Hatályos: 2018. május 22.

Végrehajtott fakitermelések listás bejelentése
Kitöltési útmutató

Főlap
1. 20.. évben
A fakitermelés vonatkozó évét kell megadni, amelyikben a fakitermelés végrehajtásra került
vagy amelyikből áthúzódik következő évre.
2. Csatolt listalapok száma
A főlaphoz csatolt listalapok száma.
3. Az erdőgazdálkodó adatai
Erdőgazdálkodó:
 erdőgazdálkodó kódja: az erdőgazdálkodói nyilvántartásban szereplő kód (7 vagy 8
jegyű szám)
 erdőgazdálkodó neve: természetes személy esetén a személyazonosításra alkalmas
okmányban, jogi személy esetén pedig a cégjegyzékben szereplő név. Igénybevétel
esetén az igénybevevő is jogosult a bejelentést megtenni. Ilyen esetben az
erdőgazdálkodó adatai helyett a saját adatait kell megadnia az erdőgazdálkodói kód
kivételével.
 elérhetősége (cím, a kapcsolattartást szolgáló telefonszám és e-mail cím megadása
nem kötelező)
4. A jogosult erdészeti szakszemélyzet adatai
Jogosult erdészeti szakszemélyzet:
 nyilvántartási száma: az erdészeti szakirányítói névjegyzékben szereplő nyilvántartási
kód (4 jegyű)
 neve: személyazonosításra alkalmas okmányban szereplő név
 elérhetősége (cím, a kapcsolattartást szolgáló telefonszám és e-mail cím megadása
nem kötelező)
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5. Jelkulcs és kitöltési segédlet
A jelmagyarázat és segédlet részletezi a nyomtatvány kitöltéséhez szükséges információkat.
6. A jogosult erdészeti szakszemélyzet fakitermelés végrehajtására vonatkozó
utasításai, tájékoztatása
A jogosult erdészeti szakszemélyzet itt adhat tájékoztatást a turistajelzéssel ellátott fa
kivágásáról és amennyiben szakszerűtlen volt a fakitermelést, úgy azt részletezheti, továbbá
utasításokat, tájékoztatást adhat a még végrehajtásra nem került munkaműveletekkel (pl.
vágástakarítás, utak helyreállítása) kapcsolatban.
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 a Vhr. 29. § (10) bekezdése értelmében.
Szakszerű a fakitermelés, ha az erdő megfelel az erdészeti hatóság jogerős határozatában
foglaltaknak, továbbá ha az intenzíven terjedő idegenhonos fafajok kivágása a természetességi
alapelvárásnak megfelelő szükséges mértékig megtörtént, a záródás nem csökkent az elvárt
mérték alá, az erdő egészségi állapota nem romlott az erdőgazdálkodási tevékenység
végrehajtása következtében a visszamaradó állomány képe összhangban van az erdőtervi
előírás végrehajtásával a rendelet 29. § (11) bekezdésében foglaltak szerint.
Amennyiben a végrehajtott fakitermelések ellenőrzése során a hatóság észleli, hogy az
erdőnevelés során az erdő szerkezete romlik, vagy a visszamaradó faállomány károsodott,
akkor az Evt. 109. § alapján eljárást indít.
Abban az esetben, ha a jogosult erdészeti szakszemélyzet 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.
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Listalap
1. Fahasználat adatai
Helység, Tag, Részlet j.(részlet jele): Az érintett erdőrészletre vagy erdőgazdálkodási
tevékenységet közvetlenül szolgáló területre vonatkozóan az Országos Erdőállomány
Adattárban szereplő erdőgazdálkodási egység azonosító adatai.
Fakitermelés módja: A végrehajtott fakitermelés módjának rövidneve.
A jogszabályban megfogalmazott fakitermelési módokat kell használni, akkor is, ha a
korábban kiadott erdőtervben még a régi elnevezés szerepel, melyek az alábbiak:














EÜ – Egészségügyi fakitermelés
TI – Tisztítás
TKGY – Törzskiválasztó gyérítés
NFGY – Növedékfokozó gyérítés
HGY – Haszonvételi gyérítés (a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban: Vhr.)
hatályba lépése, azaz 2017. december 29. előtt készletgondozó használat)
TRV – Tarvágás
FVB –Felújító vágás bontó vágása
FVV – Felújító vágás végvágása
SZV – Szálalóvágás
KGH – Készletgondozó használat (a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet hatályba lépése,
azaz 2017. december 29. előtt szálalás) (a KH rövidítést már nem használjuk, mivel
az Evt. módosítás előtti készletgondozó használatot jelentette)
ET – Egyéb termelés
FELK – Felkészítés: Felkészítés akkor jelenthető be, ha a tőtől való elválasztást már
bejelentették végrehajtottként, de a hozzá kapcsolódó felkészítés nem történt meg. A
fakitermeléshez kapcsolódó felkészítést nem kell külön felkészítésként bejelenteni, ha
az a fakitermelés végrehajtásának bejelentése előtt elkészült. Itt kell szerepeltetni a
vágástakarítást is.

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
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esetén csak a felkészítés során keletkező nettó választékok mennyiségét kell megadni a
táblázatban.
A fakitermelés módját nem kell megadni, ha az alábbi haszonvételi módok, illetve ezek
valamilyen kombinációja történt. Korábbi faanyag felkészítése alatt csak az olyan faanyag
darabolását/választékolását lehet érteni, melyet nem kell tőtől elválasztani. A vágástakarítást
abban az esetben kell jelenti, amikor egy fakitermelésről már végrehajtás bejelentést tettek (és
nem áthúzódó) az erdészeti hatóság felé, és ezt követően az érintett területről újabb
fakitermelés nélkül az ottmaradt faanyagot összegyűjtik.
A jogszabály alapján az alábbi haszonvételi módok bejelentése szükséges, amennyiben a
haszonvétel során forgalomba hozatal céljából erdei faválaszték termelése történik:






VÁT - Erdőfelújítás érdekében végzett vágástakarítás
ÁP - Erdősítés érdekében végzett ápolás
BEFÁP - Befejezett ápolás során végzett ápolóvágás
FFK - Korábbi fakitermelés faanyagának felkészítése
FGÁ - fekvő fa és gally gyűjtése, elhalt, száraz ág nyesése, törzsnyesés (jellemzően, de
nem kizárólag egyes kidőlt fák feldolgozását jelenti)
 CSK - cserje kitermelése
 TK - tuskó termelése

Erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló terület fátlan állapotban tartására
kiállított végrehajtott fakitermelések bejelentése nyomtatványon az Adattári azonosítójának
megadása mellett az egyéb termelés (ET) fakitermelési mód megadását kell jelölni (mivel ez
nem keletkeztet kötelezettséget) és a fakitermeléssel érintett terület nagyságát, áthúzódást
valamint a kitermelésre tervezett fafajok választékok szerinti fatérfogatadatát.
Részlet/Érintett terület
Részlet területe: Az erdőrészlet teljes területe. Hektárban és 2 tizedes jegy pontossággal kell
megadni.
Érintett terület: A fakitermeléssel (fadöntéssel) érintett, lehatárolható terület. Hektárban és 2
tizedes jegy pontossággal kell megadni. Nem áthúzódó, részterületes végrehajtás esetén a
bejelentéshez csatolni kell a tervezett tevékenységgel érintett részterületet ábrázoló erdészeti
nyilvántartási térkép legalább 1:10 000-es méretarányú másolatát.
Erdősítendő ter.: A véghasználattal - vagy olyan fahasználattal, ami erdőfelújítási
kötelezettséget keletkeztet - érintett területen kialakult záródáshiány területben kifejezett
mértéke. A záródáshiányt 10%-ra kerekítve kell megbecsülni a meglévő (eddig keletkezett
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üres területek, akár természetes záródáshiány is) és az újonnan elvégzett fahasználat (tőtől
való elválasztás) során keletkező üres területek összegeként. Az erdősítendő területnagyságát
a záródáshiányból adódó üres területek összege adja.
Pl.:10,0 ha-os erdőrészletben 5,00 ha-os érintett területen történik bontás. A bontás előtt az
állomány záródása 90%-os volt. A bontást követően az állomány záródása 62%, ami kerekítve
60%, tehát a bejelentőben az érintett terület 40%-át kell megadni erdősítendő területnek, ami
2,00 ha, mivel a fakitermeléssel nem érintett területen lévő záródáshiány területe nem számít
bele. (a korábbi nevezéktanban a bontás mértéke %-os eréllyel volt megadva pl 30%-os erély,
melynek redukált területe 1,50 ha)
 Érintett terület: 5,00 ha
 Erdősítendő terület: 2,00 ha
 Együttes záródás hiány: Üres vagy „ – „ – Mivel nem csökkent 60% alá, így még nem
kell vizsgálni az anyaállomány záródását és újulati szint fedettségét, vagyis az
együttes záródást.
 Határidős kötelezettség: Üres vagy „ – „ – Mivel nem csökkent 30% alá a fokozatos
felújítóvágást követően az anyaállomány záródása, így még nem tekinthető
végvágottnak
E.Z.: Együttes záródás hiány
Érdemi vizsgálatát csak fokozatos felújítóvágás vagy szálalóvágás esetén kell végrehajtani.
A többi fahasználat esetében üresen hagyandó. Csak akkor kell vizsgálni, ha az idős állomány
záródása 60% és 30% közé esik. A vizsgálat során azt kell megállapítani, hogy az idős
állomány és az újulat együttes záródása az érintett terület teljes területéhez viszonyítva eléri-e
a 60%-os mértéket. A vizsgálat eredménye: Van/Nincs. Az Evt. 52. § (3) és a Vhr. 37. § (6)
bekezdései adják a jogszabályi hivatkozást. Amennyiben már határidős kötelezettség (idős
állomány záródása 30% alatti) van az érintett területen, akkor nem töltendő a rovat. Pl.1.: Az
erdőrészletben bontóvágás következtében az idős állomány záródása 40% lett. Az együttes
záródás 50% (anyaállomány 40%, újulat 10%, Vhr. 37. § (6) alapján 1.000 db/ha csemete
esetén egy tölgyesben, ahol a 2x5.000 db/ha-hoz kell viszonyítani, azaz 10%). Együttes
záródás hiány keletkezett az erdőrészletben - jelölése „V”.
Pl.2.: Az erdőrészletben részterületes bontást követően az idős állomány záródása 35% lett.
Az együttes záródás 70%, mert az újulat záródása 35% (előző példához hasonlóan tölgyesnél
3.500 db/ha csemeteszám mellett). Együttes záródás hiány nincs - jelölése „N”.
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H.K.: Határidős kötelezettség
-

-

-

Tarvágás esetén a teljes érintett terület az Evt. 51. § (2) a) pontja alapján.
Összefüggően 0,5 ha feletti üres terület esetén az összefüggő üres terület nagysága az
Evt. 51. § (2) b) pontja alapján. E miatt egy véghasznált területtel érintkező üres folt
területe is határidős kötelezettséggé válhat. (Pl.: 2 ha-os részletben 0,2 ha üres folt
mellett 1,0 ha-os tarvágás történik, akkor 1,2 ha-t kell határidőre felújítani.)
Ha összefüggően két hektárt meghaladó területen hatvan – felnyíló erdő esetén
harminc, felnyitott erdő esetén ötven – százalék alá csökkent a záródás, akkor az Evt.
51. § (2) c) pontja szerinti felújítási kötelezettség területe, amely nagyobb, mint az
érintett terület 40%-a, felnyitott erdőnél 50%-a, felnyíló erdőnél 70%-a.
Fokozatos felújítóvágásnál vagy szálalóvágásnál végvágás tárgyéveként azt kell érteni,
amikor az erdőrészlet teljes (amennyiben kisebb, mint 1,00 ha akkor is), vagy
részterület esetén a természetben összefüggő legalább 1,00 ha-os területén az idős
állomány záródása 30% alá csökken a Vhr. 36. § (3) szerint, beleértve a nem
fahasználat miatt (pl. természetes záródáshiány, széldöntés) alacsony záródású
területeket is. A HK területe ebben az esetben a teljes érintett terület (vagy a
fahasználathoz kapcsolódó közel üres területekkel növelt rész).

Pl.: 10,0 ha-os erdőrészletben fokozatos felújítóvágás teljes területes bontása során az idős
állomány záródása 20%-ra csökkent. Így a teljes területen határidős felújítási kötelezettség
keletkezett, a HK nagysága 10,00 ha.
 Érintett terület: 10,00 ha
 Erdősítendő terület: 8,0 (80%-os a záródáshiány vagyis a fátlan terület, ami 10,0 ha
esetén 8,0 ha)
 Együttes záródás hiány: Üres vagy kihúzandó, mert már a határidős a területre
vonatkozó szempontokat kell vizsgálni)
 Határidős kötelezettség területe: 10,00 ha

Heterogén állomány esetén, abban az esetben, ha eltérő a fakitermelés módja (FVB – FVV),
úgy külön végrehajtás bejelentő beadása szükséges.
Pl.: 10,00 ha-os érintett terület felén az állomány záródása 70%-os, a másik 5,00 ha-on pedig
50%-os, a fakitermelés során egyöntetű 30%-os használat került betervezésre, a későbbiekben
ez is valósult meg. A záródásviszonyok miatt már a tervbejelentéskor ketté kell választani a
bejelentéseket, mert az egyik 5,00 ha-os területrészen FVB mód történik, míg a másikon
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FVV. Az FVB mód melletti fahasználattal érintett részterületen 3,00 ha erdősítendő terület
(mert a záródás 40%, újulat nincs) képződik fedettség vizsgálat mellett. A másik 5,00 ha-os
területen FVV mellett (végvágás) 4,00 ha erdősítendő terület (mert a záródás 20%) és 5,00
hektáros határidős erdőfelújítási kötelezettség (HKT) keletkezik (ilyenkor a fedettséget már
nem kell minősíteni). Ebben az esetben térkép mellékletet kell csatolni az állományrészek fahasználat területének elkülönítése érdekében.
FVB

FVV

 Érintett terület: 5,00 ha



Érintett terület: 5,00 ha

 Erdősítendő területe: 3,00 ha



Erdősítendő területe: 4,00 ha

 Együttes záródás hiány: V



Együttes záródás hiány: -

 Határidős kötelezettség területe: -



Határidős kötelezettség területe: 5,00 ha

Amennyiben a fahasználattal érintett területhez kapcsolódik természetes záródáshiányos rész,
úgy annak részletezése a pótlapon lehetséges.
Pl. 5,00 ha-os erdőrészletben a bontás területe (érintett terület) 2,00 hektár, de ehhez
kapcsolódóan 0,4 hektáros részen széldöntés következtében kipusztult az öreg állomány, és a
záródás mértéke lecsökkent 20%-ra.
Ütem sz.: Ütem száma
A végrehajtott fakitermelés ütemezés szerinti ütemszáma. A tervidőszakban lehetőség van az
adott fakitermelési mód egy, vagy több lépcsőben (belenyúlással) történő elvégzésére. Itt kell
megadni, hogy hányadik lépcsőt kívánja az erdőgazdálkodó végrehajtani az összesből.
Például: 2/3; SZV esetén ez azt jelenti, hogy a tervidőszakban az erdőgazdálkodó a
szálalóvágást 3 lépcsőben tervezi végrehajtani, amelyből ebben a tervbejelentésben a 2.
számút jelenti be (az első lépcsőt már korábban végrehajtotta). Egy lépcsőben tervezett
végrehajtás esetén a beírandó szám 1/1, tipikusan ilyen a tarvágás.
Szaksz.: Szakszerű végrehajtás (I/N)
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 a Vhr. 29. § (10) bekezdése értelmében.
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Szakszerű a fakitermelés, ha az erdő megfelel az erdészeti hatóság jogerős határozatában
foglaltaknak, továbbá ha az intenzíven terjedő idegenhonos fafajok kivágása a természetességi
alapelvárásnak megfelelő szükséges mértékig megtörtént, a záródás nem csökkent az elvárt
mérték alá, az erdő egészségi állapota nem romlott az erdőgazdálkodási tevékenység
végrehajtása következtében a visszamaradó állomány képe összhangban van az erdőtervi
előírás végrehajtásával a rendelet 29. § (11) bekezdésében foglaltak szerint.
Amennyiben a végrehajtott fakitermelések ellenőrzése során a hatóság észleli, hogy az
erdőnevelés során az erdő szerkezete romlik, vagy a visszamaradó faállomány károsodott,
akkor az Evt. 109. § alapján eljárást indít.
Abban az esetben, ha a jogosult erdészeti szakszemélyzet 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.
T.F. Turistajelzéssel ellátott fa kivágásra került e?
Itt azt kell megadni, hogy turista útjelzéssel ellátott fa került-e kivágásra (I, ha igen és N, ha
nem). Amennyiben kivágásra került, úgy annak részletezését a pótlapom lehet folytatni.
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.
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.
Műveleti lap
A fakitermeléshez kapcsolódó műveleti lap vagy a haszonvételre jogosító egyéb irat
sorszáma, melyből több is lehet.
Fafaj: A kitermeléssel érintett fafaj kódja vagy magyar neve a Vhr. 1. számú melléklete
szerint.
Itt kell feltüntetni a haszonvételeket, amennyiben a faanyag értékesítésre kerül. Ezeknek csak
nettó fatérfogat adatait fel kell tüntetni egy-egy külön oszlopban. Bruttósításra nincs szükség,
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a bruttó értékeket és az utalószámokat nem kell megadni. (Felbruttósítás alatt azt számítást
értjük, mikor a készletezett nettó fatérfogat adatokból következtetünk arra, hogy a kitermelés
során mennyi bruttó fatérfogatból képződött ez a mennyiség.)
U: Utalószám
Az utalószám megadásával tudja jelezni az erdőgazdálkodó a hatóság számára, hogy az adott
fafaj fatérfogata az erdőterv melyik sorszámú fafajának fakészletének terhére került
kitermelésre. Erre akkor van szükség, amikor 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.
Választékok: H.; S.; A.; E.
H.: Hengeres fa
S.: Sarangolt választék
A.: Apríték
E.: Egyéb választék
A választékszerkezetet fafajonként, választékonként és választékcsoportok összesítése szerinti
a felkészített NETTÓ fatérfogat adatok alapján kell megadni. Apríték esetében a mennyiség
megadása történhet m3-ben vagy űrméterben (űrm). Utóbbi mértékegység esetén a
mértékegység rövidítését is be kell írni a mennyiség mellé. Amennyiben aprítéktermelés is
történt, akkor az összesítés során figyelni kell az apríték mennyiségének mértékegységére.
Számszakilag összesíteni csak azután lehet az apríték mennyiségét, miután megtörtént az
átváltása tömör m3-re.
Br.: Bruttó mennyiség
A BRUTTÓ mezőben a fakitermelés során kitermelt (tőtől elválasztott/ledöntött) bruttó
m3-t kell megadni fafajonkénti bontásban a felkészítés, közelítés állapotától függetlenül.
2. A jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése
A Főlapon részletezettek szerint.
3. Listalap sorszáma
Az adott listalap száma.
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8. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez
Az erdőfelújítás előírásaként tervezhető célállományok
A

B

Erdősítés
célállománya

1.

Főfafaj

C
Főfafajként értékelhető elegyfafajok

2.

Bükkösök

B

KST, KTT, CS, GY, HJ, KJ, HSZ, MK, VK, CSNY, BE, KH,
NH, EH, EF, JF,VF, LF

3.

Gyertyánostölgyesek

KTT,
KST

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

4.

Tölgyesek

5.

Cseresek

KTT,
KST,
MAT
CS

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

6.

Molyhos
tölgyesek

MOT,
OT

7.

Hazai
egyéb
kemény lombosok2

H-EKL

8.

Akácosok

A

VK, KTT, CS, MSZ, MK, KT, BE, EH, MJ
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.)

9.

Idegenhonos
kemény lombosok2

I-EKL

KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ,HSZ, MK, MAK, CSNY,
FRNY, KH, NH, EH, TMO, MSZ, VSZ, TUSZ, MJ,

10.

Nemes nyárasok
és nemes fűzesek

NNY,
NFŰ

11.

Hazai nyárasok2

HNY

KST, CS, KJ, MJ, TJ, MSZ, MJ, VSZ, MK, MAK, AL, KT,
FFU, TFU, ME, FTNY , RNY, ZSM, A, NNY, KBO, EF, FF

A, (Valamennyi őshonos fafaj értékelhető főfafajként.)

12.

Víztűrő
lágylomb2

egyéb

VTELL

KST, HJ, VSZ, MK, MAK, AL, LF, NNY, FRNY, FTNY,
NFU, FFU, TFU,

13.

Hazai
lágylomb2

egyéb

H-ELL

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

14.

Erdeifenyvesek

EF

15.

Feketefenyvesek

FF

16.

Egyéb
fenyvesek2

EGYF

KST, KTT, B, GY, HJ, KJ, HSZ, VSZ, MK, CSNY, KH, NH,
EH, EF, VF, AC,

D
Befejezéskori
tőszám1
db/ha

5 000
(4 000)
5 000
(4 000)
5 000
(4 000)
4 000
(2 500)
4 000
(1 000)
5 000
(3 000)
2 500
(1 500)
5 000
(2500)
350
(300)
3 000
(2 000)
2 000
(1 000)
5 000
(4 000)
4 000
(3 000)
4 000
(3 000)
4 000
(3 000)

1

A táblázat megfelelő rovatában szerepeltetett érték az erdősítés főfafajú és a természetességi állapotra
vonatkozó alapelvárásnak megfelelő, főfafajként értékelhető elegyfafajú faegyedeire együttesen elvárt összes
tőszámot mutatják úgy, hogy azon belül a főfafajú faegyedeknek legalább a zárójelben szerepeltetett
mennyiségben jelen kell lenniük a vizsgált területen. A két érték különbözete ennek megfelelően azt jelzi, hogy
az adott elegyfafajú faegyedek az erdősítés főfafajú faegyedei jelenlétének értékelése során milyen mértékekig
vehetők számításba.
2

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

Hatályos: 2018. május 22.
A

B

1.

Fafajcsoport

Főfafaj

2.

H-EKL

3.

I-EKL

VT, FD, ha a véghasznált faállomány AK, KD vagy NYO főfafajú volt: AK, KD, NYO

4.

HNY

FRNY (beleértve SZNY is), FTNY, RNY

5.

VT-ELL

6.

H-ELL

KH, NH, MÉ, NYI, illetve a többi kategória főfafajaként nem említett lágy lombos fafajok

7.

EGYF

LF, DF, JF

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)

FÜ, MÉ
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9. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez
Erdősítési célállományok megfeleltetése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

A
E rendelet hatálybalépése előtt megállapítható
célállományok
rövid neve
teljes neve
B
Bükkös
B-KTT
Kocsánytalan tölgyes-bükkös
B-GY-KTT
Gyertyános-kocsánytalan tölgyes-bükkös
B-GY
Gyertyános-bükkös
B-K
Kőrises-bükkös
B-EL
Egyéb lomb elegyes-bükkös
B-F
Fenyő elegyes-bükkös
GY-KTT
Gyertyános-kocsánytalan tölgyes
GY-KTT-B
Bükkös-gyertyános-kocsánytalan tölgyes
GY-KTTCseres- gyertyános-kocsánytalan tölgyes
CS
GY-KTTEgyéb lomb elegyes-gyertyánosEL
kocsánytalan tölgyes
Fenyő elegyes- gyertyános-kocsánytalan
GY-KTT-F tölgyes
GY-KST
Gyertyános-kocsányos tölgyes
GY-KSTCseres-gyertyános-kocsányos tölgyes
CS
GY-KSTEgyéb lomb elegyes-gyertyános-kocsányos
EL
tölgyes
Fenyő elegyes –gyertyános-kocsányos
GY-KST-F tölgyes
KTT
Kocsánytalan tölgyes
KTT-CS
Cseres-kocsánytalan tölgyes
KTT-H
Hársas-kocsánytalan tölgyes
KTT-MOT
Molyhos tölgyes- kocsánytalan tölgyes
KTT-CSCseres-erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes
EF
KTT-EF
Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes
KTT-EL
Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan tölgyes
KTTEgyéb fenyő elegyes- kocsánytalan tölgyes
EGYF
KST
Kocsányos tölgyes
KST-CS
Cseres-kocsányos tölgyes
KST-HNY
Hazai nyáras-kocsányos tölgyes
KST-MÉ
Mézgás égeres-kocsányos tölgyes
KST-K
Kőrises-kocsányos tölgyes

B
E rendelet hatálybalépését követően
megállapítható célállományok
teljes neve
rövid neve
Bükkös
B
Bükkös
B
Bükkös
B
Bükkös
B
Bükkös
B
Bükkös
B
Bükkös
B
Gyertyános- tölgyes
GY-T
Gyertyános- tölgyes
GY-T
Gyertyános- tölgyes
GY-T
Gyertyános- tölgyes

GY-T

Gyertyános- tölgyes

GY-T

Gyertyános- tölgyes
Gyertyános- tölgyes

GY-T
GY-T

Gyertyános- tölgyes

GY-T

Gyertyános- tölgyes

GY-T

Tölgyes
Tölgyes
Tölgyes
Tölgyes
Tölgyes

T
T
T
T
T

Tölgyes
Tölgyes
Tölgyes

T
T
T

Tölgyes
Tölgyes
Tölgyes
Tölgyes
Tölgyes

T
T
T
T
T
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

KST-EL
KST-F
CS
CS-KTT
CS-KST
CS-MOT
CS-EL
CS-EF
CS-FF
CS-EGYF
MOT-VK
MOT-KTT
MOT-CS
MOT-EL
A
A-NNY
A-HNY
A-EL
A-F
GY
GY-E
J
J-E
K
K-T
K-E
VT
FD
EKL
NNY
NNY-HNY
NNY-A
NNY-EL
NNY-F
NFÜ
NFÜ-E
HNY
HNY-NNY
HNY-A
HNY-KST
HNY-EL
HNY-BO
HNYEGYF

Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes
Fenyő elegyes-kocsányos tölgyes
Cseres
Kocsánytalan tölgyes-cseres
Kocsányos tölgyes-cseres
Molyhos tölgyes-cseres
Egyéb lomb elegyes-cseres
Erdeifenyves-cseres
Feketefenyves-cseres
Egyéb fenyő elegyes-cseres
Virágos kőrises-molyhos tölgyes
Kocsánytalan tölgyes-molyhos tölgyes
Cseres-molyhos tölgyes
Egyéb elegyes- molyhos tölgyes
Akácos
Nemes nyáras-akácos
Hazai nyáras-akácos
Egyéb lomb elegyes-akácos
Fenyő elegyes-akácos
Gyertyános
Elegyes-gyertyános
Juharos
Elegyes-juharos
Kőrises
Tölgyes-kőrises
Egyéb elegyes-kőrises
Vörös tölgyes
Fekete diós
Egyéb kemény lombos
Nemes nyáras
Hazai nyáras-nemes nyáras
Akácos-nemes nyáras
Egyéb lomb elegyes-nemes nyáras
Fenyő elegyes-nemes nyáras
Nemes füzes
Elegyes-nemes füzes
Hazai nyáras
Nemes nyáras-hazai nyáras
Akácos-hazai nyáras
Kocsányos tölgyes- hazai nyáras
Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras
Borókás-hazai nyáras
Fenyő elegyes-hazai nyáras

Tölgyes
T
Tölgyes
T
Cseres
CS
Cseres
CS
Cseres
CS
Cseres
CS
Cseres
CS
Cseres
CS
Cseres
CS
Cseres
CS
Molyhos tölgyes
MOT
Molyhos tölgyes
MOT
Molyhos tölgyes
MOT
Molyhos tölgyes
MOT
Akácos
A
Akácos
A
Akácos
A
Akácos
A
Akácos
A
Hazai egyéb kemény lombos
H-EKL
Hazai egyéb kemény lombos
H-EKL
Hazai egyéb kemény lombos
H-EKL
Hazai egyéb kemény lombos
H-EKL
Hazai egyéb kemény lombos
H-EKL
Hazai egyéb kemény lombos
H-EKL
Hazai egyéb kemény lombos
H-EKL
Idegenhonos kemény lombos
I-EKL
Idegenhonos kemény lombos
I-EKL
Célállománynak nem volt választható
Nemes nyáras vagy nemes fűzes
NNY/NFÜ
Nemes nyáras vagy nemes fűzes
NNY/NFÜ
Nemes nyáras vagy nemes fűzes
NNY/NFÜ
Nemes nyáras vagy nemes fűzes
NNY/NFÜ
Nemes nyáras vagy nemes fűzes
NNY/NFÜ
Nemes nyáras vagy nemes fűzes
NNY/NFÜ
Nemes nyáras vagy nemes fűzes
NNY/NFÜ
Hazai nyáras
HNY
Hazai nyáras
HNY
Hazai nyáras
HNY
Hazai nyáras
HNY
Hazai nyáras
HNY
Hazai nyáras
HNY
Hazai nyáras
HNY
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75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

FÜ
FÜ-E
MÉ
MÉ-E
H
H-E
NYI
NYI-E
ELL
EF
EF-B
EF-GYKTT
EF-T
EF-CS
EF-A
EF-EL
EF-F
FF
FF-CS
FF-T
FF-EL
FF-F
LF
LF-B
LF-EL
LF-F
VF
EGYF
EGYF-L

Füzes
Elegyes-füzes
Mézgás égeres
Elegyes-mézgás égeres
Hársas
Elegyes-hársas
Nyíres
Elegyes-nyíres
Egyéb lágy lombos
Erdeifenyves
Bükkös-erdeifenyves
Gyertyános-kocsánytalan tölgyeserdeifenyves
Tölgyes-erdeifenyves
Cseres-erdeifenyves
Akácos-erdeifenyves
Egyéb lomb elegyes-erdeifenyves
Fenyő elegyes-erdeifenyves
Feketefenyves
Cseres-feketefenyves
Molyhos tölgyes-feketefenyves
Egyéb lomb elegyes-feketefenyves
Fenyő elegyes-feketefenyves
Lucfenyves
Bükkös-lucfenyves
Egyéb lomb elegyes-lucfenyves
Fenyő elegyes-lucfenyves
Vörösfenyves
Egyéb fenyves
Elegyes-egyéb fenyves

Víztűrő egyéb lágylomb
Víztűrő egyéb lágylomb
Víztűrő egyéb lágylomb
Víztűrő egyéb lágylomb
Hazai egyéb lágylomb
Hazai egyéb lágylomb
Hazai egyéb lágylomb
Hazai egyéb lágylomb
Hazai egyéb lágylomb
Erdeifenyves
Erdeifenyves
Erdeifenyves

VT-ELL
VT-ELL
VT-ELL
VT-ELL
H-ELL
H-ELL
H-ELL
H-ELL
H-ELL
EF
EF
EF

Erdeifenyves
EF
Erdeifenyves
EF
Erdeifenyves
EF
Erdeifenyves
EF
Erdeifenyves
EF
Feketefenyves
FF
Feketefenyves
FF
Feketefenyves
FF
Feketefenyves
FF
Feketefenyves
FF
Egyéb fenyves
EGYF
Egyéb fenyves
EGYF
Egyéb fenyves
EGYF
Egyéb fenyves
EGYF
Célállománynak nem volt választható
Egyéb fenyves
EGYF
Egyéb fenyves
EGYF

