Erdőgazdálkodói javaslatok adatlapja a körzeti erdőtervezés
előzetes javaslatához/pótlap
Kitöltési útmutató
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Általános bevezető:

Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási
szabályairól szóló 433 /2017 (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) Az erdőgazdálkodók az 1. §
(1) bekezdés szerinti tájékoztatásban foglaltak szerint a használatukban álló erdőket érintően
az előzetes erdőterv javaslathoz a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványon vagy a
közzétett elektronikus formában legkésőbb tárgyév április 30-ig észrevételeket, javaslatokat
tehetnek.
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 szolgálja1.
Az adatlapon szereplő oszlopcímek index sorszámai alapján kerülnek felsorolásra a
kapcsolódó leírások.
Erdőrészlet adatai
Az erdőrészlet azonosítói:
2- Helység (névvel kiírva),
3- Tag (1-3 karakterig terjedő szám),
4- Részletjel (1-3 karakterig terjedő betű-szám kombináció);

Erdőgazdálkodói javaslat
5- Javaslat elsődleges rendeltetésre: Az elsődleges rendeltetés
megváltoztatására az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 23/A §-ban foglaltaknak megfelelően lehet javaslatot
tenni. Az erdőrészlet Adattárban nyilvántartott rendeltetései közül lehet választani. Az egyes
erdőrészletek Adattárban nyilvántartott rendeltetéseiről, a NÉBIH honlapjáról elérhető
erdőtérképről is lehet tájékozódni: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/. A hatályos jogszabályok
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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ alapján.

szerint a következő rendeltetések fordulhatnak elő, a rövidnév megadásával kérjük az
elsődlegesnek javasoltat megadni:
Rövidnév Teljes név
Védelmi rendeltetések
TAV
Talajvédelmi
VÍZ
Vízvédelmi erdő
GÁT
Part- vagy töltésvédelmi
TLV
Településvédelmi
TÁJ
Tájképvédelmi
MŰV
Műtárgyvédelmi
TV
Természetvédelmi
ÖRV
Örökségvédelmi
BA
Bányászati
NAT
Natura 2000
Különleges védelmi rendeltetések
ÁRV
Árvízvédelmi
HON
Honvédelmi

HAT

Határrendészeti

FT
SZA
VK
GOM
MVE
TAN
KÍ
GÉN

Gazdasági rendeltetések
Faanyagtermelő
Szaporítóanyag
Szaporítóanyag- termelő
Vadaskert
Földalatti gomba termelő
Mezővédő
Tanerdő
Kísérleti
Erdészeti génrezervátum

PA
VP

Közjóléti rendeltetések
Parkerdő
Vadaspark

6- Javasolt vágásérettségi kor: Amennyiben az Adattárban szereplő
vágásérettségi koron
on változtatni kívánnak, akkor az adott erdőrészlet főfafajának javasolt
vágásérettségi korát kell megadni. Az Evt. 71/A. § (2) bekezdés értelmében aaz állam 100%-os
tulajdonában nem álló faültetvény és kultúerdő természetességi
természetességi alapelvárású erdőrészletek
esetében a vágásérettségi kor csak ajánlásként kerül meghatározásra, ezért ilyen
erdőrészleteknél ezek figyelembevételével érdemes javaslatot tenni.
Fakitermelés
7 és 9- 1 mód – 2 mód: első és második fakitermelési mód. A rövidnév
megadásával azz alábbi fakitermelési módok közül választhatnak a gazdálkodók:
Beírandó
rövidnév

Fakitermelési mód megnevezése

EÜ

Egészségügyi gyérítés

TI

Tisztítás

TKGY

Törzskiválasztó gyérítés

NFGY

Növedékfokozó gyérítés

TRV

Tarvágás

FFB

Fokozatos felújítóvágás bontóvágása

FFV

Fokozatos felújítóvágás végvágása

SZV

Szálalóvágás

KGH

Készletgondozó használat (korábban szálalás)

ET
HGY

Egyéb termelés
Haszonvételi gyérítés (korábban készletgondozó
használat)

2

8 és 10- érintett
rintett terület:
terület Javasolt fakitermelési mód érintett területe. Csak
abban
bban az esetben kell kitölteni és célszerűen térképvázlatot is mellékelni,, amennyiben nem az
erdőrészlet teljes területére javasol fakitermelést a gazdálkodó. A területadatokat lehetőség
szerint két tizedes pontossággal, de mindenképpen hektárban kell megadni. Ha a gazdálkodó a
következő tervidőszakra (tíz évre) két fakitermelési módra teszt javaslatot és az érintett
területük eltérő, akkor értelemszerűen két területet kell beírni az „Érintett terület” oszlop
cellájába. (Lásd a mintapéldányt.)
Erdősítés
Amennyiben a következő tervidőszakban véghasználatra tesz javaslatot a gazdálkodó, akkor
lehetősége van javaslatot tenni az erdősítés módjára és célállományára is.
11- (erdősítés) módja:
módja Az alábbi 6-féle erdősítési mód közül lehet választani:
TFMAG
TFSARJ
TFMMK
TFSMK
MEST

Természetes erdőfelújítás magról
Természetes erdőfelújítás sarjról
Természetes erdőfelújítás mesterséges kiegészítéssel
Természetes sarjeredetű erdőfelújítás mesterséges kiegészítéssel
Mesterséges erdőfelújítás

MESTAL Mesterséges erdőfelújítás alátelepítéssel
12- (erdősítés) célállománya: Az erdősítés célállományára,, 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-típusra
ra lehet javaslatot tenni.
tenni A rövidnév beírásával aaz alább megadott
15 célállomány közül lehet választani.
Erdősítési célállomány
megnevezése

rövid neve

fő-fafaja

B

B

GY-T

KTT, KST

Tölgyesek

T

KTT, KST,
MAT

Cseresek

CS

CS

MOT

MOT, OT

Bükkösök
Gyertyános- tölgyesek

Molyhos tölgyesek

Tájékoztatásul a ffőfafajként
értékelhető elegyfafajok
KST, KTT, CS, GY, HJ, KJ, HSZ,
MK, VK, CSNY, BE, KH, NH, EH, EF,
JF,VF, LF
GY, CS, B, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ,
MSZ, VSZ, MK, MAK, VK, CSNY,
AL, SZG, KH, NH, EH, ME, BE, EF,
LF, VF, DF
CS, B, MOT, OT, GY, HJ, KJ, TJ,
MJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK, MAK, VK,
CSNY, BE, SZG, KH, NH, EH, ME,
FRNY, RNY, FTNY, EF, FF, AL, KT
B, KST, KTT, MOT, OT, MAT, GY,
KJ, MJ, TJ, MK,VK,MJ, MSZ, CSNY,
BE, KT, KH, EH, EF, FF, VF
VK, KTT, CS, MSZ, MK, KT, BE,
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EH, MJ

Hazai egyéb kemény
lombosok*
Akácosok
Idegenhonos kemény
lombosok*

H-EKL

Következő
táblázatban
részletezve

A

A

I-EKL

Következő
táblázatban
részletezve
NNY, NFŰ

Nemes nyárasok és nemes
fűzesek
Hazai nyárasok*

NNY/NFÜ
HNY

Következő
táblázatban
részletezve

Víztűrő egyéb lágylomb*

VT-ELL

Erdeifenyvesek

EF

Következő
táblázatban
részletezve
Következő
táblázatban
részletezve
EF

Feketefenyvesek

FF

FF

EGYF

Következő
táblázatban
részletezve

Hazai egyéb lágylomb*

Egyéb fenyvesek*

H-ELL

GY, HJ, KJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK,
MAK, VK,MJ, CSNY, AL, KT, BE,
KH, NH, EH, FRNY, FTNY, FFU,
TFU, ME, KH, NH, EH, EF, FF, LF
(Valamennyi őshonos fafaj értékelhető
főfafajként.)
KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ,HSZ,
MK, MAK, CSNY, FRNY, KH, NH,
EH, TMO, MSZ, VSZ, TUSZ, MJ,
A, (Valamennyi őshonos fafaj
értékelhető főfafajként.)
KST, CS, KJ, MJ, TJ, MSZ, MJ,
VSZ, MK, MAK, AL, KT, FFU, TFU,
ME, FTNY , RNY, ZSM, A, NNY,
KBO, EF, FF
KST, HJ, VSZ, MK, MAK, AL, LF,
NNY, FRNY, FTNY, NFU, FFU, TFU,
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ,
MJ, TJ, HSZ, MSZ, MK, AL, CSNY,
KT, SZG, FRNY, BE, EF, FF, LF
KST, KTT, MOT, CS, B, GY, HJ, KJ,
MJ, MSZ, MK, VK, CSNY, AL, KT,
BE, SZG, FRNY, KH, NH, EH, FF, LF,
VF, DF, KBO
KTT, KST, MOT, CS, KJ, MJ, MSZ,
MK, VK, KT, BE, FRNY, EH, EF
KST, KTT, B, GY, HJ, KJ, HSZ,
VSZ, MK, CSNY, KH, NH, EH, EF,
VF, AC,

*

Egyes célállománytípus-csoportban
csoportban feltüntetett főfafaj erdősítési fafajcsoportot takar,
melyek közül az alábbi fafajok értelmezhetők főfafajként:
Fafajcsoport
H-EKL

I-EKL
HNY
VT-ELL
H-ELL
EGYF

Főfafaj
GY, HJ, KJ, MJ, MK, MAK, MSZ, VSZ, VK, B, KST, KTT, MAT,
MOT, OT, CS, (MAK és VK csak a természetes elterjedési területén
belül alkalmazható)
VT, FD, ha a véghasznált faállomány AK, KD vagy NYO főfafajú
volt: AK, KD, NYO
FRNY (beleértve SZNY is), FTNY, RNY
FÜ, MÉ
KH, NH, MÉ, NYI, illetve a többi kategória főfafajaként nem említett
lágy lombos fafajok
LF, DF, JF

Csak egyféle erdősítési célállomány javasolható, mivel
m
a Vhr.. 32. § (5) bekezdés értelmében
természetes, természetszerű, származék és átmenti természetességi állapotú erdő esetében az
erdészeti hatóságnak erdőgazdálkodói javaslat esetében további lehetőségként az erdőfelújítás
célállományaként – az erdő rendeltetéseivel és az erdőgazdálkodással szemben fennálló
közérdekű elvárásokkal összhangban – a termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulás
kialakítását célzó célállományt kell meghatároznia.
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Kultúrerdő és faültetvény természetességi állapotú faanyagtermelő elsődleges rendeltetésű
erdő esetében az erdőfelújítás célállományát a kötelező erdőszerkezet-átalakítás
erdőszerkezet átalakítás kivételével
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csak javaslatként kell meghatározni , ezért ilyen erdőrészleteknél ezek figyelembevéte
figyelembevételével
érdemes javaslatot tenni.
13- Egyéb engedély:
engedély a körzeti erdőtervezési eljárással több eljárás is
egyesíthető , ezért a következő változtatási igényeket is kérjük jelezni ebben az oszlopban. A
Az
4
adott erdőrészlet felnyíló erdőnek
erdő
(FE) minősíthető, vagy terméketlen terület (TN) egyéb
részletté, vagy az adott erdőrészletre talajvédelmi (TAV) rendeltetés megállapításá
megállapítására is lehet
javaslatot tenni. Amennyiben ezeket az adott erdőrészlet részterületére javasolja a
gazdálkodó, akkor kérünk térképvázlatot is csatolni és azon jelölni az adott tartalmat.
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14- Részlet alakzat:
alakzat Ebben az oszlopban lehet jelezni, ha az erdőrészletek
térbeli rendjére vonatkozóan kívánunk javaslatot tenni. Amennyiben a javaslat az erdőrészlet
megosztására irányul,, akkor ezt a MEG rövidnévvel, ha a határának megváltoztatására
vonatkozik a HATÁ rövidnévvel kell jelezni. Minden részlet alakzatot érintő jjavaslathoz a
változást ábrázoló térképvázlatot
vázlatot is kérünk csatolni,, hogy az erdészeti hatóság érdemben
figyelembe tudja venni a javaslatot.
javas
15- Vázrajz: Amennyiben az adott részletre vonatkozóan vázrajzot csatol vagy
a térképmellékelten információt ad meg,
meg itt egy „X” beírásával kell jelölni
jelölni. Értelemszerűen,
ha nincs részterületre vonatkozó és térképi alakzatot érintő javaslat vagy a javaslat
benyújtásához nem csatol vázrajzot,
vázr
akkor a cellát üresen kell hagyni. Vázrajzként minden az
erdőrészletet megfelelő méretarányban ábrázoló kivágatot, térképet elfogadunk, csak
egyértelműen jelölésre kerüljön a kért javaslat (részterület, határkiigazítás,
határkiigazítás, megosztás, stb.).
16- Megjegyzés:
egjegyzés: Amennyiben igény van, rá ebben a mezőben lehet
megfogalmazni a megjegyzéseket,
megjegyzéseket törekedjünk a tömörségre.
Pótlap
A pótlap lehetővé teszi, hogy a számos erdőrészlettel rendelkező gazdálkodók is meg tudják
adni javaslatukat az erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdése alatt. A pótlapon az
erdőgazdálkodó kódját, valamint a nevét kell feltüntetni és a felhasznált
felhasznált pótlapok darabszámát
a mellékelt példányszám (db) nevű mezőben kell megadni.
Készítette: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
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A 61/2017. (XII. 21) FM rend. 32. § (6) bekezdés alapján.
433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdés alapján.
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TN-tt részletes termőhelyfeltárási szakvélemény benyújtásával alátámasztva érdemes javasolni ((36/2010-es
FVM – termőhelyes – rendelet módosítása
módosít
hamarosan).
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