Végrehajtott fakitermelések bejelentése
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Erdőtervvel illetve tervbejelentéssel való összhang vizsgálata

A fakitermelés végrehajtása az erdőtervvel összhangban lévőnek minősül, ha a fakitermelés:
1. az erdőrészlet területén (és a tervbejelentésben szereplő érintett területén), vagy annak
részterületén történt, és
2. az erdőterv fakitermelési tervében szereplő fafajokat érintett, és
3. amennyiben az erdőtervben önálló fafajsorral nem szereplő fafaj (továbbiakban
kisfafaj) kitermelésére került sor, akkor
a) a kisfafaj kitermelését az erdőterv nem tiltja, és
b) a kisfafaj a főfafaj erélyét meghaladó eréllyel került kitermelésre, de
tervbejelentéskor fatérfogat-becslési jegyzőkönyv benyújtásra került, és
4. mértéke (6. pont kivételével) a terület függvényében az erdőtervi kitermelhető
fatérfogatot legfeljebb 15%-kal (ha az erdőterv fatermési táblás fatérfogat
meghatározással készült 25%-kal) haladta meg, vagy
5. mértéke (6. pont kivételével) a terület függvényében 15%-nál (ha az erdőterv
fatermési táblás fatérfogat meghatározással készült 25%-kal) nagyobb mértékben
haladta meg az erdőtervi kitermelhető fatérfogatot, de a visszamaradó állományról
állományleírás kerül benyújtásra (kivéve a 2016. évi TI és TKGY
fakitermeléseket), ami alátámasztja, hogy az erdőtervben szereplő erélyt nem lépték
túl.
6. módja tarvágás, vagy fokozatos felújítóvágás végvágása illetve szálalóvágás
végvágása volt, akkor a kitermelt fatérfogat mellékletek nélkül meghaladhatja az
erdőtervi adatokat, és az 1. pont teljesülése mellett az erdőtervben vagy más hatósági
határozatban előírt fák visszahagyása megtörtént.
Állományleírásra csak 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.
Az állományleírás valóságtartalmát az erdészeti hatóság kockázatelemzés alapján ellenőrzi.

Az erdőtervezés során használt fatérfogat meghatározási módot az erdőterv határozat
mellékletét képező erdőrészlet leíró lap „Állományleírás” táblázatának „Felvétel módja”
oszlopa tartalmazza. A fatermési táblás fatérfogat meghatározási mód rövidítése: FT

II.

Nyomtatványválasztó

A végrehajtott fakitermelések bejelentésére két különböző formanyomtatvány szolgál
aszerint, hogy a fakitermelés végrehajtása milyen viszonyban áll a korábbi tervbejelentéssel.
Mind a két féle végrehajtás bejelentőt a fakitermelések során ténylegesen kitermelt
fatérfogat adatokkal kell benyújtani az erdészeti hatóság számára.
Az alábbi alfejezetek azt részletezik, hogy mely esetekben melyik nyomtatványon kell
benyújtani a végrehajtás bejelentéseket az erdészeti hatóságnak. 2017. januárjában a korábban
érvényben lévő nyomtatványokon is be lehet még jelenteni az erdészeti hatóság számára a
fakitermelések végrehajtását.
1. Végrehajtott fakitermelési munkák listás bejelentése
„Végrehajtott fakitermelési munkák listás bejelentése” nyomtatványon kell a végrehajtás
bejelentést a hatóság számára megtenni, ha:
1. a fakitermelés teljesen a tervbejelentés tartalma szerint került végrehajtásra
 fakitermelés tervezett területét (Amennyiben részterületes fakitermelés lett
tervezve és a tervezettnek megfelelően végrehajtva, akkor az ezen a módon
lejelenthető, de a térképi mellékletet csatolni kell!),
 fafaját (Csak a tervbejelentésben szereplő fafajok kerültek kitermelésre.),
 a fakitermelés egyes fafajokra vonatkozó mennyiségét (A kitermelésre került
fafajok fatérfogata egyezik a tervbejelentésben szereplővel.),
 befejezését (A fakitermelésben a felkészítés és közelítés is elvégzésre került)
tekintve,
2. a fakitermelés nem került végrehajtásra és teljes egészében elmaradt.
A nyomtatvánnyal egy erdőgazdálkodó több fakitermeléssel érintett (vagy elmaradt)
erdőrészletére is lehet végrehajtás bejelentést tenni.
2. Végrehajtott fakitermelés bejelentése
Ha a fakitermelés végrehajtása az alábbiak tekintetben eltért a tervbejelentéstől, úgy a
„Végrehajtott fakitermelés bejelentése” nyomtatványon kell a végrehajtást a hatóság
számára bejelenteni. Az eltérés bármelyik alábbi eset miatt adódhat:
 tervbejelentőhöz képest részterületen került végrehajtásra a fakitermelés, vagy
 kisebb mennyiséggel került végrehajtásra a fakitermelés, vagy
 az erdőtervi erélynek (erdőtervben szereplő fafajsorra vonatkozó erély, a továbbiakban
erély alatt mindig a fafajsorra vonatkozó erély értendő) megfelelően került
végrehajtásra a fakitermelés, de nem a bejelentett mennyiség került kitermelésre, vagy
 a tervbejelentésben nem szereplő fafaj kitermelése, vagy
 jogszerűtlen fakitermelés történt az erdőrészletben, vagy






a fakitermelés áthúzódik a következő évre (döntés nem a teljes területen valósult meg),
vagy
a fakitermelés döntése végrehajtásra került, de a felkészítés, közelítés áthúzódik a
következő évre, vagy
tuskó kitermeléséből származó faanyag is értékesítésre kerül, vagy
cserjeszint kitermeléséből származó faanyag is értékesítésre kerül.

Egy „Végrehajtott fakitermelési munkák bejelentése” nyomtatvánnyal csak egy fakitermelést
lehet bejelenteni. Ezen a nyomtatványon azért kell megadni fafajonként az elvégzett
fakitermelés bruttó fatérfogatadatát is, mert az eltér a tervbejelentőben megadott
fatérfogatadatoktól. Ha a jogosult erdészeti szakszemély nem javítaná a leadott bruttó
fatérfogatadatokat, akkor az erdészeti hatóságot megtévesztené, mert a tervbejelentőben
szereplő ismerten hibás adat tudatában hagyná, mellyel megszegi az ellenjegyzés szabályait és
ezáltal a 71/2010. (V.13.) FVM rendelet 8.§ (4) bekezdés d) pontját. Az így bejelentett
adatokat az erdészeti hatóság már helyesen fel tudja használni az Adattár aktualizálásához is.
Az erdőtervben nem szereplő fafajok, illetve az egyértelműen nem beazonosítható (több
fafajsor) fafajok kitermelése esetén a fafajok megadása mellett az utalószámot is meg kell
adni, ami azt jelzi, hogy az erdőtervben melyik fafaj fatérfogat-adatába számít bele az adott
fafaj. Az erdőgazdálkodónak ezen a nyomtatványon lehetősége van arra is, hogy jelezze a
hatóság számára, ha részterületen történt végrehajtás, és áthúzódó a fakitermelésre (döntésre),
vagy áthúzódó a felkészítésre kerül sor. Ez a nyomtatvány szintén lehetőséget ad a
választékcsoportokon belüli részletezésre is, azonban ezek megadása nem kötelező adat. A
választékcsoportok összesítője (szürke rovatok) és bruttó fatérfogatadatok fafajonkénti
megadása kötelező.

III.

Végrehajtott fakitermelési munkák listás bejelentése

(20… évben tervbejelentés szerint végrehajtott fakitermelések bejelentése)
1. 20.. évben
A fakitermelés vonatkozó évét kell megadni, amelyikben a fakitermelés végrehajtásra került
vagy elmaradt.
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 megadása nem kötelező, a kapcsolattartást
szolgálja)

Az adatokat hiánytalanul ki kell tölteni

3. A jogosult erdészeti szakszemélyzet adatai
Jogosult erdészeti szakszemélyzet:




nyilvántartási száma: az Adattárban szereplő nyilvántartási száma (4 jegyű)
neve
elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail megadása nem kötelező, a kapcsolattartást
szolgálja)

Az adatokat hiánytalanul ki kell tölteni.
4. Táblázat adatai
Helység, tag, részlet jele: Az erdőrészlet azonosítója.
Részlet ter.: Az erdőrészlet teljes területe. Hektárban és 2 tizedes jegy pontossággal kell
megadni.
Fakitermelés módja: A végrehajtott fakitermelés módjának rövidneve. Értékkészlete:







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

Elmaradt: Amennyiben a fakitermelés tárgyévben nem került megkezdésre, akkor ezt a tényt
ebben a rovatba írt „X” jellel lehet a hatóság számára bejelenteni. Értelem szerűen ilyen
esetben a táblázatban a mögötte elhelyezkedő rovatok már nem tartalmazhatnak adatot.
Kötelezettség területe: A fakitermelés (fadöntés) következtében keletkező erdőfelújítási
kötelezettség területe. Hektárban és 2 tizedes jegy pontossággal kell megadni.

Erdősítés célállománya, módja jellege: Az erdőtervben szereplő választott erdőfelújítás
paraméterei.


Erdősítés célállománya: Az erdőtervben meghatározott célállomány 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 melléklete szerint.



Erdősítés módja: Az erdőterv szerinti választott erdősítési módok.
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



Erdősítés jellege: Az erdőterv szerinti választott erdősítési jelleg.
TRVF: Erdőfelújítás tarvágás után
FF: Erdőfelújítás FFV után
SZVF: Szálalóvágásos erdőfelújítás

Választékcsoportok: Hengeres fa, Sarangolt és egyéb választék esetében a felkészített
NETTÓ fatérfogat adatokat kell megadni. Apríték esetében a mennyiség megadása történhet
m3-ben, atrotonnában (at) ill. tonnában (t). Utóbbi két mértékegység esetén a mértékegység
rövidítését is fel kell tüntetni a mennyiség mellett.
Műveleti lap sorszáma: A fakitermeléshez kapcsolódó műveleti lap(ok) sorszáma(i),
helyhiány esetén a pótlapon lehet folytatni a felsorolást.
Szakszerű: A szakszerűség igazolásával minősíti a jogosult erdészeti szakszemélyzet a
végrehajtott fakitermelést. Amennyiben szakszerűtlennek ítéli meg a végrehajtást, azt a
pótlapon részletezi.
5. A jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése
A végrehajtott fahasználati 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.
6. Keltezés
A végrehajtott fahasználati tevékenységek bejelentése az erdőgazdálkodó és a jogosult
erdészeti szakszemélyzet aláírásainak együttes megléte esetén érvényes.

IV.

Végrehajtott fakitermelési munkák bejelentése

1. 20.. évben
A fakitermelés vonatkozó évét kell megadni, amelyikben a fakitermelés végrehajtásra
került vagy melyről áthúzódik következő évre.
2. Műveleti lap sorszáma
A fakitermeléshez kapcsolódó műveleti lap sorszáma, mely több is lehet. Helyhiány esetén
pótlapon lehet folytatni a felsorolást.
3. 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 megadása nem kötelező, a kapcsolattartást
szolgálja)

Az adatokat hiánytalanul ki kell tölteni
4. A jogosult erdészeti szakszemélyzet adatai
Jogosult erdészeti szakszemélyzet:




nyilvántartási száma: az Adattárban szereplő nyilvántartási száma (4 jegyű)
neve
elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail megadása nem kötelező, a kapcsolattartást
szolgálja)

Az adatokat hiánytalanul ki kell tölteni.
5. Fahasználat adatai
Helység, tag, részlet jele: Az erdőrészlet azonosítója.
Részlet ter.: Az erdőrészlet teljes területe. Hektárban és 2 tizedes jegy pontossággal kell
megadni.
Érintett ter.: A fakitermeléssel (fadöntéssel) érintett, lehatárolható terület. Hektárban és 2
tizedes jegy pontossággal kell megadni.

Áthúzódó:
Nem [N]: Tárgyévben teljes egészében végrehajtásra került a tervezett fakitermelés.
Döntés és felkészítés [D]: Amennyiben tárgyévben nem került végrehajtásra a teljes
tervbejelentésben szereplő fakitermelés (fadöntés), ebben a rovatban lehet jelezni az erdészeti
hatóság számára, hogy a tárgyévet követő évre áthúzódik a fakitermelés (fadöntés) egy része.
A bejelentéshez csatolni kell a részterületen megvalósult fakitermelés térképi mellékletét.
Felkészítés, közelítés [F]: Ha a tervezett fakitermelés döntése a teljes területen megvalósult,
de a kitermelt faanyag felkészítése, illetve kiközelítése részben áthúzódik a tárgyévet követő
évre.
Fakitermelés módja: A végrehajtott fakitermelés módjának rövidneve. Értékkészlete:








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
FELK – Felkészítés

Felkészítés esetén az ”Érintett terület” mértéke azt mutatja, hogy a tárgyévet megelőző évről
mekkora területen húzódott át a felkészítés. Ilyen esetben a kötelezettség területét és az
erdősítési előírást nem kell megadni, mert az erdőfelújítási kötelezettséget a fakitermelés
(döntés)keletkeztette (amennyiben véghasználat került végrehajtásra). Mivel a tárgyévet
megelőző évben már lejelentésre került a fakitermelés bruttó mennyisége, ezért felkészítés
esetén csak a felkészítés során keletkező nettó választékok mennyiségét kell megadni a
táblázatban. (Lásd a Végrehajtott_Fakitermelés_bejelentése_minta2 példában.)
Kötelezettség területe: A fakitermelés (fadöntés) következtében keletkező erdőfelújítási
kötelezettség területe. Hektárban és 2 tizedes jegy pontossággal kell megadni.
Erdősítés célállománya, módja jellege: Az erdőtervben szereplő választott erdőfelújítás
paraméterei.




Erdősítés célállománya: Az erdőtervben meghatározott célállomány 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 melléklete szerint.
Erdősítés módja: Az erdőterv szerinti választott erdősítési módok.

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


Erdősítés jellege: Az erdőterv szerinti választott erdősítési jelleg.
TRVF: Erdőfelújítás tarvágás után
FF: Erdőfelújítás FFV után
SZVF: Szálalóvágásos erdőfelújítás

6. Fafaj, választék
Fafaj/utalószám: 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 szerint. Amennyiben a cserjeszint kitermeléséből, vagy a
tuskózásból származik olyan faanyag, ami értékesítésre kerül, akkor ennek nettó fatérfogat
adatait fel kell tüntetni az erdei fafajok mellet egy-egy külön oszlopban. Azonban ezeknél az
oszlopoknál nem kell felbruttósítani a nettó értékeket (és az utalószámokat sem kell megadni),
mert az Adattár aktualizálása során nincs szükség a bruttó értékre, hiszen az erdőterv nem
tartalmazza ezen adatokat. (Felbruttósítás alatt azt számítást értjük, mikor a készletezett nettó
fatérfogat adatokból következtetünk arra, hogy a kitermelés során mennyi bruttóból képződött
ez a mennyiség.)
Az utalószám megadásával tudja jelezni az erdőgazdálkodó a hatóság számára, hogy az adott
fafaj fatérfogata az erdőterv melyik sorszámú fafajának fakészletének terhére került
kitermelésre. Ennek feltöltése azon erdőrészletek vonatkozásában szükséges, mikor egy adott
fafajból több sort is tartalmaz a fakitermelési terv (ilyenkor külön oszlopban kell feltölteni
őket, hogy a bruttó adataik kezelhetőek legyenek), illetve olyan fafajból történt a fakitermelés,
melyet önálló fafajsorként nem tartalmaz az erdőterv. Az erdészeti hatóság ilyen esetekben az
utalószámmal megadott erdőtervi fafaj fakészletét fogja csökkenteni.

Választék: A választékszerkezetet fafajonként, választékonként és választékcsoportok
összesítése szerinti a felkészített NETTÓ fatérfogat adatok alapján kell megadni. A

kisötétített mezők kitöltése kötelező! Apríték esetében a mennyiség megadása történhet m3ben, atrotonnában (at) ill. tonnában (t). Utóbbi két mértékegység esetén a mértékegység
rövidítését is be kell írni a mennyiség mellé.
Összes NETTÓ sorba a felbruttósítás megkönnyítése érdekében a NETTÓ választékcsoportok
adatait lehet összesíteni. Amennyiben aprítéktermelés is történt, akkor az összesítés során
figyelni kell az apríték mennyiségének mértékegységére. Számszakilag összesíteni csak
azután lehet az apríték mennyiségét, miután tömör m3-re megtörtént az átváltása.
A BRUTTÓ mezőben a fakitermelés során kitermelt (ledöntött) bruttó m3-t kell megadni
fafajonkénti bontásban a felkészítés, közelítés állapotától függetlenül, azért, hogy az
erdészeti hatóság az Adattárat aktualizálni tudja, és ne fordulhasson elő, hogy a már ledöntött,
de még fel nem készített faanyag után is növedékesítést végezzen.

7. A jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése
A végrehajtott fahasználati tevékenységek bejelentése nyomtatvány ellenjegyzésével a
jogosult erdészeti szakszemélyzet igazolja a nyomtatványon részletezett feltételek meglétét.
Szakszerűség igazolásával minősíti a jogosult erdészeti szakszemélyzet a végrehajtott
fakitermelést. Szakszerű a fakitermelés, ha a visszamaradó állomány képe összhangban van az
erdőtervi előírás végrehajtásával. Amennyiben szakszerűtlennek ítéli meg a végrehajtást, azt a
pótlapon részletezi.
Amennyiben valótlanul igazolja a leírtakat, úgy a 71/2010. (V. 13.) FVM rendeletben
foglaltak szerint az erdészeti hatóság törli a névjegyzékből, ill. figyelmezteti.

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

V.

Pótlap

1. Erdőgazdálkodó kódja és jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartási száma
A végrehajtott fahasználati tevékenységek bejelentése formanyomtatvány szerint.
2. A jogosult erdészeti szakszemélyzet észrevételei a fakitermelés végrehajtásáról

A jogosult erdészeti szakszemélyzet észrevételeket tehet a fakitermeléshez kapcsolódóan, ill.
utasításokat, tájékoztatást adhat a még végrehajtásra nem került munkaműveletekkel (pl.
vágástakarítás, utak helyreállítása) kapcsolatban. Áthúzódó fakitermelések folytatása esetén a
tárgyévet megelőző fakitermelés műveleti lapjának a sorszámát is itt lehet feltüntetni.
3. Keltezés
A pótlap az erdőgazdálkodó és a jogosult erdészeti szakszemélyzet aláírásainak együttes
megléte esetén érvényes.

