Tervezett fakitermelések bejelentése/ Pótlap
Kitöltési útmutató
Érvényes 2017. február 10-től.

1. 20.. évben
A fakitermelés tervezett elvégzésének évét kell megadni, amely a bejelentés éve vagy a
bejelentés időpontját követő naptári év lehet.

2. Az erdőgazdálkodó adatai
Erdőgazdálkodó kódja: az Országos Erdőállomány Adattár (továbbiakban: Adattár)
erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő kód (7 vagy 8 jegyű szám).
Neve: személyazonosításra alkalmas okmányon szereplő név.
Elérhetősége: levelezési cím, telefonszám, e-mail. Ezen adatok megadása nem kötelező,
megadása a személyes kapcsolattartást szolgálja.

3. A jogosult erdészeti szakszemélyzet adatai
Nyilvántartási száma: a szakszemélyzeti névjegyzékben szereplő nyilvántartási szám (4
jegyű).
Neve: személyazonosításra alkalmas okmányon szereplő név.
Elérhetősége: levelezési cím, telefonszám, e-mail. Ezen adatok megadása nem kötelező,
megadása a személyes kapcsolattartást szolgálja.

4. Erdőrészlet adatai
Az erdőrészlet azonosítói (helység, tag, részletjel) és területének nagysága két tizedes jegy
pontossággal, hektárban kifejezve az erdőterv adatai alapján.
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5. Fakitermelés adatai
Érintett terület: A tervezett fakitermeléssel érintett terület két tizedes jegy pontosságú,
hektárban kifejezett nagysága. Amennyiben a bejelentett tevékenység nem a teljes
erdőrészletet érinti, akkor a bejelentéshez csatolni kell a tervezett tevékenységgel érintett
részterületet ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000 méretarányú másolatát.
Keletkező kötelezettség területe: A tervezett fakitermelés végrehajtásával keletkező
erdőfelújítási kötelezettség két tizedes jegy pontosságú, hektárban kifejezett területe.
Fakitermelés módja: Az erdőrészlet erdőtervének fakitermelési tervében szereplő, tervezett
fakitermelés rövid neve az alábbi felsorolás alapján.













BEFÁP – Befejezett ápolás
EÜ – Egészségügyi fakitermelés
TI – Tisztítás
TKGY – Törzskiválasztó gyérítés
NFGY – Növedékfokozó gyérítés
TRV – Tarvágás
FVB –Felújító vágás bontó vágása
FVV – Felújító vágás végvágása
SZV – Szálalóvágás
SZÁL – Szálalás
KH – Készletgondozó fahasználat
ET – Egyéb termelés

Befejezett ápolás esetén a „Fakitermelés adatai” rész további mezőit és a „Választott
erdősítés” rész mezőit már nem kell kitölteni.
Ebben a mezőben lehet megtenni a közelítés, felkészítés vagy vágástakarítás bejelentését is,
ekkor a mezőbe „FELK” rövid nevet kell beírni. Felkészítés akkor jelenthető be, ha a tőtől
való elválasztást már bejelentették végrehajtottként, de a hozzá kapcsolódó közelítés,
felkészítés vagy vágástakarítás nem történt meg. A fakitermeléshez kapcsolódó közelítést,
felkészítést vagy vágástakarítást nem kell külön felkészítésként bejelenteni, ha az a
fakitermelés végrehajtásának bejelentése előtt elkészült.
Amennyiben egy erdőrészletben a tervezett részterületes fakitermelés mellett a korábban
elvégzett és végrehajtottként bejelentett fadöntésből származó faanyag közelítését,
felkészítését vagy vágástakarítását tervezik, akkor ezt a megfelelő részterület nagyságának és
a „FELK” rövid név megadásával be kell jelenteni. Ebben az esetben az erdőrészlet két külön
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sorban is szerepel a bejelentőn, az egyik sorban a tervezett fakitermelés, a másikban a
tervezett felkészítés megadásával.
Erdőterv szerint: A mezőt „X”-szel kell megjelölni, ha a tervezett fakitermelés az erdőtervben
meghatározott adatok szerint fog megtörténni. Ebben az esetben a kitermelésre tervezett fafajt
és fatérfogatát nem szükséges külön megadni.
Az erdőtervben megadott fafajsoronkénti fatérfogatok az Országos Erdőállomány Adattárban
az éves növedékesítés miatt évről-évre változnak. Ehhez hasonlóan változnak az egyes
fafajokra előírt fakitermelési fatérfogatok is a százalékban kifejezett, változatlan fakitermelési
erélyek mellett.
A tervezett fakitermelés évében az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott
fatérfogatot úgy kell kiszámolni fafajsoronként, hogy az erdőtervben szereplő folyónövedéket
(m³/ha/év) megszorozzuk az erdőtervben szereplő korosbítási év óta eltelt évek számával (év),
majd az eredményt hozzáadjuk az erdőtervben megadott hektáronkénti fatérfogathoz (m³/ha).
Az időközben elvégzett fakitermelések hektáronkénti mennyiségét (m³/ha) természetesen
ebből le kell vonni. A tervezett fakitermelés erdőterv szerinti fatérfogatát fafajsoronként úgy
kapjuk meg, hogy az adott évre növedékesített fafajsori hektáronkénti fatérfogatot (m³/ha)
megszorozzuk a fakitermelés érintett területével (ha) és az erdőterv fakitermelési előírásában
az adott fafajsorra vonatkozó százalékos erélyével.
Tarvágás esetében ez azt jelenti, hogy a fakitermelés az erdőtervi előírás szerinti vagy annál
kisebb területtel, a megfelelő térbeli elhelyezkedéssel, jogszabályban, az erdőtervben vagy
más hatósági határozatban előírt fák visszahagyásával történik meg. Ezen feltételek fennállása
estén akkor is erdőterv szerinti a bejelentés, ha a tervezett fakitermelés fatérfogata eltér az
erdőtervben megadott fatérfogat-adatoktól.
Fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás befejezéseként végrehajtott végvágás (azaz a
felújítás lezárult, ehhez kapcsolódóan további fakitermelés már nem történik a tervezett
végvágással érintett területen) esetén azt jelenti, hogy a fakitermelés az erdőtervi előírás
szerinti vagy annál kisebb (részterületes) érintett területtel, a megfelelő térbeli
elhelyezkedéssel, jogszabályban, az erdőtervben vagy más hatósági határozatban előírt fák
visszahagyásával történik meg és a jogszabályban előírt szükséges újulat jelen van. Ezen
feltételek fennállása estén akkor is erdőterv szerinti a bejelentés, ha a tervezett fakitermelés
fatérfogata eltér az erdőtervben megadott fatérfogat-adatoktól.
Minden más fakitermelés esetében pedig azt jelenti, hogy előreláthatóan minden, az
erdőtervben fakitermeléssel érintett fafaj fakitermelése az erdőtervben előírt növedékesített
fatérfogattal történik meg. Részterületes fakitermelés esetében a fatérfogatot területarányosan
kell érteni.
Állományleírás, becslési jegyzőkönyv: A bejelentés megtehető akkor is, ha a tervezett
fakitermelés előzetes fatérfogat-adatai eltérnek ugyan az erdőtervben szerepeltetett megfelelő
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fatérfogat-adatoktól, de az erdőterv fakitermelési tervének megfelelő eréllyel (erély alatt az
erdőtervben százalékban megadott értéket kell érteni) kerül végrehajtásra.
Nem tehető meg a bejelentés, ha a tervezett fakitermelés erélye eltér az erdőtervben előírt
belenyúlási erélytől. Ilyen esetben kérelmezni kell az erdészeti hatóságnál az erdőterv
módosítását.
Legfeljebb 15 %-os (amennyiben az Országos Erdőállomány Adattár adatai fatermési
táblás becslésen alapulnak, akkor 25 %-os) eltérés esetén az eltérés indokoltságát becslési
jegyzőkönyv beadásával kell alátámasztani.
15%-ot (amennyiben az Országos Erdőállomány Adattár adatai fatermési táblás
becslésen alapulnak, akkor 25 %-ot) meghaladó eltérés esetén állományleíró lap
kitöltésével és beadásával kell az eltérést alátámasztani. Az állományleíráshoz – amennyiben
készült –, mellékelni kell a becslési jegyzőkönyvet is.
Az eltérés alátámasztására csak olyan, az erdőtervezési útmutatóban szereplő becslési
módszer (kivétel az egyéb becslés és a fatermési táblás becslés) fogadható el, amely az
erdőtervi felvételkor alkalmazott becslési módszernél pontosabb, vagy azzal megegyező
módszerű. A kivágandó egyedeket a becslési módszernek megfelelően meg kell jelölni a
fakitermelés bejelentése előtt.
A becslési jegyzőkönyv és az állományleírás valóságtartalmát az erdészeti hatóság
kockázatelemzés alapján ellenőrzi.
Kitermelésre tervezett fafaj és fatérfogata: A tervezett fakitermeléssel érintett fafajokat kell
erdőtervi jellel (rövid név) megadni a kitermelésre tervezett fatérfogattal együtt. A fafajok
erdőtervi jelét az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (továbbiakban:
Vhr.) 1. számú melléklete tartalmazza.
Az erdőterv szerint tervezett fakitermelés bejelentése – külön erre utalás nélkül – magában
foglalja az erdőtervben külön fafajsorral nem említett fafajok (továbbiakban: kisfafajok)
tervezett kitermelését is, kivéve, ha az adott kisfafaj kitermelését az erdőtervhatározat (illetve
az annak részét képező erdőrészlet-lapokon szereplő szöveges hatósági előírás) kifejezetten
tiltja, vagy a kisfafaj kitermelése valamilyen korlátozás alá esik.
Tarvágás, fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás végvágása kivételével a nem intenzíven
terjedő kisfafajok legfeljebb a főfafaj kitermelési erélyéig terjedően termelhetők ki, és a
kisfafajokkal összevont teljes fakitermelés mennyisége nem haladhatja meg az erdőterv
fakitermelési tervében szereplő fatérfogatot. Amennyiben a nem intenzíven terjedő kisfafajok
tervezett százalékban kifejezett kitermelési erélye a főfafaj erdőterv szerinti kitermelési
erélyét meghaladja, akkor a teljes tervezett fakitermelést érintő becslési jegyzőkönyvet kell
benyújtani az erdészeti hatóságnak. A becslési jegyzőkönyv valóságtartalmát az erdészeti
hatóság kockázatelemzés alapján ellenőrzi.
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Minden más fakitermelés esetén a kisfafajok kitermelésének tervezése szakmai szempontok
figyelembe vételével történjen. A végrehajtást az erdészeti hatóság kockázatelemzés alapján
ellenőrzi és szakszerűtlenség megállapítása esetén eljárást indít.
A kisfafajok kitermelése tarvágás jellegű nem lehet, erdőfelújítási kötelezettséget nem
keletkeztethet.
A fentiek alól kivételt jelent, ha az erdőterv szöveges megjegyzése utal egy adott kisfafaj
kitermelésének szükségességére.

6. Választott erdősítés
Ezeket a mezőket csak akkor kell – az erdőterv erdősítési terve alapján – kitölteni, ha a
tervezett fakitermelés elvégzésével erdőfelújítási kötelezettség keletkezik.
Célállomány típusa: A Vhr. 5. számú mellékletében felsorolt, az erdőterv erdősítési tervének
megfelelő, választott erdősítési célállomány típus.
Erdősítés jellege: az erdőterv erdősítési tervének megfelelő erdősítési jelleg. Az alábbi lista
tartalmazza az erdősítési jellegeket és azok rövidítéseit.




TRVF: Erdőfelújítás tarvágás után
FF: Erdőfelújítás FFV után
SZVF: Szálalóvágásos erdőfelújítás

Erdősítés módja: az erdőterv erdősítési tervének megfelelő erdősítési mód. Az alábbi lista
tartalmazza az erdősítési módokat és azok rövidítéseit.







TFMAG: Természetes erdőfelújítás magról
TFSARJ: Természetes erdőfelújítás sarjról
TMMK: Természetes erdőfelújítás mesterséges kiegészítéssel
TSMK: Természetes sarjeredetű erdőfelújítás mesterséges kiegészítéssel
MEST: Mesterséges erdőfelújítás
MESTAL: Mesterséges erdőfelújítás alátelepítéssel

7. Keltezés
A jogosult erdészeti szakszemélyzet és az erdőgazdálkodó aláírásának helyszíne és időpontja.
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8. A jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése
A nyomtatvány ellenjegyzésével a jogosult erdészeti szakszemélyzet igazolja a Vhr. 23. § (7)
bekezdése szerinti feltételek teljesülését, amelyekről a nyomtatvány is tájékoztatást ad.
Amennyiben a szakszemély valótlanul igazolja a leírtakat, úgy a 71/2010. (V. 13.) FVM
rendeletben foglaltak szerint az erdészeti hatóság figyelmezteti vagy törli a névjegyzékből.

9. Az erdőgazdálkodó aláírása
Az erdőgazdálkodó aláírása kötelező.

Pótlap
1. Erdőgazdálkodó kódja
nyilvántartási száma

és

jogosult

erdészeti

szakszemélyzet

A tervezett fakitermelések bejelentésén szereplő adatoknak megfelelően töltendő ki.

2. A jogosult erdészeti szakszemélyzet észrevételei a fakitermelés
bejelentéséhez
A tervezett fakitermelés bejelentésén helyhiány miatt nem szerepeltetett észrevételek,
ajánlások közlése az erdősítési tevékenységekhez (pl. tisztítás során a ritka elegyfafajok –
barkóca berkenye, mezei szil – kímélése, meghagyása).

3. Keltezés
A jogosult erdészeti szakszemélyzet és az erdőgazdálkodó aláírásának helyszíne és időpontja.

4. A jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése
A pótlapot – a tervezett erdősítési tevékenységek bejelentéséhez hasonlóan – a jogosult
erdészeti szakszemélynek ellenjegyeznie kell.
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5. Az erdőgazdálkodó aláírása
Az erdőgazdálkodó aláírása kötelező.
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