Végrehajtott erdősítési tevékenységek bejelentése/ Pótlap
Kitöltési útmutató
1. 20.. évben
A végrehajtott erdősítési tevékenység vonatkozó évét kell megadni.

2. Az erdőgazdálkodó adatai
Erdőgazdálkodó:




erdőgazdálkodó kódja: az Országos Erdőállomány Adattár (továbbiakban: Adattár)
erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő kódja (7 vagy 8 jegyű szám)
neve
elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail)

3. A jogosult erdészeti szakszemélyzet adatai
Jogosult erdészeti szakszemélyzet:




nyilvántartási száma: az Adattárban szereplő nyilvántartási száma (4 jegyű)
neve
elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail)

4. Erdőrészlet adatai
Az erdőrészlet helysége, tagja, részlet jele:
Az erdőrészlet területe

5. Erdősítési tevékenységek adatai
Részterület nagysága: Az erdősítési részterület területe, melyet csak akkor kell kitölteni,
hektárban és 2 tizedes jegy pontossággal, ha az érintett erdősítési részterület nem a teljes
erdőrészletet jelenti. Amennyiben az egész részlet érintett a végrehajtással, akkor üresen
hagyható.
Célállomány típusa: Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (továbbiakban
Vhr.) 5. számú mellékletében felsorolt erdősítési célállomány típusok.
Erdősítés jellege:

o
o
o
o
o
o

TEL: Erdőtelepítés
TRVF: Erdőfelújítás tarvágás után
FF: Erdőfelújítás FFV után
SZVF: Szálalóvágásos erdőfelújítás
ÁK: Állománykiegészítés
FPCS: Felújításpótló csereerdősítés

Erdősítés módja: Az erdőterv szerinti választott erdősítési módok.
o
o
o
o
o
o

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

Erdőtelepítés I. kivitel/ SEE: Erdőtelepítések esetén az első kivitellel érintett terület nagysága,
melyet hektárban és 2 tizedes jegy pontossággal kell megadni. Erdőfelújítások esetében a
sikeres első erdősítés (SEE) területét kell megadni. Figyelemmel arra, hogy SEE
megállapításakor nincs lehetőség részterület kialakítására, a feltételeknek a teljes erdősítési
részterületen teljesülniük kell!
Pótlás: A pótlással érintett erdősítési terület, hektárban és 2 tizedes jegy pontossággal kell
megadni.
Befejezés: A befejezési feltételeknek megfelelő terület. Részterülettel befejezhető az
erdősítési részterület, ha a befejezett és visszamaradó területekre igaz, hogy 2,00 ha-nál
nagyobbak. Hektárban és 2 tizedes jegy pontossággal kell megadni
Tuskózás: Tuskózással érintett terület, hektárban és 2 tizedes jegy pontossággal megadva.
Mélyforgatás: Mélyforgatással érintett terület, hektárban és 2 tizedes jegy pontossággal
megadva.

6. A jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése
A végrehajtott erdősítési tevékenységek bejelentése nyomtatvány ellenjegyzésével a jogosult
erdészeti szakszemélyzet igazolja a nyomtatványon részletezett feltételek meglétét.
Amennyiben valótlanul igazolja a leírtakat, úgy a 71/2010. (V. 13.) FVM rendeletben
foglaltak szerint az erdészeti hatóság törli a névjegyzékből, ill. figyelmezteti.

7. Keltezés

A végrehajtott fahasználati tevékenységek bejelentése az erdőgazdálkodó és a jogosult
erdészeti szakszemélyzet aláírásainak együttes megléte esetén érvényes.

Pótlap
1. Erdőgazdálkodó kódja
nyilvántartási száma

és

jogosult

erdészeti

szakszemélyzet

A végrehajtott fahasználati tevékenységek bejelentése formanyomtatvány szerint.

2. A jogosult erdészeti szakszemélyzet észrevételei az erdősítési
tevékenységek végrehajtásáról
A jogosult erdészeti szakszemélyzet észrevételeket tehet az erdősítési tevékenységekhez
kapcsolódóan (pl. szaporítóanyag származás igazolás száma).

3. Keltezés
A pótlap az erdőgazdálkodó és a jogosult erdészeti szakszemélyzet aláírásainak együttes
megléte esetén érvényes.

