Tervezett erdősítési tevékenységek bejelentése/ Pótlap
Kitöltési útmutató
1. 20.. évben
Az erdősítési tevékenység 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: Természetes személy esetén a személyazonosításra alkalmas okmányon szereplő név,
jogi személy esetén a cégbíróságon bejegyzett név.
Elérhetősége: levelezési cím, telefonszám, e-mail. Ezen adatok megadása nem kötelező,
megadása a személyes kapcsolattartást szolgálja.

3. A jogosult erdészeti szakszemélyzet adatai
Nyilvántartási kódja: 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.

5. Erdősítési tevékenység adatai

Erdősítési részterület sorszáma: erdősítési részterületek a részterülettel (nem az erdőrészlet
teljes területén) elvégzett fakitermelések vagy részterületes befejezések következtében
alakulhatnak ki. Az adott erdősítési részterület sorszáma.
Részterület nagysága: erdősítési részterületek a részterülettel (nem az erdőrészlet teljes
területén) elvégzett fakitermelések vagy részterületes befejezések következtében alakulhatnak
ki. A mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az érintett erdősítési részterület nem egyezik meg az
erdőrészletet teljes területével. Egy erdőrészleten belül az erdősítési részterületek két tizedes
jegy pontosságú, hektárban kifejezett együttes területnagysága nem haladhatja meg az
erdőrészlet területének nagyságát.
Célállomány típusa: Az erdőrészlet erdőtervének erdősítési tervében szereplő, az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról
szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban Vhr.) 8. számú mellékletének megfelelő
erdősítési célállomány-típus. Amennyiben az erdőterv erdősítési tervében két erdősítési
célállomány szerepel, akkor ezek közül a megvalósításra tervezettet kell beírni.
Erdősítés jellege: Az erdőterv erdősítési tervének megfelelő erdősítési jelleg. Az alábbi lista
tartalmazza az erdősítési jellegeket és azok rövidítését.
o TEL: Erdőtelepítés
o TRVF: Erdőfelújítás tarvágás után
o FF: Erdőfelújítás FFV után
o SZVF: Szálalóvágásos erdőfelújítás
o ÁK: Állománykiegészítés
o FPCS: Felújításpótló csereerdősítés
Fokozatos felújítóvágás természetes felújítása és szálalóvágás természetes felújítása esetén
nem kell bejelenteni az erdősítés megkezdését!
Erdősítés módja: Az erdőterv erdősítési tervének megfelelő erdősítési mód. Az alábbi lista
tartalmazza az erdősítési módokat és azok rövidítését.
o TFMAG: Természetes erdőfelújítás magról
o TFSARJ: Természetes erdőfelújítás sarjról
o TMMK: Természetes erdőfelújítás mesterséges kiegészítéssel
o TSMK: Természetes sarjeredetű erdőfelújítás mesterséges kiegészítéssel
o MEST: Mesterséges erdőfelújítás
o MESTAL: Mesterséges erdőfelújítás alátelepítéssel
Erdőtelepítés első kivitele: Az erdősítés első évi munkáihoz a talaj-előkészítéstől a
csemeteültetés, magvetés vagy dugványozás befejezéséig, két tizedesjegy pontosságú,

hektárban kifejezett nagysága, amely nem haladhatja meg az adott erdősítési részterület
nagyságát.
Erdősítés megkezdése: Az erdőfelújítás megkezdésének minősül, ha az erdőgazdálkodó az
erdősítést az erdőtervben foglaltakkal, valamint az erdőgazdálkodás közérdekű
korlátozásaival összhangban, szakszerűen végrehajtja, és az újulat ápolásáról megfelelően
gondoskodik. Két tizedes jegy pontosságú, hektárban kifejezett területnagyság, amely nem
haladhatja meg az adott erdősítési részterület nagyságát
Pótlás: Az első kivitel/erdősítés megkezdése elvégzése után keletkezett üres területeken
végzett magvetés, csemeteültetés vagy dugványozás két tizedes jegy pontosságú, hektárban
kifejezett területnagysága, amely nem haladhatja meg az adott erdősítési részterület
nagyságát.

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

7. A jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése
A nyomtatvány ellenjegyzésével a jogosult erdészeti szakszemélyzet igazolja a Vhr. 28. § (6)
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.

8. Az erdőgazdálkodó aláírása
Az erdőgazdálkodó aláírása kötelező.
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A tervezett erdősítési tevékenységek bejelentésén szereplő adatoknak megfelelően töltendő ki.

2. A jogosult erdészeti szakszemélyzet észrevételei az erdősítési
tevékenységek végrehajtásáról
A tervezett erdősítési tevékenységek bejelentésén helyhiány miatt nem szerepeltetett
észrevételek, ajánlások közlése az erdősítési tevékenységekhez (pl. elegyíteni kívánt fafajok
felsorolása, ültetési helye).

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.

5. Az erdőgazdálkodó aláírása
Az erdőgazdálkodó aláírása kötelező.

