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Melléklet
1. számú melléklet: Erdei közjóléti létesítmények jegyzéke
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1 Erdei közjóléti létesítmények és berendezések meghatározása,
típusai
Erdei közjóléti létesítménynek, erdei közjóléti berendezésnek tekinthető minden olyan erdészeti létesítmény, amely megfelel az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban: Evt. Vhr.) 1. § (1) bekezdésében foglalt meghatározásnak:
Erdei közjóléti létesítmény: az erdei közjóléti berendezés, valamint az erdő látogatását, bemutatását, illetve az erdő közjóléti – turisztikai, üdülési, sportolási – szolgáltatásait biztosító,
fejlesztését szolgáló, erdei közjóléti berendezésekből álló, erdőben vagy erdőgazdálkodási
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen kialakított erdészeti létesítmény.
A gyakorlat az alábbi erdei közjóléti létesítmény-típusokat különíti el:
- erdei kirándulóhely
- erdei pihenőhely
- erdei autóspihenő
- kilátó
- forrás
- erdei vasút környezete
- bemutatóhely, emlékhely, park
- erdei iskola és környezete
- erdei tanösvény
- erdei tornapálya
- erdei játszóhely
- állandó erdei tábor
- turistaút
- lovaglásra kijelölt nyomvonal
- járműközlekedésre kijelölt nyomvonal
- kerékpározásra kijelölt nyomvonal.
Az erdei közjóléti létesítmény-típusok meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza.
Erdei közjóléti berendezés: erdei közjóléti létesítményben, illetve erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen önállóan elhelyezett, közjóléti célú,
ingyenesen használható eszköz, építmény. Jegyzékét (típusait és meghatározását) az Evt. Vhr.
4. melléklete tartalmazza. Ezek az alábbiak:
- pad
- erdei bútor garnitúra
- tűzrakóhely
- szemétgyűjtő
- tájékoztató tábla
- védőház
- erdei kilátó
- erdei játszószer
- erdei tornaszer
- illemhely (erdei WC)
- forrásfoglalás
- emlékmű
- gyalogos fahíd
- erdei lépcső
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-

korlát
nyomvonal
lombkorona-tanösvény
kerékpártámasz.

Erdei közjóléti létesítmények és erdei közjóléti berendezések erdőben vagy erdőgazdálkodási
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen helyezhetők el, azokat a kezelő létesíti, tartja
fenn (üzemelteti), fejleszti, vagy éppen felszámolja. Amennyiben a kezelő nem az érintett
terület erdőgazdálkodója, úgy közjóléti tevékenységét csak az erdőgazdálkodó előzetes hozzájárulásával végezheti [Evt. Vhr. 4. § (1) bek.].
A vonalas típusú erdei közjóléti létesítményeknél vagy erdei közjóléti berendezéseknél előfordulhat, hogy annak teljes szakasza nem erdőtervezett területen halad. Erre az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban:
Evt.) 15. § (1) bekezdésében található meghatározás értelmezése ad lehetőséget, miszerint az
erdészeti létesítmény „legalább részben erdőben található vagy ahhoz csatlakozó”.
Ezt az értelmezést ne alkalmazzuk az erdei közjóléti létesítményt alkotó pont típusú erdei
közjóléti berendezésekre (pl. pad, tűzrakóhely), tehát azok az eszközök, építmények, amelyek
a csoporton belül már nem erdőtervezett területen vannak, nem tekinthetőek erdei közjóléti
berendezésnek.

2 Különleges erdei közjóléti létesítmények
2.1 Erdei iskola
Az erdei iskola használata térítési díjhoz kötött. Miután funkciója az Evt. 15. § (1) c) pontban
szerepel, ezért erdészeti létesítménynek minősül. Amennyiben rendelkezik erdészeti erdei
iskola minősítéssel és az erdőgazdálkodó nyilatkozik arról, hogy a létesítményt az oktatással,
ismeretterjesztéssel, szakmai programokkal összefüggésben álló, erdőhöz kapcsolódó tevékenységekre használja, akkor erdei közjóléti létesítménynek tekinthető. A hozzá tartozó oktatóterem, szállásépület erdei épületnek minősül, engedélyköteles erdészeti létesítmények és
miután az Evt. Vhr. 4. melléklete nem tartalmazza, nem tartoznak az erdei közjóléti berendezések körébe, így az erdei iskola közjóléti berendezései közé sem vehetőek fel erdei épületnek, de indokolt esetben egyéb erdei közjóléti berendezésként kezelhetőek. Az erdei iskola,
mint intézmény tekintendő erdei közjóléti létesítménynek.

2.2 Erdei turistaházak
Az erdő látogatásával, a turizmussal összefüggésben létesített erdei turistaházak használata
térítési díjhoz kötött. Miután funkciója az Evt. 15. § (1) c) pontban szerepel, ezért erdészeti
létesítménynek minősül, viszont nem ingyenes használhatósága, továbbá épület-jellege miatt
maga a turistaház nem lehet erdei közjóléti berendezés. Amennyiben a turistaház környezetébe kihelyezett eszközök, építmények (asztalok, padok, tűzrakóhelyek, tájékoztató táblák, stb.)
szabadon látogathatóak, akkor a helyszín értelmezhető erdei közjóléti létesítményként (pl.
erdei pihenőhely), elnevezésében a turistaház is szerepelhet.
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3 Erdei közjóléti létesítménynek nem minősülő létesítmények
3.1 Turisztikai berendezések, létesítmények
Az Evt. 93. § (1) bek. c) pontja fogalom meghatározás nélkül a turisztikai berendezések, létesítmények építését és fenntartását az erdőgazdálkodó hozzájárulásához köti, azok létesítését
sem bejelenteni, sem engedélyeztetni nem kell az erdészeti hatósággal.
Ebből adódóan ebbe a körbe csak az olyan egyszerű kivitelű eszközök tartozhatnak, amelyek
léte az erdőre, az abban zajló folyamatokra semmilyen hatással nincs.
A turisztikai berendezések, létesítmények körébe az alábbiak tartozhatnak:
- Gyalogösvény: szélessége nem haladja meg a 2 m-t, kialakítása nem jár fa- és cserje
kivágásával, talajfelszín bolygatással, burkolat elhelyezésével.
- Irányító tábla: a tábla felülete nem éri el a 12 dm2-t; faoszlopra szilárdan, vagy fatörzsre azt nem sértő módon, a fa növekedését nem akadályozva rögzített.

3.2 Erdei költségtérítéses létesítmények
Amennyiben erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen térítés ellenében használható létesítmény létesül, az nem tekinthető sem erdei közjóléti berendezésnek, sem erdei közjóléti létesítménynek.
Létesítésük a hatáskörrel rendelkező hatóság engedélyéhez kötött, erdő igénybevételt jelent,
melynek jellege a létesítmény céljából és jellemzőiből, a fenntartás időtartamából adódóan
eltérő lehet (pl. erdei kalandparknál a bekerített terület vagy az igénybevett terület egészére
vonatkozóan rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevétel; egy fizetős kerékpáros
akadálypályánál pedig a kiépítettség és a fenntartás időtartama határozza meg az igénybevétel
jellegét).
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4 Erdei közjóléti létesítmény, erdei közjóléti berendezés engedélyeztetése, bejelentése
Az Evt. 15. § (1) bekezdése meghatározza az erdészeti létesítmények körét, ezek lehetnek
engedélyköteles erdészeti létesítmények és bejelentés köteles (vagy nem engedélyköteles) erdészeti létesítmények. Az Evt. Vhr. 1. § (1) bekezdésében található az engedélyköteles erdészeti létesítmény meghatározása, miszerint: olyan erdészeti létesítmény, melynek létesítéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, megszüntetéséhez valamely hatóság engedélye szükséges. Az Evt. 15. § (5) bekezdése csak azokat az erdészeti létesítményeket sorolja fel, amelyek
létesítéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, megszüntetéséhez, vagy rendeltetésének megváltoztatásához az erdészeti hatóság engedélye szükséges. Ezek között nincs nevesítve az erdei közjóléti létesítmény, tehát az Evt. módosításának köszönhetően az erdei közjóléti létesítményt/berendezést egyéb nem engedélyköteles erdészeti létesítményhez hasonlóan
már nem kell engedélyeztetni az erdészeti hatósággal (bejelentési kötelezettség van!), viszont tulajdonságaitól, méreteitől, elhelyezkedésétől függően előfordulhat, hogy valamely
más hatósággal igen (pl. erdei kilátó, forrásfoglalás, 5 m-nél magasabb emlékmű, 5 m-nél
magasabb vagy 100 légm3-nél nagyobb védőház). Tehát nem jelenthető az ki, hogy az összes
erdei közjóléti létesítmény/berendezés kikerült az engedélyköteles erdészeti létesítmények
közül!

4.1 Engedélyeztetés
Amennyiben az erdei közjóléti létesítmény/berendezés létesítéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, megszüntetéséhez valamely nem erdészeti hatóság engedélye szükséges, úgy annak
engedélyeztetését (műszaki tartalmú megvalósítás vagy megszüntetés) az ügyfélnek annál a
hatóságnál kell kezdeményeznie, amelynek hatásköre van az adott tevékenység engedélyezésére. Miután ezek engedélyköteles erdészeti létesítményeknek minősülnek, így erdőben
történő elhelyezésük erdő igénybevételnek minősül [Evt. 77. § (2) bekezdés da) pont értelmezése alapján]. Az erdő igénybevételéhez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges
[Evt. 78. § (2) bekezdés]. Ez az eljárás az ügyfél kérelmére indulhat, tehát az ügyfélnek az
engedélyköteles erdei közjóléti létesítmény/berendezés létesítéséhez, engedélyhez kötött bővítéséhez, korszerűsítéséhez erdő igénybevételének engedélyezése iránti kérelmet kell benyújtania az erdészeti hatósághoz. A kérelem tartalmát a 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 11. §-a, illetve az Evt. Vhr. 54. §-a tartalmazza. Amennyiben a
beruházás fakivágást is megkövetel, úgy az igénybevétel iránti kérelemben a fakitermelésre
vonatkozó adatokat is szerepeltetni kell, ez alapján az erdészeti hatóság az igénybevételi eljárásában engedélyezheti az erdő igénybevételéhez kapcsolódó fakitermelést.
Amennyiben erdőtervezett területen engedélyköteles erdészeti létesítménynek minősülő erdei
közjóléti létesítmény/berendezés létesítése az erdő igénybevételének engedélyezése nélkül
vagy az igénybevételi engedélytől eltérő módon valósul meg, akkor az erdészeti hatóság Evt.
85. §-a szerint:
- fennmaradási eljárást folytathat le abban az esetben, ha az igénybevevő által utólag (létesítést követően) benyújtott dokumentumok alapján az erdő igénybevétel engedélyezésének feltételei fennállnak, erdővédelmi bírság egyidejű kiszabása mellett engedélyezheti a
kialakult állapot fennmaradását vagy
- határidő kitűzésével határozatban kötelezi az igénybevevőt – amennyiben az igénybevevő nem ismert vagy az igénybevevővel szemben a végrehajtási eljárás sem vezet eredményre, akkor a használatra jogosultat – a helyreállításra.
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Erdőben vagy erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterületen, az Evt. hatálybalépése előtt engedéllyel elhelyezett és funkciójának megfelelően működtetett, illetve fenntartott
létesítmény által elfoglalt területre vonatkozóan az erdészeti hatóság a tulajdonos, a tulajdonos hozzájárulásával az erdőgazdálkodó, vagy a tulajdonos hozzájárulásával az igénybevevő
kérelmére az igénybevétel feltételeinek vizsgálata nélkül, továbbá erdővédelmi bírság, erdővédelmi járulék, illetve csereerdősítés előírása nélkül engedélyezi az igénybevételt (Evt. 83/A.
§).

4.2 Bejelentés
Amennyiben az előzőek alapján az erdei közjóléti létesítmény/berendezés nem minősül
engedélyköteles erdészeti létesítménynek, úgy annak létesítését, bővítését, korszerűsítését,
megszüntetését vagy rendeltetésének megváltoztatását annak megkezdése előtt legkésőbb 21
nappal előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére [Evt. 15. § (4) bekezdés].
Ha a létesítésre, bővítésre, korszerűsítésre bejelentett erdei közjóléti létesítmény/berendezés:
- sérti az Evt. 2. § (2) bekezdésében megfogalmazott legfontosabb közérdekű feladatokat, vagy
- nem felel meg az Evt. 15. § (1) bekezdés c) pontban szereplő, erdészeti létesítményekre vonatkozó meghatározások valamelyikének, vagy
- létesítése, elhelyezése, várható működtetése nem biztosítja az Evt. 15. § (2) bekezdésében meghatározott, az erdészeti létesítményekre vonatkozó elvárásokat (a lehető
legkisebb mértékben károsít, veszélyeztet), vagy
- nem felel meg az 1 fejezetben megadott meghatározásoknak,
akkor az erdészeti hatóságnak 21 napon belül hivatalból eljárást kell indítania és a felsorolt
okok valamelyikére történő hivatkozással elutasító határozatban meg kell tiltani a bejelentett
tevékenység végrehajthatóságát.
Az erdészeti hatóság az így megtiltott tevékenységet azonnali hatállyal leállíthatja a Korm. r.
17. § alapján:
„Az erdészeti hatóság az erdőben folyó tevékenységet megtilthatja, vagy határozatlan időre
korlátozhatja, illetve erdőben található létesítmény teljes vagy részleges felszámolását rendelheti el, vagy a felszámolás elrendelését a hatáskörrel rendelkező hatóságnál kezdeményezheti, ha az
a) nem felel meg a jogszabályban foglalt követelményeknek,
b) károsítja vagy veszélyezteti az erdő biológiai sokféleségét, felszíni és felszín alatti
vizeit, talaját, természetes felújulását, felújítását, a védett természeti értéket, vagy az
erdei életközösséget, illetve
c) jelentősen korlátozza az erdei haszonvételeket.”
Engedélyköteles erdészeti létesítménynek minősülő erdei közjóléti létesítmény/berendezés
létesítési, bővítési, korszerűsítési szándéka nem jelenthető be és nem fogadható be bejelentőlapon. Amennyiben az ilyen típusú bejelentőlapokon (azonosítója: 3v2.0, 5v3.0) mégis
szerepel engedélyköteles erdészeti létesítménynek minősülő erdei közjóléti létesítmény/berendezés (pl. erdei kilátó, 6 m-nél magasabb emlékmű, 5 m-nél magasabb védőház
vagy lombkorona tanösvény, 100 légm3-nél nagyobb védőház, forrásfoglalás), úgy az erdészeti hatóságnak 21 napon belül hivatalból eljárást kell indítania és elutasító határozatban meg
kell tiltani annak bejelentésen alapuló megvalósíthatóságát, továbbá fel kell hívni a bejelentő
figyelmét az erdő igénybevételének engedélyezése iránti kérelem benyújtásának, továbbá a
hatáskörrel rendelkező (nem erdészeti!) hatóságnál az engedélyeztetési eljárás kezdeményezésének kötelezettségére. Ha az erdészeti szakügyintéző bizonytalan az engedélykötelezettséget
illetően, akkor erre vonatkozóan az érintett hatóságtól 5 napon belül egyértelmű választ kell
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kapnia, hiszen a hiánytalan bejelentést elektronikus úton haladéktalanul továbbítania kell az
érintett hatóság részére, amely a beérkezéstől számított 5 napon belül tájékoztatja az erdészeti
hatóságot a bejelentett tevékenység elvégezhetőségének feltételeiről [Korm. r. 12. § (3)-(4)
bek.]. Lehetséges érintett hatóságok:
- védelmi rendeltetés esetében a védettség szerinti hatóság;
- települési építési hatóság vagy a Hatósági Főosztály (építésügyi hatóság);
- forrásfoglalás esetében a vízügyi hatóság.
Amennyiben a bejelentő a megszüntetési szándék bejelentésére szolgáló bejelentő lapon
(azonosítója: 4v2.0, 8v3.0) engedélyköteles erdészeti létesítménynek minősülő erdei közjóléti
létesítményt/berendezést is szerepeltet, úgy a bejelentő laphoz mellékelnie kell az illetékes
hatóság jogerős bontási engedélyét.
Engedélykötelezettségtől függetlenül a közjóléti kezelőnek az erdei közjóléti létesítmény/berendezés létesítését, bővítését, korszerűsítését, valamint rendeltetése megváltoztatását
annak megvalósításától (használatbavételétől) számított 30 napon belül az erdészeti hatóság részére be kell jelentenie [Evt. 15. § (7) bekezdés]. Az erre szolgáló bejelentő lapok
azonosítója: 7v3.0, 6v3.0. Amennyiben a bejelentőlap engedélyköteles erdészeti létesítménynek minősülő erdei közjóléti létesítményt/berendezést is tartalmaz, úgy a bejelentő laphoz
csatolni kell a hatáskörrel rendelkező engedélyező hatóság jogerős használatbavételi
engedélyét.
A bejelentéseket a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványokon kell megtenni.
Elérhetőségük:
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok ERDÉSZET főcsoport Közjólét: csoport.
A nyomtatványok használatának kötelezettségét a Korm. r. 8. § (1) bekezdése határozza meg.
A közjóléti tevékenységekre szolgáló bejelentőlapok és azok azonosítója:
Bejelentés közjóléti létesítmény létesítéséhez, bővítéséhez
3v2.0
7v3.0
Bejelentés közjóléti létesítmény használatbavételéről
Bejelentés közjóléti létesítmény megszüntetéséhez
4v2.0
Bejelentés közjóléti berendezések létesítéséhez
5v3.0
Bejelentés közjóléti berendezések használatbavételéről
6v3.0
Bejelentés közjóléti berendezések lebontásához, megszüntetéséhez
8v3.0
A bejelentő lapokon használható erdei közjóléti létesítmények és berendezések típusait a
NÉBIH honlapon a bejelentő lapokat követő Közjóléti bejelentésekhez típusválaszték (9v3.0)
elnevezésű állomány tartalmazza.
A bejelentő lapok adathelyeken kívüli Megjegyzések része, illetve a bejelentés végrehajtására
vonatkozó kötelezettségvállalások (Kijelentem…, Tudomásul veszem… kezdetű mondatok)
részletesen tartalmazzák a csatolandó mellékletek körét, a kitöltésre és a beadásra vonatkozó
információkat, a vonatkozó jogszabályhelyek megadását. A hibátlan bejelentő lap benyújtása
érdekében ezeket figyelembe kell venni, továbbá az aláírásokról (bejelentő, jogosult erdészeti
szakszemélyzet) sem szabad megfeledkezni!
A nem engedély köteles erdei közjóléti létesítmény/berendezés létesítése, bővítése, korszerűsítése, megszüntetése vagy rendeltetésének megváltoztatása leghamarabb az erdészeti hatósághoz történő bejelentést követő 21. napon kezdhető meg. A megkezdésnek az is feltétele,
hogy a megadott intervallumon belül az erdészeti hatóság nem reagált, a bejelentett tevékenységgel kapcsolatban nem indított hivatalból eljárást, azt nem korlátozta, vagy nem tiltotta meg. A tevékenység végrehajtása során figyelembe kell venni az erdészeti hatóság végrehajtásra vonatkozó esetleges feltételeit is.
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Annak érdekében, hogy a bejelentő tisztában legyen a bejelentés kezdő napjával, célszerű a
bejelentő lapot tértivevényesen postára adnia vagy személyesen leadnia az erdészeti hatóságnak.
A bejelentésnek nincs eljárási díja.
Az erdei közjóléti berendezéseket az Evt. Vhr. 4. melléklet szerinti szakmai-műszaki meghatározások figyelembevételével kell megvalósítani.
Amennyiben az erdőterület igénybevételével nem járó bejelentés köteles erdei közjóléti létesítmény/berendezés elhelyezése érdekében fakitermelésre van szükség, azt a fakitermelésre
vonatkozó szabályok figyelembevételével előzetesen be kell jelenteni vagy engedélyeztetni
kell az erdészeti hatósággal:
- ha van az érintett erdőrészlet erdőtervében fahasználati lehetőség, akkor a szükséges fakivágást az erdőgazdálkodónak a megfelelő nyomtatványon előzetesen be kell jelentenie az
erdészeti hatóság részére [Evt. 41. § (1) bek.],
- ha nincs az érintett erdőrészlet erdőtervében fahasználati lehetőség, akkor a fakivágás elvégezhetősége érdekében az erdőgazdálkodónak az erdészeti hatósághoz erdőterv módosítása
iránti kérelmet kell benyújtania, megjelölve abban a fakitermelésre vonatkozó szándékát, annak célját, továbbá megadva a tervezett fakitermelésre vonatkozó adatokat [az Evt. 41. § (3)
bekezdés kivételekre vonatkozó felsorolása nem tartalmazza, ezért az Evt. 33. § (8) bekezdés
b) pont szerinti eljárást kell alkalmazni].
Nem helyezhető el erdei közjóléti berendezésként gazdasági reklám célú irányító- és tájékoztató tábla. Élő fára tábla vagy egyéb építmény csak a fa növekedését nem akadályozó, egészségi állapotát nem veszélyeztető módon helyezhető el [Evt. Vhr. 4. § (7) bek.].
Az Evt. Vhr. 4. § (3) bekezdése előírja, hogy az ötnél több erdei közjóléti berendezést tartalmazó erdei közjóléti létesítmény bejelentéséhez létesítési tervet kell csatolni, ennek tartalmát
és megfelelősségét az Evt. Vhr. 4. § (4) és (5) bekezdése határozza meg, részletes ismertetése
az 5. fejezetben található.
A létesítési terv készítésének kötelezettsége miatt várhatóan meg fog növekedni a csak 5 db
(vagy annál kevesebb) erdei közjóléti berendezést tartalmazó erdei közjóléti létesítmények
létesítési szándékának bejelentése. Ha ugyanarra a helyre az ügyfél néhány hónapon belül úgy
nyújt be újabb 5 db (vagy annál kevesebb) erdei közjóléti berendezésből álló erdei közjóléti
létesítmény létesítési szándékát tartalmazó bejelentő lapot, hogy az előző bejelentésében foglaltakat még nem valósította meg, azok használatbavételét még nem jelentette be, akkor az
erdészeti hatóságnak 21 napon belül hivatalból eljárást kell indítania és elutasító határozatban
meg kell tiltani az újabb bejelentőlapon bejelentett erdei közjóléti berendezések megvalósíthatóságát, hivatkozva az erdei közjóléti létesítmény létesítési terv csatolásának kötelezettségére
[Evt. Vhr. 4. § (3) bek.].
A be nem jelentett bejelentés köteles erdei közjóléti létesítmény/berendezés esetében, vagy
engedély nélkül létesített engedélyköteles erdészeti létesítménynek minősülő erdei közjóléti
létesítmény/berendezés esetében az erdészeti hatóság elrendelheti, vagy a hatáskörrel rendelkező hatóságnál kezdeményezheti azok részleges vagy teljes felszámolását. Erre a Korm. r.
17. §-a ad lehetőséget.
Amennyiben az erdészeti hatóság terepi ellenőrzései során olyan bejelentés köteles erdei közjóléti létesítményt talál, amely nem felel meg a közjóléti nyilvántartásban szerepelő adatoknak (pl. nem a nyilvántartás szerinti helyen van a súlypontja, az erdei közjóléti berendezések
elhelyezkedése; kevesebb vagy több erdei közjóléti berendezésből áll; típus meghatározási
problémák vannak):
- tájékoztatja erről az erdőgazdálkodót és felhívja a figyelmét a változások bejelentésének
kötelezettségére, vagy
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- a terepen gyűjtött saját adatai alapján javítja a közjóléti nyilvántartást és arról tájékoztatja
a közjóléti kezelőt.
Amennyiben az erdőgazdálkodó vagy a közjóléti kezelő a figyelemfelhívás ellenére sem jelenti be a valós adatokat, akkor az erdészeti hatóság az előző bekezdés alapján határozatban
elrendelheti vagy kezdeményezheti az erdei közjóléti létesítmény részleges vagy teljes felszámolását és az eredeti állapot visszaállítását.

4.3 Bejelentő lapok feldolgozása
A Bejelentő lapok (nyomtatványok) és szükség esetén létesítési terv erdészeti hatóság általi
feldolgozása (az iktatáson és az irattárazáson túlmenően) során az alábbiak szerint kell eljárni:
- ha hiánytalan a bejelentő lap tartalma és a csatolandó mellékletek köre
o létesítési (létesítés, bővítés, korszerűsítés) és megszüntetési szándék bejelentése
esetén a bejelentést elektronikus úton haladéktalanul továbbítani kell az érintett hatóság (az érintett terület vagy tevékenység vonatkozásában a hatáskörrel
rendelkező hatóság) részére, amely a beérkezéstől számított 5 napon belül tájékoztatja az erdészeti hatóságot, ha a bejelentett tevékenység megtiltásának,
korlátozásának, illetve feltételekhez kötésének van helye [Korm. r. 12. § (3)(4) bek.]. Amennyiben az illetékes hatóságtól a végrehajtásra vonatkozóan tiltó, korlátozó, feltételekhez kötő válasz érkezik, úgy az erdészeti hatóságnak a
bejelentés beérkezésétől számított 21 napon belül hivatalból eljárást kell indítania és határozatban meg kell tiltani a bejelentésen alapuló végrehajtást (engedélyeztetési kötelezettség esetén), vagy szabályozni kell a végrehajthatóság
feltételeit.
o használatbavétel bejelentése esetén ajánlott a helyszíni ellenőrzés annak
megállapítására, hogy valós-e a bejelentés tartalma. Amennyiben nem a bejelentés szerinti a megvalósítás, akkor:
a bejelentés hiányosságainak megjelölése mellett tájékoztatni kell az
ügyfelet arról, hogy a valós megvalósítást jelentse be vagy
saját felmérés alapján javítani kell a bejelentés adatait és erről tájékoztatni kell az ügyfelet vagy
ha a létesítési szándék bejelentőhöz vagy az engedélyezett igénybevételhez képest jelentős az eltérés, akkor:
• határozatban elrendelhető vagy a hatáskörrel rendelkező hatóságnál kezdeményezhető a részleges vagy teljes felszámolás,
• fennmaradási engedély folytatható le vagy
• az igénybevevőt (vagy használatra jogosultat) határozatban kötelezni kell a megszüntetésre és helyreállításra.
Amennyiben a használatbavételi bejelentést követően nem történik meg az
erdészeti hatóság részéről a helyszíni ellenőrzés, úgy a közjóléti nyilvántartásba –amelynek a megnevezésre, egyedi azonosítóra, földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó adatai közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülnek
[Evt. 38. § (4) bek.]- nem a valóságnak megfelelő adatok kerülhetnek be!
o a használatbavétel bejelentése alapján az adott erdei közjóléti létesítményt/berendezés(ek)t rögzíteni kell a közjóléti nyilvántartásban.
o a lebontásra, megszüntetésre bejelentett erdei közjóléti létesítmény/berendezés
azt követően törölhető a nyilvántartásból, miután az erdészeti hatóság a helyszínen meggyőződött arról, hogy azokat a bejelentő (közjóléti kezelő) valóban
eltávolította és az eredeti állapotot helyreállította [Evt. 104/A. § (1) bekezdés
a) pont ab) alpont].
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-

ha hiányos a bejelentő lap tartalma és a csatolandó mellékletek köre
o akkor a bejelentés hiányosságainak megjelölése mellett tájékoztatni kell a bejelentőt arról, hogy a bejelentett tevékenységet nem kezdheti meg (létesítés,
bővítés, korszerűsítés, megszüntetés) [Korm. r. 12. § (2) bek.]
o amennyiben a mellékelt létesítési terv tartalma nem megfelelő vagy a létesítési
terv szükségessége esetén sem mellékelte a tervet a bejelentő, akkor a hiányosságok felsorolása mellett tájékoztatni kell a bejelentőt arról, hogy a bejelentett
tevékenységet nem kezdheti meg (létesítés, bővítés).
Amennyiben a bejelentő az erdészeti hatóságtól ilyen tartalmú tájékoztatást kap,
akkor amellett, hogy a bejelentett tevékenységet nem kezdheti meg, a hiányok pótlásával új bejelentést kell tennie és újra kezdődik a végrehajthatóság megnyílásáig terjedő időszak számítása (minimum 21 nap).

4.4 Hivatalból indított eljárás
Az Evt. 104/A. § a bejelentés-köteles tevékenységek eljárási szabályát határozza meg, többek
között a bejelentés-köteles erdészeti létesítményekre vonatkozóan is. Az itt megfogalmazott
eljárási szabály arra az esetre vonatkozik, amikor a bejelentett tevékenység nem felel meg a
jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek. Ilyen esetben az erdészeti hatóság a
tevékenység megkezdésére való jogosultság megnyílásáig terjedő időszakban (esetünkben ez
21 nap) a tevékenységet megtilthatja, korlátozhatja, feltételekhez kötheti. Ehhez az erdészeti
hatóságnak hivatalból eljárást kell indítania, eseteit az előző fejezetek tartalmazzák.
Az eljárási szabályokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
tartalmazza.
A nem kérelemre induló hatósági eljárás első lépése a bejelentő/közjóléti kezelő 21 napon
belüli értesítése arról, hogy az erdészeti hatóság a bejelentéshez kapcsolódóan eljárást indít.
Ebben az okot is meg kell jelölni, továbbá fel kell hívni a bejelentő figyelmét, hogy az eljárás
befejezéséig a bejelentett tevékenységet nem kezdheti meg.
Amennyiben a szükséges adatok az erdészeti hatóság rendelkezésére állnak, a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél, akkor az erdészeti hatóság a sommás eljárás szabályai
alapján az eljárás megindításától számított 8 napon belül dönt, határozatot vagy végzést hoz.
Ha a sommás eljárás valamelyik feltétele nem áll fenn és nem tud a hatóság érdemi döntést
hozni, függő hatályú döntést hoz (szintén 8 napon belül) és a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint hozza meg döntését. Amennyiben a hatóság mulasztása miatt a teljes eljárás
ügyintézési határideje alatt (60 nap, amennyiben nem volt eljárás felfüggesztés, vagy szüneteltetés, az ügyfél nem mulasztott vagy nem késett) nem született döntés, úgy elvégezhető az
eljárás alá vont bejelentés szerinti végrehajtás.
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5 Erdei közjóléti létesítmény létesítési terv
Az ötnél több erdei közjóléti berendezést tartalmazó erdei közjóléti létesítmény bejelentéséhez létesítési tervet kell csatolni [Evt. Vhr. 4. § (3)].
A közjóléti létesítési tervnek minden olyan adatot, tényt, körülményt tartalmaznia kell,
amely alapján az erdészeti hatóság megismerheti a kérelmező beruházási tervét.
Közjóléti létesítési terv készítésére felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező jogosult erdészeti szakszemélyzet jogosult [Evt. 97/A § (3) bek. e) és f) pontja], aki a
terv aláírásával és tervezői nyilatkozatával igazolja a terv Evt. Vhr. 4. § (5) bek. szerinti megfelelősségét.
Az erdészeti hatóság a létesítési terv tartalmi elbírálása során vizsgálja, hogy az erdőtörvény
alapelveivel nem ellentétesek-e a tervben foglalt célok, azaz:
• az Evt. 2. § (2) bekezdésében meghatározott legfontosabb közérdekű feladatok nem
sérülnek-e, biztosítja-e a közjóléti szolgáltatásokat,
• a létesítéshez kapcsolódó építési tevékenységek, a rendeltetésszerű használat, a fenntartási tevékenységek az erdei élőhelyet és életközösséget, valamint a faállomány felújuló képességét csak a legszükségesebb mértékben befolyásolják,
• a terv tartalma megfelel-e az Evt. Vhr. 4. § (4) bekezdésében foglalt elvárásoknak.
Amennyiben ezek a kitételek a létesítési terv alapján megítélve nem biztosítottak, vagy a létesítési terv tartalma nem megfelelő, az ügyfél közjóléti létesítmény létesítési, bővítési, korszerűsítés szándékának végrehajtását az erdészeti hatóság a bejelentés beérkezésétől számított 21
napon belül megtilthatja, korlátozhatja, feltételekhez kötheti [Evt. 104/A. § (1) bek. ab) pont].
Ilyen esetben az erdészeti hatóság 21 napon belül hivatalból eljárást indít és határozatban
dönt.

5.1 A létesítési terv minimális tartalma
(ajánlott tartalomjegyzék)
1) Tervezői nyilatkozat [Evt. 97/A. § (3) bek. e) és f) pont, valamint az Evt. Vhr. 4. § (5)
bek. szerinti megfelelősség igazolásához]
2) Erdei közjóléti létesítmény kialakításának célja, indokai [Evt. 15. § (2) bek. alátámasztására]
3) A tervezési terület jellemzése [Evt. Vhr. 4. § (4) bek. a)-b) pont]
3.1 Lehatárolás, földrajzi elhelyezkedés
3.2 Megközelítés
3.3 Meglévő infrastruktúra
3.4 Korábbi erdei közjóléti létesítmény bővítése esetén a meglévő erdei közjóléti létesítmény adatai
4) Megközelítési lehetőségek [Evt. Vhr 4. § (4) bek. c) pont]
4.1 Gépkocsis
4.2 Kerékpáros
4.3 Lovas
4.4 Gyalogos
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5) Erdei közjóléti berendezések jegyzéke, mennyiségi mutatói, EOV koordinátái [Evt.
Vhr. 4. § (4) bek. d)-e) pont]
6) Erdei közjóléti berendezések műszaki vázrajzai [Evt. Vhr. 4. § (4) bek. f) pont]
Csak az engedélyköteles erdészeti létesítménynek minősülő erdei közjóléti berendezések
tervezése esetén kötelező (ilyen esetben elkülönítetten erdő igénybevétel engedélyezése
iránti kérelmet is be kell nyújtani az erdészeti hatósághoz!).

5.2 A létesítési terv mellékletei
1) Erdészeti térkép az erdei közjóléti létesítmény és berendezések ábrázolásával [Evt.
Vhr. 26. § (1) bek. d)-e) pontja szerint]
Az erdei közjóléti létesítmény súlypontját, nyomvonalát (ha nyomvonal-típusú), kiterjedését (ha 3-ha-nál nagyobb), továbbá az erdei közjóléti berendezések beazonosíthatóságot
figyelembe vevő elhelyezését (jelkulcs szerinti típusábrázolás, számozás) kell ábrázolni.
2) Erdőgazdálkodó hozzájáruló nyilatkozata [Evt. Vhr. 4. § (4) bek. g) pont]
Csak abban az esetben kell, ha a bejelentést (és a létesítési tervet) nem az érintett erdőtervezett terület erdőgazdálkodója nyújtja be.
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6 Közjóléti nyilvántartás, hatósági bizonyítvány
Az erdészeti hatóság az erdei közjóléti létesítményekről és berendezésekről az erdészeti létesítmények nyilvántartásán belül elkülönített közjóléti nyilvántartást vezet. A közjóléti nyilvántartás adattartalmát a jelenleg hatályos jogszabályok az alábbiak szerint határozzák meg.
1. Az Evt. 38. § (2) bekezdés j) pontja meghatározza, hogy az Országos Erdőállomány Adattárnak (továbbiakban: Adattár) az erdészeti létesítményre vonatkozóan az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
ja) megnevezés, egyedi azonosító
jb) földrajzi elhelyezkedés
jc) létesítmény típusa és jogszabályban meghatározott műszaki paraméterei.
Ezek közül a ja) és jb) alpont szerinti adatok közhiteles hatósági adatnak minősülnek [Evt.
38. § (4) bek.].
2. Az erdészeti hatóság az erdészeti létesítmények Adattárban szereplő adatait az erdőgazdálkodó által tett bejelentések, illetve az erdészeti hatóság a tárgyban hozott előző döntései vagy
felmérései alapján –a változások nyomon követhetőségének biztosítása mellett- jegyzi be,
módosítja vagy törli [Korm. r. 19. § (1) bek. e) pont]. Ez a közjóléti nyilvántartás vonatkozásában azt jelenti, hogy abba adatot rögzíteni, vagy adatot módosítani, vagy adatot törölni az
erdőgazdálkodó bejelentése, vagy az erdészeti hatóság saját előzetes döntései (pl. helytelenül
megadott típus módosítása; a valóságban már nem létező, de a közjóléti nyilvántartásban szereplő erdei közjóléti létesítmény/berendezés törlése; elrendelt és végrehajtott felszámolást
követő törlés) vagy felmérései (helyszíni adatgyűjtés) alapján lehet.
3. Az Evt. Vhr. 4. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy közjóléti tevékenységet az adott erdőtervezett területen nem csak annak erdőgazdálkodója, hanem más közjóléti kezelő is végezhet. Ehhez minden esetben rendelkeznie kell az erdőgazdálkodó adott tevékenységre vonatkozó előzetes hozzájáruló nyilatkozatával, amelyet az erdészeti hatóság felé történő bejelentések
során a nem erdőgazdálkodó közjóléti kezelőnek minden esetben mellékelnie kell.
4. Az Evt. Vhr. 26. § (1)-(2) bekezdései az erdei közjóléti létesítmények és berendezések
nyilvántartandó műszaki paramétereit részletesen tartalmazza.
A fentekben ismertetett előírásokhoz igazított a használatbavétel és a megszüntetetés bejelentésére szolgáló nyomtatványok, továbbá a közjóléti nyilvántartás adattartalma.
Közjóléti nyilvántartást érintő vonzata a használatbavételt (azonosító: 7v3.0, 6v3.0) és a megszüntetést (azonosító: 4v2.0, 8v3.0) bejelentő nyomtatványoknak van.
A használatbavételi bejelentő lapokon szereplő adatok közjóléti nyilvántartásba történő rögzítése előtt az erdészeti hatóságnak célszerű helyszíni ellenőrzést végeznie és amennyiben
annak alapján jelentős eltérések feltárására kerül sor, úgy a bejelentett adatok nem rögzíthetőek és arról a bejelentőt tájékoztatni kell. A tájékoztatóban:
- fel kell hívni a figyelmet a helyes adatok bejelentésének kötelezettségére vagy
- közölni kell a saját felmérés adatait vagy
- súlyos eltérés esetében tájékoztatni kell a bejelentőt a hatósági eljárás megindításáról.
Arra vonatkozóan, hogy a felsoroltak közül mikor melyik eljárást kell alkalmazni, a korábbi
fejezetek adnak útmutatást.
A lebontásra, megszüntetésre bejelentett erdei közjóléti létesítmény/berendezés azt követően
törölhető a nyilvántartásból, miután az erdészeti hatóság a helyszínen meggyőződött arról,
hogy azokat a bejelentő (közjóléti kezelő) valóban eltávolította és az eredeti állapotot helyreállította [Evt. 104/A. § (1) bek. a) pont ab) alpont].
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Ha az erdészeti hatósághoz olyan erdei közjóléti létesítmény/berendezés lebontására, megszüntetésére vonatkozó bejelentő lap érkezik be, amelyhez a kezelő közösségi támogatást vett
igénybe (a támogatási forrás kódja: 1 vagy 4), akkor a megszüntetési szándékról a Magyar
Államkincstár Erdészeti Osztályát elektronikusan 5 napon belül tájékoztatnia kell.
Amennyiben a megszüntetésre bejelentett erdei közjóléti létesítményt/berendezést még terheli
fenntartási kötelezettség, úgy arra 21 napon belül a közjóléti kezelő figyelmét tájékoztatás
formájában fel kell hívni, továbbá arról is tájékoztatni kell, hogy saját érdekében a bejelentett
tevékenységet (felszámolás) nem kezdheti meg. Ha a közjóléti kezelő a hivatkozott fenntartási
időszakban pótlás nélkül mégis megszünteti a közösségi támogatás segítségével létesített erdei közjóléti létesítményt/berendezést, akkor a Magyar Államkincstár a támogatás jogosulatlan igénybevételéről fog dönteni és elrendelheti a támogatás visszafizetését.
A közjóléti nyilvántartás tárgykörökhöz igazított karbantartását az ESZIR közjóléti modulja –
megnevezése: Közjóléti nyilvántartás karbantartó - tartalmazza.
A közjóléti nyilvántartás vezetését az illetékes erdészeti hatóságnál dolgozó, közjóléti szerepkörrel rendelkező közjóléti kapcsolattartó (referens) végzi.
A közjóléti nyilvántartásban a 2013. október 15. előtt már megépített és használatba vett
(úgynevezett régi közjóléti létesítmények/berendezések), illetve ezen dátum után a hatályos
Evt. és Evt. Vhr. által előírt engedélyezési eljárásban jóváhagyott vagy létesítésre bejelentett,
majd a megvalósítást követően használatba vételre bejelentett erdei közjóléti létesítmények és
berendezések szerepelnek.
Hatósági bizonyítvány
Az ügyfél kérelmére az erdészeti hatóság az erdei közjóléti létesítmény nyilvántartásba vételről vagy a megadott erdei közjóléti létesítmény(ek) nyilvántartásban szereplő aktuális közjóléti adatairól hatósági bizonyítványt állít ki [2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 95. §
(1)]. A hatósági bizonyítványt az ESZIR-ből, a megfelelő tárgykör alkalmazásával kell előállítani.
Az Ákr. a hatósági bizonyítványt kérő ügyfél részére előírja, hogy kérelmében fel kell tüntetnie a hatósági bizonyítvány felhasználási célját, annak hiányában az ügyfél kérelme hiányos.
A kérelmező által meghatározott felhasználási célt a hatósági bizonyítványon fel kell tüntetni.
A hatósági bizonyítvány kiadásának (ügyintézésének) határideje (a kérelem erdészeti hatósághoz történő beérkezésétől számítva):
- amennyiben az ügyfél hiánytalanul benyújtja a kérelmet, megfizetve az eljárás díját, és
a hatóságnak minden adat a rendelkezésére áll: 8 nap (sommás eljárás)
- amennyiben hiánypótlásra van szükség: 60 nap (teljes eljárás). Ebben az esetben az eljárás megindításától számított 8 napon belül függő hatályú döntést kell hozni, továbbá
az erdészeti hatóság határidő megjelölésével, egy alkalommal hiánypótló végzésben
hívja fel a kérelmezőt a hiánypótlásra.
Amennyiben a hatósági bizonyítvány kiadásának feltételei (kérelmezett adat nyilvántartásban
szereplése, felhasználási cél, igazgatási szolgáltatási díj megfizetése) nincsenek meg, úgy az
ügyfelet nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, azaz a hatósági bizonyítvány nem adható ki. A függő hatályú döntésben az Ákr. 43. § (3) bekezdés a) pont alapján nem kell rendelkezni arról, hogy a kérelmezett jog gyakorlása megilleti az ügyfelet.
A hatósági bizonyítvány igazgatási szolgáltatási (eljárási) díja erdei közjóléti létesítményenként 2000 Ft [63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 15.9 pont].
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1.számú melléklet

ERDEI KÖZJÓLÉTI LÉTESÍTMÉNYEK JEGYZÉKE

Erdei közjóléti létesítmény: az erdei közjóléti berendezés, valamint az erdő látogatását, bemutatását, illetve az erdő közjóléti - turisztikai, üdülési, sportolási - szolgáltatásait biztosító
fejlesztését szolgáló, erdei közjóléti berendezésből álló, erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen kialakított erdészeti létesítmény [61/2017. (XII.
21.) FM rendelet 1. § (1) bekezdés 6. pont].
Típus

Erdei kirándulóhely

Erdei pihenőhely

Erdei autóspihenő

Kilátó

Forrás

Erdei vasút környezete

Bemutatóhely, emlékhely, park

Meghatározás
Intenzíven látogatott, huzamosabb ott tartózkodást biztosító vagy kirándulási célt szolgáló erdészeti létesítmény, amely a kirándulók számára pihenési, rekreációs lehetőséget biztosít.
Területe: 1-2 hektár
Befogadóképessége: legalább 25 fő
Rövid, legfeljebb néhány órás pihenésre szolgáló, jellemzően gyalogosan megközelíthető erdészeti létesítmény.
Területe: 0,01- 0,3 hektár
Befogadóképessége: legalább 4 fő
Általában közút mellett, erdőtervezett területen kialakított, burkolt
vagy burkolat nélküli, gépjárművek leállítását biztosító parkoló és
környezete, ahol a gépjárművek utasainak rövid idejű pihenése és kikapcsolódása biztosított.
Területe: 0,1-1 hektár
Befogadóképessége: legalább 10 fő (5db személygépkocsi)
A táj megfigyelésére alkalmas helyszínen lévő erdészeti létesítmény.
Jelentős turisztikai vonzereje van, a domborzati viszonyokból adódóan
jellemzően gyalogosan közelíthető meg.
Területe: 0,03-0,7 ha
Befogadóképessége: legalább 4 fő
Erdőterületen lévő foglalt forrás a környezetében lévő erdei közjóléti
berendezésekkel együtt.
Területe: 0,01-0,03 ha
Befogadóképessége: legalább 1 fő
A turisztikai célra is használt keskeny nyomtávú erdei vasutak állomáshelyeinek, megállóhelyeinek közelében elhelyezett erdei közjóléti
berendezések csoportja, amely elsősorban az erdei vasúton utazó kirándulókat szolgálja.
Területe: 0,05-1 hektár
Befogadóképessége: legalább 15 fő
Helyszínhez kötött ismeretanyag átadását vagy emlékezést szolgáló
erdészeti létesítmény. A bemutatóhely témája lehet erdészeti, vadászati, természetvédelmi, növénytani, kultúrtörténeti, geológiai vagy régészeti vonatkozású.
Területe: 0,1-1 ha
Befogadóképessége: legalább 2 fő
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Erdei iskola és környezete

Erdei tanösvény

Erdei tornapálya

Erdei játszóhely

Állandó erdei tábor

Turistaút
Lovaglásra kijelölt
nyomvonal

Járműközlekedésre
kijelölt nyomvonal

Kerékpározásra kijelölt nyomvonal
Egyéb

Az erdei iskola a nemzeti oktatási programhoz kapcsolódóan rendelkezik környezeti nevelési és oktatási programmal, a program tartalmaz
erdészeti és erdőgazdálkodási ismereteket, összességében rendelkezik
legalább 30 oktatási nap/év szolgáltatás nyújtására szóló, iskolarendszerű oktatást végző közintézménnyel megkötött érvényes szerződéssel (egy oktatási nap: legalább 10 fő részére 4 órás foglalkozás megtartása). Környezetében oktatási, sportolási, pihenési célú erdei közjóléti berendezések vannak.
Területe: 1-3 hektár
Befogadóképessége: legalább 20 fő
A térség erdeinek, növény- és állatvilágának, erdőgazdálkodásának
megismerését és a környezeti nevelést szolgáló, erdős környezetben
kiépített, tájékoztató táblákkal vagy tanösvény állomást jelző oszlopokkal ellátott útvonal (utóbbi esetben feltétlenül szükséges a tanösvényt magába foglaló túravezető vagy tájékoztató füzet).
Hossza: legalább 300 m
Befogadóképessége: legalább 20 fő
A szabadban végezhető testedzés céljából, erdei tornaszerekkel felszerelt útvonal vagy helyszín.
Befogadóképessége: legalább 5 fő
Elsősorban gyermekek számára létesített, jellemzően fa erdei játszóeszközökből álló erdészeti létesítmény.
Területe: 0,1-1 hektár
Befogadóképessége: legalább 5 fő
Erdőgazdálkodó által kijelölt és fenntartott táborozóhely, amely rendelkezik a jogszabályok által meghatározott engedélyekkel.
Területe: 0,1-1 hektár
Befogadóképessége: legalább 20 fő
Közérdekből gyalogtúrázási céllal létesített vagy e célú használatra
ajánlott, a követhetőséget biztosító sűrűséggel turistajelzéssel ellátott
nyomvonal.
Közérdekből lovaglási célra kijelölt, a követhetőséget biztosító sűrűséggel lovas jelzéssel ellátott nyomvonal.
Közérdekből járműközlekedési célra kijelölt, a követhetőséget biztosító sűrűséggel jelzéssel ellátott nyomvonal.
Lehetséges látogatási célú járművek:
- nem csak emberi erővel hajtott kerékpár
- sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott jármű
- nem sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott jármű.
A csak emberi erővel hajtott kerékpár önálló típusba tartozik.
Közérdekből kerékpározási célra kijelölt, a követhetőséget biztosító
sűrűséggel kerékpáros jelzéssel ellátott nyomvonal.
Olyan közjóléti célokat szolgáló erdészeti létesítmény, amely megfelel
a jogszabályban meghatározott elvárásoknak és az előzőekben nevesített erdei közjóléti létesítmények egyikébe sem sorolható be.
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