történõ

átvezetésérõl,

b) az Evt. 46. § (2) bekezdés alapján a megvalósult erdõtelepítés Adattáron történõ átvezetésérõl,

c) az Evt. 47. § (2) és (3) bekezdés szerint a fásítás és szabad rendelkezésû erdõ telepítésének tudomásul vételérõl,

tiltásáról, vagy feltételek mellett történõ engedélyezésérõl,

d) az Evt. 48. § (1) és (2) bekezdés szerint az engedély nélkül, vagy az engedélytõl eltérõen telepített erdõ

fennmaradásáról, az engedély nélkül, vagy az engedélytõl eltérõen telepített erdõ, illetve az önerdõsülés teljes

vagy részleges felszámolásának elrendelésérõl, valamint

e) az Evt. 50. § szerint az erdõtelepítés meghiúsulása esetén az erdõ Adattárból történõ törlésérõl

hozott jogerõs határozatát közli az ingatlanügyi hatósággal, illetve az általa tudomásul vett bejelentést tájékoztatásul

megküldi annak.

Az erdõ, valamint a fásítás felújításának szabályai

28. § (1) Ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik, az Evt. 51. § (7) bekezdésében foglalt esetekben az erdõfelújítást legkésõbb

a kötelezettség keletkezésének évétõl számított második év május 31-ig meg kell kezdeni.

(2) Az (1) bekezdés szabályozása alá tartozó erdõfelújítás megkezdése alatt a sikeres elsõ erdõsítés teljesítését kell érteni.

A sikeres elsõ erdõsítés teljesítésének minõsül, ha az erdõterv erdõsítési elõírása szerinti fõfafajú és eredetû,

egészséges, további fejlõdésében nem akadályozott, a vizsgált területen egyenletes eloszlásban elhelyezkedõ

faegyedek átlagos hektáronkénti tõszáma eléri-e a 4. számú mellékletben a sikeres elsõ erdõsítésre meghatározott

minimálisan elvárt tõszámot.

(3) Sarjaztatással – az erdészeti hatóságnak a talajvédelmi, a mezõvédõ, vagy a bányászati rendeltetésû, valamint

a felnyíló erdõre hozott eltérõ döntése kivételével – az éger, az akác és az õshonos nyár fõfafajú erdõk újíthatók fel. Az

éger felújítása tuskósarjaztatással, míg az akác és a hazai nyár gyökérsarjaztatással történhet.

(4) Az (1) bekezdés szabályozása alá tartozó erdõfelújításban a sikeres elsõ erdõsítés teljesítését követõen az erdõterv

erdõsítési elõírásának megfelelõ fafajú és eredetû, egészséges, további fejlõdésében nem akadályozott, a vizsgált

területen egyenletes eloszlásban elhelyezkedõ faegyedek átlagos hektáronkénti tõszáma nem lehet kevesebb

a 4. számú mellékletben az erdõfelújítás befejezetté nyilvánításának feltételéül meghatározott tõszámnál. Az

erdõfelújítás eredményességének átmeneti csökkenését legkésõbb a soron következõ vegetációs idõszak kezdetéig

pótolni kell.

(5) Fokozatos felújító vágással, vagy szálaló vágással érintett erdõben az idõs faállomány és az újulat együttes záródása

nem csökkenhet hetven százalék alá. Az újulat károsodása eredményeképpen bekövetkezõ eredménycsökkenést – ha

a megfelelõ fafajú és minõségû újulat természetes úton való megtelepedése nem biztosítható – legkésõbb a soron

következõ vegetációs idõszak elejéig mesterséges úton pótolni kell.

(6) Az (5) bekezdés tekintetében az újulat záródása alatt az erdõterv erdõsítési elõírásának, e rendelet elõírásainak, és az

erdészeti hatóság határozatában rögzített egyéb rendelkezéseknek megfelelõ fafajú és eredetû, egészséges, további

fejlõdésében nem akadályozott, a vizsgált területen közel egyenletes eloszlásban elhelyezkedõ faegyedek átlagos

tõszámának és a 4. számú mellékletben az állomány alatti újulatra meghatározott minimálisan elvárt tõszámnak

a százalékban kifejezett hányadosát kell érteni. A záródás számítása során a mesterséges mag eredetû faegyedek

természetes mag eredetû erdõfelújítás elõírása esetén legfeljebb 20 százalékos hányadban, természetes mag eredetû

erdõfelújítás mesterséges kiegészítéssel történt elõírása esetén legfeljebb 50%-os hányadban számíthatók be.

29. § (1) A 28. § (1) bekezdésének szabályozása alá tartozó erdõfelújítások befejezetté nyilvánításának feltételeit az

erdõfelújítási kötelezettség keletkezésének tárgyévét követõen

a) molyhos tölgy fõfafajú, mag eredetû erdõfelújítás esetében tizennégy,

b) kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy, magyar tölgy és bükk fõfafajú, mag eredetû erdõfelújítás esetén tizenkettõ,
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c) fenyõ, cser és az egyéb kemény lombos fõfafajú, mag eredetû erdõfelújítás esetén tíz,

d) az egyéb fõfafajú, mag eredetû erdõfelújítás esetén nyolc,

e) sarjról történõ erdõfelújítás esetén öt

év alatt kell biztosítani.

(2) Fokozatos felújító vágás, vagy szálaló vágás mellett történõ erdõfelújítás esetén az erdõsítés befejezetté

nyilvánításának feltételeit a végvágás tárgyévét követõen

a) molyhos tölgy fõfafajú erdõfelújítás esetében tizenkettõ,

b) kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy, magyar tölgy, cser és bükk fõfafajú erdõfelújítás esetében tíz,

c) egyéb fõfafajú erdõfelújítás esetében nyolc

év alatt kell biztosítani.

(3) A (2) bekezdés tekintetében végvágás alatt azt kell érteni, ha az erdõrészlet teljes vagy a természetben összefüggõ

részterületén az idõs állomány záródása 30% alá csökken.

(4) Az Evt. 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti erdõterv rendelet az adott erdõtervezési körzetre vonatkozóan az (1) és

(2) bekezdésekben foglaltaktól eltérõ határidõket is megállapíthat.

(5) Ha a 28. § (1) bekezdése, illetve az (1) és (2) bekezdések szerinti határidõ elmulasztása az erdõgazdálkodónak nem

felróhatóan, így különösen jelentõsebb biotikus vagy abiotikus károsítás, továbbá honvédelmi, határrendészeti,

nemzetbiztonsági, természetvédelmi, illetve kulturális örökség védelmi célú korlátozás miatt következik be, az

erdészeti hatóság a határidõt a rendes munkavégzéshez szükséges mértékig módosíthatja.

(6) Erdõgazdálkodó változása esetén az új erdõgazdálkodó kérelmére a 28. § (1) bekezdése, illetve az (1) és (2) bekezdések

szerinti határidõt a sikeres elsõ erdõsítés teljesítését követõen az erdészeti hatóság – a felróhatóságot is

mérlegelve – a rendes munkavégzéshez szükséges mértékig módosíthatja.

30. § (1) Az erdõfelújítás befejezetté nyilvánításának feltételei a következõk:

a) az erdõterv erdõsítési elõírásának megfelelõ fafajú és eredetû, egészséges, további fejlõdésében nem

akadályozott, a vizsgált területen egyenletes eloszlásban elhelyezkedõ faegyedek átlagos tõszáma eléri

a 4. számú mellékletben az erdõfelújítás befejezetté nyilvánításának feltételéül meghatározott tõszámot,

b) az erdõterv erdõsítési elõírásában, az 5. számú mellékletben, és az erdészeti hatóság határozatában elõírt

elegyfafaj az elõírás szerinti számban és elhelyezkedésben jelen van,

c) az erdõ természetességi állapota szempontjából meghatározó idegenhonos, illetve intenzíven terjedõ

elegyfafajok – amennyiben azok jelenlétét az erdõterv erdõsítési elõírása és egyéb rendelkezések egyébként nem

zárják ki – a véghasználatra került faállományt alapul véve nem fordulnak elõ nagyobb elegyarányban, kivéve, ha

erre maga az erdõterv erdõsítési elõírása biztosít lehetõséget,

d) az ép vezérhajtású faegyedek átlagos tõszáma eléri a 4. számú mellékletben meghatározott tõszám 90 százalékát,

e) az erdõfelújítás fõfafajú egyedeinek átlagos magassága az 1,5 métert meghaladja,

f) a 28. § (1) bekezdésének szabályozása alá tartozó erdõfelújításban sikeres elsõ erdõsítés teljesítése óta

kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy, bükk, molyhos tölgy, vagy magyar tölgy fõfafajú célállománytípus esetén

legalább öt, nyár, fûz vagy akác fõfajú célállománytípus esetén legalább három, egyéb esetben legalább négy

tenyészetidõszak eltelt,

g) fokozatos felújító vágás, vagy szálaló vágás mellett megvalósuló erdõfelújítás esetén a végvágás óta kocsánytalan

tölgy, kocsányos tölgy, bükk, molyhos tölgy vagy magyar tölgy fõfafajú célállománytípus esetén legalább négy,

egyéb esetben legalább három tenyészidõszak eltelt,

h) a 28. § (1) bekezdésének szabályozása alá tartozó erdõfelújításban a sikeres elsõ erdõsítést, fokozatos felújító

vágás, vagy szálaló vágás mellett megvalósuló erdõfelújítás esetében a végvágást követõ utolsó, a befejezésre

tervezett terület 50%-át meghaladó mértékû pótlás óta kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy, bükk, molyhos tölgy

vagy magyar tölgy fõfafajú célállománytípus esetén legalább öt, nyár, fûz vagy akác fõfajú célállománytípus

esetén legalább három, egyéb esetben legalább négy tenyészetidõszak eltelt, és

i) az utolsó 50%-nál kisebb mértékû pótlás óta legalább két tenyészidõszak eltelt.

(2) Az (1) bekezdés g)–h) pontjai tekintetében végvágás alatt azt kell érteni, ha az erdõrészlet vizsgált, természetben

összefüggõ területén az idõs állomány záródása 30% alá csökken.

(3) Ha az erdõtervben a fõfafaját tekintve V–VI.-os fatermési osztályba sorolt erdõ felújításának befejezésére

e rendeletben vagy az erdészeti hatóság határozatában megállapított határidõ lejártáig az erdõfelújítás fõfafajú

egyedei megfelelõ szakmai gondosság mellett nem érik el az (1) bekezdés e) pontjában megjelölt átlagos magasságot,
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de az erdõfelújítás az (1) bekezdésben rögzített többi feltételnek megfelel, akkor azt az erdészeti hatóság a fõfafajú

egyedek (1) bekezdés e) pontjában megjelöltnél alacsonyabb átlagos magassága mellett is befejezetté nyilváníthatja.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott szabályok az (1) bekezdés c) és g) pontjai kivételével az erdõtelepítések

befejezésére is vonatkoznak azzal a kitétellel, hogy erdõterv helyett az erdészeti hatóság által jóváhagyott

erdõtelepítési-kivitelezési tervet, sikeres elsõ erdõsítés helyett pedig az elsõ kivitelt kell figyelembe venni.

31. § (1) A sikeres elsõ erdõsítés, és az erdõfelújítás befejezetté nyilvánítása feltételeinek teljesülését az erdõfelújítással érintett

erdõrészlet erdõsítési határidõk tekintetében eltérõ részterületein (a továbbiakban: erdõsítési részterületek)

elkülönítve kell vizsgálni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott erdõsítési részterület területe több ütemben is befejezetté nyilvánítható, ha az így

kialakuló újabb erdõsítési részterületek nagysága eléri a kettõ hektárt, és az erdõgazdálkodó az egyes ütemek

alkalmával befejezésre tervezett erdõsítési részterületek erdõrészleten belüli elhelyezkedését – a töréspontok

legalább 5 m pontosságú EOV koordinátáin alapuló vonalakkal – ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000

méretarányú másolatát csatolja a befejezetté nyilvánítás feltételeinek teljesítésére vonatkozó, a 24. § (1) bekezdése

szerinti bejelentéséhez.

32. § Fásításból való fakitermelés vagy a fásítás faállományának pusztulása esetén az erdészeti hatóság – az erdõsítés

módjának és az alkalmazható fafajoknak a meghatározása, valamint az elõírt állapot elérésére vonatkozó határidõ

megállapítása mellett – elõírhatja a fásítás felújítását, ha

a) a kitermelt, vagy kipusztult fásítás az Evt. 7. § (1) bekezdés szerint – a területi kiterjedésétõl

eltekintve – besorolható a természetes, a természetszerû, vagy a származék erdõ természetességi kategóriák

egyikébe,

b) a fásítás területe védett természeti terület, vagy Natura 2000 besorolású terület, vagy

c) a fásítás fenntartása erdõhöz kapcsolódó közjóléti érdeket szolgál.

A befejezett erdõsítés felülvizsgálatának szabályai

33. § A befejezett erdõsítés felülvizsgálata során az erdészeti hatóság azt vizsgálja meg, hogy a befejezett erdõsítés teljes,

vagy részterületére vonatkozóan

a) erdõfelújítási kötelezettség keletkezése, vagy

b) a befejezett erdõsítés természetességi állapotának romlása miatt

szükséges-e intézkednie.

34. § (1) A 33. § a) pontja szerinti esetben mérlegelés nélkül, a b) pontja szerinti esetben ha a befejezett erdõsítés

természetességi állapota erdõnevelési beavatkozással nem állítható helyre, az erdészeti hatóság elrendeli az erdõsítés

megismétlését.

(2) A 33. § b) pontja szerinti esetben, amennyiben a befejezett erdõsítés természetességi állapota erdõnevelési

beavatkozással helyreállítható, az erdészeti hatóság elrendeli a szükséges erdõnevelési feladatok elvégzését.

Az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ hálózat mûködtetésének szabályai

35. § (1) Az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer feladata:

a) a faállomány egészségi állapotának és fejlõdésének folyamatos megfigyelése;

b) az erdõben keletkezett károk országos szintû becslése;

c) az erdei talajok állapotváltozásának vizsgálata;

d) az erdõre ható káros külsõ- és belsõ tényezõk, valamint az erdei életközösség és annak termõ- és élõhelyének

változása közötti összefüggések vizsgálata;

e) a károsítók elszaporodásának elõrejelzése, valamint az ellenük való védekezés tervezése;

f) az új kártevõk és kórokozók megjelenésének jelzése, terjedésének nyomon követése.

(2) Az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõrendszer részei:

a) nagy területû egészségi állapotfelmérés;

b) az egészségi állapot változásának intenzív vizsgálati hálózata;

c) országos fénycsapda hálózat;
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d) erdõvédelmi elõrejelzõ rendszer;

e) éghajlatváltozási monitoring hálózat;

f) vadállomány okozta élõhelyváltozás vizsgálati hálózata;

g) növedékmérési hálózat;

h) az országos erdõtûz adattár.

36. § (1) Az erdészeti hatóság az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõrendszer szolgáltatta eredmények alapján gondoskodik

a szükségessé váló intézkedések megtételérõl vagy kezdeményezésérõl.

(2) Az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõrendszer mûködtetése során az Erdészeti Tudományos Intézet gondoskodik:

a) a 35. § (2) bekezdésének a)–e) pontjai szerinti alrendszerekben folyó adatgyûjtésrõl, továbbá

b) az a) pont szerinti adatok feldolgozásáról, és kiértékelésérõl.

(3) Az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõrendszer mûködtetése során az erdészeti hatóság gondoskodik:

a) a 35. § (2) bekezdésének e)–h) pontjai szerinti alrendszerekben folyó adatgyûjtésrõl, továbbá

b) az a) pont szerint adatok feldolgozásáról, és kiértékelésérõl.

(4) Az erdészeti hatóság ellátja az erdõvédelmi mérõ és megfigyelõ rendszer nemzeti és nemzetközi szintû koordinációs

feladatait. Ennek keretében gondoskodik:

a) a rendszer egyes elemeinek összehangolásáról;

b) a nemzetközi kötelezettségeket és elvárásokat is figyelembe vevõ fejlesztésrõl;

c) az elõírt jelentések határidõre történõ elkészítésérõl és megküldésérõl;

d) a nemzetközi adatszolgáltatásról;

e) a nemzeti és nemzetközi együttmûködésbõl származó információk szétosztásáról, a mérõ- és megfigyelõrendszer

mûködtetésében közremûködõ szervezetek és a szakközönség tájékoztatásáról, továbbá

f) az adatok tárolásáról.

(5) A vizsgálati adatokat és eredményeket tartalmazó adatállományok az Adattár önálló alrendszereit képezik.

37. § (1) Az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõrendszer mûködtetése keretében a 200 hektárnál nagyobb kiterjedésû, erdõként

nyilvántartott földterületre nyilvántartásba vett erdõgazdálkodó köteles az általa kezelt erdõt ért károsításokat az

erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, az alábbi adatokat tartalmazó „Erdõvédelmi jelzõlap”

formanyomtatványon az Erdészeti Tudományos Intézet részére bejelenteni:

a) az erdõgazdálkodó neve, erdõgazdálkodói kódszáma, statisztikai számjele,

b) a jogosult erdészeti szakszemélyzet neve, erdészeti hatósági nyilvántartási kódja,

c) az erdõterület szerint illetékes erdészeti hatóság megnevezése,

d) a bejelentés vonatkozási idõszaka,

e) a károsító megnevezése, kódja,

f) a károsítással érintett terület,

g) a károsítás mértéke,

h) a károsítás jelentkezésének idõszaka, valamint

i) a károsító elleni védekezés módja és érintett területe.

(2) Az Erdõvédelmi jelzõlapokat naptári negyedévenkénti bontásban, az adott tárgynegyedévet követõ hónap 8. napjáig

kell megküldeni az Erdészeti Tudományos Intézet részére.

Az erdei károsítók károkozása elleni védelem szabályai

38. § (1) Az erdõt károsító hatások megelõzése érdekében az erdészeti hatóság és az Erdészeti Tudományos Intézet az

erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõrendszer mûködtetése során nyert adatok és információk felhasználásával évente

értékeli az erdõk egészségi állapotát.

(2) Az Erdészeti Tudományos Intézet és az erdészeti hatóság évente elõrejelzi a várható, erdõt érintõ károsítások

lehetõségét és valószínûségét.

(3) Az erdészeti hatóság és az Erdészeti Tudományos Intézet az évente elkészített elõrejelzést az erdõgazdálkodók

számára elektronikus formában hozzáférhetõvé teszi.
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39. § Amennyiben az erdõt érõ káros hatás megelõzésére tett gazdálkodói tevékenységet az erdészeti hatóság a rendes

gazdálkodás körét meghaladó mértékûnek minõsíti, az erdõgazdálkodó költségeinek mérséklése céljából az állam

támogatást nyújthat.

Az erdei haszonvételek általános szabályai

40. § Fakitermelésnek minõsül az álló fák tõtõl való elválasztása – ideértve a fák behajkolását is –, a fekvõ és kitermelt fa

feldolgozása, valamint a kitermelt vagy feldolgozott faanyag erdõben történõ mozgatása.

41. § (1) Gomba, vadgyümölcs illetõleg gyógynövény egyéni szükségletet meghaladó, vagy nem állami területen történõ

gyûjtése csak az erdõgazdálkodó elõzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolható.

(2) Amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyéni szükségletnek személyenként és naponta legfeljebb

a) 2 kg gomba,

b) 2 kg vadgyümölcs,

c) 2 kg gyógynövény

gyûjtése minõsül.

(3) Az egyéni szükségletre gyûjtött gomba, vadgyümölcs, illetõleg gyógynövény kereskedelmi forgalomba nem hozható.

(4) Erdészeti haszonvételként gyakorolt méhészeti tevékenységnek minõsül a méhcsaládok nektárgyûjtés céljából

erdõben történõ elhelyezése, legeltetése.

(5) Az állam kizárólagos tulajdonában álló erdõben a méhészeti tevékenység szabadon végezhetõ, azonban

a méhcsaládok elhelyezését és telepítési helyét az erdõgazdálkodóval minden esetben elõzetesen egyeztetni kell.

(6) A méhészeti tevékenység az egyéb erdõgazdálkodási tevékenységeket és az erdei turizmust nem zavarhatja,

gyakorlása során be kell tartani az erdõ látogatására vonatkozó szabályokat is. Méhcsalád nem helyezhetõ el

lakóterület, tanya, gazdasági épület, turistaút, erdei tornapálya, egyéb közjóléti erdei létesítmény 50 méteres

körzetében.

(7) A méhészeti tevékenységet végzõ az elhelyezett méhcsaládok megközelítési útvonalain a kaptáraktól számított

50 méteres távolságra méhveszélyre figyelmeztetõ táblát köteles elhelyezni.

A fakitermelés szabályai

42. § (1) Erdõben jogszerûen végezhetõ fakitermelés megkezdése elõtt – a fásítás és szabad rendelkezésû erdõ

kivételével – a jogosult erdészeti szakszemélyzet köteles az erdõgazdálkodót vagy megbízottját tájékoztatni az

elvégzendõ munkafolyamatról, és a tájékoztatásról erdõrészletenként az erdészeti hatóság központi szerve által

rendszeresített, és a honlapján közzétett, az alábbi adatokat tartalmazó mûveleti lap formanyomtatványt kiállítani:

a) az erdõgazdálkodó neve, címe, erdõgazdálkodói kódszáma, elérhetõsége,

b) a jogosult erdészeti szakszemélyzet neve, címe, erdészeti hatósági nyilvántartási kódja, elérhetõsége,

c) az erdõrészlet erdészeti területazonosító adatai (helység, tagszám, erdõrészlet jel),

d) a fakitermelés módja, érintett területe,

e) a kitermelendõ nettó fatérfogat fafajonkénti bontásban,

f) a fakitermelés tervezett kezdete és befejezése,

g) a fakitermelés végrehajtására vonatkozó utasítások,

h) a fakitermelés végrehajtásának jogszerû elõkészítésére vonatkozó nyilatkozatok,

i) dátum, valamint

j) az erdõgazdálkodó és a jogosult erdészeti szakszemélyzet aláírása.

(2) A mûveleti lapon a jogosult erdészeti szakszemélyzet köteles tájékoztatást adni a tervezett munka céljairól, szakmai

elõírásairól, a követendõ technológiáról és a kialakítandó közelítõ nyom hálózatról.

(3) A kiállított mûveleti lapot a jogosult erdészeti szakszemélyzet köteles szigorú számadású bizonylatként kezelni, és

egyedi sorszámozással ellátni.

(4) A kiállított mûveleti lap bizonylat megsemmisülésérõl, megrongálódásáról, elvesztésérõl, vagy eltulajdonításáról – az

érintett bizonylati példányok sorszámának megjelölésével – a jogosult erdészeti szakszemélyzet haladéktalanul

értesíti az erdészeti hatóságot.

(5) Az erdõgazdálkodási mûveleti lap erdõrészletenként 3 példányban készül, melybõl 1 példány az erdõgazdálkodót,

1 példány a jogosult erdészeti szakszemélyzetet, 1 példány az erdészeti hatóságot illeti.
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(6) A jogosult erdészeti szakszemélyzet, a kiadott erdõgazdálkodási mûveleti lap egy példányát, a kiadást követõ 5 napon

belül köteles megküldeni az erdészeti hatósághoz.

(7) A kiállított mûveleti lapot az erdõgazdálkodó és a jogosult erdészeti szakszemélyzet a kiállítástól számított 5 évig

köteles megõrizni.

43. § (1) Fásításban tervezett fakitermelést az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a honlapján közzétett,

az alábbi adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell elõzetesen bejelenteni az erdészeti hatósághoz:

a) a bejelentõ neve, címe vagy székhelye,

b) a fakitermeléssel érintett fásítás ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító adatai (helység, fekvés, helyrajzi

szám, alrészlet jel),

c) a tervezett fakitermeléssel érintett terület nagysága,

d) a kitermelni tervezett faanyag nettó fatérfogata fafajonkénti bontásban, valamint

e) a bejelentõ aláírása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell az érintett ingatlan tulajdonosának és az ingatlan-nyilvántartásba

bejegyzett vagyonkezelõi, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog, valamint teher jogosultjának közokiratba,

vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt, a fásításban történõ fakitermelésre vonatkozó hozzájárulását.

(3) A szabad rendelkezésû erdõben tervezett fakitermelést az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és

a honlapján közzétett, az alábbi adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell elõzetesen bejelenteni az erdészeti

hatósághoz:

a) az erdõgazdálkodó neve, erdõgazdálkodói kódszáma,

b) a fakitermeléssel érintett szabad rendelkezésû erdõ ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító adatai

(helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet jel),

c) a tervezett fakitermeléssel érintett terület nagysága,

d) a kitermelni tervezett faanyag nettó fatérfogata fafajonkénti bontásban, valamint

f) az erdõgazdálkodó aláírása.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti bejelentést kettõ, védett természeti terület esetében három példányban kell benyújtani.

(5) Ha az erdészeti hatóság az (1) és (3) bekezdés szerint bejelentett fakitermelést az Evt. alapján nem tiltja meg, nem

korlátozza, vagy nem köti feltételhez, a bejelentés egy példányát tudomásul vételi záradékkal ellátva visszaküldi

a bejelentõ részére.

(6) Az (1) és (3) bekezdés szerinti, védett természeti területeket érintõ bejelentések adatait az erdészeti hatóság

a természetvédelmi hatóságnak haladéktalanul megküldi. A természetvédelmi hatóság a bejelentés kézhezvételétõl

számított 5 munkanapon belül a bejelentett fakitermelés feltételhez kötését, korlátozását, vagy tiltását

kezdeményezheti, amennyiben annak bejelentés szerinti végrehajtása a védett természeti területre érvényes védelmi

célokat veszélyezteti.

(7) Fásításban és szabad rendelkezésû erdõben fakitermelés csak az erdészeti hatóság által záradékolt bejelentés, vagy az

erdészeti hatóságnak a fakitermelés korlátozásáról vagy feltételhez kötésérõl rendelkezõ határozata alapján

végezhetõ, melyet a fakitermelési munka végrehajtója a munkavégzés során köteles magánál tartani.

(8) Az Evt. 70. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a munka elvégzésére jogosító, erdõgazdálkodó által

kiállított okiratként közokirat, vagy teljes bizonyító erejû magánokirat fogadható el.

44. § (1) A befejezett ápolás során a faállomány fõ- és elegyfafajú faegyedeinek megfelelõ tõszámát és elegyarányát kell

kialakítani, valamint biztosítani kell azok további fejlõdési feltételeit.

(2) A tisztítás során az erdõ rendeltetésének, távlati célállománytípusának, valamint elvárt természetességi állapotának

megfelelõ faállomány-szerkezet és elegyarányt kell kialakítani.

(3) A törzskiválasztó gyérítéssel olyan faállomány-szerkezetet kell kialakítani, amely biztosítja az erdõ faállományának

erõteljes magassági növekedését, a megfelelõ nagyságú korona kialakulását, és az állomány minõségi jellemzõinek

javulását.

(4) A növedékfokozó gyérítéssel olyan faállomány-szerkezetet kell kialakítani, amely biztosítja az erdõ faállományának

erõteljes vastagsági növekedését, és a minõségi faanyagtermesztés lehetõségét.

(5) A készletgondozó használat során az erdõterv hatálya alatt legfeljebb a fakitermeléssel érintett terület faállománya

folyónövedékének megfelelõ bruttó fatérfogat termelhetõ ki.

(6) A szálaló vágás alkalmazásával a vágásos és az átmeneti üzemmódban kezelt erdõk véghasználata és felújítása során

a folyamatos erdõborításból fakadó ökológiai elõnyök fokozottabb érvényesülését kell biztosítani.
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(7) A szálalással a szálaló üzemmódban kezelt erdõ vegyes korú, folyamatos erdõborítást biztosító faállomány-szerkezetének

kialakítását és fenntartását kell biztosítani. Ennek érdekében a szálalást rendszeresen, legfeljebb ötéves visszatérési idõ és

egyenletes kitermelési mértékek alkalmazása mellett kell végezni, melynek során erdõfelújítási kötelezettség nem

keletkezhet.

45. § (1) Vágásos üzemmód esetén, fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás keretében bontóvágás csak az erdõtervi elõírásnak

megfelelõ állomány alatti újulat megtelepedésének, illetve megmaradásának elõsegítése céljából végezhetõ.

(2) Vágásos üzemmód esetén, fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás keretében végvágás csak akkor végezhetõ, ha

a végvágandó területen az újulat 29. § (5) bekezdése szerint meghatározott záródása a hetven százalékot eléri.

(3) Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód esetén fakitermelés csak

a) kísérleti és tanerdõ rendeltetésû erdõben, kísérleti céllal,

b) az Evt. 58. §-ában foglalt esetekben, vagy intenzíven terjedõ fafajok visszaszorítása érdekében, erdõvédelmi céllal,

valamint

c) erdõfelújítási kötelezettség keletkezése esetén, ha annak teljesítése állománykiegészítéssel nem valósítható meg,

erdõfelújítási céllal

végezhetõ.

Az erdõfelújítási biztosítékra vonatkozó szabályok

46. § (1) Az erdõfelújítási biztosíték az erdészeti hatóság által a tarvágást követõ erdõfelújítási kötelezettségre vonatkozó

erdõsítési elõírás adatai alapján meghatározott összeg, amely az Evt. 72. § (1) és (2) bekezdésekben foglalt

körülmények valamelyikének fennállása esetén az erdõ felújításának pénzügyi garanciájául szolgál.

(2) Az erdõfelújítási biztosíték összege hektáronként

a) kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, magyar tölgy, molyhostölgy és bükk fõfafajú erdõfelújítás elõírása esetén az

erdõvédelmi járulékalap hétszerese,

b) természetes sarj eredetû erdõfelújítás elõírása esetén az erdõvédelmi járulékalap háromszorosa,

c) egyéb esetben az erdõvédelmi járulékalap ötszöröse.

(3) Az Evt. 72. § (2) bekezdésének alkalmazásában az erdõ felújítására vonatkozó erdõgazdálkodási szabályok

megsértésének minõsül, ha az érintett erdõgazdálkodók valamelyike a tarvágás bejelentésének évében, vagy az azt

megelõzõ két évben az erdészeti hatóság jogerõs határozatban tett megállapítása és az Adattári nyilvántartás adatai

szerint az adott tárgyév elején erdõfelújítási kötelezettség alatt álló erdeinek 5 százalékán túllépte az erdõ felújítására

vonatkozó határidõt.

(4) Erdõfelújítási biztosíték nyújtásának elõírása esetén az erdészeti hatóság az erdõfelújítási biztosíték nyújtásának

igazolásáig a bejelentett fakitermelés végrehajtását megtiltja.

(5) Az állam kizárólagos tulajdonban álló erdõ esetén – amennyiben az erdõgazdálkodó költségvetési szerv, vagy

kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társaság – az erdészeti hatóság az erdõfelújítási biztosíték elõírása

helyett értesíti a felügyeletet ellátó szervet az Evt. 72. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti körülmények fennállásáról.

(6) Az erdõfelújítási biztosítékot az erdészeti hatóság akkor fogadja el, ha a 46. § (2) bekezdésében meghatározott

összegre szól és az erdõfelújítás e rendeletben megállapított befejezési határidejéig érvényes.

47. § (1) Az erdõfelújítási biztosíték nyújtására kötött fedezeti megállapodás (bankgarancia, hitelintézet készfizetõ kezessége)

módosításához, illetve megszüntetéséhez, valamint a pénzbetét felhasználásához az erdészeti hatóság hozzájárulása

szükséges.

(2) Az erdészeti hatóság erdõfelújítási biztosítékként csak az (1) bekezdés szerinti kikötést tartalmazó fedezeti

megállapodást fogad el.

(3) Biztosítékként olyan bankgarancia fogadható el, amely

a) a 46. § (2) bekezdésében meghatározott összegre szól és az erdõfelújítás e rendeletben megállapított befejezési

határidejéig érvényes,

b) okiratban a garanciát vállaló hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy az erdõfelújítás sikeres befejezése

érdekében az Evt. 106. §-a szerinti esetben, az erdészeti hatóság igénybejelentése alapján, feltétel

nélkül – legfeljebb 3 banki napon belül – teljesít,

c) kizárólag az erdészeti hatóság jóváhagyásával vonható vissza, vagy visszavonhatatlan.
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(4) A bankgaranciaként olyan szerzõdés fogadható el, mely tartalmazza

a) a bankgaranciát nyújtó hitelintézet megnevezését, bankszámlaszámát,

b) az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel nem rendelkezõ külföldi hitelintézet garanciája esetén

a felülgarantáló bank (hitelintézet) megnevezését, bankszámlaszámát,

c) a megbízó nevét, címét, bankszámlaszámát, adószámát,

d) a garancia összegét számmal és betûvel,

e) a garancia érvényességének kezdõ és végsõ idõpontját,

f) a (3) bekezdés b) és c) pontjában foglalt kötelezettségvállalást.

(5) A pénzügyi biztosítékról az erdészeti hatóság olyan nyilvántartást vezet, amelynek alapján megállapítható

a) a biztosíték nyújtására kötelezett az azonosításhoz szükséges adatokkal, törvényes vagy meghatalmazott

képviselõje,

b) az erdõfelújítási tevékenység, amelyre a biztosíték vonatkozik,

c) a biztosíték mértéke, nyújtásának módja,

d) a pénzügyi biztosítéknyújtásban közremûködõ hitelintézet és a biztosítéknyújtási okmányok adatai,

e) a pénzügyi biztosíték visszavonása, felhasználása, érvényesítése, kiegészítése,

f) a rendelkezésre álló, felhasználható szabad keret összege, lejárat szerint részletezve.

(6) A biztosíték terhére az erdészeti hatóság végrehajtási döntésben intézkedhet.

48. § (1) Az erdészeti hatóság letéti számlájára helyezett erdõfelújítási biztosítékra a bírósági letétre vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni.

(2) Az erdõfelújítási biztosíték hatósági letéti számlára, banki átutalással történõ megfizetése esetén az átutalási

nyomtatványon fel kell tüntetni:

a) a letét fajtáját (erdõfelújítási biztosíték),

b) az erdõfelújítási biztosíték összegét számmal és betûvel,

c) az erdõfelújítási biztosítékot megállapító hatóság megnevezését,

d) az erdõfelújítási biztosítékot nyújtó erdõgazdálkodói kódját.

(3) A letétkezelõ az erdõfelújítási biztosíték banki átutalással történõ megfizetésérõl igazolást állít ki, ha az

erdõgazdálkodó az átutalási nyomtatványon szereplõ adatokat hiánytalanul megadta, vagy azok egyébként

a letétkezelõ rendelkezésére állnak, az erdõfelújítási biztosíték összegét a letéti számlán jóváírták, és a jóváírást

tartalmazó számlakivonat a letétkezelõhöz megérkezett. A letétkezelõ az igazolást az aláírásával és hivatalos

bélyegzõjének lenyomatával látja el, és azt az erdõgazdálkodó részére megküldi.

(4) Az erdõfelújítási biztosíték banki átutalással történõ megfizetésérõl szóló igazolás kiállításával egyidejûleg

a letétkezelõ az erdõfelújítási biztosítéknak nyilvántartási tételszámot ad.

(5) Ha az átutalt összeg az erdõfelújítási biztosítékként megállapított összeget meghaladja, a letétkezelõ

a többletösszeget – a visszautalással kapcsolatos költségekkel csökkentett összegben – az erdõgazdálkodó részére

visszautalja.

(6) Ha az erdõben, melyre az erdõgazdálkodó erdõfelújítási biztosítékot nyújtott az erdészeti hatóság az Evt. 106. §

(1) bekezdése szerint az erdõ felújításához kapcsolódó erdõgazdálkodási tevékenységet rendel el, az erdõfelújítási

biztosítékot az elrendelt erdõgazdálkodási tevékenység költségeire kell fordítani.

Erdõnevelés végrehajtására vonatkozó szabályok

49. § (1) Az Evt. 73. § (1) bekezdésének alkalmazásában szakszerû jelölésnek minõsül a kivágandó faegyedek két, egymással

átellenes oldalon, szemmagasságban elhelyezett, a fakitermelési munka végrehajtója számára egyértelmûen

felismerhetõ jelöléssel való ellátása.

(2) Az erdõnevelések keretében elvégzett fakitermelések során – az erdõ késõbbi sikeres felújításának feltételeit is szem

elõtt tartva – törekedni kell az adott termõhelynek, valamint az erdõ természetességi kategóriájának megfelelõ,

elegyes erdõtársulás kialakítására és fenntartására, valamint az idegenhonos, illetve intenzíven terjedõ elegyfafajok

visszaszorítására.
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Tarvágás feltételeire vonatkozó szabályok

50. § (1) Az erdészeti hatóság az erdõ tarvágásának engedélyezését az Evt. 74. § (5) bekezdése alapján – amennyiben az

erdõtalaj eróziójának megelõzése érdekében az indokolt – az alábbi feltételekhez kötheti:

a) tarvágás egybefüggõ területének az Evt. 74. § (1) bekezdésében foglaltakhoz képest további korlátozása,

b) talajkímélõ fahasználati technológia alkalmazása,

c) a tervezett tarvágás területén található, vagy annak kivitelezése során kialakuló vízmosások és árkok

erózióvédelmének biztosítása.

(2) Az Evt. 74. § (6) bekezdésének a) pontja alkalmazásában a fokozatos felújítóvágás végvágott területe számít

folyamatban lévõ felújításnak.

(3) Az Evt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásában a tervezett tarvágás területével egybefüggõnek minõsül az a felújítás

alatt álló terület, amelyet kevesebb, mint húsz méter széles, erdõnek nem minõsülõ terület választ el tõle.

Fakitermelések ellenõrzése

51. § Az erdõgazdálkodó által bejelentett fakitermelések megtörténtét, jogszabályoknak való megfelelõségét,

szakszerûségét és az esetlegesen elõírt engedélyezési feltételek megtartását az erdészeti hatóság kockázatelemzés

alapján ellenõrzi. A kockázatelemzés során a jogosult erdészeti szakszemélyzetnek a fakitermelési munka

szakszerûtlenségére vonatkozó bejelentéseit is figyelembe kell venni.

Az erdészeti szaporítóanyag gyûjtésére vonatkozó szabályok

52. § Az Evt. 75. §-a alkalmazásában erdészeti szaporítóanyag gyûjtésének minõsül az erdei fafajok magjának, a faállomány

alatt megtelepült csemetéinek gyûjtése, valamint a dugványozás céljából végzett hajtásszedés.

A vízgazdálkodási elsõdleges rendeltetésû erdõben végzett cserjeirtásra vonatkozó szabályok

53. § (1) Az Evt. 76. § (2) bekezdése alapján az árvizek megelõzése, illetve levonulásának megkönnyítése érdekében a nagyvízi

lefolyósávok területén a cserjeszint teljes kivágása engedélyezhetõ.

(2) Az engedély erre irányuló kérelem esetén a vízfolyás kezelõjének is kiadható.

Az erdõ igénybevételére vonatkozó szabályok

54. § (1) Az erdõ igénybevételének engedélyezés iránti kérelemhez csatolni kell:

a) az erdõtervnek a tervezett igénybevétel engedélyezése kapcsán felmerülõ módosításához szükséges, a 21. § (3) és

(4) bekezdéseiben rögzített dokumentumokat,

b) az ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéshez szükséges az ingatlan-nyilvántartásról szóló külön

jogszabályokban meghatározott, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajzot és területkimutatást,

illetve abban az esetben, ha az igénybevétel teljes földrészletet, vagy teljes alrészletet érint, az

ingatlan-nyilvántartási térkép 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát a tervezett igénybevétel határainak és

föld-, illetve alrészletenkénti területének feltüntetésével,

c) az Evt. 79. § (3) bekezdés alkalmazásában az igénybevétellel érintett ingatlan tulajdonosának (tulajdonosainak) és

az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelõi, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog, valamint

teher jogosultjának (jogosultjainak) közokiratba, vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt, az

igénybevételhez való hozzájárulását, vagy az igénybevétel céljára vonatkozó, más jogcímen fennálló rendelkezési

jogot igazoló okiratot,

d) az erdõtalaj 400 m2-t meghaladó beépítése esetén a humuszos termõréteg feltárását rögzítõ jegyzõkönyvet,

valamint az abban rögzített eredmények függvényében a humuszos termõréteg mentésére és felhasználására

vonatkozó leírást,

e) az idõleges valamint a rendeltetésszerû használatot akadályozó igénybevétel esetében a terület újraerdõsítésre

való alkalmassá tétele érdekében tervezett tevékenységek leírását,

f) érintettség esetén a csereerdõsítésre tervezett terület megjelölését és az erdõtelepítési jogosultság igazolását.
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(2) A kérelemben az Evt. 78. § (1) bekezdésének megfelelõen pontosan meg kell határozni a tervezett igénybevétel

közérdekkel való összhangját, és alá kell támasztani annak indokoltságát.

(3) Idõleges igénybevétel, és a rendeltetésszerû használat öt évnél rövidebb idõtartamú akadályozása esetében

a kérelmezõnek meg kell adnia az igénybevétel tervezett kezdõ és végsõ napját.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat az Evt. 85. § (2) bekezdése szerinti fennmaradási engedély kérelem esetében is

alkalmazni kell.

55. § (1) A humuszos termõréteg feltárása a beépítéssel érintett területen a beruházás jellegének és a terepviszonyoknak

megfelelõ sûrûséggel fúrt szelvénybõl történik.

(2) A mintavétel legfeljebb 5 ha-t, vonalas létesítményeknél 500 m-t jellemezhet. A mintavétel helyét alkalmas

méretarányú térképvázlaton jelölni kell. A mintát a humuszos talajszintekbõl kell szedni, és laboratóriumi vizsgálat

keretében kell kiértékelni.

(3) A humuszos termõréteg mentésére vonatkozó leírást, és magát a mentést akkor kell elvégezni, ha a (2) bekezdés

szerinti feltárás alapján a humuszos termõréteg

a) mélysége legalább 20 cm,

b) humusztartalma nagyobb, mint 1,0%,

c) talajidegen és szennyezõ anyagot nem tartalmaz,

d) a vizes szuszpenzióban mért pH értéke 5,0 és 8,7 közötti, és

e) a talaj, vízben oldható sótartalma 0,10%-nál kisebb.

(4) A humuszos termõréteg mentésére és felhasználására vonatkozó leírásnak tartalmaznia kell:

a) a talaj humuszos rétegének vastagságát cm-ben,

b) a humuszos talajanyag minõségi jellemzését, mennyiségét,

c) a humuszos réteg mentésére irányuló munkafolyamatok sorrendjét,

d) a depónia erózió, túlnedvesedés és gyomosodás elleni védelmének meghatározását,

e) javaslatot a mentendõ humuszos termõréteg hasznosítására,

f) alkalmas méretarányú térképvázlatot a beépítésre szánt terület és a humuszos termõréteget feltáró mintavételi

pontok helyének feltüntetésével, és szintvonalas helyszínrajzot a mentendõ humuszos termõréteg vastagságok

lehatárolásával.

56. § Az Evt. 79. § (3) bekezdése szerinti más jogcímen fennálló rendelkezési jogot közokirattal, vagy ügyvéd által

ellenjegyzett magánokirattal kell igazolni.

57. § (1) Az erdõ igénybevételének elvi engedélyezésére vonatkozó kérelmet egy, szakhatósági közremûködés esetén kettõ

példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell:

a) a tervezett igénybevétellel érintett erdõ ingatlan-nyilvántartás szerinti (helység, fekvés, helyrajzi szám,

alrészletjel) és erdészeti (helység, tagszám, részlet jel) területazonosító adatait,

b) a tervezett igénybevétel területét föld-, illetve alrészletenként kéttized hektáros pontossággal,

c) az igénybevételre tervezett terület beazonosítására alkalmas helyszínrajzot, melynek méretaránya nem lehet

kisebb mint 1: 10 000, valamint

d) érintettség esetén a csereerdõsítésre tervezett terület megjelölését.

(2) Az erdõ igénybevételének erdészeti magánút, vagy épített közelítõ nyom építése céljából történõ elvi

engedélyezésére vonatkozó kérelemhez az (1) bekezdésben foglaltakon felül valamennyi nyomvonal változathoz

tartozóan csatolni kell a tervezett út

a) nyomvonalát ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000 méretarányú másolatát,

b) általános mûszaki leírását,

c) minta-keresztszelvényeit.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben az Evt. 78. § (1) bekezdésének megfelelõen pontosan meg kell határozni

a tervezett igénybevétel közérdekkel való összhangját, és alá kell támasztani annak indokoltságát.

(4) Erdõ idõleges igénybevételének, illetve a rendeltetésszerû használata öt évnél rövidebb idõtartamú akadályozásának

elvi engedélyezésére vonatkozó kérelemben a kérelmezõnek meg kell adnia az igénybevétel tervezett idõtartamát.

58. § Amennyiben az erdõ igénybevételének engedélyezése során az erdészeti hatóság megállapítja, hogy a kérelemben

igénybe venni nem szándékozott erdõ a kérelmezett igénybevétel megvalósítása nyomán az Evt. 12. § (1) bekezdése
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szerinti fásítássá válik, úgy annak területe után is erdõvédelmi járulék fizetésére kötelezi az igénybevevõt. Ez esetben

az erdõvédelmi járulék összegét az Evt. 81. § (2) bekezdés b) pontja szerint kell meghatározni.

59. § (1) A szabad rendelkezésû erdõ mezõgazdasági mûvelésbe vonását az erdészeti hatóság központi szerve által

rendszeresített, és a honlapján közzétett, az alábbi adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell bejelenteni,

a mezõgazdasági mûvelésbe vonásra irányuló munkálatok megkezdése elõtt 30 nappal:

a) a terület erdõgazdálkodójának vagy jogszerû használójának neve, erdõgazdálkodó esetén erdõgazdálkodói

kódszáma,

b) a bejelentéssel érintett szabad rendelkezésû erdõ ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító adatai (helység,

fekvés, helyrajzi szám, alrészlet jel),

c) az erdõgazdálkodó vagy a jogszerû használó aláírása.

(2) A bejelentéshez csatolni kell az érintett ingatlan tulajdonosának és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett

vagyonkezelõi, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog, valamint teher jogosultjának közokiratba, vagy teljes

bizonyító erejû magánokiratba foglalt, a szabad rendelkezésû erdõ mezõgazdasági mûvelésbe vonására vonatkozó

hozzájárulását.

(3) Amennyiben a szabad rendelkezésû erdõnek csak egy részét érinti a mezõgazdasági mûvelésbe vonás,

a bejelentéshez csatolni kell egy 30 napnál nem régebbi, hiteles ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot, melyen fel

kell tüntetni a bejelentéssel érintett területet.

(4) Abban az esetben, ha a mezõgazdasági mûvelésbe vonásra tervezett szabad rendelkezésû erdõ jogszerû használóját

az erdészeti hatóság korábban erdõgazdálkodóként nem vette nyilvántartásba, a mezõgazdasági mûvelésbe vonást

és az ehhez kapcsolódó fakitermelést a terület jogszerû használója erdõgazdálkodói nyilvántartásba vétel nélkül is

bejelentheti az erdészeti hatósághoz.

60. § Az Evt. 85. § (2) bekezdése szerinti esetben az erdõt engedély nélkül igénybe vevõnek az erdõvédelmi járulékot is meg

kell fizetnie.

A más tulajdonában álló erdõben végzett szállítás szabályai

61. § Az erdészeti haszonvételbõl származó termékek más használatában levõ erdõben történõ szállítása során az erdõ

faállománnyal borított területét csak indokolt mértékben, és abban az esetben lehet igénybe venni, amennyiben

a szállítást a területen lévõ erdészeti feltáró hálózat és nyiladékok igénybevételével nem lehet megvalósítani.

Az erdõgazdálkodási tevékenység elrendelésének szabályai

62. § (1) Az elrendelt erdõgazdasági tevékenység az Evt. 106. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti elvégeztetésére nyilvános

pályázat útján kiválasztott vállalkozó megbízásával kerül sor.

(2) Az elrendelt erdõgazdálkodási tevékenységgel megbízott vállalkozó a tevékenysége során köteles betartani

mindazokat az erdõgazdálkodásra vonatkozó szabályokat, amelyeket az Evt., valamint egyéb jogszabályok az

erdõgazdálkodás gyakorlására vonatkozóan elõírnak. A megbízott vállalkozó a tevékenysége szakszerûségét jogosult

szakszemélyzet alkalmazásával is köteles biztosítani.

Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések

63. § E rendeletet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba és a hatálybalépését követõen megindult közigazgatási

ügyekben, valamint a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

64. § (1) E rendelet hatálybalépése elõtt, az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Törvény)

41. § (4) bekezdése alapján keletkezett erdõfelújítási kötelezettség esetén e rendelet 28. § (1) bekezdésében foglalt

szabályt úgy kell alkalmazni, hogy a kötelezettség keletkezési évének a 2009. év minõsül, kivéve ha e rendelet

hatálybalépése elõtt az erdészeti hatóság ettõl eltérõ határidõt állapított meg.

(2) E rendelet hatálybalépése elõtt, az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának

szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 57. § (2) bekezdése szerint sikeresen erdõsült területek befejezésénél

a 30. § (1) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.
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65. § (1) Az erdõk természetességi állapotát e rendelet hatálybalépését követõen elsõ alkalommal az Adattár adatainak

felhasználásával kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti besorolás alkalmával az Adattár adatai alapján természetes erdõ természetességi állapotba

sorolható erdõt – terepi felülvizsgálat hiányában – természetszerû erdõ természetességi állapot kategóriába kell

sorolni.

(3) Az (1) bekezdés szerint megállapított természetességi állapot felülvizsgálatát az erdõgazdálkodó – az erdõtervben

szereplõ faállomány-leírás módosításának kezdeményezése mellett – 2010. december 31-ig kérelmezheti.

66. § Az Evt. hatálybalépésekor nyilvántartott erdõgazdálkodók az Evt. 18. § (6) bekezdésében foglalt adatok teljes körû

nyilvántartásának biztosítása érdekében kötelesek a hiányzó adatokat az erdõgazdálkodási tevékenységükre

vonatkozó soron következõ bejelentéssel egyidejûleg, de legkésõbb 2010. december 31-ig az erdészeti hatóságnál

bejelenteni.

67. § Az erdészeti hatóság a miniszter által a Törvény 14. § (2) bekezdése alapján kijelölt erdõgazdálkodó erdõ, vagy

erdõgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterület használatára vonatkozó bejegyzését 2009. december 31-i

hatállyal hivatalból törli az erdõgazdálkodói nyilvántartásból.

68. § (1) E rendelet hatálybalépésekor az erdészeti hatóság szakszemélyzeti nyilvántartásában szereplõ személyek 2010.

december 31-ig jogosult erdészeti szakszemélyzetnek minõsülnek.

(2) A 65–66. § és e § (1) bekezdése 2011. január 1-jén hatályát veszti. E bekezdés 2011. január 2-án hatályát veszti.

(3) A 67. § 2010. január 1-jén hatályát veszti. E bekezdés 2010. január 2-án hatályát veszti.

Hatályukat vesztõ rendelkezések

69. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény

végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet.

(2) Az (1) bekezdés a rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E bekezdés és a 69. §-hoz tartozó alcím

a rendelet hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelethez

Az erdõt és a fásítást alkotó fa- és cserjefajok jegyzéke

A) Lombos fafajok

Sor-
szám

Magyar név Latin név Erdõtervi jel

1. amerikai (vörös) kõris Fraxinus pennsylvanica AK

2. amerikai mocsártölgy Quercus palustris MT

3. bálványfa Ailanthus altissima BL

4. barkócaberkenye Sorbus torminalis BABE

5. budai berkenye Sorbus semiincisa BUBE

6. csertölgy Quercus cerris CS

7. déli berkenye Sorbus graeca DBE

8. ezüst hárs Tilia tomentosa EH

9. ezüst juhar Acer saccharinum EZJ

10. fehér akác Robinia pseudoacacia A

11. fehér eperfa Morus alba EP

12. fehér fûz Salix alba FFÛ
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Sor-
szám

Magyar név Latin név Erdõtervi jel

13. fehérnyár és szürkenyár Populus alba és P. canescens FRNY és SZNY

14. fekete dió Juglans nigra FD

15. feketegyûrû (tatár) juhar Acer tataricum TJ

16. feketenyár Populus nigra FTNY

17. gyertyán Carpinus betulus GY

18. hamvas éger Alnus incana HÉ

19. házi berkenye Sorbus domestica HBE

20. hegyi juhar Acer pseudoplatanus HJ

21. hegyi szil Ulmus glabra HSZ

22. japánakác Sophora japonica JA

23. jegenyenyár Populus nigra ‘Italica’ JNY

24. kecskefûz Salix caprea KFÛ

25. keleti gyertyán Carpinus orientalis KGY

26. kései meggy Padus serotina KM

27. keskenylevelû ezüstfa Elaeagnus angustifolia EZ

28. kislevelû hárs Tilia cordata KH

29. kocsányos tölgy Quercus robur KST

30. kocsánytalan tölgyek Quercus petraea agg. KTT

31. korai juhar Acer platanoides KJ

32. közönséges bükk Fagus sylvatica B

33. közönséges dió Juglans regia KD

34. közönséges nyír Betula pendula NYI

35. lepényfa Gleditsia triacanthos GL

36. lisztes berkenyék Sorbus aria agg. LBE

37. madárberkenye Sorbus aucuparia MBE

38. madárcseresznye Cerasus avium CSNY

39. magas kõris Fraxinus excelsior MK

40. magyar kõris Fraxinus angustifolia ssp. pannonica MAK

41. magyar tölgy Quercus farnetto MAT

42. mezei juhar Acer campestre MJ

43. mezei szil Ulmus minor (U. procera) MSZ

44. mézgás éger Alnus glutinosa MÉ

45. molyhos tölgy Quercus pubescens MOT

46. nagylevelû hársak Tilia platyphyllos agg. NH

47. nemes füzek Salix alba spp. NFÛ

48. nemes nyarak Populus x euramericana,

P. x interamericana, P. deltoides,

P. maximowiczii, P. trichocarpa hibridek és

fajták, Populus alba x P. grandidentata

'Favorit', Populus alba ‘Villafranca’

NNY

49. nyugati ostorfa Celtis occidentalis NYO

50. rezgõnyár Populus tremula RNY

51. sajmeggy Cerasus mahaleb SM

52. szelídgesztenye Castanea sativa SZG

53. szõrös nyír Betula pubescens SNYI

54. tiszaháti nyár Populus nigra ‘Thevestina’ TNY

55. törékeny fûz Salix fragilis TFÛ

56. törökmogyoró Corylus colurna TMO

57. turkesztáni szil Ulmus pumila TUSZ

58. vadalma Malus sylvestris AL

59. vadgesztenye Aesculus hippocastanum VG

60. vadkörte Pyrus pyraster KT

61. vénic szil Ulmus laevis VSZ
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Sor-
szám

Magyar név Latin név Erdõtervi jel

62. virágos kõris Fraxinus ornus VK

63. vörös tölgy Quercus rubra VT

64. zöld juhar Acer negundo ZJ

65. zselnicemeggy Padus avium ZSM

B) Tûlevelû fafajok

Sor-
szám

Magyar név Latin név Erdõtervi jel

1. atlasz cédrus Cedrus atlantica AC

2. erdeifenyõ és fajtái Pinus sylvestris és P. sylvestris convar. EF

3. európai vörösfenyõ és fajtái Larix decidua és L. decidua convar. VF

4. feketefenyõ és fajtái Pinus nigra és P. nigra convar. FF

5. kaukázusi jegenyefenyõ Abies nordmanninana KJF

6. kék duglászfenyõ Pseudotsuga menziesii glauca KDF

7. keleti tuja Thuja orientalis KTH

8. közönséges boróka Juniperus communis KBO

9. közönséges jegenyefenyõ Abies alba KJF

10. lucfenyõ és fajtái Picea abies és P. abies convar. LF

11. mocsárciprus Taxodium distichum MC

12. nyugati tuja Thuja occidentalis NYTH

13. oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana OC

14. simafenyõ Pinus strobus SF

15. szürke duglászfenyõ Pseudotsuga menziesii caesia SZDF

16. tiszafa Taxus baccata TF

17. zöld duglászfenyõ Pseudotsuga menziesii viridis ZDF

C) Cserjefajok

Sor-
szám

Magyar név Latin név

1. alásfa Ptelea trifoliata

2. aranyribiszke Ribes aureum

3. babérboroszlán Daphne laureola

4. babérfûz Salix pentandra

5. bibircses kecskerágó Euonymus verrucosus

6. csepleszmeggy Cerasus fruticosa

7. cseregalagonya Crataegus laevigata

8. cserszömörce Cotinus coggygria

9. csigolyafûz (sárfûz) Salix purpurea

10. csíkos kecskerágó Euonymus europaeus

11. egybibés galagonya Crataegus monogyna

12. fagyal Ligustrum vulgare

13. fanyarka Amelanchier ovalis

14. farkasboroszlán Daphne mezereum

15. fekete bodza Sambucus nigra

16. fekete galagonya Crataegus nigra

17. fekete madárbirs Cotoneaster niger

18. fekete ribiszke Ribes nigrum

19. földi (erdei) szedrek Rubus fruticosus agg.

20. füles fûz Salix aurita

21. fürtös (vörös) bodza Sambucus racemosa

22. gyalogakác Amorpha fruticosa

23. gyepûrózsák Rosa canina agg.

24. hamvas szeder Rubus caesius
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Sor-
szám

Magyar név Latin név

25. homoktövis Hippophaë rhamnoides

26. húsos som Cornus mas

27. jajrózsa Rosa spinosissima

28. kányabangita Viburnum opulus

29. kosárkötõ fûz (kenderfûz) Salix viminalis

30. kökény Prunus spinosa

31. közönséges mogyoró Corylus avellana

32. közönséges orgona Syringa vulgaris

33. közönséges ördögcérna Lycium barbarum

34. közönséges vadszõlõ Parthenocissus inserta

35. kutyabenge Frangula alnus

36. ligeti szõlõ Vitis sylvestris

37. mahónia Mahonia aquifolium

38. málna Rubus idaeus

39. mandulafûz Salix triandra

40. mogyorós hólyagfa Staphylea pinnata

41. molyhos (nagylevelû) madárbirs Cotoneaster tomentosus

42. molyhos rózsák Rosa tomentosa agg.

43. molyhos szeder Rubus tomentosus

44. ostorménbangita Viburnum lantana

45. parti (szürke) fûz Salix elaeagnos

46. parti szõlõ Vitis riparia

47. piros madárbirs Cotoneaster integerrimus

48. pukkanó dudafürt Colutea arborescens

49. rekettyefûz Salix cinerea

50. rozsdás rózsák Rosa rubiginosa agg.

51. seprõzanót Sarothamnus scoparius

52. serevényfûz (cinegefûz) Salix rosmarinifolia

53. sóskaborbolya Berberis vulgaris

54. szirti gyöngyvesszõ Spiraea media

55. tamariskák Tamarix agg.

56. torzsás ecetfa Rhus typhia

57. törpe mandula Amygdalus nana

58. ükörkelonc Lonicera xylosteum

59. vadköszméte Ribes uva-crispa

60. varjútövis (varjútövisbenge) Rhamnus catharticus

61. vörös ribiszke Ribes rubrum

62. vörösgyûrûsom Cornus sanguinea

2. számú melléklet a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelethez

Az egyes erdészeti tájakon õshonos fafajok jegyzéke

A) Az erdészeti tájak megnevezése és kódolása

Sor-
szám

Erdészeti táj neve Kódszám

1. Szatmár–Beregi-síkság 10

2. Bodrogköz-Rétköz 20

3. Nyírség 30

4. Hajdúság 40

5. Berettyó–Körös-vidék 50
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Sor-
szám

Erdészeti táj neve Kódszám

6. Hortobágy 60

7. Nagykunság 70

8. Körös–Maros köze 80

9. Közép-Tiszai-ártér 90

10. Alsó-Tiszai-ártér 100

11. Jász-Heves-Borsodi-síkság 110

12. Duna–Tisza közi hátság 120

13. Bácskai-löszhát 130

14. Duna menti síkság 140

15. Mezõföld 150

16. Dráva menti síkság 160

17. Eperjes-Tokaji-hegyvidék 170

18. Sajó-Hernád közi dombság 180

19. Aggteleki-Rudabányai-hegyvidék 190

20. Heves–Borsodi-dombság 200

21. Bükk 210

22. Mátra 220

23. Gödöllõi-dombság 230

24. Cserhát-vidék 240

25. Börzsöny 250

26. Visegrádi-hegység 260

27. Pilis–Budai-hegység 270

28. Gerecse 280

29. Vértes 290

30. Dunazugi-medencék és Velence-vidék 300

31. Vértes- és Bakonyalja 310

32. Magas-Bakony 320

33. Keleti-Bakony 330

34. Déli-Bakony 340

35. Balaton-felvidék 350

36. Keszthelyi-hegység 360

37. Gyõr–Tatai-teraszvidék 370

38. Szigetköz-Rábaköz 380

39. Fertõ–Hanság-medence 390

40. Marcal-medence 400

41. Soproni-hegység 410

42. Soproni-dombság 420

43. Kõszegi-hegység 430

44. Alpokaljai-dombság 440

45. Sopron-Vasi-síkság 450

46. Kemeneshát 460

47. Õrség 470

48. Göcsej 480

49. Balatoni-medence 490

50. Külsõ-Somogy 500

51. Belsõ-Somogy 510

52. Kelet-Zalai-dombság 520

53. Zselic 530

54. Tolnai-dombság 540

55. Mecsek 550

56. Baranyai-dombság 560

57. Villányi-hegység 570
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B) Az erdészeti tájak õshonos fafajai

Sor-
szám

Fafaj Erdészeti táj

1. barkócaberkenye 10 110 150 160 170 180 190 200 210

220 230 240 250 260 270 280 290 300

310 320 330 340 350 360 370 380 400

410 420 430 440 450 460 470 480 500

510 520 530 540 550 560 570

2. budai berkenye 260 270 280 290

3. csertölgy 50 80 110 150 160 180 190 200 210

220 230 240 250 260 270 280 290 300

310 320 330 340 350 360 370 380 400

410 420 430 440 450 460 480 500 510

520 530 540 550 560 570

4. déli berkenye 170 180 190 210 220 240 250 260 270

280 290 300 320 330 340 350 360

5. erdeifenyõ 310 410 430 440 460 470 480

6. ezüst hárs 10 30 50 130 140 150 160 490 500

510 530 540 550 560 570

7. fehér fûz valamennyi erdészeti tájban

8. fehérnyár valamennyi erdészeti tájban

9. feketegyûrû (tatár) juhar 10 20 30 40 50 60 70 80 90

100 110 120 130 140 150 160 170 180

190 200 210 220 230 240 250 260 270

280 300 310 370 380 490 500 510 530

540 550 560 570

10. feketenyár valamennyi erdészeti tájban

11. gyertyán 10 20 30 50 90 100 110 120 140

150 160 170 180 190 200 210 220 230

240 250 260 270 280 290 300 310 320

330 340 350 360 370 380 390 400 410

420 430 440 450 460 470 480 490 500

510 520 530 540 550 560 570

12. hamvas éger 140 160 180 340 380 390 430 440 450

480 510

13. házi berkenye 10 170 180 190 200 210 220 230 240

250 260 270 280 290 300 310 320 330

340 350 360 410 420 430 440 450 470

480 500 520 530 540 550 560 570

14. hegyi juhar 10 20 30 50 90 100 110 140 160

170 180 190 200 210 220 230 240 250

260 270 280 290 300 310 320 330 340

350 360 370 380 400 410 420 430 440

450 460 470 480 500 510 520 530 540

550 560 570

15. hegyi szil 10 20 30 50 90 100 110 120 140

160 170 180 190 200 210 220 230 240

250 260 270 280 290 300 310 320 330

340 350 360 380 410 420 430 440 450

460 470 480 500 510 520 530 540 550

570
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Sor-
szám

Fafaj Erdészeti táj

16. kecskefûz 10 20 30 40 50 90 110 120 140

150 160 170 180 190 200 210 220 230

240 250 260 270 280 290 300 310 320

340 350 360 370 380 390 400 410 420

430 440 450 460 470 480 490 500 510

520 530 540 560 570

17. keleti gyertyán 290

18. kislevelû hárs 10 20 30 40 50 90 100 110 120

140 150 160 170 180 190 200 210 220

230 240 250 260 270 280 290 300 310

320 330 340 350 360 370 380 390 400

410 420 430 440 450 460 470 480 490

500 510 520 530 540 550 560 570

19. kocsányos tölgy valamennyi erdészeti tájban

20. kocsánytalan tölgyek 10 110 150 160 170 180 190 200 210

220 230 240 250 260 270 280 290 300

310 320 330 340 350 360 370 380 400

410 420 430 440 450 460 470 480 500

510 520 530 540 550 560 570

21. korai juhar 10 30 90 100 140 160 170 180 190

200 210 220 230 240 250 260 270 280

290 300 310 320 330 340 350 360 380

400 410 420 430 440 450 460 470 480

500 510 520 530 540 550 560 570

22. közönséges boróka 110 120 130 150 170 180 190 200 210

220 230 240 250 260 270 280 290 300

310 320 330 340 350 360 370 380 400

410 420 430 440 450 460 470 480 500

510 520 530 540 550 560 570

23. közönséges bükk 10 20 160 170 180 190 200 210 220

230 240 250 260 270 280 290 300 310

320 330 340 350 360 380 410 420 430

440 450 460 470 480 500 510 520 530

540 550 560 570

24. közönséges
jegenyefenyõ

410 430

25. közönséges nyír valamennyi erdészeti tájban

26. lisztes berkenyék 170 180 190 200 210 220 240 250 260

270 280 290 300 320 330 340 350 360

420 430

27. lucfenyõ 410 430 470

28. madárberkenye 170 180 190 200 210 220 240 250 260

270 320 410 430 440 470 550

29. madárcseresznye 10 20 30 50 90 100 110 120 140

150 160 170 180 190 200 210 220 230

240 250 260 270 280 290 300 310 320

330 340 350 360 370 380 390 400 410

420 430 440 450 460 470 480 490 500

510 520 530 540 550 560 570
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Sor-
szám

Fafaj Erdészeti táj

30. magas kõris 110 140 150 160 170 180 190 200 210

220 230 240 250 260 270 280 290 300

310 320 330 340 350 360 370 380 390

400 410 420 430 450 460 470 480 490

500 510 520 530 540 550 560 570

31. magyar kõris 10 20 30 40 50 60 70 80 90

100 110 120 130 140 150 160 180 230

310 380 390 400 450 460 480 490 500

510 520 530 540 560

32. mezei juhar valamennyi erdészeti tájban

33. mezei szil valamennyi erdészeti tájban

34. mézgás éger valamennyi erdészeti tájban

35. molyhos tölgy 80 110 120 130 150 170 180 190 200

210 220 230 240 250 260 270 280 290

300 310 320 330 340 350 360 370 410

420 430 440 450 460 500 540 550 560

570

36. nagylevelû hársak 10 160 170 180 190 200 210 220 230

240 250 260 270 280 290 300 310 320

330 340 350 360 380 420 430 450 480

500 510 520 530 540 550 560 570

37. rezgõnyár 10 20 30 40 50 90 100 110 120

140 150 160 170 180 190 200 210 220

230 240 250 260 270 280 290 300 310

320 330 340 350 360 370 380 390 400

410 420 430 440 450 460 470 480 490

500 510 520 530 540 550 560 570

38. sajmeggy 170 180 190 200 210 220 230 240 250

260 270 280 290 300 310 320 330 340

350 360 550

39. szelídgesztenye 410 430 440 450 460 470 480 520 550

40. szõrös nyír 10 30 120 170 180 390 410 470 510

41. tiszafa 210 320 330 340

42. törékeny fûz valamennyi erdészeti tájban

43. vadalma valamennyi erdészeti tájban

44. vadkörte valamennyi erdészeti tájban

45. vénic szil 10 20 30 40 50 60 70 80 90

100 110 120 130 140 150 160 170 180

190 200 210 220 230 240 250 260 270

280 290 300 310 320 340 360 370 380

390 400 410 420 440 450 460 470 480

490 500 510 520 530 540 550 560

46. virágos kõris 150 220 230 240 250 260 270 280 290

300 310 320 330 340 350 360 500 530

540 550 560 570

47. zselnicemeggy valamennyi erdészeti tájban
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3. számú melléklet a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelethez

Az idegenhonos, valamint az intenzíven terjedõ fa- és cserjefajok jegyzéke

Ssz. Magyar név Latin név

1. amerikai (vörös) kõris* Fraxinus pennsylvanica

2. alásfa Ptelea trifoliata

3. amerikai mocsártölgy Quercus palustris

4. aranyribiszke* Ribes aureum

5. atlasz cédrus Cedrus atlantica

6. bálványfa* Ailanthus altissima

7. erdeifenyõ és fajtái Pinus sylvestris és P. sylvestris convar.

8. európai vörösfenyõ és fajtái Larix decidua és L. decidua convar.

9. ezüst juhar* Acer saccharinum

10. fehér akác* Robinia pseudoacacia

11. fehér eper Morus alba

12. feketedió Juglans nigra

13. feketefenyõ Pinus nigra

14. gyalogakác* Amorpha fruticosa

15. japánakác Sophora japonica

16. kaukázusi jegenyefenyõ Abies nordmanninana

17. kék duglászfenyõ Pseudotsuga menziesii glauca

18. keleti tuja Thuja orientalis

19. kései meggy* Padus serotina

20. keskenylevelû ezüstfa* Elaeagnus angustifolia

21. közönséges dió Juglans regia

22. közönséges orgona* Syringa vulgaris

23. közönséges ördögcérna* Lycium barbarum

24. közönséges vadszõlõ* Parthenocissus inserta

25. lepényfa* Gleditsia triacanthos

26. lucfenyõ fajtái Picea abies convar.

27. magyar tölgy Quercus farnetto

28. mahónia és fajtái Mahonia aquifolium és L. decidua convar.

29. mocsárciprus Taxodium distichum

30. nemes füzek Salix alba spp.

31. nemes nyarak Populus x euramericana, P. x interamericana,

P. deltoides, P. maximowiczii, P. trichocarpa hibridek és

fajták, Populus alba x P. grandidentata ‘Favorit’,
Populus .alba ‘Villafranca’

32. nyugati ostorfa* Celtis occidentalis

33. nyugati tuja Thuja occidentalis

34. oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana

35. parti szõlõ* Vitis riparia

36. seprõzanót Sarothamnus scoparius

37. simafenyõ Pinus strobus

38. szürke duglászfenyõ Pseudotsuga menziesii caesia

39. tamariskák Tamarix spp.

40. tiszaháti nyár Populus nigra ‘Thevestina’

41. torzsás ecetfa* Rhus typhina

42. törökmogyoró Corylus colurna

43. turkesztáni szil Ulmus pumila

44. vadgesztenye Aesculus hippocastanum

45. vörös tölgy Quercus rubra

46. zöld duglászfenyõ Pseudotsuga menziesii viridis

47. zöld juhar* Acer negundo

* Intenzíven terjedõ fajok.
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4. számú melléklet 153/ 2009. (XI. 13.) FVM rendelethez

Az erdõsítések fõ- és elegyfafajainak jelenlétére vonatkozó elvárások és lehetõségek

Ssz.
Erdõsítési elõírás

célállománytípus-csoport
Fõfafaj

Fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
esetén

Egyéb erdõfelújítás esetén

az újulat 100%-os
záródását biztosító
fõfafajú1 egyedek

hektáronkénti
átlagos tõszáma
állomány alatt

a fõfafajú1 egyedek
minimálisan elvárt

hektáronkénti
átlagos tõszáma
végvágás után

a fõfafajú1 egyedek
minimálisan elvárt

hektáronkénti
átlagos tõszáma

a sikeres elsõ
erdõsítés

idõpontjában

a fõfafajú1 egyedek
minimálisan elvárt

hektáronkénti
átlagos tõszáma

a sikeres elsõ
erdõsítést
követõen2

1. Bükkösök B 15 000
(20 000)

8 000
(15 000)

8000 4500
(7500)

2. Gyertyános-kocsánytalan
tölgyesek3

KTT 15 000
(20 000)

8 000
(15 000)

8000 4500
(7500)

3. Gyertyános-kocsányos
tölgyesek

KST 15 000
(20 000)

8 000
(15 000)

8000 4000
(7 500)

4. Kocsánytalan tölgyesek3 KTT 15 000
(20 000)

8 000
(15 000)

8000 4500
(7500)

5. Kocsányos tölgyesek KST 15 000
(20 000)

8 000
(15 000)

8000 4000
(7500)

6. Cseresek CS 15 000
(20 000)

8 000
(15 000)

8000 4500
(7500)

7. Molyhos tölgyesek MOT 7 500
(10 000)

3 000
(6 000)

8000 3000
(5000)

8. Akácosok A 8 000
(10 000)

gyökérsarj
4 000

(6 000)

4500 2000
(3500)

9. Gyertyánosok GY 15 000
(20 000)

8 000
(15 000)

8000 4500
(7500)

10. Juharosok4 J 15 000
(20 000)

8 000
(15 000)

8000 4000
(6000)

11. Kõrisesek4 K 15 000
(20 000)

8 000
(15 000)

8000 4000
(6000)

12. Egyéb kemény lombosok4 EKL 15 000
(20 000)

8 000
(15 000)

8000 4500
(7500)

13. Nemes nyárasok NNY 300 300
(600)

14. Nemes füzesek NFÜ 600 300
(600)

15. Hazai nyárasok4 HNY Gyökérsarj
vagy csemete

8 000
(10 000)

gyökérsarj
vagy csemete

4 000
(6 000)

4500 2000
(3000)

16. Füzesek4 FÜ 8 000
(15 000)

4 000
(8 000)

4500 3000
(5000)

17. Égeresek MÉ 5 000
(7 000)

sarj 1 500
(3 000)

4500 2000
(3000)

18. Hársasok4 H 10 000
(15 000)

4 000
(8 000)

8000 4500
(7500)

19. Nyíresek NYI 8 000
(10 000)

4 000
(8 000)

4500 2000
(3000)

20. Egyéb lágy lombosok4 ELL 8 000
(10 000)

4 000
(8 000)

4500 2000
(3000)

21. Erdeifenyvesek EF 6 000
(10 000)

3 000
(6 000)

8000 3000
(4000)
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Ssz.
Erdõsítési elõírás

célállománytípus-csoport
Fõfafaj

Fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
esetén

Egyéb erdõfelújítás esetén

az újulat 100%-os
záródását biztosító
fõfafajú1 egyedek

hektáronkénti
átlagos tõszáma
állomány alatt

a fõfafajú1 egyedek
minimálisan elvárt

hektáronkénti
átlagos tõszáma
végvágás után

a fõfafajú1 egyedek
minimálisan elvárt

hektáronkénti
átlagos tõszáma

a sikeres elsõ
erdõsítés

idõpontjában

a fõfafajú1 egyedek
minimálisan elvárt

hektáronkénti
átlagos tõszáma

a sikeres elsõ
erdõsítést
követõen2

22. Feketefenyvesek FF 8000 3000
(4000)

23. Lucfenyvesek LF 8000 2000
(3000)

24. Egyéb fenyvesek4 EGYF 8000 2000
(3000)

1 A táblázat megfelelõ rovatában zárójelben szerepeltetett érték az erdõsítés fõfafajú és a fõfafajként értékelhetõ elegyfafajú (lásd az 5. számú

melléklet) faegyedeire együttesen elvárt tõszámot mutatják úgy, hogy azon belül a fõfafajú faegyedeknek legalább a zárójel nélkül szerepeltetett

mennyiségben jelen kell lenniük a vizsgált területen. A két érték különbözete ennek megfelelõen azt jelzi, hogy az adott elegyfafajú faegyedek (lásd az

5. számú melléklet) az erdõsítés fõfafajú faegyedei jelenlétének értékelése során milyen mértékekig vehetõk számításba.
2 Az adott oszlopban szereplõ tõszám elvárásokat az erdõtelepítések befejezetté nyilvánítási feltételeként is alkalmazni kell. Ebben az esetben sikeres

elsõ erdõsítés alatt elsõ kivitelt kell érteni.
3 A kocsánytalan tölgyes célállománytípusokba kell besorolni a magyar tölgy fõfafajú erdõsítéseket is.
4 Egyes célállománytípus-csoportban feltüntetett fõfafaj fafajcsoportot takar, melyek közül az alábbi fafajok értelmezhetõk fõfafajként:

Ssz. Fafajcsoport Fõfafaj

1. J HJ, KJ, MJ

2. K MK, MAK5, VK5

3. EKL A többi kategória fõfafajaként nem említett kemény lombos

fafajok

4. HNY FRNY (beleértve SZNY is), FTNY

5. FÛ FFÛ

6. H KH, NH, EH5

7. ELL A többi kategória fõfafajaként nem említett lágy lombos

fafajok

8. EGYF DF, JF

5 A MAK, VK és EH csak a természetes elterjedési területén belül – a termõhelynek megfelelõen – alkalmazható.

Az erdõsítés további értékelési szabályai:

1. Amennyiben a fõ- és értékelésbe bevonható elegyfafajú egyedek együttes tõszáma a fenti táblázat szerint ugyan

elegendõ a vizsgált területen, de azok egymáshoz viszonyított eloszlása nem egyenletes az erdõrészletben, akkor még

sikeresnek minõsíthetõ az erdõsítés, ha:

– a heterogén állományösszetétel a termõhelyi viszonyokkal vagy természetes felújítások esetén az anyaállomány

eredeti változatosságával összhangban van,

– az egyedszám az erdõrészlet 20%-ánál, de maximum 2,00 hektárnál nagyobb összterületen nem eshet a fenti

táblázatban átlagos minimális elvárásként megadott érték 30%-a alá,

– az erdõrészlet teljes faállománya az erdõsítés befejezésétõl a következõ véghasználatig egyébként egységesen

kezelhetõ.

2. A fatermesztés szempontjából gazdaságtalannak minõsített, V–VI. fatermési osztályba sorolt, talajvédelmi, mezõvédõ

vagy bányászati rendeltetésû erdõ, valamint a felnyíló erdõ esetében az erdõsítések sikeresnek és befejezhetõnek

minõsíthetõk, ha azok a táblázatban megadott tõszám elvárásoknak átlagosan 50%-ban (felnyíló erdõkben 30%-ban)

megfelelnek. Az ilyen kedvezõtlen termõhelyi viszonyú erdõsítésekben ugyancsak elfogadható még, ha abban az

összterület 5%-át meg nem haladó, de legfeljebb 0,5 ha-t el nem érõ, egymással nem érintkezõ üres foltok találhatóak,

amelyek összes területe nem haladja meg az erdõrészlet területének 20%-át.
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5. számú melléklet 153/ 2009. (XI. 13.) FVM rendelethez

Az erdõsítések kötelezõ, valamint a fõfajként értékelhetõ elegyfafajai az egyes célállománytípusokban

Erdõsítési elõírás célállománytípusa
Fõfafajként értékelhetõ elegyfafajok

kód rövid név

1 Bükkös KST, KTT, GY, HJ, KJ, HSZ, MK, CSNY, KH, NH, EH

2 Kocsánytalan tölgyes-bükkös KTT*, KST, GY, HJ, KJ, HSZ, MK, CSNY, KH, NH, EH

3 Gyertyános-kocsánytalan
tölgyes-bükkös

KTT*, GY*, KST, HJ, KJ, HSZ, MK, CSNY, KH, NH, EH

4 Gyertyános-bükkös GY*, KST, KTT, HJ, KJ, HSZ, MK, CSNY, KH, NH, EH

5 Kõrises-bükkös MK*, VK*, KTT, CS, HJ, KJ, HSZ, CSNY, BABE, BE, KH, NH, EH

6 Egyéb lomb elegyes-bükkös KST, KTT, CS, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MK, VK, CSNY, BABE, KH, NH, EH

7 Fenyõ elegyes-bükkös EF*, JF*, DF*, VF*, LF, KST, KTT, GY, HJ, KJ, HSZ, MK, CSNY, KH, NH, EH

8 Gyertyános-kocsánytalan tölgyes GY*, KST, CS, B, HJ, KJ, HSZ, MK, CSNY, SZG, KH, NH, EH

9 Bükkös-gyertyános-kocsánytalan
tölgyes

GY*, B*, KST, HJ, KJ, HSZ, MK, CSNY, SZG, KH, NH, EH

10 Cseres-gyertyános-kocsánytalan
tölgyes

CS*, GY*, HJ, KJ, HSZ, MK, CSNY, BABE, SZG, KH, NH, EH

11 Egyéb lomb
elegyes-gyertyános-kocsánytalan
tölgyes

GY*, KST, VT, CS, B, HJ, KJ, MJ, HSZ, MK, VK, CSNY, BABE, SZG, KH, NH,
EH

12 Fenyõ elegyes-gyertyános-
kocsánytalan tölgyes

GY*, EF*, LF*, VF*, DF*, KST, CS, B, HJ, KJ, HSZ, MK, CSNY, SZG, KH, NH,
EH

13 Gyertyános-kocsányos tölgyes GY*, KTT, B, HJ, KJ, HSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ME, KH, EH, FRNY

14 Cseres-gyertyános-kocsányos
tölgyes

GY*, CS*, KTT, HJ, KJ, MJ, MSZ, MK, KH

15 Egyéb lomb
elegyes-gyertyános-kocsányos
tölgyes

GY*, KTT, VT, CS, B, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, AL, ME,
KH, EH, FRNY

16 Fenyõ elegyes-
gyertyános-kocsányos tölgyes

GY*, EF*, LF*, VF*, DF*, KTT, B, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, MK, MAK, CSNY, AL,
ME, KH, EH,

17 Kocsánytalan tölgyes CS, B, GY, HJ, KJ, HSZ, MK, CSNY, BABE, SZG, RNY, KH, EH, NYI

18 Cseres-kocsánytalan tölgyes CS*, MOT, GY, KJ, MK, CSNY, BABE, KH, EH

19 Hársas-kocsánytalan tölgyes KH*, NH*, EH*, CS, GY, KJ, MJ, MSZ, MK, BABE,

20 Molyhos tölgyes- kocsánytalan
tölgyes

MOT*, CS, MJ, MSZ, MK, VK, BABE, BE, EH

(Felnyíló erdõ esetén valamennyi spontán megjelenõ, õshonos fafaj

értékelhetõ fõfafajként.)

21 Cseres-erdeifenyves-kocsánytalan
tölgyes

EF*, CS, MOT, GY, KJ, MK, KT, CSNY, BABE, KH, EH, FF

22 Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes EF*, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MK, KT, CSNY, BABE, KH, EH, FF

23 Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan
tölgyes

MOT, VT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, MSZ, MK, VK, KT, CSNY, BABE, SZG, KH,
EH

24 Egyéb fenyõ elegyes-
kocsánytalan tölgyes

FF*, LF*, VF*, DF*, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, MSZ, MK, VK, KT, CSNY,
BABE, KH, EH

25 Kocsányos tölgyes KTT, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, FRNY,
FTNY, ME, KH, EH

26 Cseres-kocsányos tölgyes KTT, CS*, GY, HJ, KJ, TJ, MSZ, MK, CSNY, KH, EH

27 Hazai nyáras-kocsányos tölgyes FRNY*, FTNY*, KJ, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MK, MAK, AL, NYI

(Felnyíló erdõ esetén valamennyi spontán megjelenõ, õshonos fafaj

értékelhetõ fõfafajként.)

28 Mézgás égeres-kocsányos tölgyes ME*, HJ, KJ, VSZ, MK, MAK, ZSM, FRNY, FTNY,

29 Kõrises-kocsányos tölgyes MK*, MAK*, KTT, GY, HJ, KJ, MJ, MSZ, VSZ, CSNY, AL, FRNY, FTNY, ME

30 Egyéb lomb elegyes-kocsányos
tölgyes

KTT, VT, B, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY, ZSM, AL, KH,
EH, NYI

31 Fenyõ elegyes-kocsányos tölgyes EF*, LF*, VF*, DF*, KTT, GY, HJ, KJ, TJ, MSZ, MK, CSNY, FRNY, KH, EH, NYI
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Erdõsítési elõírás célállománytípusa
Fõfafajként értékelhetõ elegyfafajok

kód rövid név

32 Cseres KST, KTT, MOT, GY, KJ, MK, CSNY, BABE, BE, KT, KH, EH

33 Kocsánytalan tölgyes-cseres KTT*, MOT, GY, KJ, MK, CSNY, KT, BABE, KH, EH

34 Kocsányos tölgyes-cseres KST*, KTT, MOT, MJ, MSZ, MK, KT, RNY, KH, NYI

35 Molyhos tölgyes-cseres MOT*, KTT, MJ, MSZ, MK, VK, BABE, BE, KT, EH

36 Egyéb lomb elegyes-cseres KST, KTT, MOT, VT, GY, KJ, MJ, MSZ, MK, VK, CSNY, KT, BABE, KH, EH

37 Erdeifenyves-cseres EF*, KST, KTT, MOT, GY, KJ, MK, VK, CSNY, KT, BABE, BE, KH, EH, FF

38 Feketefenyves-cseres FF*, KTT, MOT, MJ, MSZ, MK, VK, KT, BE, EH, EF,

39 Egyéb fenyõ elegyes-cseres VF*, KST, KTT, MOT, KJ, MJ, MSZ, MK, VK, KT, BABE, EH, EF, FF

40 Virágos kõrises-molyhos tölgyes VK*, KTT, CS, MJ, MSZ, MK, KT, BABE, BE, EH

(Felnyíló erdõ esetén valamennyi spontán megjelenõ, õshonos fafaj

értékelhetõ fõfafajként.)

41 Kocsánytalan tölgyes-molyhos
tölgyes

KTT*, CS, MJ, MSZ, MK, VK, KT, BABE, BE, EH

42 Cseres-molyhos tölgyes CS*, KTT, MJ, MSZ, MK, VK, KT, BABE, BE, EH

(Felnyíló erdõ esetén valamennyi spontán megjelenõ, õshonos fafaj

értékelhetõ fõfafajként.)

43 Egyéb elegyes-molyhos tölgyes KTT, CS, MJ, MSZ, MK, VK, KT, BABE, EH

44 Akácos CS, KJ, MJ, MSZ, MK, MAK, VK, KD, KT, FRNY, KH, EH, NYI

45 Nemes nyáras-akácos NNY*, KJ, MK, MAK, FRNY, KH, EH

46 Hazai nyáras-akácos FRNY*, MJ, MSZ, KT, NYI

47 Egyéb lomb elegyes-akácos KJ, MJ, MSZ, MK, MAK, VK, KD, KT, FRNY, KH, EH, NYI

48 Fenyõ elegyes-akácos EF*, FF* MJ, MSZ, VK, KT, FRNY,

49 Gyertyános KST, KTT, VT, B, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, MK, MAK, CSNY, AL, KT, BE, KH,
NH, EH

50 Elegyes-gyertyános KST, KTT, VT, B, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, MK, MAK, CSNY, AL, KT, BE, KH,
NH, EH

51 Juharos KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HSZ, MSZ, MK, VK, CSNY, KT, BABE, BE, FRNY,
KH, NH, EH

52 Elegyes-juharos KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HSZ, MSZ, MK, VK, CSNY, KT, BABE, BE, FRNY,
KH, NH, EH, EF, FF

53 Kõrises KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, CSNY, AL, KT, BE,
FRNY, FTNY, FFU, TFU, ME, KH, NH, EH

54 Tölgyes-kõrises KST*, KTT*, MOT*, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, CSNY, ZSM, AL,
KT, BE, FRNY, FTNY, FFU, TFU, ME, KH, NH, EH

55 Egyéb elegyes-kõrises KST, KTT, MOT, VT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ, FD, CSNY, ZSM,
AL, KT, BE, FRNY, FTNY, FFU, TFU, ME, KH, NH, EH, EF, FF, LF

56 Vörös tölgyes KST, KTT, CS, B, HJ, KJ, HSZ, MK, MAK, CSNY, FRNY, KH, NH, EH

57 Fekete diós KST, GY, HJ, KJ, MK, MAK, CSNY, FRNY, KH

58 Egyéb kemény lombos Erdõsítési célállománynak nem választható

59 Nemes nyáras FRNY, FTNY, NFU, FFU, TFU

60 Hazai nyáras-nemes nyáras FRNY*, FTNY*, NFU, FFU, TFU

61 Akácos-nemes nyáras A*, FRNY

62 Egyéb lomb elegyes-nemes nyáras FRNY, FTNY, NFU, FFU, TFU

63 Fenyõ elegyes-nemes nyáras NFU, FFU, TFU

64 Nemes füzes FRNY, FTNY, FFU, TFU

65 Elegyes-nemes füzes FRNY, FTNY, FFU, TFU

66 Hazai nyáras KST, KJ, MJ, MSZ, VSZ, MK, MAK, AL, KT, FFU, TFU, ME, NYI

67 Nemes nyáras-hazai nyáras NNY*, KJ, MK, MAK, NFU, FFU, TFU, ME, NYI

68 Akácos-hazai nyáras A*, MJ, MSZ, KT, NNY, NYI, EF, FF, KBO

69 Kocsányos tölgyes-hazai nyáras KST*, KJ, MJ, MSZ, VSZ, MK, MAK, AL, KT, FFU, TFU, ME, NYI

(Felnyíló erdõ esetén valamennyi spontán megjelenõ, õshonos fafaj

értékelhetõ fõfafajként.)

70 Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras KST, KJ, MJ, MSZ, VSZ, MK, MAK, AL, KT, NNY, NFU, FFU, TFU, ME, NYI,
KBO
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