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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erõforrások minisztere 12/2012. (VIII. 6.) EMMI rendelete
az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre,
valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról
szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes
kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1/A. § e)–g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„e) szövetbank: az az egészségügyi szolgáltató, amely a szövet- és sejtdonorok szûrõvizsgálatát, a szövetek és sejtek
feldolgozását, megõrzését, tárolását, valamint a szöveteknek és sejteknek az átültetést végzõ egészségügyi
szolgáltató részére történõ elosztását, átadását végzi;
f) súlyos káros esemény: a szövetek és sejtek vizsgálatához, feldolgozásához, tárolásához és elosztásához, valamint
a szerv adományozásától annak beültetéséig terjedõ folyamat bármely szakaszához kapcsolódó olyan nem kívánt,
váratlan, kedvezõtlen esemény, amely valamely fertõzõ betegség átviteléhez, a beteg halálához vezethet, vagy
életveszélyt, maradandó károsodást, a munkaképesség elvesztését vagy cselekvõképtelen állapotot eredményezhet,
illetve amely gyógyintézeti kezelést igényel, vagy ehhez vezethet, vagy ezeket meghosszabbítja, továbbá az emberi
reprodukcióra irányuló különleges eljárások esetén az ivarsejtek vagy az embriók bármely téves azonosítása vagy
felcserélése;
g) súlyos szövõdmény: a szövetek és sejtek emberi felhasználásához, valamint a szerv adományozásától annak
beültetéséig terjedõ folyamat bármely szakaszához kapcsolódó olyan nem kívánt reakció a donor vagy a recipiens
szervezete részérõl – beleértve valamely fertõzõ betegség átvitelét is –, amely halálhoz vezet, vagy életveszélyt,
maradandó károsodást, a munkaképesség elvesztését vagy cselekvõképtelen állapotot eredményez, illetve amely
gyógyintézeti kezelést igényel, vagy ehhez vezethet, vagy ezeket meghosszabbítja;”
(2) Az R. 1/A. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„k) nyomonkövethetõség: a szövet, a sejt, illetve a szerv helyének meghatározása és azonosítása a gyûjtéstõl vagy
adományozástól a feldolgozáson, a vizsgálaton és a tároláson keresztül a szerv-, illetve szövetátültetésig, vagy
a megsemmisítésig, illetve ártalmatlanításig tartó folyamat valamennyi lépése során, amely magában foglalja a donor,
a recipiens, a szövetbank, továbbá a szervkivételt és az átültetést végzõ egészségügyi szolgáltató azonosítását;
továbbá kiterjed a szövetekkel, sejtekkel, illetve szervekkel érintkezésbe kerülõ termékekkel és anyagokkal kapcsolatos
minden lényeges, személyazonosításra alkalmatlan adat meghatározásának és azonosításának a biztosítására is;”
(3) Az R. 1/A. §-a a következõ n)–u) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„n) adományozás: a szervek átültetés céljából történõ, valamint az emberi felhasználásra szánt szövetek és sejtek
rendelkezésre bocsátása;
o) ártalmatlanítás: az átültetésre nem kerülõ szerv végleges elhelyezése;
p) szervkivétel: az a folyamat, amelynek során az adományozott szervek hozzáférhetõvé válnak;
q) gyûjtés: az a folyamat, amely során a szöveteket és sejteket rendelkezésre bocsátják, azaz amely során a szövetek és
sejtek eltávolítása, valamint azok szövetbankba szállítása történik;
r) mûveleti elõírások: egy konkrét folyamat lépéseit – beleértve a felhasználandó anyagokat és módszereket, valamint
a remélt végeredményt is – ismertetõ írásbeli dokumentumok;
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s) prezerváció: vegyi anyagok, módosított környezeti feltételek vagy egyéb eszközök alkalmazása azzal a céllal, hogy
megelõzzék vagy késleltessék a feldolgozás során a sejtek, szövetek, valamint a szervek biológiai vagy fizikai
állapotának változását;
t) karantén: az eltávolított szövetek vagy sejtek fizikailag vagy egyéb módon elkülönített állapota az elfogadásukra
vagy elutasításukra vonatkozó döntés meghozataláig;
u) emberi felhasználásért felelõs szervezet: olyan egészségügyi szolgáltató, vagy fekvõbeteg-szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltató szervezeti egysége, amely emberi szöveteket és sejteket átültetés céljára használ fel.”
2. §

Az R. a következõ 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § A szervátültetéssel összefüggésben illetékes hatóságként az e rendeletben és a szervátültetésre, mint
egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokban foglaltak végrehajtásáért az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
(a továbbiakban: OTH), az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ) és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a felelõs.”

3. §

Az R. „Szerv, szövet eltávolítása élõ személybõl” alcíme a következõ 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A hemopoetikus õssejt átültetése céljából történõ köldökzsinórvér vételére az élõ donorból történõ sejt-,
illetve szövet-kivétel szabályait kell alkalmazni.”

4. §

(1) Az R. 13. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az 5. számú melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatók transzplantációs központnak minõsülnek, és meg
kell felelniük az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló miniszteri
rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek. A transzplantációs központ mûködési engedélyében
az 5. számú mellékletben foglaltakat fel kell tüntetni.”
(2) Az R. 13. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szervátültetés során a transzplantációs várólistára vonatkozó jogszabályokat is alkalmazni kell.”

5. §

Az R. 15/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15/A. § Az Eütv. 243. § (7) bekezdése alkalmazásában harmadik országokkal történõ szervcsere jóváhagyásához
szükséges, hogy a szervek a donortól a recipiensig, illetve a recipienstõl a donorig nyomon követhetõk legyenek,
valamint megfeleljenek az e rendeletben foglalt minõségi és biztonsági követelményeknek. A harmadik országokkal
történõ szervcsere jóváhagyása a harmadik ország nyilatkozatán alapul.”

6. §

Az R. a következõ 16/B–16/G. §-sal és azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A szervkivételre vonatkozó minõségi és biztonsági követelmények
16/B. § (1) A kivett szerv és a donor adatait az átültetés elõtt a 9/a. számú melléklet szerint meg kell határozni.
(2) A donoradatok meghatározásakor a donor jellemzõire vonatkozó, a donor szervadományozásra való
alkalmasságának értékeléséhez szükséges adatokat kell összegyûjteni a megfelelõ kockázatfelmérés elvégzése,
a recipienst érintõ kockázatok minimalizálása és a szervelosztás optimalizálása érdekében.
(3) A szervadatok meghatározásakor a szerv jellemzõire vonatkozó, a szerv alkalmasságának értékeléséhez szükséges
adatokat kell összegyûjteni a megfelelõ kockázatfelmérés elvégzése, a recipienst érintõ kockázatok minimalizálása és
a szervelosztás optimalizálása érdekében.
(4) A szerv- és donoradatok meghatározását erre képesítéssel és gyakorlattal rendelkezõ egészségügyi dolgozó az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló miniszteri rendeletben
meghatározott feltételeknek megfelelõ laboratóriumban végezheti. Az adatok közül azok felvételét, amelyekhez
orvos által végzendõ vizsgálat – ideértve a donorkiválasztást és -értékelést – szükséges, orvosnak kell elvégeznie.
(5) A szervadományozáshoz kapcsolódó oktatási tevékenységet az OVSZ koordinálja.
(6) A 9/a. számú melléklet tartalmazza azokat a minimális adatokat, amelyeket – a (8) bekezdésben foglaltakat is
figyelembe véve – minden szervadományozás esetén össze kell gyûjteni.
(7) A 9/a. számú melléklet tartalmazza azokat a kiegészítõ adatokat, amelyeket a (6) bekezdés szerinti adatokon túl
össze kell gyûjteni az orvoscsoport döntése alapján. Az orvoscsoport döntésekor figyelembe veszi az adatok
elérhetõségét és az eset sajátos körülményeit.
(8) A (6) bekezdéstõl eltérve, amennyiben a kockázat-haszon elemzés szerint egy adott esetben – beleértve az
életveszélyes helyzeteket is – a recipiens számára a várható elõnyök meghaladják az adatok hiányos volta miatt
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felmerülõ kockázatokat, egy adott szerv figyelembe vehetõ átültetés céljából még abban az esetben is, ha a 9/a. számú
mellékletben meghatározott minimális adatok nem mindegyike áll rendelkezésre.
(9) Az (1)–(8) bekezdés szerint összegyûjtött adatokról az OVSZ-t tájékoztatni kell.
(10) A minõségi és biztonsági követelményeknek való megfelelés érdekében az orvoscsoport igyekszik megszerezni
minden szükséges információt az élõ donoroktól, és ebbõl a célból megadja számukra az adományozás
következményeinek megértéséhez szükséges tájékoztatást. Elhunyt donortól származó szervadományozás esetén,
amennyiben lehetséges és szükséges, az OVSZ és a donort jelentõ egészségügyi szolgáltató kijelölt egészségügyi
dolgozója igyekszik az ilyen információt az elhunyt donor rokonaitól vagy más személyektõl megszerezni, valamint
igyekszik valamennyi, tájékoztatás nyújtására felkért fél figyelmét felhívni az említett információ gyors átadásának
fontosságára is.
(11) A szervkivétel során biztosítani kell, hogy
a) az mind a donor, mind az eltávolítandó szervek jellegének vonatkozásában a szakmai szabályoknak megfelelõen
kerüljön elvégzésre,
b) az a szervek minõségét ne veszélyeztesse, és a legkisebbre csökkenjen azok mikrobiológiai szennyezõdésének
kockázata,
c) a jogszabály szerinti higiéniás feltételeket betartsák a szervek szennyezõdési kockázatának legkisebb mértékûre
csökkentése céljából.
(12) A szervkivételt követõen az eltávolított szerveket olyan módon kell becsomagolni, amely a legkisebbre csökkenti
a szennyezõdés kockázatát, és olyan hõmérsékleten kell tárolni, hogy az megõrizze a szervek szükséges jellemzõit és
biológiai mûködését. A csomagolást oly módon kell elvégezni, hogy az biztosítsa a szervek és a szállítást végzõ
személyek szennyezõdésének megelõzését.
(13) A csomagolt szerveket olyan tartályban kell szállítani, amely megõrzi az azokban lévõ szervek biztonságát és
minõségét.
(14) Minden kísérõ, vizsgálati célú szövetet és vérmintát pontosan fel kell címkézni a donorral való azonosíthatóságuk
biztosítására, és csatolni kell a minta levételi idejét és helyét feltüntetõ feljegyzést is.
(15) A szervadományozás folyamatát – ideértve a szervek szállítására használt tárolóeszközök címkézésének
szabályait – részletesen a 9/a. számú melléklet tartalmazza.
16/C. § (1) A szervszállítást végzõ, illetve az abban közremûködõ egészségügyi szolgáltató a szerv szállítás közbeni
épségét és megfelelõ szállítási idõt biztosító mûveleti elõírást dolgoz ki.
(2) A szállított szervekhez mellékelni kell a szerv- és donoradatok meghatározásáról szóló jelentést.
(3) Amennyiben a szállításra ugyanazon épületen belül kerül sor, a 9/a. számú melléklet 2. pont 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4.,
2.1.7., 2.1.8. alpontjában foglalt követelményeket nem kell teljesíteni.
(4) Az eltávolított szervek fogadó intézménybe történõ megérkezésekor dokumentáltan igazolni kell, hogy a szerv
– beleértve a szállítási feltételeket, csomagolást, címkézést, a kapcsolódó dokumentációt és mintákat – megfelel
az e rendelet szerinti követelményeknek és a szakmai minimumfeltételekrõl, valamint a mentésrõl szóló jogszabályi
rendelkezéseknek.
(5) A fogadó intézménynek rendelkeznie kell a fogadott szervek ellenõrzésére vonatkozó szakmai eljárásrenddel.
A szakmai eljárásrendnek ki kell terjednie a technikai követelmények, valamint a mindenkori szakmai szabályok szerint
elengedhetetlen más feltételek ellenõrzésére is.
(6) A szervkivételt megelõzõen a transzplantációs központ ellenõrzi, hogy
a) a szerv- és donoradatok meghatározása elkészült, és azt rögzítették,
b) a szállított emberi szervekre vonatkozó prezerválási és szállítási feltételek biztosítottak.
(7) A transzplantációs céllal eltávolított, de be nem ültetett és szövettani vizsgálatra küldött szervekkel kapcsolatos
teendõkrõl a szervkivételt végzõ egészségügyi szolgáltatónak a szervek követhetõségét biztosító szakmai
eljárásrenddel kell rendelkeznie. Az OVSZ nyilvántartást vezet a transzplantációs céllal eltávolított és be nem ültetett
szervek szövettani vizsgálati eredményeirõl.
16/D. § (1) A donorok és recipiensek védelme érdekében az elosztott és átültetett valamennyi szerv nyomon követését
az e rendeletben foglaltak szerint biztosítani kell.
(2) Az OVSZ egyedi azonosító adásával biztosítja minden adományozás és azzal kapcsolatos szerv és recipiens egyedi
azonosíthatóságát, a donor és a recipiens egészségügyi és személyazonosító adatainak védelmére vonatkozó törvényi
elõírásokkal összhangban. A rendszernek biztosítania kell, hogy ezen adatokhoz ne történhessen jogosulatlan
hozzáférés, valamint ezen adatokkal kapcsolatban ne történhessen jogosulatlan adatfelhasználás.
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(3) Az OVSZ – az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokkal összhangban – biztosítja az élõ donorokat tartalmazó
listának az arra jogosultak részére történõ naprakész elérhetõségét.
(4) Szerv esetében a nyomonkövethetõséghez szükséges adatokat az OVSZ az adományozást követõ 30 évig õrzi
meg. Az adatok megõrzése elektronikus formában is történhet.
16/E. § A szervkivételhez olyan anyagokat és felszereléseket kell használni, amelyek megfelelnek az orvostechnikai
eszközökrõl szóló miniszteri rendelet, továbbá a vonatkozó szakmai szabályok szerinti követelményeknek is.
16/F. § Az OVSZ
a) részt vesz az illetékes hatóságok hálózatában, és nemzeti szinten koordinálja a hálózat tevékenységeihez való
hozzájárulást,
b) nyilvántartást vezet a transzplantációs központok tevékenységeirõl, amely az élõ és elhalálozott donorok
összesített számát, valamint a kivett és átültetett vagy más módon ártalmatlanított szervek fajtáit és mennyiségét
tartalmazza,
c) a b) pont szerinti tevékenységekrõl évente jelentést készít, és azt honlapján közzéteszi,
d) biztosítja, hogy Magyarország és az Európai Unió valamely tagállama közötti szervcsere esetén a 9/a. számú
melléklet szerinti szerv- és donoradatok eljussanak a szervcserével érintett tagállamhoz.
16/G. § Az OTH az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartására vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint
nyilvántartást vezet a transzplantációs központokról.”
7. §

Az R. a következõ 17/B–17/E. §-sal és azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Súlyos káros események és súlyos szövõdmények bejelentése
17/B. § (1) Az egészségügyi szolgáltató haladéktalanul értesíti az OTH-t a szövetek vizsgálatához, feldolgozásához,
tárolásához és elosztásához kapcsolódó bármely olyan súlyos káros eseményrõl, amely befolyásolhatja az emberi
felhasználásra szánt szövetek minõségét és biztonságát. Az OTH ezekrõl értesíti a 14. §-ban meghatározott
egészségügyi szolgáltatókat és a GYEMSZI-t.
(2) A 14. § szerinti egészségügyi szolgáltató haladéktalanul értesíti az OTH-t bármely olyan súlyos szövõdményrõl,
amelyet a szövet beültetése, vagy kivétele során vagy azt követõen észleltek, és amely az emberi felhasználásra szánt
szövetek nem megfelelõ minõségére vezethetõ vissza.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentést követõen az OTH haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket,
beleértve – amennyiben a súlyos káros esemény vagy súlyos szövõdmény következményei más tagállamot
érinthetnek – az Európai Bizottság, illetve az Európai Gazdasági Térségnek a súlyos káros eseménnyel vagy súlyos
szövõdménnyel valószínûsíthetõen érintett tagállamai illetékes hatóságainak az értesítését.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentést a 10. számú mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell
megtenni.
(5) Az OTH a tárgyévet követõ év június 30-ig éves jelentést nyújt be az Európai Unió Bizottságának a 11. számú
melléklet szerinti formanyomtatványokon. A 14. § szerinti egészségügyi szolgáltatók az éves jelentéshez szükséges,
a 11. számú melléklet szerinti adatokról a tárgyévet követõ év április 30-áig tájékoztatják az OTH-t.
17/C. § (1) Szervre vonatkozó súlyos káros eseményrõl vagy súlyos szövõdményrõl az errõl tudomást szerzõ
egészségügyi szolgáltató haladéktalanul értesíti az OVSZ-t, amely – a GYEMSZI, valamint a transzplantációs központok
haladéktalan értesítése mellett – az azonnali bejelentésrõl és az eset kivizsgálásáról értesíti az OTH-t. Az OVSZ
haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket, beleértve – amennyiben a súlyos káros esemény vagy súlyos
szövõdmény következményei más tagállamot érinthetnek – az Európai Bizottság, illetve az Európai Gazdasági
Térségnek a súlyos káros eseménnyel vagy súlyos szövõdménnyel valószínûsíthetõen érintett tagállamai illetékes
hatóságainak az értesítését.
(2) A szervre vonatkozó súlyos káros események és szövõdmények idõben történõ bejelentésének és kezelésének
formai követelményeire az OVSZ mûveleti elõírást ad ki, amelyet a honlapján közzétesz.
17/D. § Az OTH a súlyos káros eseményekrõl és súlyos szövõdményekrõl azok számának és jellegének feltüntetésével
nyilvántartást vezet.
17/E. § A szakfelügyelet keretében az e rendeletben foglaltak teljesülését is vizsgálni kell.”
8. §

Az R. 18. § (4) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„d) az Európai Parlament és a Tanács 2010/53/EU irányelve (2010. július 7.) az átültetésre szánt emberi szervekre
vonatkozó minõségi és biztonsági elõírások megállapításáról.”
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Az R. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Az R. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az R. 6. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R. 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az R. az 5. melléklet szerinti 9/a. számú melléklettel egészül ki.

10. §

Az R.
a) 1. § a) pontjában a „szövetek [Eütv. 202. § a) pont]” szövegrész helyébe a „szövetek és sejtek [Eütv. 202. § a) és
b) pont]” szöveg,
b) 1/A. § b) pontjában a „szövetek” szövegrész helyébe a „szövetek és sejtek” szöveg,
c) 8. § (3) bekezdésében az „Országos Tisztifõorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe az „OTH”
szöveg,
d) 13. § (4) bekezdésében a „centrumából” szövegrész helyébe a „központjából” szöveg,
e) 16. § (1) bekezdésében a „szövet-, illetve sejtbankban (a továbbiakban együtt: szövetbank)” szövegrész helyébe
a „szövetbankban” szöveg,
f) 16/A. § (4) bekezdésében a „vagy a gyûjtõ szervezet és a szövet, illetve sejt gyûjtését végzõ egészségügyi
szolgáltató” szövegrész helyébe az „és a gyûjtést végzõ szervezet” szöveg,
g) 8. számú melléklet 2. pont 2.5.2. alpontjában az „ismételt mintavételt és vizsgálatot kell végezni” szövegrész
helyébe az „ismételt mintavételt és vizsgálatot kell végezni, kivéve olyan szöveteket (beleértve az
amnion-hártyákat), amelyek tárolása –70°C-on történik” szöveg,
h) 9. számú melléklet 1. pont 1.5.5. alpontjában az „illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv”
szövegrész helyébe az „OTH-t” szöveg
lép.

11. §

(1) Hatályát veszti az R. 17/A. § (3) bekezdés d) pontjában és 17/A. § (4) bekezdésében az „a megyei népegészségügyi
szakigazgatási szervet és” szövegrész,
(2) Hatályukat vesztik az R. 1. és 4. számú mellékletében a „száma” szövegrészek.

12. §

Ez a rendelet 2012. augusztus 27-én lép hatályba.

13. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/23/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi szövetek és sejtek
adományozására, gyûjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megõrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó
minõségi és biztonsági elõírások megállapításáról;
b) a Bizottság 2006/86/EK irányelve (2006. október 24.) a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
a nyomonkövethetõségi követelmények, a súlyos szövõdmények és káros események bejelentése, valamint az
emberi szövetek és sejtek kódolására, feldolgozására, konzerválására, tárolására és elosztására vonatkozó egyes
technikai követelmények tekintetében történõ végrehajtásáról,
c) az Európai Parlament és a Tanács 2010/53/EU irányelve (2010. július 7.) az átültetésre szánt emberi szervekre
vonatkozó minõségi és biztonsági elõírások megállapításáról.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 12/2012. (VIII. 6.) EMMI rendelethez
„2. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

Az agyhalál megállapítása
Az agyhalált elõidézheti elsõdleges agykárosodás (az agy közvetlen károsodása) vagy másodlagos agykárosodás
(az agy közvetett, hypoxiás károsodása).
Az agyhalált – amely az agy (beleértve az agytörzset is) mûködésének teljes és visszafordíthatatlan megszûnése –
elsõsorban klinikai vizsgálatok és a kórlefolyás alapján kell megállapítani. Az agyhalál diagnózisát mûszeres
vizsgálatokkal alá lehet támasztani. Elsõdleges agykárosodás esetén feltétlenül végzendõ koponya CT.
Az agyhalál megállapítása három lépésbõl áll.
1. Kizáró körülmények tisztázása. Az agyhalál nem állapítható meg, ha az alábbiak közül bármelyik kimutatható:
a)
mérgezés, gyógyszerhatás által okozott kóma;
b)
neuromuszkuláris blokád;
c)
shock-állapot;
d)
metabolikus vagy endokrin eredetû kóma;
e)
lehûlés (a vizsgálat idõpontjában mért rectalis hõmérséklet 35 °C alatt van);
f)
heveny gyulladásos idegrendszeri kórképek.
2. Az agymûködés teljes hiányának bizonyítása: az alább felsorolt klinikai tünetek együttes fennállásának
megállapításával történik.
a)
Mély kóma. A spinális reflexek megléte nem zárja ki az agyhalál fennállását.
b)
Az alábbi agytörzsi reflexek egyik oldalon sem válthatók ki:
I.
pupillareflex,
II.
corneareflex,
III.
trigemino-faciális fájdalmi reakció,
IV.
vestibulo ocularis reflex. Vizsgálata kalorikus ingerléssel, vagy az ún. babaszem-tünet kiváltásával
történik.
A kalorikus ingerlés jeges víz vagy klór etil alkalmazásával történhet: az 50 ml jeges vizet 30 sec alatt,
a klór etilt 5 sec alatt kell a külsõ hallójáratba befecskendezni. Fiziológiásan egy perc elteltével
a szemtekéknek az ingerlés irányába történõ lassú és konjugált deviációja vizsgálható. Hiányzik
a reflex, ha a szemmozgás nem jelenik meg. A két hallójárat ingerlése között legalább 15 percnek kell
eltelnie. A belsõ fül sérülése (pl. bázistörés) esetén az azonos oldali reflex nem váltható ki, a vizsgálat
ezen az oldalon nem értékelhetõ, de nem zárja ki az agyhalált.
A babaszem-tünet kiváltásához a vízszinteshez képest 30°-kal megemelt fejtartás mellett hirtelen
mozdulattal a nyakat oldalirányba kell fordítani. Fiziológiásan a szemgolyók az orbitán belül
elmozdulnak. Hiányzik a reflex, ha a bulbusok az orbitán belül mozdulatlanul, passzívan követik a fej
mozgását. (Nyakcsigolyatörés, vagy a craniospinalis átmenet sérülése, vagy annak gyanúja esetén
a babaszem-tünet vizsgálata nem végezhetõ el.)
V.
köhögési reflex a garat, trachea, bronchus ingerlésével, az endotrachealis tubuson keresztül
alkalmazott mély leszívási kísérlettel.
c)
Hiányzik a spontán légzés és a légzõközpont bénulása apnoe-teszttel igazolható. Az apnoe-teszt
kivitelezése: az artériás pCO2 szintet élettani, 38–42 mmHg-re kell beállítani. A pCO2 szint normalizálódása
után tíz percen keresztül 100%-os oxigén belélegeztetésével szöveti oxigéntelítettséget kell biztosítani.
Ezt követõen a lélegeztetõ géptõl elválasztott beteg intratrachealis tubusába vezetett katéteren keresztül
6 liter/perc mennyiségben 100% oxigén áramoltatása mellett kell figyelni a spontán légzõ mozgás
jelentkezését. Eközben ismételt vizsgálattal nyomon kell követni az artériás vér pCO2 szintjét. Ha 60 mmHg
fölötti artériás pCO2 érték mellett sem jelentkezik légzõ mozgás, bizonyított a légzõközpont
ingerelhetetlensége. Hyperkapniával járó kórelõzmény esetén a tesztet megelõzõ pCO2 szint a kiindulási
érték. Ha a tesztet megelõzõ pCO2 szinthez képest 20 Hgmm-rel megnövelt artériás pCO2 érték mellett sem
jelentkezik légzõ mozgás, bizonyítottnak tekintendõ a légzõközpont ingerelhetetlensége.
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A hiányzó agymûködés irreverzibilitásának bizonyítása. Ez vagy kizárólag a klinikai tünetek és a kórlefolyás
megfigyelésével, vagy a klinikai tünetek mellett kiegészítõ mûszeres vizsgálatok révén történik.
A hiányzó agymûködés irreverzibilitásának bizonyításáig mindent meg kell tenni a szakmai szabályoknak
megfelelõen a beteg gyógyítása és életben tartása érdekében.
a)
Az agyhalál megállapítása elsõsorban klinikai tüneteken alapul. Ha csupán a klinikai tünetekre és
a kórlefolyásra támaszkodunk, akkor az agymûködés hiányára utaló tünetek megjelenése után az alábbi
megfigyelési idõszak szükséges:
I.
felnõtteknél és gyermekeknél három éves kortól elsõdleges agykárosodás esetén 12 óra, másodlagos
agykárosodás esetén 72 óra;
II.
öthetes kortól három éves korig mindkét esetben 24 óra;
III.
újszülötteknél öthetes korig mindkét esetben 72 óra.
A kezelõorvos a beteg kóroki tényezõi és kórlefolyása alapján eldönti, hogy elsõdleges vagy másodlagos
agykárosodásról van-e szó és ennek megfelelõen határozza meg a szükséges várakozási idõt. A döntést
a dokumentációban rögzíti. Az agyhalál jeleit a kezelõorvos 4 óránként rögzíti és dokumentálja.
A bizottságot a megfigyelési idõ végén kell összehívni.
A megfigyelési idõszak alatt az agymûködés teljes hiányára utaló valamennyi tünetnek folyamatosan kell
fennállnia.
b)
A hiányzó agymûködés irreverzibilitását a klinikai tünetek mellett az alábbi mûszeres vizsgálati eredmények
is bizonyíthatják (a vizsgáló a felsorolt módszerek közül saját belátása szerint választhat):
I.
Transzkraniális Doppler (TCD) vizsgálat: Az agyhalál diagnosztikában bizonyító erejû vizsgálatként
csak abban az esetben használható, ha ugyanolyan erõsítéssel, ugyanolyan ultrahang szondával,
besugárzási szöggel és vizsgálati mélységekben korábban áramlás volt detektálható az intrakraniális
erekben. A vizsgálat csak abban az esetben bizonyító erejû, ha az agyhalál klinikai tüneteinek
kialakulását követõen két alkalommal végzett ismételt vizsgálat alkalmával ingaáramlást (a szisztole
és diasztole azonos amplitudójú), szisztolés abortív csúcsokat (spike) talál a vizsgáló, vagy ha áramlás
nem mutatható ki. A két vizsgálat között legalább 30 percnek kell eltelnie és a két vizsgálati
eredménynek egybehangzóan igazolnia kell a véráramlás megszûnését. Amennyiben már az elsõ
vizsgálatnál sem sikerül áramlást kimutatni, akkor az az irányadó, hogy az agyhalál tüneteinek beállta
elõtt végzett TCD vizsgálattal volt-e kimutatható áramlás. Amennyiben az agyhalál tüneteinek beállta
elõtt nem sikerült áramlásmérést végezni az intrakraniális erekben, a TCD vizsgálat nem alkalmazható
megerõsítõ tesztként. Mindkét TCD vizsgálat során írásos lelet készül valamennyi mérési paraméter
feltüntetésével (mérési mélység, áramlási sebesség, pulzatilitási – szisztolés és diasztolés – index,
erõsítés). Amennyiben technikailag lehetséges, a vizsgálatról regisztrátumot kell kinyomtatni és
a dokumentációban rögzíteni kell.
II.
Tc99m HMPAO-val készített perfúziós szcintigram: nincs intrakraniális izotóp aktivitás;
III.
négyér angiográfia: az angiogrammokon nincs cerebrális értelõdés
Ha a fenti mûszeres vizsgálatok közül egy vagy több bizonyítja a hiányzó agymûködés irreverzibilitását, az
a) pontban megjelölt megfigyelési idõ nem szükséges.”
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2. melléklet a 12/2012. (VIII. 6.) EMMI rendelethez
„3. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

Jegyzõkönyv az agyhalál megállapításáról
Jegyzõkönyv sorszáma
Intézmény: ...........................................................................
Beteg neve: ..........................................................................
Születési hely: ......................................................................

Osztály: .................................................................................
TAJ: ........................................................................................
Születési idõ: ......................................................................

Kórisme: .....................................................................................................................................................................................................................
Az eszméletlenség kezdetének idõpontja:
A vizsgálat kezdetének idõpontja:

.……. év ……. hó .…… nap ….…. óra ..….. perc
.……. év ……. hó .…… nap ….…. óra ..….. perc

A vizsgálat során az 1. és 2. pontban foglalt kérdésekre igen-nem feltüntetésével kell válaszolni
1. Kizáró tényezõk:
Kizáró tényezõk

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1. vizsgáló

2. vizsgáló

3. vizsgáló

1. vizsgáló

2. vizsgáló

3. vizsgáló

Idõpontja

Eredménye

Végzõje

Mérgezés, gyógyszerhatás által okozott kóma
kizárható
Neuromuszkuláris blokád kizárható
Shock állapot kizárható
Metabolikus vagy endokrin eredetû kóma kizárható
Lehûlés kizárható
Heveny gyulladásos idegrendszeri kórképek
kizárhatók

2. Az agymûködés teljes hiányának bizonyítása:
Tünetek

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Eszméletlenség (kóma) fennáll
A pupillák közepesen tágak/tágak, a fényreakció
mko. hiányzik
Cornea-reflex mko. hiányzik
A nervus trigeminus területére alkalmazott
fájdalomingerre a reakció mko. hiányzik
Vestibulo-ocularis reflex mko. hiányzik
Köhögési reflex hiányzik
A spontán légzés hiánya fennáll, a légzõközpont
bénulása apnoe teszttel igazolható

3. Az agymûködés teljes hiánya irreverzibilitásának bizonyítása:
3.1. Mûszeres vizsgálatok:
A mûszeres vizsgálat megnevezése

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
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3.2. Megfigyelési idõ:
A megfigyelés ideje
év

hó

nap

A megfigyelést végzõ személy(ek)
óra

perc

neve

beosztása

4. Az agyhalál megállapításának igazolása:
A jelen jegyzõkönyvben dokumentált vizsgálatok alapján az agyhalált egyértelmûen megállapítottuk:
…………. év ………. hó ……. nap……… óra …… perc
Az agyhalált megállapító orvosok:
1.
vizsgáló:
név (nyomtatott betûkkel): ...................................................................... orvosi pecsét:
aláírás: ..............................................................................................................
2.

vizsgáló:

név (nyomtatott betûkkel): ...................................................................... orvosi pecsét:
aláírás: ...............................................................................................................

3.

vizsgáló:

név (nyomtatott betûkkel): ...................................................................... orvosi pecsét:
aláírás: ..............................................................................................................”

3. melléklet a 12/2012. (VIII. 6.) EMMI rendelethez
Az R. 6. számú melléklet A) pontja a „Szaruhártya” alcím a következõ f) ponttal egészül ki:
(Szaruhártya)
„f) Vas Megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zrt., Szombathely”

17692

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 105. szám

4. melléklet a 12/2012. (VIII. 6.) EMMI rendelethez
1. Az R. 8. számú melléklet 1. pontjában a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 24. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe
a „miniszteri rendeletben” szöveg lép.
2. Az R. 8. számú melléklet 1. pontja a következõ 1.4. alponttal egészül ki:
„1.4. Amennyiben az 1. pontban meghatározott vizsgálatok elvégzése a köldökzsinórvér õssejt/mesenchymalis õssejt
eltávolításáig nem történt meg, a szövetbanknak biztosítania kell a levett köldökzsinórvér õssejt/mesenchymalis
õssejt karanténban tartását a szûrõvizsgálati eredmény megismeréséig.”

5. melléklet a 12/2012. (VIII. 6.) EMMI rendelethez
„9/a. számú melléklet a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez

A szervadományozás folyamata
A szerv- és donoradatok meghatározása
1. A szerv- és donoradatok meghatározása
1.1. Minimális adatkör
1.1.1. Az a létesítmény, ahol a szervkivételre sor kerül, és a létesítmény azonosításához szükséges egyéb általános
adatok
1.1.2. Donor típusa
1.1.3. Vércsoport
1.1.4. Nem
1.1.5. Halál oka
1.1.6. Elhalálozás idõpontja
1.1.7. Születési idõ vagy becsült életkor
1.1.8. Testsúly
1.1.9. Magasság
1.1.10. Intravénás kábítószer-használat múltbeli vagy jelenlegi kórtörténete
1.1.11. Rosszindulatú neoplázia múltbeli vagy jelenlegi kórtörténete
1.1.12. Egyéb átvihetõ betegség jelenlegi kórtörténete
1.1.13. HIV-, HCV- és HBV-vizsgálatok
1.1.14. Az adományozott szerv mûködésének értékelését szolgáló alapinformáció
1.2. Kiegészítõ adatkör
1.2.1. Általános adatok
A szervkivételt végzõ intézmény és azon létesítmény, ahol a szervkivételre sor került, elérhetõségi adatai, amelyek
a szerveknek a donoroktól a recipiensekhez és fordítva történõ koordinációjához, kiutalásához és nyomon
követhetõségéhez szükségesek.
1.2.2. A donor adatai
A donor, illetve a szerv és a recipiens közötti megfelelõ párosítás garantálása érdekében szükséges demográfiai és
antropometriai adatok.
1.2.3. A donor kórtörténete
A donor kórtörténete, különösen azon körülmények, amelyek hatással lehetnek az átültetésre szánt szerv
alkalmasságára, és magukban hordozhatják a betegségátvitel kockázatát.
1.2.4. Fizikai és klinikai adatok
A potenciális donor fiziológiai állapotának értékeléséhez, valamint az olyan, a donor kórelõzményében feltáratlan
betegségek azonosításához szükséges klinikai vizsgálatok adatai, amelyek hatással lehetnek az átültetésre szánt szerv
alkalmasságára, és magukban hordozhatják a betegségátvitel kockázatát.
1.2.5. Laboratóriumi adatok
A szervek mûködésbeli jellemzõinek felméréséhez, valamint a potenciálisan átvihetõ betegségek feltárásához és
a szervadományozás esetleges ellenjavallatainak meghatározásához szükséges adatok.
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1.2.6. Képalkotó vizsgálatok
Az átültetésre szánt szervek anatómiai állapotának felméréséhez szükséges képalkotó vizsgálatok.
1.2.7. Terápia
A donoron végzett, a szervek mûködési állapotának és a szervek alkalmasságának felmérése szempontjából releváns
kezelések, különösen az antibiotikumos kezelés, az inotrop támogatás vagy a transzfúziós kezelés.
2. A szállítótartály címkézése
2.1. amennyiben közvetítõ útján történik a szervek szállítása, minden szállítótartályt legalább a következõket
tartalmazó címkével kell ellátni:
2.1.1. az „EMBERI SZERV TRANSZPLANTÁCIÓRA” és az „ÓVATOSAN KEZELENDÕ!” magyar, vagy angol nyelvû felirat;
2.1.2. a küldõ és fogadó intézmény azonosítása (címmel és telefonszámmal), a kontaktszemély megjelölése;
2.1.3. a szervkivétel helye és ideje;
2.1.4. a szervek minõsége és biztonsága szempontjából lényeges szállítási feltételekre vonatkozó elõírások;
2.1.5. amennyiben a szerv ismerten pozitív egy fontos fertõzõ betegség markerére nézve, fel kell tüntetni
a „BIOLÓGIAI VESZÉLY” feliratot is;
2.1.6. a tárolási feltételekre vonatkozó elõírások (például „NEM FAGYASZTHATÓ”);
2.1.7. ajánlott szállítási körülmények (pl. hûtendõ, állított helyzetben szállítandó stb.);
2.1.8. biztonsági elõírások/(adott esetben) hûtési módszerek.
3. A szerv átvétele a szervbeültetést végzõ egészségügyi szolgáltatónál
3.1. A szervbeültetést végzõ egészségügyi szolgáltató az alábbi adatokat tartja nyilván:
3.1.1. a szervkivételt végzõ intézmény azonosítója,
3.1.2. a beültetett szerv típusa,
3.1.3. a beültetett szerv azonosítója,
3.1.4. a recipiens személyazonosítója,
3.1.5. a donorra vonatkozó adatok,
3.1.6. a beültetés idõpontja,
3.1.7. a szervkivételre vonatkozó minden szükséges adat,
3.1.8. a fel nem használt szervek megsemmisítésére vonatkozó utasítások.”

A nemzetgazdasági miniszter 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelete
a költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõk nyilvántartásáról és kötelezõ
szakmai továbbképzésérõl, valamint a költségvetési szervek vezetõinek és gazdasági vezetõinek
belsõ kontrollrendszer témájú továbbképzésérõl szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet
módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 2. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

A költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõk nyilvántartásáról és kötelezõ szakmai
továbbképzésérõl, valamint a költségvetési szervek vezetõinek és gazdasági vezetõinek belsõ kontrollrendszer témájú
továbbképzésérõl szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § h)–k) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) képzési költség: az e-learning szolgáltatás költsége, vizsgával záruló képzés esetén a vizsga költsége, továbbá
a kontakt formában szervezett képzés esetén felmerülõ térítési díj;
i) kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és
Kulturális Intézete;
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j) központi költségvetésbõl támogatott képzés: költségvetési szervnél munkajogi, közszolgálati, hivatásos szolgálati,
szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott továbbképzésre kötelezett részére a továbbképzési
kötelezettség teljesítéséhez elõírt képzés, amelynek – szervezési formájától függetlenül – az e-learning szolgáltatási
költségét, továbbá – vizsgával záruló képzés esetén – a vizsga költségét a központi költségvetés finanszírozza az Éves
Továbbképzési Tájékoztatóban meghatározott mértékig;
k) térítési díj: a kontakt formában szervezett képzés esetén a központi költségvetésbõl finanszírozott összegen felül
felmerülõ, az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közölt költség.”
2. §

(1) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelmezõ hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy megfelel az Áht. 70. § (4) bekezdésében
meghatározott feltételeknek, vagy a büntetlen elõélet és a foglalkozástól való eltiltás hatályának igazolása céljából
kérheti, hogy az erre vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv az államháztartásért felelõs miniszter részére
– a belsõ ellenõrzési tevékenység végzéséhez szükséges engedély (a továbbiakban: engedély) kiadásának elbírálása
céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.”
(2) A Rendelet 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A büntetlen elõéletet igazoltnak kell tekinteni, ha a kérelmezõ munkáltatója igazolja, hogy a kérelmezõ büntetlen
elõélethez vagy nemzetbiztonsági ellenõrzéshez kötött munkakörben dolgozik.”

3. §

A Rendelet a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A nyilvántartásból törölni kell azt a természetes személyt,
a) akinek a Bkr. 24. § (7) bekezdés szerinti továbbképzésben való részvételét a továbbképzésben közremûködõ
szervezet nem igazolja, vagy aki nem tudja kimenteni a továbbképzésben való részvételének hiányát, vagy aki
a rendeletben elõírt vizsgakötelezettséget nem teljesíti,
b) aki büntetett elõéletû,
c) akit a bíróság a belsõ ellenõrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltott,
d) aki a nyilvántartásba vételkor, illetve a nyilvántartásba vételt követõen valótlan adatot közölt, a nyilvántartásból
törlésre okot adó körülményt 30 napon belül nem jelentette be, a valótlan adatközlés, illetve a bejelentés elmulasztása
utólagos megállapításakor,
e) aki kéri a nyilvántartásból való törlését,
f) akit jogerõs bírói ítélet a cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett, vagy
g) aki elhalálozott.
(2) A nyilvántartásból törölt természetes személy kérheti a belsõ ellenõrök nyilvántartásába újbóli felvételét:
a) a törlést követõ 2 év után, ha a törlésre az (1) bekezdés a) pontja miatt,
b) a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesítést követõen, ha a törlésre az (1) bekezdés b) pontja miatt,
c) a belsõ ellenõrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól való eltiltás alóli mentesítést
követõen, ha a törlésre az (1) bekezdés c) pontja miatt,
d) a törlést követõ 3 év után, ha a törlésre az (1) bekezdés d) pontja miatt,
e) a törlést követõ 2 év után, ha a törlésre az (1) bekezdés e) pontja miatt,
f) a gondnokság alá helyezés megszüntetését követõen, ha a törlésre az (1) bekezdés f) pontja miatt
került sor.
(3) A belsõ ellenõri tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásért, valamint a nyilvántartásba bejegyzett adatok
törlése iránti eljárásért a 6. § (1) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

4. §

A Rendelet a következõ 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. A belsõ ellenõrök, költségvetési szerv vezetõk és gazdasági vezetõk kötelezõ szakmai
továbbképzésére vonatkozó közös szabályok
6/A. § A belsõ ellenõrök számára szervezett kötelezõ szakmai továbbképzésen és a költségvetési szervek vezetõi és
gazdasági vezetõi számára szervezett belsõ kontrollrendszer témájú továbbképzésen (a továbbiakban együtt:
kötelezõ továbbképzés) való részvétel feltétele a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet és
a továbbképzésre kötelezett között megkötendõ felnõttképzési szerzõdés, amelyet a kötelezõ szakmai
továbbképzésben közremûködõ szervezet a részvételi díj megfizetése, illetve térítésmentesség esetén a 6/E. §
(3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok beérkezését követõen elektronikus úton küld meg a továbbképzésre
kötelezett részére.
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6/B. § (1) A továbbképzésre kötelezett számára az e-learning tanfolyam térítésmentesen vehetõ igénybe, egyéb
esetben térítési díjköteles, amelynek mértékét a miniszter az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban évente január 15-éig
teszi közzé.
(2) A kötelezõ továbbképzés évében a továbbképzésre kötelezett részére a miniszter egy ÁBPE-továbbképzési
program elvégzéséhez nyújt költségvetési támogatást.
6/C. § A kötelezõ továbbképzés – miniszter által jóváhagyott – akkreditált képzési programjában meghatározott
elõzetes tudásszint-felmérésen legalább 80%-os eredményt elérõ továbbképzésre kötelezett az adott év
vonatkozásában mentesül a kötelezõ továbbképzésen való részvétel és – ha a kötelezõ továbbképzéshez vizsga
kapcsolódik – a vizsgatételi kötelezettség alól.
6/D. § A kötelezõ továbbképzés éves idõszaka február 1-jétõl december 15-éig tart.
6/E. § (1) A továbbképzésre kötelezett a kötelezõ továbbképzésre vonatkozó részvételi szándékát a kötelezõ
továbbképzés évében február 28-áig a Központ honlapján keresztül történõ megküldésével jelzi a kötelezõ szakmai
továbbképzésben közremûködõ szervezetnek.
(2) A miniszter a költségvetési szerv február 28-át követõen kinevezett vezetõje és gazdasági vezetõje részére
augusztus 15-ig lehetõséget biztosít pótjelentkezésre. A pótjelentkezés lehetõségét a miniszter a Központ honlapján
hirdeti meg.
(3) A jelentkezéshez, valamint a térítésmentesség megállapításához az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett
nyilatkozatokat az elektronikus jelentkezést követõ 10 naptári napon belül kell kitölteni és eredeti példányban
megküldeni a kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet részére.
(4) A kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet a jelentkezés befogadását a jelentkezést követõ
30 naptári napon belül megerõsíti.
6/F. § A kötelezõ szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet a továbbképzést – ha a továbbképzéshez vizsga
kapcsolódik, a sikeres vizsgát – követõ 30 napon belül, de legkésõbb december 20-áig tanúsítványt állít ki
a továbbképzésre kötelezett részére a szakmai továbbképzési kötelezettségének teljesítésérõl.”
5. §

A Rendelet 8. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a továbbképzésre kötelezett a központi költségvetésbõl támogatott képzésben vesz részt, és
a) a megkezdett, kötelezõ továbbképzést a tárgyévben nem teljesíti,
b) a vizsgával záruló képzés esetén a vizsgán nem jelenik meg, vagy
c) sikertelen vizsgáját nem javítja,
köteles a szakmai továbbképzésben közremûködõ szervezet részére az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett
központi költségvetési támogatás összegét utólag megfizetni.”

6. §

A Rendelet 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

7. §

A Rendelet a következõ 15. §-sal egészül ki:
„15. § Az e rendeletnek a költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet végzõk nyilvántartásáról és kötelezõ
szakmai továbbképzésérõl, valamint a költségvetési szervek vezetõinek és gazdasági vezetõinek belsõ
kontrollrendszer témájú továbbképzésérõl szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosításáról szóló 23/2012. (VIII. 6.)
NGM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.”

8. §

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9. §

A Rendelet
1. 1. § a) pontjában az „eleme” szövegrész helyébe a „része” szöveg; az „államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 120/A. § (3) bekezdésének” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ának” szöveg,
2. 1. § d) pontjában a „továbbképzésre kötelezett” szövegrész helyébe a „költségvetési szervek belsõ
kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 12. §
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(1)–(3) bekezdése és 24. § (7) bekezdése alapján továbbképzésre kötelezett személy (a továbbiakban:
továbbképzésre kötelezett)” szöveg,
1. § e) pontjában az „A költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ber.) 2. § m) pontjában” szövegrész helyébe az „a Bkr. 2. § a) pontjában” szöveg,
1. § g) pontjában az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter)” szöveg, az „a Központ” szövegrész helyébe az „az Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési
Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: Központ)” szöveg,
1. § g) pontjában a „Kormány honlapján” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium honlapján”
szöveg,
2. § (1) bekezdésében a „kérelmezõnek” szövegrész helyébe „költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenység
végzésére jogosító engedéllyel kapcsolatosan a miniszter részére kérelmet benyújtó természetes személynek
(a továbbiakban: kérelmezõ)” szöveg,
2. § (1) bekezdésében a „Kormány honlapján” szövegrészek helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium
honlapján” szöveg,
2. § (1) bekezdés a) pontjában a „Ber. 11. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „Bkr. 24. § (2) bekezdés” szöveg,
a „Ber. 11. § (3) bekezdésének” szövegrész helyébe a „Bkr. 24. § (3) bekezdésének” szöveg,
2. § (1) bekezdés b) pontjában a „Ber. 11. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „Bkr. 24. § (2) bekezdése” szöveg,
a „Ber. 11. § (3) bekezdésének” szövegrész helyébe a „Bkr. 24. § (3) bekezdésének” szöveg,
3. §-ában a „nyilvántartásban” szövegrész helyébe a „költségvetési szervnél belsõ ellenõrzési tevékenységet
végzõknek az Áht. 70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásában (a továbbiakban: nyilvántartás)” szöveg,
az „Amennyiben” szövegrész helyébe a „Ha” szöveg,
4. § (1) és (2) bekezdésében az „Amennyiben” szövegrész helyébe a „Ha” szöveg,
4. § (1) bekezdésében az „– az Áht. 121/D. § (6) bekezdés a)–f) szerinti –” szövegrész helyébe az „a 3/A. §
(1) bekezdés a)–f) pontja szerinti” szöveg,
4. § (2) és (5) bekezdésében az „az Áht. 121/D. § (6) bekezdés” szövegrész helyébe az „a 3/A. § (1) bekezdés” szöveg,
4. § (3) bekezdésében az „Az Áht. 121/D. § (6) bekezdés” szövegrész helyébe az „A 3/A. § (1) bekezdés” szöveg,
4. § (4) bekezdésében az „Az Áht. 121/D. § (6) bekezdésében leírt” szövegrész helyébe az „A 3/A. §
(1) bekezdésében meghatározott” szöveg,
5. § (1)–(2) bekezdésében az „Az Áht. 121/D. § (8) bekezdésében” szövegrész helyébe az „A 3/A. §
(2) bekezdésében” szöveg,
8. § (2) bekezdésében a „díjmentesség” szövegrész helyébe a „térítésmentesség” szöveg,
8. § (4) bekezdésében az „Amennyiben” szövegrész helyébe a „Ha” szöveg,
9. § (4) és (7) bekezdésében a „díjköteles” szövegrész helyébe a „térítési díjköteles” szöveg,
10. § (1) bekezdésében az „Az Áht. 121/E. § (1)–(2) bekezdése” szövegrész helyébe az „A Bkr. 12. §
(1)–(3) bekezdése” szöveg,
10. § (3) bekezdésében az „Amennyiben” szövegrész helyébe a „Ha” szöveg,
10. § (12) bekezdésében az „Az Áht. 121/E. §” szövegrész helyébe az „A Bkr. 12. §” szöveg, az „a 3. mellékletben
meghatározott” szövegrész helyébe az „az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban közzétett” szöveg,
10. § (13) bekezdésében az „ , valamint a 2. mellékletben” szövegrész helyébe az „és az Éves Továbbképzési
Tájékoztatóban közzétett,” szöveg,
11. § (4) bekezdésében az „a számukra az Áht. 121/D. § (9) bekezdésében, illetve az Áht. 121/E. §
(1)–(2) bekezdéseiben” szövegrész helyébe az „a Bkr. 12. § (1) és (2) bekezdésében és 24. § (7) bekezdésében”
szöveg

lép.
10. §

(1) Hatályát veszti a Rendelet
a) 4. § (3) bekezdésében az „az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény alapján” szövegrész.
b) 10. § (3) bekezdésében az „a rendelet hatálybalépésének évében, illetve” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. § l) és m) pontja, 7. § (4)–(8) bekezdése, 9. § (5) és (6) bekezdése, 10. § (5)–(11) bekezdése,
2. melléklete és 3. melléklete.
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Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 23/2012. (VIII. 6.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelethez

KÉRELEM
a költségvetési szervnél végzett, az Áht. 70. §-ban meghatározott belsõ ellenõrzési tevékenységgel
kapcsolatos eljárásokhoz
A kérelem kötelezõ tartalmi elemei a következõk:
1. A kérelemnek tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a kérelmezõnek a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet
(a továbbiakban: rendelet) alapján költségvetési szervnél végzendõ belsõ ellenõrzésével kapcsolatosan kérelme
A megfelelõt kérjük X-szel jelölni!
a tevékenység folytatására,
adatainak módosítására,
vagy törlésére
irányul.
2. A tevékenység folytatására jogosító engedélyhez a kérelmen kötelezõen szükséges megadni a következõ adatokat:
Név:
Születési név:
Születési hely:
Születési idõ:
Anyja születési neve:
Lakcím:
Értesítési cím (tartózkodási hely):
Telefonszám:
Elektronikus elérhetõség:
Nyilvántartási szám:
3. Nyilatkozatok:
a) „Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá nincs
tudomásom olyan körülményrõl, amely a rendelet szerinti nyilvántartásba történõ felvételemet kizárná.”
b) „Tudomásul veszem, hogy nevem és nyilvántartási számom, valamint – választás szerint – a lakcímem, értesítési
címem, telefonszámom vagy elektronikus elérhetõségem az Áht. 70. § (6) bekezdése szerint nyilvánosak.”
c) „Hozzájárulok alábbi adataim egyikének nyilvánosságra hozatalához [az Áht. 70. § (6) bekezdése alapján]:
lakcím,
értesítési cím (tartózkodási hely),
telefonszám,
elektronikus elérhetõség”
A megfelelõt kérjük X-szel jelölni!
d) „Kijelentem, hogy a rendeletben meghatározott összegû igazgatási szolgáltatási díjat
A megfelelõt kérjük X-szel jelölni!
magánszemélyként befizettem,
helyettem a közöttünk levõ megállapodás szerint harmadik személy fizette be.
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Egyúttal kijelentem, hogy
– a ............. számú ..................................... típusú befizetést igazoló bizonylat másolatát,
– a költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Bkr.) 24. § (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott szakirányú és más felsõfokú iskolai
végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát, illetve a Bkr. 24. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén
szakmai képesítés alóli felmentést igazoló dokumentumot;
– a Bkr. 24. § (2) bekezdése szerinti legalább kétéves szakmai gyakorlat bemutatását tartalmazó kérelmezõi
nyilatkozatot vagy a Bkr. 24. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén a szakmai gyakorlat alóli felmentést igazoló
dokumentumot;
csatolom.”
4. Egyéb megjegyzés:
Kelt: ............................................. (hely), ............. év ............................... hó .......... napján.

..........................................................................
Kérelmezõ aláírása”

A nemzeti fejlesztési miniszter 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelete
az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának tengeri kikötõjébe érkezõ vagy onnan induló
tengeri hajókra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésérõl
A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 4. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
84. § e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet hatálya
a) az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának tengeri kikötõjébe érkezõ és azt elhagyó, magyar lajstromba
bejegyzett tengeri kereskedelmi hajóra,
b) az a) pont szerinti hajó parancsnokára, valamint a hajó üzemben tartójának ügynökére,
c) a hajózási hatóságra
terjed ki.
(2) Magyarország területén hajózási tevékenységet folytató nem magyar lobogójú tengeri kereskedelmi hajóra, annak
parancsnokára, a hajó üzemben tartójának ügynökére e rendelet elõírásait annyiban kell alkalmazni, hogy e rendelet
mellékletében foglalt ûrlapokat használhatják jogszabály által kötelezõen elõírt vagy a hatóság által eseti jelleggel
bekért, magyar hatóság részére szükséges tájékoztatás megadásakor.
(3) A kizárólag az Európai Gazdasági Térség vámterületén található kikötõk között közlekedõ, a tengeri hajók
bejelentkezési és bejelentési kötelezettségérõl szóló rendelet hatálya alá tartozó tengeri kereskedelmi hajó
parancsnoka és a hajó üzemben tartójának ügynöke mentesül az ebben a rendeletben meghatározott
nyilatkozattételi kötelezettség alól, kivéve, ha a kikötõ szerinti állam a belsõ rend és biztonság védelméhez, valamint az
adó-, vám-, bevándorlási, környezetvédelmi és higiéniai jogszabályok érvényesítéséhez a 3. § (2) bekezdés a)–f) pontja
szerinti tájékoztatást megköveteli.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) FAL Egyezmény: a nemzetközi tengeri forgalom könnyítésérõl szóló, Londonban, 1965. évi április hó 9. napján kelt
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1977. évi 16. törvényerejû rendelet;
b) hajó felszerelése: a hajón használat céljából tárolt, elmozdítható, de nem elfogyasztható tárgyak, beleértve
a kiegészítõ felszerelési tárgyakat, kivéve a tartalék alkatrészeket;
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hajó készletei: a hajó felszereléseinek és a tartalék alkatrészeknek a kivételével a hajón történõ felhasználásra
szánt anyagok, eszközök készletei, ideértve a hajón történõ fogyasztásra szánt élelmiszerkészletet és más
fogyóanyagokat, továbbá az utasok és a személyzet számára történõ értékesítés céljából a hajón tartott
árukészletet, valamint az üzem- és kenõanyagkészletet;
hajó üzemben tartójának ügynöke: a hajó üzemben tartója nevében információszolgáltatásra megbízott vagy
meghatalmazott személy;
nyilatkozattétel: a kikötõbe érkezõ vagy onnan induló hajónak a hatósági nyilvántartási, illetve eljárási célú
tájékoztatásadási kötelezettsége;
személyzet ingósága: a személyzet tagjának személyes használatára szolgáló tárgyak, ruházat, ideértve a hajón
tartott személyes tulajdont képezõ és bevallott fizetõeszközöket is;
személyzet tagja: akit a hajó gazdasági tevékenységének megfelelõen valamilyen minõségben a hajó fedélzetén
alkalmaznak és a személyzeti jegyzékbe bejegyezték;
tartalék alkatrész: a hajó berendezéseinek, felszerelésének, vagy magának a hajónak alkatrészcserével végzendõ
javításához szükséges alkatrész, amelyeket abba a hajóba építenek be, amelyen azt tárolják.

(1) Az Európai Gazdasági Térség tagállamának tengeri kikötõjébe érkezõ vagy onnan induló hajó parancsnoka vagy
üzemben tartójának ügynöke a nyilatkozattételi kötelezettségének a (2) bekezdésben foglalt ûrlapok és az
Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetésérõl szóló 2009. évi XCI. törvény
8. mellékletében szereplõ tengerészeti egészségügyi nyilatkozat kitöltésével, valamint azoknak a kikötõ szerinti állam
kijelölt hatóságának elektronikus úton vagy papír alapon való továbbításával köteles eleget tenni.
(2) A nyilatkozattételre szolgáló ûrlapok:
a) 1. melléklet szerinti általános nyilatkozat,
b) 2. melléklet szerinti rakománynyilatkozat,
c) 3. melléklet szerinti hajó készleteire vonatkozó nyilatkozat,
d) 4. melléklet szerinti személyzet ingóságaira vonatkozó nyilatkozat,
e) 5. melléklet szerinti személyzeti jegyzék,
f) 6. melléklet szerinti utaslista,
g) 7. melléklet szerinti veszélyes árukról szóló rakományjegyzék,
h) 8. melléklet szerinti védelmi adatlap.
(3) Az Európai Gazdasági Térség tagállamának tengeri kikötõje felé tartó tengeri hajó parancsnoka vagy üzemben
tartójának ügynöke a (2) bekezdés szerinti ûrlapokat a kikötõ szerinti tagállam által kijelölt hatóságnak
a) a kikötõbe érkezés elõtt legalább 24 órával;
b) ha a hajóút idõtartama rövidebb 24 óránál, legkésõbb az elõzõ kikötõ elhagyásakor;
c) ha a rendeltetési kikötõ nem ismert vagy a hajóút során megváltozott, akkor ennek az információnak
a megismerésekor azonnal
köteles továbbítani.
(4) Amennyiben a magyar lajstromban szerepel tengeri kereskedelmi hajó, az ûrlapok kitölthetõ és letölthetõ változatát
a hajózási hatóság saját honlapján közzéteszi.
(5) Papíron történõ benyújtás esetén a kitöltött ûrlapokat A4 formátumban (210 mm x 297 mm) kell kinyomtatni. Az
ûrlapok hátoldalának legalább egyharmadát az esetleges hatósági megjegyzések részére kell fenntartani.
(6) Az ûrlapok kézzel történõ kitöltése esetén a bejegyzéseket tintával, vagy más, a bejegyzés kitörölhetetlenségét
biztosító eszközzel jól olvashatóan és értelmezhetõen nyomtatott nagybetûkkel kell megtenni.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

5. §

Ez a rendelet a tagállamok kikötõibe érkezõ vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekrõl
és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2010. október 20-i 2010/65/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

6. §

Hatályát veszti a közösségi kikötõbe érkezõ, illetve onnan induló tengeri hajókra vonatkozó nyilatkozattételi
kötelezettség teljesítésérõl szóló 47/2004. (IV. 22.) GKM rendelet.
Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

ÁLTALÁNOS NYILATKOZAT
(IMO FAL 1 formának megfelel)
Érkezés

Indulás

1.1. A hajó neve és típusa

1.2. IMO szám

1.3. Hívójel

1.4. Út száma

2. Érkezési/indulási kikötĘ

3. Az érkezés/indulás dátuma, ideje

4. A hajó állami hovatartozása

5. A parancsnok neve

6. A kikötĘ, ahonnan érkezett/ a kikötĘ, ahová tart

7. A lajstromozási bizonyítvány (száma, lajstromozási kikötĘ és a 8. Az üzemben tartó ügynökének neve és címe
lajstromozás kelte)
9. Bruttó Ħrtartalom

10. Nettó Ħrtartalom

11. A hajó kikötési helye a kikötĘben
12. A hajóút érdemi részletei (megelĘzĘ kikötĘ, következĘ kikötĘ(k), hol kerül sor a maradék áru kirakodására)

13. A hajón lévĘ áru rövid leírása

14. A hajó személyzetének
létszáma

15. Az utasok létszáma

16. Észrevételek

A csatolt okmányok
(példányszám megadásával)

17. Rakománynyilatkozat

18. Hajó készleteire
vonatkozó nyilatkozat

19. Személyzeti jegyzék

20. Utaslista

22. Személyzet ingóságaira vonatkozó
nyilatkozat (csak érkezéskor)

23. Egészségügyi
nyilatkozat (csak

21. Hulladéktárolással kapcsolatos követelmények

érkezéskor)

24. A kiállítás dátuma és a parancsnok, az ügynök vagy tiszt aláírása

A hatóság számára fenntartott rovat

•
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IMO GENERAL DECLARATION
(IMO FAL Form 1)
Arrival

Departure

1.1. Name and type of ship

1.2. IMO number

1.3. Call sign

1.4. Voyage number

2. Port of arrival/departure

3. Date and time of arrival/departure

4. Flag State of ship

5. Name of master

7. Certificate of registry (Port; date; number)
9. Gross tonnage

6. Last port of call/Next port of call
8. Name and contact details of ship’s agent

10. Net tonnage

11. Position of the ship in the port (berth or station)
12. Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call; underline where remaining cargo will be discharged)

13. Brief description of the cargo

14. Number of crew

15. Number of passengers

16. Remarks

Attached documents
(indicate number of copies)

17. Cargo Declaration

18. Ship’s Stores
Declaration

19. Crew List

20. Passenger List

22. Crew’s Effects Declaration (only on

23. Maritime
Declaration of Health

arrival)

(only on arrival)

24. Date and signature by master, authorized agent or officer

For official use

21. The ship’s requirements in terms of waste and residue
reception facilities
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2. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

RAKOMÁNYNYILATKOZAT
(IMO FAL 2 formának megfelel)
Oldalszám
Érkezés

B/L
szám*

Indulás

1.1. A hajó neve

1.2. IMO szám

1.3. Hívójel

1.4. Út száma

2. KikötĘ, ahol a jelentés készül

3. A hajó állami hovatartozása

4. A parancsnok neve

5. Berakodási kikötĘ/Kirakodási kikötĘ

6. Jelek és számok

7. A csomagok száma és fajtája; az áruk
leírása, vagy ha rendelkezésre áll, a HS kód

8. Bruttó tömeg

9. Méret

10. A kiállítás dátuma és a parancsnok, az ügynök vagy tiszt aláírása

*

Fuvarokmány száma. A szállítmány eredet szerinti kikötĘjébĘl kombinált szállítással szállított áruk tekintetében szállítási
okmány vagy fuvarlevél

MAGYAR KÖZLÖNY
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IMO CARGO DECLARATION
(IMO FAL Form 2)
Page Number
Arrival

B/L
No.*

Departure

1.1. Name of ship

1.2. IMO number

1.3. Call sign

1.4. Voyage number

2. Port where report is made

3. Flag State of ship

4. Name of master

5. Port of loading/Port of discharge

6. Marks and Numbers

7. Number and kind of packages; description
of goods, or, if available, the HS Code

8. Gross weight

9. Measurement

10. Date and signature by master, authorized agent or officer

*

Transport document number. Also state original ports of shipment in respect to goods shipped on multimodal transport
document or through bills of lading.
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3. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

HAJÓ KÉSZLETEIRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT
(IMO FAL 3 formának megfelel)
Oldalszám
Érkezés

Indulás

1.1. A hajó neve

1.2. IMO szám

1.3. Hívójel

1.4. Út száma

2. Érkezési/indulási kikötĘ

3. Az érkezés/indulás dátuma

4. A hajó állami hovatartozása

5. A kikötĘ, ahonnan érkezett/ a kikötĘ, ahová tart

6. A hajón tartózkodó személyek létszáma

7. A kikötĘben való tartózkodás idĘtartama

8. Tétel megnevezése

9. Mennyiség

10. Elhelyezkedése a hajón

12. A kiállítás dátuma és a parancsnok, az ügynök vagy tiszt aláírása

11. A hatóság számára
fenntartott rovat

MAGYAR KÖZLÖNY
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IMO SHIP’S STORES DECLARATION
(IMO FAL Form 3)
Page Number
Arrival

Departure

1.1. Name of ship

1.2. IMO number

1.3. Call sign

1.4. Voyage number

2. Port of arrival/departure

3. Date of arrival/departure

4. Flag State of ship

5. Last port of call/Next port of call

6. Number of persons on board

7. Period of stay

8. Name of article

9. Quantity

10. Location on board

12. Date and signature by master, authorized agent or officer

11. Official use
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4. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

SZEMÉLYZET INGÓSÁGAIRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT
(IMO FAL 4 formának megfelel)
Oldalszám
1.1. A hajó neve

1.2. IMO szám

1.3. Hívójel

1.4. Út száma

2. A hajó állami hovatartozása

3. Sorszám

4. Vezetéknév, utónév

5. Rang vagy
beosztás

8. A kiállítás dátuma és a parancsnok, az ügynök vagy tiszt aláírása

*

pl. bor, szeszes ital, cigaretta, dohány, stb.

6. Vámkötelezettség alá esĘ tételek,
illetve tiltás vagy korlátozás körébe
vont cikkek*

7. Aláírás

•
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IMO CREW’S EFFECTS DECLARATION
(IMO FAL Form 4)
Page Number
1.1. Name of ship

1.2. IMO number

1.3. Call sign

1.4. Voyage number

2. Flag State of ship

3. No.

4. Family name, given names

5. Rank or rating

8. Date and signature by master, authorized agent or officer

*

e.g., wines, spirits, cigarettes, tobacco, etc.

6. Effects ineligible for relief from
customs duties and taxes or subject to
prohibitions or restrictions*

7. Signature

17708
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5. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

SZEMÉLYZETI JEGYZÉK
(IMO FAL 5 formának megfelel)
Oldalszám
Érkezés

Indulás

1.1. A hajó neve

1.2. IMO szám

1.3. Hívójel

1.4. Út száma

2. Érkezési/indulási kikötĘ

3. Az érkezés/indulás dátuma

4. A hajó állami hovatartozása

5. A kikötĘ ahonnan érkezett

6. Sorszám
7. Vezetéknév, utónév

8. Rang vagy
beosztás

9. Állampolgárság

12. A kiállítás dátuma és a parancsnok, az ügynök vagy tiszt aláírása

10. A születés
helye és ideje

11. Személyazonosító
okmány jellege és száma

MAGYAR KÖZLÖNY
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IMO CREW LIST
(IMO FAL Form 5)
Page Number

Departure

Arrival
1.1. Name of ship

1.2 IMO number

1.3. Call sign

1.4 Voyage number

2. Port of arrival/departure

3. Date of arrival/departure

4. Flag State of ship

5. Last port of call

6. No. 7. Family name, given names

8. Rank or rating

12. Date and signature by master, authorized agent or officer

9. Nationality

10. Date and
place of birth

11. Nature and number of
identity document
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UTASLISTA
(IMO FAL 6 formának megfelel)
Oldalszám
Érkezés
1.1 A hajó neve

1.2. IMO szám

1.4. Út száma

5. Vezetéknév, utónév

2. Érkezési/indulási kikötĘ
6. Állampolgárság

7. A születés helye és
dátuma

1.3. Hívójel
3. Az érkezés/indulás dátuma

8. Személyazonosító
9. A személyazonosító vagy
vagy úti okmány típusa az úti okmány száma

4. A hajó állami hovatartozása

10. Behajózás helye

11. Kihajózás helye

12. Tranzitutas
vagy nem

MAGYAR KÖZLÖNY

13. A kiállítás dátuma és a parancsnok, az ügynök vagy tiszt aláírása

Indulás

•
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IMO PASSENGER LIST
(IMO FAL Form 6)

1.2. IMO number

1.4. Voyage number

5. Family name, given names

2. Port of arrival/departure

6. Nationality

7. Date and place of birth

1.3. Call sign
3. Date of arrival/departure

8. Type of identity or
travel document

9. Serial number of identity or
travel document

4. Flag State of ship
10. Port of
embarkation

11. Port of
disembarkation

2012. évi 105. szám

1.1 Name of ship

Departure

•

Page Number
Arrival

12. Transit
passenger or not

13. Date and signature by master, authorized agent or officer
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VESZÉLYES ÁRUKRÓL SZÓLÓ RAKOMÁNYJEGYZÉK
(IMO FAL 7 formának megfelel)
(SOLAS 74, VII. fejezet, 4.5 és 7-2.2 szabályai, MARPOL 73/78, III. Melléklet, 4.3 szabálya és IMDG Kódex 5.4 fejezet, 5.4.3.1 szakasza)
Oldalszám
1.1 A hajó neve

1.2. IMO szám

1.4. Út száma

5. Foglalási/
Hivatkozási szám

1.3. Hívójel

2. A hajó állami hovatartozása
6. Jelek & számok
Konténer azonosító
szám(ok)
JármĦ Reg. szám(ok)

7. A csomagok
száma és fajtája

8. MegfelelĘ szállítási
név

9.
Osztály

3. Berakodási kikötĘ

10. ENSZ
szám

4. Kirakodási kikötĘ

13.
12.
11. Csomagolási Másodlagos Lobbanáspont 14. Tengeri
csoport
kockázat(ok) (ºC.c.c.-ban)
szennyezĘanyag

15. Súly (kg)
Bruttó/nettó

16. EmS

17. Fedélzeti
rakodási pozíció

További információ

19.1. Hajózási ügynök

18.2. Hely és dátum

19.2. Hely és dátum

A parancsnok aláírása

Az ügynök aláírása

MAGYAR KÖZLÖNY

18.1. A parancsnok neve

•
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(IMO FAL Form 7)
(As required by SOLAS 74, chapter VII, regulations 4.5 and 7-2.2, MARPOL 73/78, Annex III, regulation 4.3 and chapter 5.4, paragraph 5.4.3.1 of the IMDG Code)

MAGYAR KÖZLÖNY

IMO DANGEROUS GOODS MANIFEST

•

1.1. Name of ship

1.2. IMO number

1.4. Voyage number

5. Booking/
Reference Number

6. Marks & Numbers
Container Id. No(s).
Vehicle Reg. No(s).

1.3. Call sign

2. Flag State of ship

7. Number and
kind of packages 8. Proper Shipping Name 9. Class

3. Port of loading

10. UN No.

11. Packing
Group

12.
Subsidiary
Risk(s)

2012. évi 105. szám

Page Number

4. Port of discharge

13. Flashpoint
(in ºC.c.c.)
14. Marine Pollutant

15. Mass (kg)
Gross/Net

16. EmS

17. Stowage
position on board

Additional information

18.1. Name of master

19.1. Shipping Agent

18.2. Place and date

19.2. Place and date

Signature of master

Signature of Agent

17713
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8. melléklet a 46/2012. (VIII. 6.) NFM rendelethez

A KIKÖTėBE VALÓ ÉRKEZÉS ELėTT BEKÜLDENDė VÉDELMI
ADATLAP VALAMENNYI HAJÓ KITÖLTI AZ EU-TAGÁLLAMI
KIKÖTėKBE VALÓ ÉRKEZÉS ELėTT
(„Életbiztonság a tengeren” tárgyú 1974. évi Nemzetközi Egyezmény (SOLAS) XI-2 Fejezet 9. Szabály
és (EC) No 725/2004 rendelet 6(3) cikke)
Hajóadatok és elérhetĘségek
IMO-szám

Hajó neve

Lajstromozási kikötĘ

Lobogó szerinti állam

Hajó típusa

Hívójel

Bruttó Ħrtartalom

Inmarsat hívószám (ha van)

Társaság neve és
társasági azonosító
szám

A társaság védelmi tisztjének
(CSO) neve és 24-órás
elérhetĘségének adatai

Érkezési kikötĘ

Érkezési kikötĘlétesítmény
(ha van)

A kikötĘre és kikötĘlétesítményekre vonatkozó adatok
A hajó kikötĘbe való érkezésének
várható dátuma és idĘpontja (ETA)
A kikötés fĘ oka
A SOLAS XI-2. fejezet 9.2.1 szabálya által megkövetelt adatok
Rendelkezik-e a hajó érvényes
nemzetközi védelmi
tanúsítvánnyal (ISSC)?

IGEN ISSC

A hajó fedélzetén van-e
védelmi terv (SSP)?

IGEN NEM

NEM – miért?

A hajó jelenleg milyen
védelmi szintnek
megfelelĘen üzemel?

Kiállította (az
Lejárati dátum
igazgatási szerv (nn/hh/éééé)
vagy az
elismert
védelmi
szervezet
(RSO) neve)
1. védelmi
szint

2.
védelmi
szint

3. védelmi szint

A hajó földrajzi helyzete a jelentés
elkészítésének idĘpontjában
IdĘrendi sorrendben sorolja fel az utolsó tíz felkeresett kikötĘlétesítményt (a legutóbbival kezdve):
Szám

Kezdés
dátuma
(nn/hh/éééé)

Befejezés
dátuma
(nn/hh/éééé)

KikötĘ

Ország

UN/LOCODE
(ha van)

KikötĘlétesítmény

Védelmi
szint
(SL)

1.

SL =

2.

SL =

3.

SL =

4.

SL =

5.

SL =

MAGYAR KÖZLÖNY
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6.

SL =

7.

SL =

8.

SL =

9.

SL =

10.

SL =

A hajó jóváhagyott védelmi tervében (SSP) szereplĘ intézkedéseken kívül hozott-e a hajó bármilyen
egyedi vagy kiegészítĘ intézkedést?
Amennyiben a válasz IGEN, kérjük, jelölje meg a hajó által meghozott egyedi vagy kiegészítĘ
intézkedéseket.

IGEN NEM

Szám A hajó által meghozott egyedi vagy kiegészítĘ intézkedések
(lásd
fent)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IdĘrendi sorrendben sorolja fel azokat a hajók közötti tevékenységeket (a legutóbbival kezdve), amelyek elvégzésére
a kikötĘlétesítményekben való tíz legutóbbi, fentiekben megadott kikötés alkalmával került sor. A lenti táblázatot
bĘvítse újabb sorokkal, illetve szükség esetén használjon külön lapot - adja meg a hajók közötti tevékenységek teljes
számát:
A jóváhagyott SSP-ben megjelölt hajóvédelmi eljárásokat a hajók közötti tevékenység során
elvégezték-e? Amennyiben NEM, kérjük, lent a jobboldali szélsĘ oszlopban adja meg az említett
eljárások helyett alkalmazott védelmi intézkedések részleteit.
Szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kezdés
dátuma
(nn/hh/éééé)

Befejezés
dátuma
(nn/hh/éééé)

Helyszín vagy
földrajzi hosszúság
és szélesség

Hajók közötti
tevékenység

IGEN NEM

Az SSP-ben megadott
eljárások helyett
alkalmazott védelmi
intézkedések

17716
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A hajón található rakomány általános leírása
Szállít-e a hajó az IMDG-szabályzat szerinti 1., 2.1., 2.3., 3., IGEN NEM Amennyiben IGEN, erĘsítse meg, hogy
4.1., 5.1., 6.1., 6.2., 7. vagy 8. osztályba sorolt veszélyes
mellékelte a veszélyes árukra
anyagot?
vonatkozó rakományjegyzéket (vagy
annak kivonatát)
ErĘsítse meg, hogy csatolta-e a hajó személyzeti
jegyzékének egy példányát.

IGEN

ErĘsítse meg, hogy csatolta-e a hajó
utaslistájának egy példányát.

IGEN

Egyéb védelemmel összefüggĘ
információ
Van-e olyan védelemmel kapcsolatos
kérdés, amelyet be kíván jelenteni?

IGEN

Adja meg a részleteket:

NEM

A hajó ügynöke a tervezett érkezési kikötĘben
Név:

ElérhetĘségek (tel. szám):

Az adatszolgáltató személy azonosítása
Cím vagy beosztás (a nem kívánt rész
törlendĘ): Hajóparancsnok/SSO/CSO/hajó
ügynöke (mint fent)
A jelentés befejezésének
dátuma/idĘpontja/helye

Név:

Aláírás:

MAGYAR KÖZLÖNY
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SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM FOR ALL SHIPS
PRIOR TO ENTRY INTO THE PORT OF AN EU MEMBER STATE
(1974 International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) Regulation 9 of Chapter XI-2 and
Article 6(3) of Regulation (EC) No 725/2004)

Particulars of the ship and contact details
IMO number

Name of ship

Port of registry

Flag State

Type of ship

Call sign

Gross tonnage

Inmarsat call numbers (if
available)

Name of company
and company
identification number

CSO name and 24 hour contact
details

Port of arrival

Port facility of arrival (if known)

Port and port facility information
Expected date and time of arrival of the
ship in port (ETA)
Primary purpose of call
Information required by SOLAS Regulation 9.2.1 of Chapter XI-2
Does the ship have a valid
International Ship Security
Certificate (ISSC)?

YES

ISSC

Does the ship have an
approved SSP on board?

YES

NO

NO – why not?

Issued by
(name of
Administration
or RSO)

Security level at which
the ship is currently
operating?

Security
Level 1

Expiry date
(dd/mm/yyyy)

Security Security
Level 2 Level 3

Location of ship at the time this report
is made
List the last 10 calls at port facilities in chronological order (most recent call first):
No

Date from
Date to
(dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy)

Port

Country

UN/LOCODE (if
available)

Port
facility

Security
level (SL)

1.

SL =

2.

SL =

3.

SL =

4.

SL =

5.

SL =

6.

SL =

7.

SL =

17718
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8.

SL =

9.

SL =

10.

SL =

Did the ship take any special or additional security measures, beyond those in the approved SSP?
If the answer is YES, indicate below the special or additional security measures taken by the ship.

YES

2012. évi 105. szám

NO

No
Special or additional security measures taken by the ship
(as
above)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
List the ship-to-ship activities, in chronological order (most recent first), which were carried out during the last
10 calls at port facilities listed above. Expand table below or continue on separate page if necessary – insert total
number of ship-to-ship activities:
Were the ship security procedures specified in the approved SSP maintained during each of these ship- YES
to-ship activities? If NO, provide details of the security measures applied in lieu in the final column
below.
No

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Date from
Date to
(dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy)

Location or
longitude and
latitude

Ship-to-ship activity

NO

Security measures
applied in lieu

MAGYAR KÖZLÖNY

•

17719

2012. évi 105. szám

General description of the cargo aboard the
ship
Is the ship carrying any dangerous substances as cargo
covered by any of Classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7
or 8 of the IMDG Code?

YES

NO

If YES, confirm Dangerous Goods
Manifest (or relevant extract) is
attached

Confirm a copy of the ship’s crew list is attached

YES

Confirm a copy of the ship’s passenger
list is attached

YES

Other security-related information
Is there any security-related matter you
wish to report?

YES

Provide details:

NO

Agent of ship at intended port of arrival
Name:

Contact details (Tel. No):

Identification of person providing the information
Title or Position (delete as appropriate):
Master/SSO/CSO/Ship’s agent (as above)
Date/time/place of completion of report

Name:

Signature:
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A vidékfejlesztési miniszter 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelete
a 2012. évi körzeti erdõtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekrõl, valamint az érintett körzeti
erdõtervek alapján folytatott erdõgazdálkodásról
Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § e) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet hatálya az erdõterv rendelet elõkészítésének, és a körzeti erdõterv készítésének szabályairól szóló
11/2010. (II. 4.) FVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt ütemezés szerint 2012. évre meghatározott erdõtervezési
körzetek körzeti erdõtervezésére, valamint a körzeti erdõtervek alapján folytatott erdõgazdálkodásra terjed ki.
(2) A körzeti erdõtervezésnek az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: Evt.) 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti alapelveket, valamint az érintett körzeti erdõtervek
alapján folytatott erdõgazdálkodás szabályait erdõtervezési körzetenként az 1–13. mellékletekben foglaltak szerint
állapítom meg.

1. Az erdõrészletek kialakítására vonatkozó erdõtervezési alapelvek
2. §

(1) A körzeti erdõtervezés során az erdõ faállomány-, termõhelyi-, tulajdon-, illetve erdõgazdálkodási viszonyok, vagy
a rendeltetéseik, illetve közérdekû funkcióik tekintetében jelentõsen eltérõ részeit lehetõség szerint a természetben
jól fellelhetõ határok mentén önálló erdõrészletként kell elhatárolni.
(2) A körzeti erdõtervezés során az erdészeti hatósági nyilvántartások folytonossága, illetve az erdõgazdálkodási
tevékenységek nyomon követhetõsége és értékelhetõsége érdekében az erdõrészletek határai, illetve az erdõtagok és
erdõrészletek erdõgazdasági azonosítói nem módosíthatók, kivéve
a) az erdõrészletek határainak természetbeni változása esetén,
b) az Evt. 16. § (5) és (6) bekezdésében foglalt, az erdõtag és az erdõrészlet kialakítása szempontjainak teljesülése
érdekében,
c) az erdõrészletek erdészeti hatósági nyilvántartási adatok vonatkozásában történõ egyértelmû besorolhatósága,
vagy
d) a szálaló és átalakító üzemmódú erdõtömbök optimális kialakítása érdekében, illetve a faanyagtermelést nem
szolgáló üzemmódú állományrészek erdõrészletként való lehatárolása érdekében, az erdõgazdálkodóval történõ
egyeztetés alapján.

2. Az erdõgazdálkodás üzemmódjának megállapítására, megváltoztatására vonatkozó szabályok
3. §

(1) Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód állapítható meg azokra az erdõkre vonatkozóan, ahol, illetve amelyek:
a) a termõhelyi okok miatt gyenge fejlõdésûek, de hosszú távon állékonyak és önfelújulásra képesek,
b) a terepviszonyok az erdõgazdálkodást nagymértékben korlátozzák,
c) kiemelt közösségi jelentõségû jelölõ faj, továbbá védett illetve fokozottan védett faj jelentõs állományának
élõhelyei,
d) a fokozottan védett természeti területen a természetvédelmi cél a bolygatatlanság fenntartása,
e) a vízvédelmi, vagy partvédelmi rendeltetésû erdõben a cél a bolygatatlanság fenntartása, vagy
f) az erdõgazdálkodó azt kéri,
és az erdõk védelmét, fennmaradását nem veszélyezteti, valamint az a)–c) pontban foglalt esetekben az erdõ
rendeltetésébõl következõ védelmi célok más üzemmód mellett nem biztosíthatóak.
(2) Szálaló üzemmódú erdõgazdálkodás elsõsorban az elegyes, rendszeres magtermõ kort elért, magról természetes úton
felújulni képes faállománnyal borított, lehetõleg vegyes korú és változatos térbeli szerkezetû erdõkben folytatható,
javasoltan a természetes, természetszerû és származék erdõkbõl álló, nagyobb kiterjedésû és megfelelõen feltárt
erdõtömbökben.
(3) Átalakító üzemmódot kell megállapítani, illetve engedélyezni azokban az erdõkben, amelyekben az erdõgazdálkodó
hosszútávon szálaló üzemmódban kíván gazdálkodni, és az erdõ faállomány-viszonyai a szálaló üzemmódba sorolást
még nem teszik lehetõvé.
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3. A fakitermelésekre vonatkozó erdõtervezési alapelvek
4. §

(1) Vágásérettségi kort csak a vágásos és az átalakító üzemmódú erdõk faállományára kell meghatározni, az adott erdõre
vonatkozóan e rendeletben meghatározott vágásérettségi szakasz határértékeinek figyelembevételével.
(2) A vágásérettségi szakasz felsõ határértékénél magasabb vágásérettségi kort meghatározni csak az erdõgazdálkodó
egyetértésével, vagy az adott határértéknél idõsebb erdõben lehet. Az erdõgazdálkodó egyetértése kell az utóbbi
esetben akkor is, ha a vágásérettségi kor a körzeti erdõtervezés ciklusán túlmutat.
(3) A vágásérettségi szakasz alsó határértékénél alacsonyabb vágásérettségi kort meghatározni csak vis maior esetben,
az erdõ egészségi állapotának jelentõs romlása, vagy fafajcserével járó erdõszerkezet-átalakítás tervezése esetén
lehet. Indokolt esetekben a rendkívüli okok miatt lecsökkentett vágásérettségi korra tekintettel tervezett véghasználat
az e rendelet mellékleteiben rögzített, az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámain felül is
engedélyezhetõ.
(4) Tarvágást – fafajcserével járó erdõszerkezet-átalakítás esetét kivéve – csak az erdõ azon fafajára lehet tervezni,
amelynek a kora a körzeti erdõterv idõbeli hatálya alatt eléri a vágásérettségi kort.
(5) E rendelet alkalmazásában véghasználati idõszak a fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás esetén az elsõ és az utolsó
véghasználat jellegû fakitermelés között eltelt idõ.
(6) Fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás esetén a vágásérettségi kort úgy kell megállapítani, hogy az a véghasználati
idõszak közepére essen.
(7) Természetes, természetszerû és származék erdõben a visszamaradó holt faanyag mennyiségének növelése érdekében
egészségügyi termelés csak akkor tervezhetõ, ha legalább 5 m3/ha mennyiségû holt faanyag már jelen van az erdõben.
Ez alól kivételt képezhetnek az egészséges egyedekre is veszélyt jelentõ, fertõzõ károsítások megelõzõse érdekében
szükséges fakitermelések, valamint az árvízi lefolyási sávban lévõ erdõk, ahol álló és fekvõ holtfát visszahagyni csak
az árvízvédelmi szempontok figyelembevételével lehet.
(8) A körzeti erdõtervezés során egyéb termelés csak
a) kiemelt közjóléti, természetvédelmi, vagy árvízvédelmi cél (például az intenzíven terjedõ fajok visszaszorítása,
természetes állományszerkezet kialakítása, a parti sáv és az árvízvédelmi töltések melletti védõsáv szabadon
tartása) elérése érdekében,
b) faanyagtermelést nem szolgáló erdõkben szükségessé váló fakitermelések esetében,
c) balesetveszély, vagy – elsõsorban lakott területek, mûtárgyak mellett bekövetkezett – káresetek elhárítása
céljából, továbbá
d) az engedélyezett, de végre nem hajtott igénybevételek esetén a körzeti erdõterv idõbeli hatálya alatt tervezhetõ.

4. A fakitermelésekre vonatkozó erdõgazdálkodási szabályok
5. §

(1) Az erdészeti hatóság által jogszabályok alapján elõírt hagyásfákat, hagyásfa csoportokat lehetõség szerint õshonos
fafajokból, idõsebb, de még állékony, illetve böhöncös, odvas faegyedekbõl kell visszahagyni. A 3,0 ha-nál nagyobb
végvágott vagy tarvágott területeken lehetõleg 0,1-0,3 hektár területû hagyásfa csoportokat, egyéb esetekben
hagyásfákat javasolt egyenletes térbeli elhelyezkedésben meghagyni. A hagyásfa csoportokat javasolt úgy kialakítani,
hogy azok a természetvédelmi vagy közjóléti jelentõségû, pontszerû objektumokat (például fokozottan védett madár
fészke, forrás, barlang bejárata, erdei emlékmû vagy közjóléti létesítmény, berendezés) is tartalmazzák.
(2) A hagyásfa csoportokban található holtfát vissza kell hagyni a területen.
(3) A hagyásfák, hagyásfa csoportok csak különleges esetben, így különösen veszélyelhárítás érdekében termelhetõk ki,
és a faanyagukat holt faanyagként a területen kell hagyni, melytõl csak szakmai szempontok alapján, így különösen az
erdõ védelme és fenntartása érdekében lehet eltérni.

5. Természetvédelmi célú erdõtervezési alapelvek
6. §

(1) Az e rendeletben szereplõ elõírásokat védett természeti területek esetében az adott területre vonatkozó, külön
jogszabályban kihirdetett természetvédelmi kezelési terv, illetve a vonatkozó természetvédelmi jogszabályokban
foglalt sajátos elõírásoknak megfelelõ eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A körzeti erdõtervben szereplõ, az Evt. 33. § (2) bekezdés e), f) és i) pontjában foglaltakat védett természeti területeken
álló erdõk esetében a természetvédelmi kezelési állásfoglalás, a Natura 2000 hálózat részét képezõ területen
(a továbbiakban: Natura 2000 terület) található erdõ esetén a Natura 2000 fenntartási terv, vagy annak hiányában
a Natura 2000 javaslat figyelembevételével kell meghatározni.
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(3) Védett természeti területen, illetve a Natura 2000 területen található erdõ körzeti erdõtervezése során kiemelt
figyelemmel kell lenni az alábbi védelmi célok teljesülésére:
a) az erdõk – különösen a közösségi jelentõségû vagy kiemelt közösségi jelentõségû, jelölõ erdei élõhelyek –
természetességi állapotának, biológiai és genetikai sokféleségének, fajkészletének fenntartása, illetve lehetõség
szerinti javítása vagy bõvítése,
b) a védett vagy fokozottan védett, illetve a közösségi jelentõségû vagy kiemelt közösségi jelentõségû fajok
élõhelyének, és az egyéb természeti értékeknek a védelme, valamint
c) az erdõ által meghatározott tájképi értékek megõrzése.
(4) Az (3) bekezdésben foglaltak érvényesülése érdekében az érintett erdõkben
a) ahol a természetvédelmi szempontok indokolják – kiemelten a Natura 2000 elsõdleges rendeltetésû, illetve
a kiemelt közösségi jelentõségû, jelölõ erdei élõhelynek minõsülõ erdõkben –, és ahol a természeti feltételek arra
adottak, törekedni kell az erdõborítás minél folyamatosabb fenntartására. Ezt a védelmi célok, és az erdõ
természeti állapota függvényében hosszabb véghasználati idõszakú, egyenlõtlen bontáson alapuló fokozatos
felújítóvágás, vagy szálalóvágás alkalmazásával, a tarvágás végrehajtásának térbeli és idõbeli tagolásával, illetve
a folyamatos erdõborítást biztosító, vagy az arra való átállást szolgáló üzemmódú erdõgazdálkodással lehet
elérni;
b) az erdõneveléseket úgy kell megtervezni, hogy azok a termõhelynek nem megfelelõ, vagy erdészeti tájidegen
elegyfafajok, különös tekintettel az intenzíven terjedõ fajok visszaszorítását, az õshonos fafajok elegyarányának
az emelését, valamint az elegyesség fenntartását, növelését szolgálják;
c) a vágásérettségi kort természetes, természetszerû vagy származékerdõben a természetvédelmi célok,
a hozamvizsgálat eredményeinek, a természetes felújítás követelményeinek és az erdõ egészségi állapotának
együttes figyelembevételével, lehetõség szerint a vágásérettségi szakasz felsõ felében kell meghatározni;
d) a véghasználatok tervezése során arra kell törekedni, hogy a védett természeti területen, illetve Natura
2000 területen az erdészeti tájban honos fafajokkal jellemezhetõ faállomány típusok, illetve a közösségi
jelentõségû jelölõ erdei élõhelytípusok esetében a korosztályviszonyok kiegyenlítettek legyenek, mindig legyen
idõs erdõ;
e) a 2,00 hektár vagy annál nagyobb területû, természetes, természetszerû vagy származék erdõ véghasználatát
az erdészeti tájban honos fafajú hagyásfák, illetve hagyásfa csoportok visszahagyásával kell megtervezni;
f) az erdõfelújítások tervezése során intenzíven terjedõ fafaj – az akác fõfafajú erdõ ismételten akácos, vagy elegyes
akácos célállománnyal történõ felújítását kivéve – még elegyfafajként sem alkalmazható;
g) a termõhelynek nem megfelelõ, vagy erdészeti tájidegen fõfafajú erdõk véghasználata után a fafajcserével járó
erdõszerkezet-átalakítást alternatív lehetõségként minden esetben meg kell tervezni;
h) az erdõszerkezet-átalakítás kizárólagos módon történõ tervezése védett természeti területen a természetvédelmi
célok és az erdei haszonvételi lehetõségek együttes figyelembe vételével, ütemezetten történhet.

6. Természetvédelmi célú erdõgazdálkodási szabályok
7. §

(1) Védett természeti területen, illetve a Natura 2000 területen található erdõ kedvezõ természetvédelmi helyzetének
fenntartása, és lehetõség szerinti javítása érdekében, a természetvédelmi szempontokkal összhangban
a) az erdõnevelések során
aa) természetes, természetszerû és származék erdõkben a termõhelynek nem megfelelõ, vagy az erdészeti
tájidegen elegyfafajokat – különös tekintettel az intenzíven terjedõ fajokat – lehetõség szerint teljes
mértékben vissza kell szorítani;
ab) az átmeneti és kultúrerdõkben, valamint a faültetvényekben – ahol arra lehetõség van, de különösen
a fekete- és erdeifenyves fõfafajú erdõkben – megfelelõ csoportos jellegû gyérítési módszerek
alkalmazásával elõ kell segíteni az õshonos fafajok elõretörését;
ac) a nagy kiterjedésû, egykorú és kevés fafajból álló erdõk lombkorona-, cserje-, valamint lágyszárú szintjében
elõ kell segíteni a faji, életkori, és szerkezeti változatosság növekedését;
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b)

a fakitermelések során
ba) természetes, természetszerû és származék erdõkben lehetõség szerint egyenletes eloszlásban böhöncös,
odvas faegyedeket, valamint álló és fekvõ holtfát kell visszahagyni a területen;
bb) az erdõszegélyek kialakulására, valamint a meglévõ erdõszegélyek kíméletére különös hangsúlyt kell
fektetni;
bc) az erdészeti tájban õshonos fajokból álló cserjeszintet legalább olyan mértékben meg kell hagyni, vagy
a cserjeszint szükségessé váló átmeneti eltávolítását olyan módon kell végrehajtani, hogy az adott
erdõtársulásra jellemzõ cserjeszint ismételt kialakulásának feltételei biztosítottak legyenek;
bd) a készletezõ helyek és a közelítõ nyomok kijelölése során a természeti értékek és a természetes újulat
lehetséges legkisebb mértékû károsítására kell törekedni;
be) a vágástéri maradék égetéssel történõ megsemmisítését kerülni kell;
c) az erdõfelújítás során
ca) erdõszerkezet-átalakítás esetén biztosítani kell az idõs faállomány alatt felverõdött, a termõhelynek
megfelelõ, és az erdészeti tájban õshonos fafajokból álló természetes újulat megmaradását, kivéve ha
az akadályozza az erdõszerkezet-átalakítást, vagy az idegenhonos, illetve intenzíven terjedõ fafajok
hatékony visszaszorítását;
cb) a természetszerû és származék erdõk felújítása során teljes talajelõkészítés csak akkor végezhetõ, ha
az erdõfelújítás sikeressége érdekében az elengedhetetlen;
cc) tuskózás csak az erdõfelújítás – kiemelten az erdõszerkezet-átalakítás – sikerességének biztosítása céljából
végezhetõ;
cd) tuskóprizmák õshonos fafajokból álló erdõvel, valamint gyep-, illetve vizes területtel határos elhelyezése
csak kivételesen indokolt esetben engedélyezhetõ;
d) fokozottan védett madár, vagy védett ragadozó madár lakott fészkének legalább 100 méteres környezetében
az erdõõrzési és az elõírt erdõvédelmi feladatok végrehajtásán kívül erdõgazdálkodási tevékenység szaporodási
és utódnevelési idõszakban nem végezhetõ, valamint a lakott fészek legalább 50 méteres környezetében további
korlátozás is elrendelhetõ az eredményes szaporodás és utódnevelés érdekében.
(2) A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdése alapján védett
– a természetvédelmi hatóság határozatában kijelölt – természeti értékek és területek, továbbá a Tvt. 48. §
(2) bekezdésében meghatározott, védetté nyilvánított mesterséges üregek, és a Tvt. 19. § (1) bekezdésében
meghatározott, védetté nyilvánított földtani természeti értékek, valamint védett természeti területen az erdei
vízfolyások és az erdei tavak védelme érdekében, azok földfelszíni elhelyezkedéséhez 25 méternél közelebb
fakitermelés és faanyag készletezés csak a természetvédelmi célokkal összhangban végezhetõ.
(3) Közösségi jelentõségû élõhelytípusnak minõsülõ, vagy védett növény jelentõs állományának térinformatikai
módszerekkel lehatárolt, erdõtervben rögzített élõhelyeként szolgáló tisztáson, különösen védett természeti
területen vagy Natura 2000 területen faanyag mozgatás, illetve faanyag készletezés – az e rendelet hatálybalépésekor
már meglévõ, akár csak idõszakosan használt erdei farakodó és készletezõ hely, valamint erdei feltáró hálózat
kivételével – csak a természetvédelmi célokkal összhangban, a védett természeti területek természetvédelmi
kezeléséért felelõs szervvel egyeztetett helyen és idõben végezhetõ.

7. Közjóléti célú erdõtervezési alapelvek
8. §

A közjóléti rendeltetésû erdõk közül a parkerdõkben és a gyógyerdõkben a közjóléti funkciók megfelelõ
érvényesülése érdekében
a) törekedni kell a folyamatos erdõborítást biztosító, vagy az arra való átállást szolgáló üzemmódú
erdõgazdálkodásra való áttérésre,
b) vágásos üzemmód esetén az erdõ egészségi állapotának figyelembevételével, illetve ha az újulat megmaradását
az nem veszélyezteti, a vágásérettségi kor emelésére kell törekedni, a véghasználatot több ütemben indokolt
végrehajtani, valamint fokozatos felújítóvágás esetén hosszabb véghasználati idõszakot kell alkalmazni,
c) az erdõfelújítás és az erdõnevelés során változatos korú, fafajösszetételû és szerkezetû, hosszú távon állékony
faállományt kell kialakítani, így ennek érdekében többek között – az erdõ természetességi állapotának
fenntartása mellett – az erdõk esztétikai értékét növelõ, vagy oktatási célokat szolgáló, idegenhonos, nem
intenzíven terjedõ fafajú faegyedek szálankénti elegyítése, vagy visszahagyása is megengedett.
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8. Vízvédelmi, partvédelmi, és árvízvédelmi célú erdõtervezési alapelvek
9. §

(1) A körzeti erdõtervezés során az árvízi lefolyási sávok határvonala a vízügyi hatóságnak az erdészeti hatósággal,
valamint természetvédelmi rendeltetésû erdõ esetén a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért
felelõs szervvel egyeztetett szakvéleménye alapján kerül meghatározásra.
(2) A folyók hullámtereinek árvízvédelmi szempontok szerint elkülönített egyes részein található erdõk körzeti
erdõtervezését az adott területkategóriákra érvényes árvízvédelmi szempontokkal, és a külön jogszabályban
meghatározott korlátozásokkal összhangban kell végrehajtani.

9. Vízvédelmi, partvédelmi, és árvízvédelmi célú erdõgazdálkodási szabályok
10. §

(1) Az árvízi lefolyási sávban a lefolyási viszonyok javítása érdekében
a) az erdõnevelések során
aa) az árvízi folyásiránnyal párhuzamosan futó sorszerûség kialakítására szükséges törekedni;
ab) a faegyedek ágtiszta törzsmagasságát a törzskiválasztó gyérítési korig szükség esetén a terepszinttõl
legalább 4 m magasságig kell kialakítani;
ac) a fa- és cserjefélék cserjeszintben történõ visszaszorítására kell törekedni;
b) a fakitermelések során
ba) tilos a vágástéren maradó, feldolgozatlan faanyagot, és ágdarabokat prizmába deponálni;
bb) hagyásfák, hagyásfa csoportok, valamint holt faanyag visszahagyása során az árvízvédelmi szempontokat is
figyelembe kell venni;
c) az erdõfelújítás során
ca) tilos a kiemelt tuskókat prizmába deponálni;
cb) mesterséges vagy alátelepítéssel kombinált természetes erdõfelújítás során az árvízi folyásiránnyal
párhuzamos sorok kialakítására kell törekedni.
(2) Az árvízvédelmi töltések szabadon tartandó védõsávjában, illetve a töltéseket keresztezõ rámpákon
a faanyagmozgatás, készletezés során kerülni kell a töltések árvízi biztonság csökkenésével járó mechanikai
károsításait.
(3) A vízbázisok védelmét szolgáló erdõk esetében törekedni kell az erdõborítás minél folyamatosabb fenntartására,
valamint a víztermelõ helyek környékén a megfelelõ cserjeszint kialakítására és fenntartására. A folyamatos
erdõborítás mielõbbi elérése érdekében az erdõfelújításokat – egyéb jogszabályi korlátozások hiányában, és
a termõhelyi adottságok figyelembevételével – lehetõség szerint különbözõ vágásérettségi korú fafajok elegyes
erdõsítésével kell végrehajtani.
(4) A síkvidéki, mezõgazdasági mûvelés alatt álló területekkel körülvett ivó-vízbázisok körül kialakított akácos
faállománytípusú védõ erdõsávok véghasználatát és erdõfelújítását csak több ütemben, kis területû tarvágások
végrehajtása mellett lehet végrehajtani.

10. Záró rendelkezések
11. §

E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

12. §

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
a következõ 126/A. §-sal egészül ki:
„126/A. § E rendelet 39/A. § (2) bekezdésének és 64. § (3) bekezdésének alkalmazásában az erdészeti hatóság által
az Országos Erdõállomány Adatárból kiállított szemle és teljes másolat jogerõs határozatnak minõsül.”
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Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe az következõ rendelkezés lép:
„(4) Teljes másolat kizárólag
a) az erdõgazdálkodó,
b) a tulajdonos,
c) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelõi, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog jogosultja,
valamint
d) az ingatlanügyi hatóság
részére adható ki.”
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelethez

1. A körzet neve
Alsó-ėrségi erdĘtervezési körzet
2. A körzeti erdĘtervezés során érvényesítendĘ szakmai célok, tervezési alapelvek
Az ėrség csaknem 2/3-át erdĘk borítják, ebbĘl adódóan meghatározó szerepet töltenek be. Ez
a szerep a gazdasági értéken messze túlmutat, hiszen az erdĘk alapvetĘen meghatározzák a
térség környezeti állapotát, tájképi megjelenését, újabban turisztikai vonzerejét. A fentiekbĘl
adódik, hogy az ėrségben az erdĘnem csupán gazdasági kérdés, hanem fontos társadalmi és
ökológiai tényezĘis. Ugyanakkor a tájegység nagy része védett természeti terület is (ėrségi
Nemzeti Park).
A védett természeti területek, illetve a Natura 2000 területek magas aránya, valamint a térség
idegenforgalmi és turisztikai jelentĘsége miatt az erdĘk három kiemelt funkcióján (gazdasági,
védelmi és közjóléti) belül nagyobb teret kell biztosítani a védelmi és a közjóléti funkciók
érvényesülésének. Emellett azonban továbbra is fontos vidékfejlesztési cél az erdĘk gazdasági
potenciáljának lehetséges mértékĦ kihasználása is.
Az erdĘtervezés és az erdĘgazdálkodás során tehát a védett és közjóléti rendeltetésĦ
területeken a környezet- és természetvédelmi, valamint a közjóléti szempontok érvényesítése
kiemelt cél, egyébként pedig törekedni kell a magas szakmai színvonalú, fenntartható
erdĘgazdálkodás további megvalósítására.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdĘrészletek, erdĘtagok) kialakításának
erdĘtervezési szempontjai
3.1. A szálaló vagy átalakító üzemmódú erdĘkben lehetĘség szerint az átlagosnál nagyobb,
5-20 hektár területĦ erdĘrészletek kialakítására kell törekedni.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdĘtervezési
szempontok
4.1. Egyes, alább felsorolt esetekben a védelmi és közjóléti funkciók érvényesülését a
folyamatos erdĘborítást biztosító, vagy az arra való átállást szolgáló üzemmódú
erdĘgazdálkodás fokozottabban biztosítja:
a) települések belterületével közvetlenül érintkezĘ természetes és természetszerĦ erdĘkben;
b) erdészeti közjóléti létesítmények környezetében, parkerdĘ rendeltetésĦ erdĘkben és azok
fokozottabban látogatott környezetében;
c) az erdĘt átszelĘ vagy határoló közutak melletti, 1-2 famagasságnyi sávban;
d) szigetszerĦ erdĘfoltokban;
e) érzékeny élĘhelyek (patak, mocsár, láp, forrás) környezetét alkotó erdĘkben;
f) a védelmi célok függvényében a védett, fokozottan védett és közösségi jelentĘségĦ fajok
jelentĘs állományának élĘhelyéül szolgáló erdĘkben, valamint közösségi jelentĘségĦ
élĘhelyeket tartalmazó erdĘkben;
g) a mezĘgazdasági területek között elhelyezkedĘ, a termĘhelynek megfelelĘ, az erdészeti
tájban Ęshonos fafajokból álló fasorok, facsoportok alkotta ökológiai zöldfolyosókban.
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4.2. A szálaló és átalakító üzemmódú tömbök kialakításakor javasolt a védett természeti
értékek elĘfordulását is figyelembe venni, és azokat lehetĘség szerint a kialakított tömbökbe
bevonni.
5. A közjóléti és védelmi rendeltetésĦ erdĘk erdĘtervezésének szempontjai
5.1. Közjóléti rendeltetésĦ park- és gyógyerdĘk
5.1.1. Az erdĘtervezés során figyelemmel kell lenni a 2008-ban elkészült ėrség
erdĘfejlesztési terv megállapításaira.
5.2. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.2.1. Fokozottan védett területen az ott található, kiemelt jelentĘségĦ természeti értékek
megĘrzését biztosító erdĘgazdálkodási tevékenység tervezhetĘ.
5.2.2. A körzeti erdĘtervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a vizes élĘhelyek
védelmére.
5.2.3. SzalafĘ erdĘrezervátum magterületén a természetes folyamatok érvényesülésének
biztosítása érdekében erdĘgazdálkodási tevékenység legfeljebb a természetvédelmi célok
megvalósításának eszközeként tervezhetĘ.
5.2.4. A körzeti erdĘterv idĘbeli hatálya alatt véghasználatra kerülĘ, a termĘhelynek nem
megfelelĘ, vagy erdészeti tájidegen fĘfafajú erdĘk területének 25%-án – elsĘdlegesen a
patakvölgyek üde termĘhelyeire telepített fenyvesekben – az erdĘfelújítást kizárólagosan
erdĘszerkezet-átalakítással kell tervezni.
5.3. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
5.3.1. Az erdĘtervezési körzet területén található, a kedvezĘ természetvédelmi helyzet
fenntartása szempontjából a körzeti erdĘtervezés során kiemelten kezelendĘ, jelölĘ erdei
élĘhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk (91E0) és a pannon
gyertyános tölgyesek (91G0), valamint
b) a közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül szubmontán és montán
bükkösök (9130).
5.3.2. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedĘ erdĘk esetében a Natura 2000
rendeltetést elsĘdleges rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdĘrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ faj jelentĘs állományának erdĘtervben
rögzített élĘhelyeként szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó erdĘ
található, vagy
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c) amelyben közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó, természetes, vagy
természetszerĦ erdĘ található.
5.3.3. A tĘzegmohás lápok és ingólápok (7140) védelme érdekében a nevelĘvágások
tervezése során tekintettel kell lenni az intenzíven terjedĘ fa- és cserjefajok visszaszorítására,
és a káros nitrogénbemosódás elkerülése céljából elĘ kell segíteni a lápokat övezĘakácosok
erdĘszerkezet-átalakítását.
5.3.4. Az erdĘborítás minél folyamatosabb fenntartására elsĘsorban a szubmontán bükkösök
(9130) valamint az enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdĘk (91E0) esetében a zavartalan, zárt erdĘtömböket igénylĘ állat- és növényfajok
ökológiai igényeinek biztosítása érdekében kell törekedni.
5.3.5. Az erdĘ faállományának változatos korösszetételére, valamint a nagy kiterjedésĦ –
3,00 hektárnál nagyobb – véghasználati területek kialakulásának elkerülésére különösen a
gyertyános-tölgyesek (91G0) esetében kell törekedni.
5.4. Egyéb védelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.4.1. Talajvédelmi rendeltetésĦ erdĘben véghasználat, illetve sarjaztatás útján végzett
erdĘfelújítás jogszabály eltérĘ rendelkezése hiányában akkor tervezhetĘ, ha az azok
eredményeként létrejövĘ erdĘ a meglévĘ erdĘnél jobban szolgálja a talajvédelmi célokat.
5.4.2. A településvédelmi rendeltetésĦ erdĘkben törekedni kell a folyamatos erdĘborítást
biztosító, vagy az arra való átállást szolgáló üzemmódú erdĘgazdálkodásra való áttérésre.
5.4.3. A vízvédelmi rendeltetésĦ, a folyók hullámtereiben található, valamint a kisebb
vízfolyások, csatornák melletti erdĘk erdĘtervezése során a vízgazdálkodási, a partvédelmi,
valamint az árvízvédelmi szempontokra kiemelt figyelemmel kell lenni.
6. A közjóléti és védelmi rendeltetésĦ erdĘkben folytatható erdĘgazdálkodás szabályai
6.1. Közjóléti rendeltetésĦ park- és gyógyerdĘk
6.1.1. ParkerdĘ rendeltetésĦ erdĘben a közjóléti funkciók teljesebb körĦ érvényesülése
érdekében a fakitermelés munkafolyamatai közül az élĘ fák döntését javasolt a március 15. és
november 15. közötti idĘszakon kívül végezni.
6.2. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
6.2.1. Odvas fák, valamint álló és fekvĘ holt faanyag visszahagyása a területen különösen a
közösségi jelentĘségĦ nagyfülĦ denevér (Myotis bechsteinii), pisze denevér (Barbastella
barbastellus) és nagy hĘscincér (Cerambyx cerdo) jelentĘs állományának erdőtervben
rögzített élĘhelyéül szolgáló erdĘben indokolt.
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6.3. Egyéb védelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.3.1. A kulturális örökségvédelmi területek esetében a 30 cm-nél mélyebb földmunkával járó
tevékenységek csak a kulturális örökségvédelmi szempontokkal összhangban végezhetĘk.
6.4. Az erdĘ rendeltetésétĘl független, természetvédelmi célú erdĘgazdálkodási szabályok
6.4.1. A fokozottan védett madárfajok szaporodási és utódnevelési idĘszakai, valamint az
egyes madárfajok jelentĘs állományának erdőtervben rögzített élĘhelyéül szolgáló erdĘben
folytatott erdĘgazdálkodás egyedi szempontjai:
a) Fekete gólya (Ciconia nigra):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 15. – augusztus 31.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 400 méteren
belül erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
b) Réti sas (Haliaeetus albicilla):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: január 1. – július 15.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 400 méteren
belül erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
7. A fakitermelések és erdĘfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelĘvágások tervezése során alkalmazandó elĘhasználati erélyek
7.1.1 A gazdasági rendeltetésĦ, vágásos üzemmódú, valamint természetes, természetszerĦ,
származék vagy átmeneti erdĘk nevelĘvágásainak tervezése során alkalmazandó elĘhasználati
erélyek:
ElĘhasználati mód

Törzskiválasztó gyérítés

Növedékfokozó gyérítés

Fafajcsoport
Tölgyek
Cser
Bükk
Akác
FenyĘk
Tölgyek
Cser
Bükk
Akác
FenyĘk

m3/ha*
min.
max.
15
50
15
50
15
60
15
30
15
60
25
80
30
70
30
100
20
50
25
80

* A nem megfelelĘ egészségi állapotú, vagy faállomány-szerkezetĦ erdĘk esetében a táblázat értékeitĘl indokolt
mértékben el lehet térni.
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7.2. Az erdĘnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Vegyes záródású erdĘben indokolt lehet az erdĘnevelések részterületenként eltérĘ
eréllyel való tervezése.
7.2.2. A körzeti erdĘterv idĘbeli hatálya alatt tisztítást legfeljebb két alkalommal, gyérítést – a
faültetvények és kultúrerdĘk, valamint az erdészeti tájhonos fenyĘ fĘfafajú erdĘk kivételével
– legfeljebb egy alkalommal lehet tervezni.
7.2.3. Készletgondozó használatokat követĘen, vagy azok tervezése esetén a vágásérettségi
kor a vágásérettségi szakasz felsĘ határához közelítve is megállapítható.
7.3. A véghasználatok tervezése során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok

Faállománytípus
neve
Vágásos üzemmód
Gyertyánoskocsánytalan
tölgyesek
Kocsánytalan
tölgyesek
Gyertyánoskocsányos tölgyesek
Kocsányos tölgyesek
Bükkösök
Akácosok
Erdeifenyvesek
Lucfenyvesek
Átalakító üzemmód
Gyertyánoskocsánytalan
tölgyesek
Kocsánytalan
tölgyesek
Gyertyánoskocsányos tölgyesek
Kocsányos tölgyesek
Bükkösök
Erdeifenyvesek
Lucfenyvesek

Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
TermészetEgyéb védelmi
védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan

90-130

110-170

100-180

100-150

90-120

110-170

100-170

100-150

90-120

100-150

100-150

90-150

90-120
80-120
20-50
70-100
50-70

100-150
100-170
20-50
90-120
70-110

100-150
90-140
20-50
80-120
60-110

90-150
100-140
20-50
80-120
60-100

100-130

110-170

110-170

110-150

100-130

110-170

110-170

110-150

100-130

100-150

90-140

90-140

90-130
80-120
70-100
50-80

90-140
90-170
80-120
50-100

90-140
90-140
80-120
60-100

90-140
90-140
80-120
60-100

7.3.1. Vágásos üzemmódú erdĘben a tájléptékĦ mozaikosság megteremtése érdekében a
nagyobb, egykorú erdĘtömbökben a vágásérettségi szakasz alsó határértékénél alacsonyabb
vágásérettségi kort is meg lehet határozni.
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7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
Véghasználat módja
tarvágással érintett
fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe
Összesen

hektár
1400
1400

7.5. A véghasználatok és erdĘfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérĘ rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhetĘ, illetve engedélyezhetĘ:
a) a természetszerĦ vagy származék erdĘben, amennyiben termĘhelyi okokból kifolyólag
az természetes úton magról nem újítható fel (különös tekintettel a kocsányos tölgyes,
kĘrises, égeres, hazai nyáras, hazai fĦzes illetve erdeifenyves faállománytípusú erdĘkre),
b) a termĘhelynek nem megfelelĘ faállománytípusú származék erdĘben, amennyiben
abban a véghasználathoz kapcsolódóan fafajcserével járó erdĘszerkezet-átalakításra
kerül sor (különös tekintettel az elegyes vagy elegyetlen gyertyános, juharos, kĘrises
illetve hársas faállománytípusú erdĘkre), valamint
c) az átmeneti erdĘ, kultúrerdĘ és faültetvény természetességi állapotú erdĘben.
7.5.2. ErdeifenyĘ fĘfafajú erdĘkben a legfeljebb kettĘ famagasság szélességben végrehajtott
ugrósávos, illetve kulisszás jellegĦ véghasználatot fokozatos felújítóvágásként kell
megtervezni.
8. A fakitermelések és erdĘfelújítások végrehajtására vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
8.1. A biológiai változatosság növelése, valamint a védett fajok megĘrzése érdekében a
fahasználatok során idĘs, böhöncös, korhadó, odvas fák, pionír fafajok és facsoportok, álló és
fekvĘ holtfák (tövön száradt fák, facsonkok, elhalt, korhadó faanyag), illetve a 2 hektárnál
nagyobb területĦ véghasználatok esetén hagyásfák vagy hagyásfa csoportok visszahagyásáról,
valamint azok késĘbbi megĘrzésérĘl a nem védett, és nem Natura 2000 területen álló,
természetes, természetszerĦ vagy származék erdĘk esetében is gondoskodni kell.
8.2. Az erdĘnevelési munkák során a házi berkenye, a madárberkenye, a barkócaberkenye, a
madárcseresznye, a rezgĘnyár, a bibircses és szĘrĘs nyír, a kecskefĦz, a kislevelĦ hárs, a
nagylevelĦ hárs, a vadkörte, egyéb vadgyümölcs faegyedeket lehetĘség szerint kímélni kell.
8.3. A fakitermelések során visszahagyandó hagyásfa csoportokat, esetleg hagyásfákat már a
bontóvágások során ki kell jelölni. A szomszédos erdĘrészletekben kijelölt hagyásfa
csoportok lehetĘség szerint érintkezzenek egymással.
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9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bĘvítésére vonatkozó
erdĘgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. ErdĘgazdálkodási tevékenységekkel várhatóan nem érintett, faanyagtermelést nem
szolgáló üzemmódú erdĘk erdészeti feltáró hálózata nem bĘvíthetĘ.
10. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
10.1. A fakitermelések során elĘnyben kell részesíteni a kevesebb talajsérülést okozó terepi
faanyag mozgatási technológiák, berendezések használatát, ezek arányának növelését.
11. A vegetációs idĘszakra vonatkozó erdĘgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
11.1. A vegetációs idĘszak a körzetben március 15-tĘl augusztus 31-ig tart.
11.2. TermészetszerĦ, származék és átmeneti erdĘkben vegetációs idĘszakban véghasználat
nem végezhetĘ.
11.3. Az elegyetlen fenyvesekben a tisztítás és a törzskiválasztó gyérítés vegetációs
idĘszakban történĘ végrehajtásának tiltása egyéb védelmi szempont hiányában nem indokolt.
12. A 100 %-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkre vonatkozó erdĘtervezési szempontok
12.1. A kavicsos váztalajú, a legfeljebb sekély termĘrétegĦ cseri talajú erdĘk, valamint a
legalább 50 %-ban vízmosásos területen elhelyezkedĘ erdĘrészletek esetében a talajvédelmi
rendeltetés kezdeményezésére kell javaslatot tenni.
12.2. A körzeti erdĘtervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a meglévĘ erdészeti utak
erdészeti hatósági nyilvántartási hiányosságainak, illetve az esetleges mĦvelési ág eltérések
feltárására.
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2. melléklet a 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelethez

1. A körzet neve
Bajai erdĘtervezési körzet
2. A körzeti erdĘtervezés során érvényesítendĘ szakmai célok, tervezési alapelvek
A körzet erdeinek meghatározó hányada faanyagtermelést szolgál, így az erdĘtervezés, illetve
az erdĘgazdálkodás során az eddig leggyakrabban alkalmazott tarvágásos véghasználaton,
valamint mesterséges erdĘfelújításon - akácosok és hazai nyárasok esetében, amennyiben
annak feltételei adottak, sarjaztatáson - alapuló vágásos üzemmód a többi alföldi
erdĘtervezési körzetekhez hasonlóan itt is gyakrabban alkalmazható.
Ugyanakkor a körzet erdeinek nem elhanyagolható része védelmi elsĘdleges rendeltetésĦ,
mely erdĘk nagyobb része természetvédelmi oltalom alatt áll illetve a Natura 2000 hálózat
részeként kijelölésre került. Ezeken a területeken az elsĘdleges cél a környezet- és
természetvédelmi szempontok érvényre juttatását is fokozottan szolgáló erdĘgazdálkodási
tevékenységek tervezése és végrehajtása.
A körzetben jelentĘs területĦ határ termĘhelyen álló erdĘ található, amely erdĘk talajvédelmi
funkcióit a jövĘben indokolt hangsúlyosabban érvényesíteni.
A körzet jelentĘs része a Duna árterébe esik. Itt az erdĘtervezés és az erdĘgazdálkodás során
tekintettel kell lenni az ártéri elhelyezkedésébĘl fakadó gazdálkodási nehézségekre, illetĘleg
az árvizek biztonságos levezetésének vízgazdálkodási szempontjaira is. A gazdálkodási
nehézségek közül kiemelendĘ az árvizek gazdálkodást akadályozó hatásai, valamint az erdĘk
természetes felújításának lehetĘségét erĘsen akadályozó, intenzíven terjedĘ fa- és cserjefajok
(különösen zöld juhar, amerikai kĘris, gyalogakác, bálványfa, nyugati ostorfa) teljes területre
kiterjedĘ, és özönszerĦ jelenléte, illetve megjelenése.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdĘrészletek, erdĘtagok) kialakításának
erdĘtervezési szempontjai
3.1. A faanyagtermelĘ elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkben 2 hektárnál kisebb erdĘrészletek
lehetĘség szerint ne keletkezzenek.
3.2. Az erdĘtervezés során a Natura 2000 erdĘkben jelölĘ keményfás ligeterdĘk (91F0), az
enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk (91E0),
és más, Ęshonos fafajokból álló erdĘtársulások (például láperdĘk) legalább 0,5 hektáros,
összefüggĘ területeibĘl lehetĘség szerint önálló erdĘrészleteket kell kialakítani.
3.3. A magántulajdonban álló területek kellĘ áttekinthetĘsége érdekében a tagszám és
erdĘrészlet jel területazonosító adatokat a körzeti erdĘtervezés során felül kell vizsgálni, és
indokolt esetben módosítani kell azokat.
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4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdĘtervezési
szempontok
4.1. A faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód megállapítása különösen az V-VI. fatermési
osztályba tartozó, gyenge termĘhelyĦ, nem gazdasági rendeltetésĦ, természetes,
természetszerĦ vagy származék erdĘk esetében indokolt, amennyiben azok hosszú távon
önfenntartásra alkalmasak, jó egészségi állapotúak, és zömében Ęshonos, természetes úton jól
sarjadó fafajokból állnak.
4.2. A körzetben szálaló, illetve átalakító üzemmódú erdĘgazdálkodást elsĘsorban az elegyes
kocsányos tölgyes, magyar kĘrises vagy magyar kĘris elegyes fehér nyáras faállománytípusú
erdĘben javasolt folytatni.
5. A védelmi rendeltetésĦ erdĘk erdĘtervezésének szempontjai
5.1. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.1.1. Az erdĘnevelések tervezése során a termĘhelynek nem megfelelĘ, vagy erdészeti
tájidegen elegyfajok visszaszorítása tekintetében különösen az intenzíven terjedĘ, valamint az
Ęshonos fĘ- és elegyfafajok fejlĘdését jelentĘsen akadályozó fafajok (különösen zöld juhar,
amerikai kĘris, bálványfa, akác, nyugati ostorfa) visszaszorítására kell fokozott figyelemmel
lenni.
5.1.2. A vágásérettségi szakasz felsĘ felébe esĘ vágásérettségi kor a döntĘen az erdészeti
tájban honos fafajokból álló, nem természetes mag eredetĦ erdĘfelújításra elĘírt, valamint
megfelelĘ záródású és egészségi állapotú erdĘkben indokolt.
5.1.3. A Kádár-sziget erdĘrezervátum magterületén a természetes folyamatok
érvényesülésének biztosítása érdekében erdĘgazdálkodási tevékenység legfeljebb a
természetvédelmi célokkal összhangban, például intenzíven terjedĘ fa-, illetve cserjefajok
visszaszorítása érdekében tervezhetĘ. Az erdĘrezervátum védĘzónájában csak a magterület
védelmét, és az erdĘk természetességi állapotának fenntartását, illetve lehetĘség szerinti
javítását eredményezĘ erdĘgazdálkodási tevékenységek tervezhetĘk.
5.1.4. Az erdĘszerkezet-átalakítások tervezését az alábbi szempontok figyelembe vételével
kell elvégezni:
a) ElĘzetes hozamvizsgálat alapján a távlati erdĘkép kiegyenlített hozamok biztosításával
csak úgy érhetĘ el, ha a védett természeti területen (fokozottan védett természeti
területek, valamint a vízpart 30 méteres sávja kivételével) található erdĘk egy részének
felújítása elsĘ lépésben még rövid vágásfordulójú, idegenhonos fafajokkal (nemes
nyárak, akác) is végrehajtható.
b) A körzeti erdĘtervben véghasználatra tervezett nemes nyáras és nemes füzes erdĘk
területének 45–55 százalékán nemes nyáras célállománytípusú erdĘfelújítás (nĘivarú
klónokkal) tervezhetĘ, elsĘsorban ott, ahol jelenleg összefüggĘ, nagy kiterjedésĦ, nemes
nyáras faállománytípusú erdĘtömb található. Az elsĘkivitel során a nemes nyárral együtt
a termĘhelynek megfelelĘ Ęshonos elegyfafajokat (például magyar kĘris, vénic- és
mezei szil, mezei juhar stb.) kell ültetni, melyeknek az erdĘsítés befejezésekor is
legalább 1000 darab/hektár mennyiségben jelen kell lenniük.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 105. szám

c) A körzeti erdĘtervben véghasználatra tervezett akácos faállománytípusú erdĘfelújítását
elsĘ változatként „Természetes sarj, mesterséges kiegészítéssel” erdĘsítési móddal, és
elegyes akácos célállománytípussal, második változatként pedig „Mesterséges
erdĘsítés” erdĘsítési móddal, és Ęshonos fĘfafajokból álló célállománytípussal (például
elegyes juharos) kell megtervezni. Ez alól kivételt képeznek a túltartott, rossz egészségi
állapotú akácosok, amelyek felújítását erdĘszerkezet-átalakítás megvalósításával kell
tervezni, két lehetséges célállománytípus megjelölésével.
d) A körzeti erdĘtervben véghasználatra tervezett, az erdészeti tájidegen fĘfafajú erdĘ
felújítása fekete dió célállománnyal csak igen keskeny, vagy kis területĦ
erdĘrészletekben írható elĘ.
5.1.5. Az erdĘszerkezet-átalakításra tervezett, gyenge termĘhelyen álló erdĘket az
erdĘfelújítást követĘen indokolt lehet felnyíló erdĘként kezelni
5.2. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
5.2.1. Az erdĘtervezési körzet területén található, a kedvezĘ természetvédelmi helyzet
fenntartása szempontjából a körzeti erdĘtervezés során kiemelten kezelendĘ, jelölĘ erdei
élĘhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk (91E0);
b) a közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül a keményfás ligeterdĘ (91F0).
5.2.2. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedĘ erdĘk esetében a Natura 2000
rendeltetést elsĘdleges rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdĘrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ faj jelentĘs állományának erdĘtervben
rögzített élĘhelyeként szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó erdĘ
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó, természetes, vagy
természetszerĦ erdĘ található.
5.2.3. Az enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdĘkben (91E0), valamint a keményfás ligeterdĘkben (91F0) törekedni kell az
erdĘborítás minél folyamatosabb fenntartására. Ennek érdekében a 3 hektárt meghaladó
területĦ erdĘrészletekben a tarvágásokat megfelelĘ tér- és idĘbeli tagolás biztosításával kell
megtervezni.
5.3. Egyéb védelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.3.1. A talajvédelmi rendeltetésĦ, természetes, természetszerĦ vagy származék erdĘben a
hozamvizsgálat eredményeinek, a természetes felújítás követelményeinek és az erdĘ
egészségi állapotának figyelembe vétele mellett minél magasabb vágásérettségi kort kell
meghatározni.
5.3.2. A sarjaztatással már nem felújítható, talajvédelmi rendeltetésĦ erdĘ felújítását –
amennyiben arra lehetĘség van – mesterséges módon, elsĘ változatként lombos
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célállománytípussal (például hazai nyaras, akácos), második változatként a feketefenyves,
vagy elegyes feketefenyves célállománytípussal kell megtervezni.
5.3.3. A hullámtéren elhelyezkedĘ, kiritkult vagy elöregedett, a védelmi funkcióját már
betölteni nem képes partvédelmi erdĘk – különösen a korábban fejesfa üzemmódban használt
füzesek – véghasználatát és erdĘfelújítását meg kell tervezni.
5.3.4. Hidak, átereszek környékén a vízügyi kezelĘ által nyilvántartott lefolyási sávokban
védett természeti területen is olyan térbeli renddel és fafajjal kell tervezni az állományokat,
hogy azok ne képezzenek mesterséges duzzasztást se a mĦtárgy elĘtt, se mögötte, ezzel is
gyorsítva a víz lefolyását.
5.3.5. Az árvízvédelmi szempontból fontos töltéselĘterek szabadon tartására a tervezés során
tekintettel kell lenni.
6. A közjóléti és védelmi rendeltetésĦ erdĘkben folytatható erdĘgazdálkodás szabályai
6.1. Közjóléti rendeltetésĦ park- és gyógyerdĘk
6.1.1. Az erdĘnevelések során a nem intenzíven terjedĘ, és az erdĘ esztétikai értékét növelĘ
elegyfajokat kímélni kell.
6.1.2. A települések belterületével határos erdĘkben folytatható erdĘgazdálkodásra indokolt a
közjóléti erdĘkre meghatározott alapelveket megfelelĘen alkalmazni.
6.2. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.2.1. Az erdĘneveléseket az intenzíven terjedĘ elegyfafajok közül különösen a zöld juhar és a
bálványfa lehetĘség szerint teljes mértékĦ visszaszorítása, az Ęshonos, lombos elegyfafajok
közül különösen a mezei szil, a vénic-szil, a tatárjuhar és a vadgyümölcsök kímélete, valamint
a második lombkoronaszint megĘrzése mellett kell végrehajtani.
6.2.2. Védett növények jelentĘs állományának térinformatikai módszerekkel lehatárolt,
erdőtervben rögzített élĘhelyén, valamint ahol az védett természeti érték, illetve a
megtelepedett természetes újulat károsodását okozhatja, teljes talajelĘkészítést és a tárcsázást
nem lehet végezni.
6.2.3. Nemes nyárasok és nemes füzesek keménylomb elegyes nemes nyáras
célállománytípussal elĘírt erdĘfelújítása esetén a termĘhelynek megfelelĘ, Ęshonos
elegyfafajokat (például magyar kĘris, vénic- és mezei szil, mezei juhar) már az elsĘ kivitel
során erdĘsíteni kell, és azoknak az erdĘsítés befejezésekor is legalább 1.000 darab/hektár
mennyiségben jelen kell lenniük.
6.2.4. A fakitermelések során a hagyásfa csoportokat, valamint a készletezĘ helyeket és a
közelítĘ utakat az erdĘ- és természetvédelmi szempontokkal összhangban kell kijelölni.
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6.3. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
6.3.1. A fakitermelések során böhöncös, odvas faegyedek, valamint álló és fekvĘ holt faanyag
visszahagyása különösen a közösségi jelentĘségĦ, fában fejlĘdĘ bogárfajok – kiemelten a
szarvasbogár (Lucanus cervus) és a nagy hĘscincér (Cerambyix cerdo) –, valamint a
közösségi jelentĘségĦ denevérfajok kedvezĘ természetvédelmi helyzetének a fenntartása
érdekében szükséges.
6.3.2. Az erdĘszegélyek kialakulását és fennmaradását különösen a díszes tarkalepke
(Euphydryas maturna) élĘhelyén kell biztosítani.
6.4. Egyéb védelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.4.1. Régészeti lelĘhelyet érintĘ erdĘ felújítása során tuskózást csak a kulturális
örökségvédelmi szempontokkal összhangban lehet végezni.
6.5. Az erdĘ rendeltetésétĘl független, természetvédelmi célú erdĘgazdálkodási szabályok
6.5.1. A fokozottan védett madárfajok szaporodási és utódnevelési idĘszakai, valamint az
egyes madárfajok jelentĘs állományának erdőtervben rögzített élĘhelyéül szolgáló erdĘben
folytatott erdĘgazdálkodás egyedi szempontjai a Duna-Dráva Nemzeti Park területén:
a) Fekete gólya (Ciconia nigra):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 15. – augusztus 15.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért
felelĘs szervvel egyeztetett helyen és idĘben végezhetĘ. A szaporodási és utódnevelési
idĘszakban a lakott fészektĘl számított 400 méteren belül erdĘgazdálkodási
tevékenység csak a természetvédelmi célokkal összhangban, a védett természeti
területek természetvédelmi kezeléséért felelĘs szervvel egyeztetett helyen és idĘben
végezhetĘ.
b) Rétisas (Haliaeetus albicilla):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: január 1. – június 30.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért
felelĘs szervvel egyeztetett helyen és idĘben végezhetĘ. A szaporodási és utódnevelési
idĘszakban a lakott fészektĘl számított 400 méteren belül erdĘgazdálkodási
tevékenység csak a természetvédelmi célokkal összhangban, a védett természeti
területek természetvédelmi kezeléséért felelĘs szervvel egyeztetett helyen és idĘben
végezhetĘ.
c) Barna kánya (Milvus migrans):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: április 1. – július 31.
A fészek szélétĘl számított 50 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért
felelĘs szervvel egyeztetett helyen és idĘben végezhetĘ. A szaporodási és utódnevelési
idĘszakban a lakott fészektĘl számított 200 méteren belül erdĘgazdálkodási
tevékenység csak a természetvédelmi célokkal összhangban, a védett természeti
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területek természetvédelmi kezeléséért felelĘs szervvel egyeztetett helyen és idĘben
végezhetĘ.
d) Holló (Corvus corax):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: február 1. – május 31.
A fészek szélétĘl számított 30 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért
felelĘs szervvel egyeztetett helyen és idĘben végezhetĘ.
e) Szürke gém (Ardea cinerea):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 15. – augusztus 15.
A telep szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért
felelĘs szervvel egyeztetett helyen és idĘben végezhetĘ.
A fenti védĘzónák méretétĘl speciális körülmények miatt (fészek helyzete,fedettsége) a védett
természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelĘs szervvel egyeztetett módon lehet
eltérni
6.5.2. A fokozottan védett, illetve védett, hagymás, rizómás, gyöktörzses növények
térinformatikai módszerekkel lehatárolt, erdőtervben rögzített élĘhelyein erdĘgazdálkodási
tevékenység csak a talaj jelentĘs bolygatása nélkül, a növények föld alatti részeinek sérülését
elkerülĘ módon, elsĘsorban fagyott, vagy kiszáradt talajviszonyok mellett végezhetĘ.
6.5.3. Annak érdekében, hogy a homoki gyepek inváziós veszélyeztetettsége ne növekedjen,
az ilyen élĘhelyekkel szomszédos erdĘbĘl az intenzíven terjedĘ fafajok betelepülését meg kell
akadályozni. Ennek biztosítása céljából az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentĘ
erdĘ, illetve annak homoki gyeppel érintkezĘ részének erdĘfelújítása során törekedni kell az
intenzíven terjedĘ fafajok alkalmazásának elkerülésére.
7. A fakitermelések és erdĘfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelĘvágások tervezése során alkalmazandó elĘhasználati erélyek
7.1.1 A gazdasági rendeltetésĦ, vágásos üzemmódú, valamint természetes, természetszerĦ,
származék vagy átmeneti erdĘk nevelĘvágásainak tervezése során alkalmazandó elĘhasználati
erélyek:
ElĘhasználati mód
Törzskiválasztó gyérítés
Növedékfokozó gyérítés

m3/ha*
min.
max.
5
35
20
45

* A nem megfelelĘ egészségi állapotú, vagy faállomány-szerkezetĦ erdĘk esetében a táblázat értékeitĘl indokolt
mértékben el lehet térni.

7.2. Az erdĘnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Az erdĘneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elĘsegítsék az idegenhonos, valamint
az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett a termĘhelynek megfelelĘ és az erdészeti
tájban Ęshonos elegyfafajok (például magyar kĘris, magas kĘris, hegyi juhar, mezei juhar,
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feketegyĦrĦ (tatár) juhar, vénic-szil, mezei szil, feketenyár, rezgĘnyár, vadkörte, vadalma)
megĘrzését.
7.2.2. Folyamatban lévĘ, jól záródott erdĘsítések esetén – elsĘsorban gyorsan növĘ lombos
faállományú erdĘkben – tisztítás tervezése javasolt.
7.2.3. Egészséges, fenyves faállománytípusú erdĘben két alkalommal történĘ kis erélyĦ
tisztítás is tervezhetĘ.
7.2.4. A jó növekedésĦ, gyorsan növĘ, lágy lombos faállománytípusú erdĘkben, valamint
akácosokban a törzskiválasztó gyérítés csökkentett eréllyel, két alkalommal is tervezhetĘ.

7.3. A véghasználatok tervezése során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok

Faállománytípus
neve

Kocsányos tölgyesek
Cseresek
Molyhos tölgyesek
Akácosok
Gyertyánosok
Juharosok
KĘrisesek
Fekete diósok
Egyéb kemény lombosok
Nemes nyárasok
Nemes füzesek
Hazai nyárasok
Füzesek
Mézgás égeresek
Hársasok
Egyéb lágy lombosok
Erdeifenyvesek
Feketefenyvesek

Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági Közjóléti
Egyéb
Természetvédelmi
védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan
Védett Fok. védett
80-100
100-135
90-120
100-135
90-110
70-95
80-100
100-120
(25*)30-40
30-50
30-50
30-50
30-50
80-100
60-80
70-100
70-90
70-90
60-80
80-110
70-100
80-120
70-100
60-80
70-90
60-80
60-80
60-80
50-80
60-90
50-80
50-90
50-80
20-35
30-40
20-35
20-40
20-40
30-45
35-55
30-50
30-55
30-50
35-45
40-70
40-70
50-80
35-60
35-50
50-65
40-60
50-70
40-60
50-70
60-80
60-80
60-80
60-80
80-100
70-90
80-100
70-90
30-80
30-90
30-90
40-50
40-60
40-60
40-60
45-60
50-70
50-70
50-70

*: 150 m3/ha fajlagos fakészletnél nagyobb állományok esetén.

7.3.1. A véghasználatok tervezésekor a vágásérettségi kor vágásérettségi szakaszon belüli
meghatározása során az erdĘ elsĘdleges és további rendeltetéseit, valamint a faállományának
fejlĘdését és egészségi állapotát kell figyelembe venni.
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7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
Véghasználat módja
tarvágással érintett
fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe
Összesen

hektár
6600
200
6800

7.5. A véghasználatok és erdĘfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. A nagy, összefüggĘ, egykorú erdĘtömbök újbóli kialakulásának elkerülése érdekében a
véghasználatokat megfelelĘ térbeli és idĘbeli ütemezéssel kell megtervezni.
7.5.2. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérĘ rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhetĘ, illetve engedélyezhetĘ:
a) a termĘhelynek nem megfelelĘ, vagy erdészeti tájidegen fafajokból álló, így különösen
az akácos, elegyetlen erdei- és feketefenyves, valamint nemes nyáras faállománytípusú
erdĘben,
b) a természetes mag eredetĦ felújításra termĘhelyi okokból kifolyólag alkalmatlan, így
különösen a hazai nyáras és fĦzes faállománytípusú erdĘben,
c) a sarjaztatható állapotú, égeres faállománytípusú erdĘben, valamint
d) a kis területĦ erdĘfolt, zárvány vagy erdĘsáv jellegĦ erdĘben.
7.5.3. Szálalóvágás a nagyobb, egykorú erdĘtömbökben, elsĘsorban a változatos térbeli
szerkezetĦ kocsányos tölgy fĘfafajú erdĘkben, valamint átalakító üzemmódú erdĘkben
tervezhetĘ.
7.5.4. Kocsányos tölgy és magyar kĘris fĘfafajú erdĘkben fokozatos felújítóvágást az erdĘk
fafajösszetétele és termĘhelyi viszonyai függvényében, általában egyszeri, egyenletes, 45-50
százalékos bontással, majd az újulat megjelenését követĘen, egy menetben történĘ
végvágással indokolt tervezni.
7.5.5. Hazai nyár fĘfafajú erdĘben a felsĘ, illetve az alsó szint fafaj-összetételétĘl, valamint az
Ęshonos kemény lombos újulat jelenlététĘl függĘen 30-65 százalékos erélyĦ, egy menetben,
csoportos jelleggel végrehajtható bontóvágás is tervezhetĘ.
7.5.6. Hazai nyár, kĘris, kocsányos tölgy és cser fĘfafajú erdĘkben a legfeljebb egy
famagasság szélességben végrehajtott ugrósávos, illetve kulisszás tarvágás jellegĦ
véghasználatot fokozatos felújítóvágásként kell megtervezni.
7.5.7. Hazai nyár fĘfafajú erdĘben szálalóvágás csak átalakító üzemmódban, kísérleti
rendeltetés megállapítása mellett tervezhetĘ.
7.5.8. A tarvágás tilalom alá esĘ, kĘris, kocsányos tölgy, valamint hazai nyár fĘfafajú erdĘ
természetes erdĘfelújításaként – amennyiben azt az idĘs faállomány vagy az újulati szint
fafajösszetétele indokolja – elegyes kĘrises, elegyes kocsányos tölgyes és elegyes hazai
nyaras erdĘsítési célállománytípusok is tervezhetĘek, ha a természetes erdĘtársulást alkotó
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fĘfafajok (kĘris, tölgy, illetve hazai nyár) tĘszáma az erdĘfelújítás befejezésekor várhatóan
eléri majd a befejezéskor elvárt tĘszám 25%-át.
7.5.9. Kocsányos tölgyes faállománytípusú erdĘben a fokozottan védett területek kivételével,
kísérleti jelleggel elegyes kocsányos tölgyes erdĘsítési célállománytípus elĘírás keretében
nemes nyár elĘhasználati faállomány is tervezhetĘ, de a nemes nyár hektáronkénti ültetési
tĘszáma a 300 db-ot nem haladhatja meg.
7.5.10. Azokban az akác és hazai nyár fĘfafajú, nem védelmi rendeltetésĦ erdĘkben, ahol
megfelelĘ a fedettség és a természetes sarj eredetĦ felújítás lehetĘségei biztosítottak, az
erdĘfelújítás egyik lehetĘségeként a sarjaztatást kell elĘírni. Ez alól kivételt képezhetnek az
1,0 hektárnál kisebb területĦ erdĘrészletek. Védelmi rendeltetés esetén sarjaztatás az
elĘbbiektĘl eltérĘen is tervezhetĘ.
7.5.11. A vízzel borított termĘhelyeken álló fehér fĦz fĘfafajú, valamint a
„homokgöröndökön” megtelepült, az erdészeti tájban Ęshonos fafajokból álló erdĘk esetében
a véghasználatok és az erdĘfelújítási kötelezettségek tekintetében a felnyíló erdĘkre
vonatkozó szabályok alkalmazása indokolt lehet.
7.5.12. Az elmúlt idĘszakban bekövetkezĘ erdĘkárok eredményeként túlzottan kiritkult,
visszazáródásra már nem képes erdĘkben – amennyiben azok felnyíló erdĘként való további
fenntartását természetvédelmi célok nem indokolják – az erdĘfelújítást meg kell tervezni.
7.5.13. MegfelelĘ termĘhelyi adottságok esetén kétféle erdĘfelújítási lehetĘséget kell tervezni.
7.5.14. A faanyagtermelĘ rendeltetésĦ, feketefenyves faállománytípusú erdĘk felújítását –
amennyiben azt a termĘhely is lehetĘvé teszi – elsĘsorban Ęshonos fafajokkal, esetleg akácos,
vagy egyéb lomb elegyes feketefenyves, vagy erdeifenyves célállománytípussal kell
megtervezni.
7.5.15. Az erdĘfelújítások tervezése során az akác állományok harmadszori sarjaztatását
kerülni kell.
7.5.16. A homoki gyepek inváziós veszélyeztetésének mértéke ne növekedjen. Ennek
érdekében a jelölĘ élĘhellyel érintkezĘ erdĘ adott helyen tényleges inváziós fenyegetést
jelentĘ, erdészeti tájidegen fafajokkal való felújítását kerülni kell.
7.5.17. A körzetben található mintegy ezer hektár összterületĦ, indokolatlanul túltartott
faállományú erdĘkben a faanyag minĘségromlása, valamint az erdĘfelújítási kockázatok
további növekedésének elkerülése érdekében véghasználatot és erdĘfelújítást – egyéb
lehetĘség hiányában akár egy menetben megvalósított véghasználatot, illetve mesterséges
erdĘfelújítást – kell elĘírni.
7.5.18. A felnyíló erdĘk esetében fakitermelésként csak egészségügyi termelés,
készletgondozó fahasználat, valamint ha a jelenlegi állapot ismételt létrehozását eredményezĘ,
sikeres erdĘfelújítás feltételei adottak, akkor az azt biztosító véghasználat tervezhetĘ.
7.5.19. Az árvízvédelmi lefolyási sávban található erdĘk felújítása során a tág hálózatban is
fenntartható fafajok alkalmazását kell elĘtérbe helyezni. Amennyiben a természetvédelmi
szempontok Ęshonos fafajokból álló erdĘfelújítás megtervezését teszik szükségessé, de a
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természetes állapottól jelentĘsen eltérĘ vízjárási viszonyok miatt ennek jelentĘs kockázatával
kell számolni, akkor az erdĘfelújítás tervezése során második lehetĘségként idegenhonos
fĘfafajú célállománytípus alkalmazását is lehetĘvé kell tenni. Ennek a lehetĘségnek a
választására az Ęshonos fafajokkal végrehajtott erdĘfelújítás vízborítás miatt történĘ
másodszori kipusztulása után indokolt lehetĘséget biztosítani.
8. A fakitermelések és erdĘfelújítások végrehajtására vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
8.1. A fenyves faállománytípusú erdĘkben található, az erdészeti tájban Ęshonos fafajok
alkotta alsó szint elĘretörését és fennmaradását az erdĘnevelési beavatkozások során elĘ kell
segíteni.
8.2. Az erdĘnevelési munkák során a szil, vadgyümölcs és feketegyĦrĦ (tatár) juhar fafajú,
továbbá az idegenhonos fĘfafajú erdĘkben minden, az erdészeti tájban Ęshonos fafajú
faegyedeket az erdĘnevelési szempontok figyelembe vétele mellett kímélni kell.
9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bĘvítésére vonatkozó
erdĘgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. A hullámtéri területeken javasolt a kiemelten használt földutak stabilizálása, szükség
szerint hidak vagy átereszek beépítésével.
10. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
10.1. Fakitermelések során a faanyag felkészítése és készletezése lehetĘség szerint a
fakitermeléssel érintett erdĘrészlet területén, az azt határoló úton illetve nyiladékon, a
rakodóként nyilvántartott, az erdĘgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterületen, vagy
a rendkívüli helyzetek (például árvíz, erdĘtĦz és egyéb erdĘkárok) esetén kialakított
ideiglenes rakodókon történjen.
10.2. Fakitermelések során a terepi anyagmozgatást és a készletezést úgy kell végezni, hogy a
természeti környezet – különösen a források és közjóléti létesítmények környékén, valamint
védett fajok élĘhelyein – a lehetĘ legkisebb mértékben sérüljön.
11. A vegetációs idĘszakra vonatkozó erdĘgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
11.1. A vegetációs idĘszak a körzetben április 1-tĘl augusztus 31-ig tart.
11.2. A fakitermelés vegetációs idĘszakban való végrehajtása védett természeti területen az
alábbi esetekben különösen indokolt lehet:
a) a tisztítások, továbbá nemes nyaras és nemes fĦzes faállománytípusú erdĘkben a
gyérítések,
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b) az intenzíven terjedĘ (különösen akác, bálványfa) fĘfafajú erdĘkben, a téli sarjelfagyás
elĘsegítése, illetve az akác visszaszorítását célzó vegyszeres tuskókezelés
hatékonyságának biztosítása érdekében augusztus 1-tĘl végzett fakitermelések,
c) árvíz, viharkár, tĦzkár esetében a károsítással érintett területen a további károsítások
elkerülése érdekében a faanyag feldolgozása.
12. A 100%-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkre vonatkozó erdĘtervezési szempontok
12.1. Védelmi vagy közjóléti elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘben tarvágás jogszabály eltérĘ
rendelkezése hiányában az alábbi esetben tervezhetĘ, illetve engedélyezhetĘ:
a) a természetszerĦ vagy származék erdĘ természetességi állapotú erdĘben, amennyiben
termĘhelyi okok miatt az természetes úton magról nem újítható fel (elsĘsorban a hazai
nyáras, kocsányos tölgyes és kĘrises faállománytípusú erdĘk),
b) a származék erdĘ természetességi állapotú, a termĘhelynek nem megfelelĘ (elsĘsorban
kĘrises, cseres, hársas, gyertyános vagy juharos) faállománytípusú erdĘkben, ha annak
véghasználatát követĘen az erdészeti tájban honos és a termĘhelynek megfelelĘ
fafajokkal végrehajtott erdĘszerkezet-átalakításra kerül sor,
c) a természetszerĦ vagy származék erdĘ természetességi állapotú, erĘsen károsodott
erdĘben,
d) a természetszerĦ vagy származék erdĘ természetességi állapotú, hullámtéren álló, és
intenzíven terjedĘ fa- vagy cserjefajok újulatával erĘsen fertĘzött erdĘben, valamint
e) az átmeneti és kultúrerdĘkben, valamint faültetvényekben.
12.2. KĘris, kocsányos tölgy, valamint hazai nyár fĘfafajú erdĘ természetes erdĘfelújításaként
– amennyiben azt az idĘs faállomány vagy az újulati szint fafajösszetétele indokolja – elegyes
kĘrises, elegyes kocsányos tölgyes és elegyes hazai nyaras erdĘsítési célállománytípusok is
tervezhetĘek, amely azonban nem eredményezheti a természetességi állapot romlását.
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3. melléklet a 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelethez

1. A körzet neve
Gömöri erdĘtervezési körzet
2. A körzeti erdĘtervezés során érvényesítendĘ szakmai célok, tervezési alapelvek
A körzet erdĘsültsége az országos átlaghoz képest magas. Az itt található erdĘk jelentĘs
hányada Ęshonos fafajokból álló, természetszerĦ vagy származék erdĘ.
A körzet teljes területéhez mérten a védett természeti területen álló erdĘk aránya alacsony. Az
erdĘterület jelentĘs része ugyanakkor a Natura 2000 hálózat részeként kijelölésre került.
Az erdĘk gazdasági funkcióinak érvényesítésére a fentiekre tekintettel csak olyan módon
kerülhet sor, ami a védelmi funkciók egyidejĦ érvényesülését nem akadályozza, és az erdĘk
természetességi állapotának megĘrzését, vagy növelését eredményezi.
A körzetben közjóléti rendeltetésĦ erdĘ csak szórványosan fordul elĘ. A jelentĘsebb
települések környékén található erdĘk azonban jelentĘs közjóléti funkciót töltenek be, amire
az erdĘtervezés és az erdĘgazdálkodás során ugyancsak figyelemmel kell lenni.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdĘrészletek, erdĘtagok) kialakításának
erdĘtervezési szempontjai
3.1. A közösségi jelentĘségĦ égerligetek (91E0), valamint a védett természeti területen
található, eltérĘ erdĘgazdálkodási tevékenységeket igénylĘ mogyoró cserjeszintes völgyalji
tölgyesek, továbbá a meredekebb, véderdĘ jellegĦ erdĘk legalább 0,5 hektáros, összefüggĘ
területeibĘl lehetĘség szerint önálló erdĘrészleteket kell kialakítani, vagy azokban az esetleges
fahasználati munkákat elkülönülten kell megtervezni.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdĘtervezési
szempontok
4.1. Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódot indokolt megállapítani a védett természeti
területen található égerligetek (Aegopodio-Alnetum glutinosae), valamint a láposodó
égerligetek (Angelico sylvestris-Alnetum glutinosae) patak menti sávjában.
4.2. A szálaló és átalakító üzemmódú erdĘgazdálkodás alapvetĘ feltétele az erdĘ természetes
felújulását nem akadályozó vadlétszám biztosítása, és az erdĘk megfelelĘ feltártsága.
4.3. A 100%-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkben a folyamatos erdĘborítást biztosító, vagy az
arra való átállást szolgáló üzemmódra való áttérés elsĘsorban a védett természeti területen álló
erdĘk esetében javasolt.
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5. A védelmi rendeltetésĦ erdĘk erdĘtervezésének szempontjai
5.1. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.1.1. Az Aggteleki Nemzeti Park területén található patak menti égerligetek (AegopodioAlnetum glutinosae) sávjaiban, a völgyalji árkok mentén húzódó, mogyoró-cserjeszintes
tölgyesek 30-50 m széles sávjában, valamint a meredek, véderdĘ jellegĦ letörések
tölgyeseiben fakitermelés csak árvízvédelmi célból, illetve az idegenhonos fafajok eltávolítása
céljából tervezhetĘ.
5.1.2. Természetes, természetszerĦ és származék erdĘkben az erdĘfelújítás csak fokozatos
felújítóvágás vagy szálalóvágás véghasználati móddal, a lehetséges mértékben elnyújtott
véghasználati idĘszak mellett, valamint az alkalmazott célállomány fĘfafaja függvényében
természetes mag vagy sarj eredetĦ, szükség esetén Ęshonos fafajokkal való mesterséges
kiegészítést is lehetĘvé tevĘ erdĘfelújítási elĘírással tervezhetĘ.
5.1.3. A Keleméri Mohos-tavak Természetvédelmi Területen álló erdĘkben a megfelelĘ
mikroklíma biztosítása érdekében a kisebb akác foltok, valamint a lápokra és az utakra bedĘlĘ
fák kitermelésén, illetve a „Kisasszony-fája” környezetének rendezésén kívül egyéb
fakitermelés nem tervezhetĘ, valamint a természetvédelmi célt hosszú távon leginkább
szolgáló üzemmódot indokolt megállapítani.
5.1.4. A Kelemér–Serényfalva Természetvédelmi Terület erdĘrezervátum védĘzónájában
található, növedékfokozó gyérítési kornál idĘsebb erdĘkben 105 éves vágásérettségi kor, és
várhatóan 50 éves véghasználati idĘszak mellett, maximum 25 % eréllyel szálalóvágás
tervezhetĘ.
5.1.5. A SzuhafĘ és Alsószuha községhatárokban található ex lege védett lápokon (például
SzuhafĘ községhatárban a Szuha-völgyben és a Korlát-patak völgyében, Alsószuha
községhatárban a Hideg-kút-völgyben) található erdĘkben a fiatal, sĦrĦ állományrészekben
esedékes tisztítási munkák kivételével fakitermelés nem tervezhetĘ.
5.1.6. A Putnok és Sajógalgóc községhatárok területén található ex lege védett földvárak
területén álló erdĘt önálló erdĘrészletbe kell leválasztani, és ott a megmaradt földmĦvek
védelme érdekében eróziós károkkal járó erdĘgazdálkodási tevékenységet csak a védelmi
célokkal összhangban lehet tervezni.
5.1.7. A termĘhelynek nem megfelelĘ, vagy az erdészeti tájidegen fafajokból álló erdĘk
erdĘszerkezet-átalakítását – a potenciális erdĘtársulás visszaállítását megcélozva – a soron
következĘ véghasználat után el kell végezni.
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5.2. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
5.2.1. Az erdĘtervezési körzet területén található, a kedvezĘ természetvédelmi helyzet
fenntartása szempontjából a körzeti erdĘtervezés során kiemelten kezelendĘ, jelölĘ erdei
élĘhelytípusok:
a) kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk (91E0), a lejtĘk és
sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdĘi (9180), a pannon molyhos tölgyesek Quercus
pubescensszel (91H0) és a pannon gyertyános-tölgyesek Quercus pertae-ával és
Carpinus betulus-szal (91G0);
b) a közösségi jelentĘségĦ jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül a pannon cseres-tölgyesek
(91M0).
5.2.2. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedĘ erdĘk esetében a Natura 2000
rendeltetést elsĘdleges rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdĘrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ faj, illetve kígyászölyv (Circaetus gallicus)
vagy császármadár (Tetrastes bonasia) jelentĘs állományának élĘhelyeként szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó erdĘ
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó, természetes, vagy
természetszerĦ erdĘ található.
5.2.3. Különleges madárvédelmi területeken az odvas fatörzsekhez, illetve lábon álló
holtfához kötĘdĘ, közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ közép fakopáncs (Dendrocopos medius),
fekete harkály (Dryocopus martius), hamvas küllĘ (Picus canus) és örvös légykapó (Ficedula
albicollis) jelentĘs állományának erdőtervben rögzített fészkelĘ helyén a záródásbontás
jellegĦ fakitermeléseket a gyérítési kortól kezdĘdĘen 5 m3/ha mennyiségĦ, 15 cm-nél
nagyobb mellmagassági átmérĘjĦ, Ęshonos lombos fafajú, álló faegyedekbĘl álló holt-, illetve
odvas faanyag visszahagyásával kell tervezni.
5.2.4. Véghasználatok tervezése alkalmával az élĘfakészlet 5%-át kitevĘ mennyiségĦ
hagyásfa visszahagyására különösen a közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ közép fakopáncs
(Dendrocopos medius), fekete harkály (Dryocopus martius), hamvas küllĘ (Picus canus) és
örvös légykapó (Ficedula albicollis) fészkelĘ helyein kell fokozott figyelemmel lenni.
5.2.5. A kiemelt közösségi jelentĘségĦ, enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kĘris
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)
jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó Leucojo aestivi-Salicetum albae, Senecioni sarraceniciPopuletum albae, Carduo crispi-Populetum nigrae, Aegopodio-Alnetum glutinosae és Angelico
sylvestris-Alnetum glutinosae társulások esetében törekedni kell az erdĘfelújítás elegyes
célállománytípusokkal való tervezésére, valamint az erdĘborítás minél folyamatosabb
fenntartására.
5.2.6. A kiemelt közösségi jelentĘségĦ, enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kĘris
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)
jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó Aegopodio-Alnetum glutinosae és Angelico sylvestris-
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Alnetum glutinosae társulások szalagszerĦ, patakokat kísérĘ sávjaiban a fiatal, sĦrĦ
állományrészek esedékes tisztítási feladatait leszámítva fakitermelés nem tervezhetĘ.
5.2.7. Az erdĘnevelések tervezése során a termĘhelynek megfelelĘ, és az erdészeti tájban
honos elegyfafajok közül különösen a magas kĘris, a mezei szil, a vénic szil és a törékeny fĦz
kíméletére kell törekedni.
6. A védelmi rendeltetésĦ erdĘkben folytatható erdĘgazdálkodás szabályai

6.1. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.1.1. A fakitermelések végrehajtása során az odúlakó madarak és emlĘsök fészkelĘ- és
élĘhelyének megóvása érdekében a termĘhelynek megfelelĘ, az erdészeti tájban honos fafajú
a) idĘs, böhöncös faegyedek (a korábbi véghasználat során visszahagyott hagyásfák,
famatuzsálemek),
b) a 15 cm-nél vastagabb álló holtfák és odvas fák, valamint
c) a rezgĘnyár faegyedek nem termelhetĘk ki.
6.2. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
6.2.1. Közösségi jelentĘségĦ, vagy kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba
sorolható erdĘben véghasználat, kiemelt közösségi jelentĘségĦ, enyves éger (Alnus glutinosa)
és magas kĘris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (91E0) jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó Aegopodio-Alnetum glutinosae, Angelico
sylvestris-Alnetum glutinosae társulások szalagszerĦ, patakokat kísérĘ sávjaiban tisztítás
március 15. és augusztus 15. között nem végezhetĘ.
6.2.2. Az erdĘnevelések végrehajtása során az erdészeti tájban honos elegyfafajok közül
különösen a magas kĘris, a mezei szil, a vénic-szil, a törékeny fĦz, a kislevelĦ hárs, a mezei
juhar valamint a vadalma kíméletére kell kiemelt figyelmet fordítani.
6.2.3. A fakitermelések során böhöncös, odvas faegyedek, valamint álló és fekvĘ holt faanyag
visszahagyása különösen a közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ denevér fajok – kiemelten a nagyfülĦ
denevér (Myotis bechsteini) és a pisze denevér (Barbastellus barbastellus) –, a közösségi
jelentĘségĦ, jelölĘ, fában fejlĘdĘ bogárfajok – kiemelten a nagy szarvasbogár (Lucanus
cervus) –, illetve madárfajok – kiemelten a közép fakopáncs (Dendrocopos medius), a fekete
harkály (Dryocopus martius), a hamvas küllĘ (Picus canus) és az örvös légykapó (Ficedula
albicollis) – kedvezĘ természetvédelmi helyzetének a fenntartása érdekében szükséges.
6.2.4. Különleges madárvédelmi területen elĘforduló közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ madárfajok
szaporodási és utódnevelési idĘszakai, valamint az egyes madárfajok jelentĘs állományának
erdőtervben rögzített élĘhelyéül szolgáló erdĘben folytatott erdĘgazdálkodás egyedi
szempontjai:
a) Császármadár (Tetrastes bonasia):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 1. – augusztus 31.
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Az erdĘgazdálkodás során biztosítani kell a mozaikos erdĘszerkezet fennmaradását vagy
kialakítását. Lakott fészek 50 méteres védĘzónájában fakitermelés nem végezhetĘ.
b) Fekete harkály (Dryocopus martius), hamvas küllĘ (Picus canus), közép fakopáncs
(Dendrocopos medius):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 15. – július 15.
A fakitermelési munkák során lehetĘség szerint idĘs állományrészeket és facsoportokat
kell visszahagyni, valamint kímélni kell az odvas, vagy korhadó törzseket.
c) Kígyászölyv (Circaëtus gallicus):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 15. – augusztus 31.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, lehetĘleg fagyönggyel fertĘzött
fákat kell visszahagyni. A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem
végezhetĘ. A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 200
méteren belül erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
d) Örvös légykapó (Ficedula albicollis):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: április 1. – július 15.
A fakitermelési munkák során idĘs állományrészeket és facsoportokat kell visszahagyni,
valamint kímélni kell az odvas-korhadó törzseket.
e) Urali bagoly (Strix uralensis):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: február 1. – július 15.
A fakitermelési munkák során idĘs állományrészeket, facsoportokat, és odvas, vagy
széthasadt fatörzseket kell visszahagyni. A lakott fészket tartó fa a fakitermelések során
nem termelhetĘ ki. A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem
végezhetĘ.
6.3. Egyéb védelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.3.1. Tájképvédelmi rendeltetés esetén a takaró sávban fahasználat nem végezhetĘ.
7. A fakitermelések és erdĘfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelĘvágások tervezése során alkalmazandó elĘhasználati erélyek
7.1.1 A gazdasági rendeltetésĦ, vágásos üzemmódú erdĘk nevelĘvágásainak tervezése során
alkalmazandó elĘhasználati erélyek:
ElĘhasználati mód
Törzskiválasztó gyérítés
Növedékfokozó gyérítés

m3/ha*
min.
max.
20
35
35
60

* A nem megfelelĘ egészségi állapotú, vagy faállomány-szerkezetĦ erdĘk esetében a táblázat értékeitĘl indokolt
mértékben el lehet térni.
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7.2. Az erdĘnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Azokban az erdĘrészletekben ahol az adott erdĘnevelési tevékenység tervezését a
faállomány kora lehetĘvé teszi, de annak erélye nem érné el a tervezhetĘ elĘhasználati erély
alsó határértéket, erdĘnevelési tevékenység nem vagy csak részterülettel tervezhetĘ.
7.2.2. Az erdĘnevelési tevékenységeket úgy kell tervezni, hogy azok elĘsegítsék az
idegenhonos, valamint az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett a termĘhelynek
megfelelĘ, és az erdészeti tájban Ęshonos elegyfafajok (például gyertyán, hegyi juhar, mezei
juhar, korai juhar, hegyi szil, mezei szil, madárcseresznye, kislevelĦ hárs, mézgás éger, házi
berkenye, barkócaberkenye, rezgĘ nyár és fehér fĦz) megĘrzését.
7.2.3. Vegyes záródású, vagy heterogén szerkezetĦ erdĘben indokolt lehet az erdĘnevelési
tevékenység részterületenként eltérĘ eréllyel történĘ tervezése.
7.3. A véghasználatok tervezése során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok

Faállománytípus
neve
Bükkösök
MageredetĦ
gyertyános-tölgyesek
SarjeredetĦ
gyertyános-tölgyesek
MageredetĦ
kocsánytalan tölgyesek
SarjeredetĦ
kocsánytalan tölgyesek
Gyertyánosok
Cseresek
Akácosok
Fenyvesek

Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
TermészetEgyéb védelmi
védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan
90-120
90-130
90-140
100-150
90-120

90-130

90-130

100-150

80-120

80-130

80-130

80-150

90-110

90-120

90-120

100-140

80-110

80-120

80-120

80-140

70-100
80-90
25-40
60-80

70-100
80-90
25-40
60-90

70-110
80-100
25-50
60-90

80-120
100-120
40-60
70-100

7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
Véghasználat módja
tarvágással érintett
fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe
Összesen

hektár
1600
1600
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7.5. A véghasználatok és erdĘfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérĘ rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhetĘ, illetve engedélyezhetĘ:
a) a természetszerĦ vagy származék erdĘ természetességi állapotú erdĘben, amennyiben az
termĘhelyi okokból kifolyólag természetes úton magról nem újítható fel (különös
tekintettel az elegyes vagy elegyetlen égeres, kocsányos tölgyes, hazai nyáras, hazai
füzes faállománytípusú erdĘkre),
b) termĘhelynek nem megfelelĘ faállománytípusú származék erdĘben, amennyiben abban
a véghasználathoz kapcsolódóan fafajcserével járó erdĘszerkezet-átalakításra kerül sor
(különös tekintettel az elegyes vagy elegyetlen gyertyános, juharos, kĘrises illetve
hársas faállománytípusú erdĘkre), valamint
c) az átmeneti erdĘ, kultúrerdĘ és faültetvény természetességi állapotú erdĘben.
7.5.2. Az átalakító üzemmódú erdĘkben, amennyiben annak lehetĘsége adott, idĘben
elnyújtott, csoportos bontáson alapuló fokozatos felújítóvágást, illetve szálalóvágást indokolt
tervezni.
7.5.3. A nem védett természeti területen található erdĘkben a termĘhelynek nem megfelelĘ,
vagy erdészeti tájidegen fĘfafajú erdĘk felújításának tervezése során az erdĘszerkezetátalakítást alternatív lehetĘségként meg kell tervezni.
7.5.4. A hozamok hosszú távú kiegyenlítése érdekében, elsĘsorban tölgy fĘfafajú erdĘk
esetében, egészségi állapottól függĘen a vágásérettségi kor emelésére kell törekedni.
7.5.5. Az erdĘfelújítások tervezése során meg kell határozni a termĘhelynek megfelelĘ, elvárt
elegyfafajokat is.
8. A fakitermelések és erdĘfelújítások végrehajtására vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
8.1. Átalakító üzemmódú erdĘben az erdĘnevelési tevékenységeket – különösen a
növedékfokozó gyérítéseket – a szálaló erdĘszerkezet tervezett térbeli rendjéhez igazodva,
váltakozó erélyekkel kell végrehajtani.
9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bĘvítésére vonatkozó
erdĘgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. A szálaló és átalakító üzemmódú erdĘk, erdĘtömbök feltártságát elsĘsorban sĦrĦbb
közelítĘ nyom hálózat kialakításával javasolt növelni.
9.2 Az idĘjárástól függetlenül használható utak kialakításakor, vagy a meglevĘk javítása
esetén idegen anyag (például kĘ, zúzalék stb.) is felhasználható.
9.3. Új mĦszelvényes út létesítése esetén az útpászta szélessége a 20 m-t csak meredek oldal,
illetve völgyek átszelésekor (kanyar) lépheti túl.
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10. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
10.1. Az újulattal rendelkezĘ erdĘrészletekben faanyag mozgatást és készletezést csak olyan
idĘpontban és olyan technológiával lehet végrehajtani, amelyik az erdĘ felújulásának
sikerességét, a visszamaradó faállományt és a talajt nem veszélyezteti.
10.2. Erdei faanyag idĘszakos rakodására, vagy készletezésére elsĘsorban ott kerülhet sor,
ahol a területet az elĘzĘ 10 év folyamán használtak már ilyen tevékenységre.
11. A vegetációs idĘszakra vonatkozó erdĘgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
11.1. A vegetációs idĘszak a körzetben március 15-tĘl augusztus 15-ig tart.
12. A 100%-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkre vonatkozó erdĘtervezési szempontok
12.1. Védelmi vagy közjóléti elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘben tarvágás jogszabály eltérĘ
rendelkezése hiányában az alábbi esetekben tervezhetĘ, illetve engedélyezhetĘ:
a) a természetszerĦ vagy származék erdĘ természetességi állapotú erdĘben, amennyiben az
termĘhelyi okból természetes úton magról nem újítható fel (elsĘsorban a kocsányos
tölgyes, hazai nyáras és hazai füzes faállománytípusú erdĘk),
b) a származék erdĘ természetességi állapotú, a termĘhelynek nem megfelelĘ
faállománytípusú erdĘben, ha a véghasználatot követĘen fafajcserés erdĘszerkezetátalakításra kerül sor,
c) a természetszerĦ vagy származék erdĘ természetességi állapotú erdĘben, ha az erĘsen
károsodott, valamint
d) az átmeneti, kultúrerdĘ vagy faültetvény természetességi állapotú erdĘben.
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4. melléklet a 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelethez

1. A körzet neve
Kemenesi Cser erdĘtervezési körzet
2. A körzeti erdĘtervezés során érvényesítendĘ szakmai célok, tervezési alapelvek
A körzetben meghatározó a gazdasági rendeltetésĦ erdĘk aránya (elsĘsorban akácosok és
erdeifenyvesek), így az erdĘtervezés és az erdĘgazdálkodás során elsĘdlegesen a gazdasági
szempontokat lehet és célszerĦ figyelembe venni. Emellett a különbözĘ védelmi (kiemelten
talajvédelmi, honvédelmi és partvédelmi) funkciók érvényesülésének biztosítása a körzet
erdeiben fontos tervezési cél.
A települések belterületével határos erdĘk ugyanakkor a rendeltetéstĘl függetlenül jelentĘsebb
közjóléti funkciókat tölthetnek be, és számottevĘ a Natura 2000 hálózatba kijelölt erdĘk
részaránya is. Ezekben az erdĘkben az erdei haszonvételekre csak úgy kerülhet sor, hogy
egyúttal a környezet- és természetvédelmi, valamint a közjóléti szempontok is érvényesítésre
kerülnek.
Az erdĘk kisebb része védett természeti területen helyezkedik el, vagy a Natura 2000 hálózat
részeként azokban biztosítani kell a kijelölés alapjául szolgáló élĘhelyek és fajok hosszú távú
fennmaradását, esetleg egyéb védelmi funkciókat (például talajvédelem, honvédelem,
partvédelem) tölt be. A települések belterületével határos erdĘk továbbá a rendeltetéstĘl
függetlenül jelentĘs közjóléti funkciókat is betölthetnek.
Az erdĘtervezés és az erdĘgazdálkodás során a Rába árterében tekintettel kell lenni az erdĘk
ártéri elhelyezkedésébĘl fakadó gazdálkodási nehézségekre (pl. árvizek gazdálkodást
akadályozó hatásai) is.
Az ismertetett adottságoknak megfelelĘen a körzeti erdĘtervezés során a fenntartható
erdĘgazdálkodás lehetĘségét és feltételeit a környezet-, természet- és egyéb védelmi
szempontokkal összhangban kell meghatározni.
A körzetben folyó erdĘgazdálkodás tekintetében tehát – különösen a 100%-os állami
tulajdonban lévĘ, és nem gazdasági elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkben – a faanyagtermelés
csak az elĘbbi szempontoknak alárendelt cél lehet. Az erdĘtervezés és az erdĘgazdálkodás
során emiatt ezekben az erdĘkben fokozottabban kell törekedni az Ęshonos fafajokból álló és
a természeteshez közelítĘ szerkezetĦ erdĘk kialakítására, az erdĘk természetes úton történĘ
felújítására, valamint az erdĘborítás minél folyamatosabb fenntartására.
A körzetbe esĘ védett természeti területekre természetvédelmi kezelési terv, a Natura 2000
hálózat részeként kijelölt területekre Natura 2000 fenntartási terv nem áll rendelkezésre, így
az érintett erdĘk vonatkozásában fennálló természetvédelmi szempontok tekintetében a
körzeti erdĘtervezés során a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelĘs
szerv természetvédelmi kezelési állásfoglalásait, illetve Natura 2000 javaslatait kell
figyelembe venni.
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3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdĘrészletek, erdĘtagok) kialakításának
erdĘtervezési szempontjai
3.1. A szálaló vagy átalakító üzemmódú erdĘkben lehetĘség szerint az átlagosnál nagyobb,
5-20 hektár területĦ erdĘrészletek kialakítására kell törekedni.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdĘtervezési
szempontok
4.1. Egyes, alább felsorolt esetekben a védelmi és közjóléti funkciók érvényesülését a
folyamatos erdĘborítást biztosító, vagy az arra való átállást szolgáló üzemmódú
erdĘgazdálkodás fokozottabban biztosítja:
a) települések belterületével közvetlenül érintkezĘ természetes és természetszerĦ erdĘkben;
valamint településvédelmi rendeltetésĦ erdĘkben;
b) erdészeti közjóléti létesítmények környezetében, parkerdĘ rendeltetésĦ erdĘkben és azok
fokozottabban látogatott környezetében;
c) az erdĘt átszelĘ vagy határoló közutak melletti, 1-2 famagasságnyi sávban;
d) szigetszerĦ erdĘfoltokban;
e) érzékeny élĘhelyek (patak, mocsár, láp, forrás) környezetét alkotó erdĘkben;
f) a védelmi célok függvényében a védett és fokozottan védett fajok jelentĘs állományának
élĘhelyéül szolgáló erdĘkben;
g) a mezĘgazdasági területek között elhelyezkedĘ, a termĘhelynek megfelelĘ, az erdészeti
tájban Ęshonos fafajokból álló fasorok, facsoportok alkotta ökológiai zöldfolyosókban.
5. A védelmi rendeltetésĦ erdĘk erdĘtervezésének szempontjai
5.1. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
5.1.1. Az erdĘtervezési körzet területén található, a kedvezĘ természetvédelmi helyzet
fenntartása szempontjából a körzeti erdĘtervezés során kiemelten kezelendĘ, jelölĘ erdei
élĘhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk (91E0), a pannon
molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel (91H0) és a pannon cseres-tölgyesek
(91M0);
b) a közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül a keményfás ligeterdĘk
(91F0).
5.1.2. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedĘ erdĘk esetében a Natura 2000
rendeltetést elsĘdleges rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdĘrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ faj jelentĘs állományának erdĘtervben
rögzített élĘhelyeként szolgál,
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b) amelyben kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó erdĘ
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó, természetes, vagy
természetszerĦ erdĘ található.
5.1.3. Az erdĘgazdálkodási tevékenységek tervezése során a tájléptékĦ mozaikosság elvét kell
követni, biztosítva a (erdĘ)társulás-diverzitás fenntartását.
5.1.4. A keményfás ligeterdĘkben (91F0) és az ártereken, illetve az erdei vízfolyások mentén
található egyéb jelölĘ erdei élĘhelyek körzeti erdĘtervezése során törekedni kell
a) az erdĘborítás minél folyamatosabb fenntartásának, az élĘhelynek megfelelĘ,
természetes erdĘkép, azaz Ęshonos fafajokból álló, elegyes, a termĘhelynek megfelelĘen
többszintĦ és heterogén korosztályviszonyú erdĘk kialakításának, valamint az erdei
tisztások fenntartásának az elĘsegítésére,
b) az erdĘnevelések tervezése során a magas kĘris és az elegyfajok – kiemelten a
gyertyán, a mezei juhar, a hársak, a szilek és a madárcseresznye – egyedeinek
kíméletére,
c) a régi holtágak partján álló éger és kĘris ligetek megĘrzésére.

5.2. Egyéb védelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.2.1. Talajvédelmi és mezĘvédĘ rendeltetésĦ erdĘben az erdĘfelújítás sarjaztatás útján is
tervezhetĘ.
5.2.2. Honvédelmi rendeltetésĦ erdĘben erdĘgazdálkodási tevékenység csak a védelmi
szempontokkal összhangban tervezhetĘ.
5.2.3. A vízvédelmi rendeltetésĦ, a folyók hullámtereiben található, valamint a kisebb
vízfolyások, csatornák melletti erdĘk erdĘtervezése során a vízgazdálkodási, a partvédelmi,
valamint az árvízvédelmi szempontokra kiemelt figyelemmel kell lenni.
5.2.4. A Rába folyón az árvízvédelmi szempontból fontos jégsávok szabadon tartására a
tervezés során tekintettel kell lenni.
6. A védelmi rendeltetésĦ erdĘkben folytatható erdĘgazdálkodás szabályai
6.1. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.1.1. A jellemzĘen molyhos tölggyel, közönséges borókával borított területrészeken a
természetes erdĘdinamikai folyamatokat kell érvényre juttatni, erdĘgazdálkodási tevékenység
csak a természetvédelmi célok elérése érdekében végezhetĘ.
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6.2. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
6.2.1. Az erdĘgazdálkodás során az erdĘk környezetében mozaikosan elĘforduló tisztások,
kopárok, valamint cserjésedĘ xerofil legelĘk fennmaradására, azok spontán elcserjésedésének
vagy beerdĘsülésének megakadályozására kiemelt figyelmet kell fordítani.
6.2.2. IdĘs erdĘk, erdĘfoltok jelenléte, hagyásfa csoportok fenntartása, valamint a
fakitermelések során odvas fák, lábon száradó és földön fekvĘ holt faanyag visszahagyása
különösen a közösségi jelentĘségĦ nagyfülĦ denevér (Myotis bechsteinii), nagy hĘscincér
(Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus cervus), skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) és a
kiemelt közösségi jelentĘségĦ remetebogár (Osmoderma eremita) kedvezĘ természetvédelmi
helyzetének fenntartása érdekében indokolt.
6.3. Egyéb védelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.3.1. A kulturális örökségvédelmi területek esetében a 30 cm-nél mélyebb földmunkával járó
tevékenységek csak a kulturális örökségvédelmi szempontokkal összhangban végezhetĘk.
7. A fakitermelések és erdĘfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelĘvágások tervezése során alkalmazandó elĘhasználati erélyek
7.1.1 A gazdasági rendeltetésĦ, vágásos üzemmódú, valamint természetes, természetszerĦ,
származék vagy átmeneti erdĘk nevelĘvágásainak tervezése során alkalmazandó elĘhasználati
erélyek:
ElĘhasználati mód

Törzskiválasztó gyérítés

Növedékfokozó gyérítés

Fafajcsoport
Tölgyek
Cser
Akác
FenyĘk
Tölgyek
Cser
Akác
FenyĘk

m3/ha*
min.
max.
15
50
15
50
10
30
15
50
25
60
30
60
20
50
25
60

* A nem megfelelĘ egészségi állapotú, vagy faállomány-szerkezetĦ erdĘk esetében a táblázat értékeitĘl indokolt
mértékben el lehet térni.
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7.2. Az erdĘnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Vegyes záródású erdĘkben indokolt lehet az erdĘnevelések részterületenként eltérĘ
eréllyel való tervezése.
7.2.2. A körzeti erdĘterv idĘbeli hatálya alatt tisztítást legfeljebb két, gyérítést – a
faültetvények és kultúrerdĘk kivételével – legfeljebb egy alkalommal lehet tervezni.
7.2.3. Készletgondozó használat tervezésekor a vágásérettségi kor a vágásérettségi szakasz
felsĘ határához közelítve is megállapítható.
7.3. A véghasználatok tervezése során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok

Faállománytípus
neve
Vágásos üzemmód
Kocsányos tölgyesek
Cseresek
Akácosok
Vörös tölgyesek
Nemes nyárasok
Erdeifenyvesek
Feketefenyvesek
Átalakító üzemmód
Cseresek
Vörös tölgyesek
Erdeifenyvesek
Feketefenyvesek

Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
TermészetEgyéb védelmi
védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan
80-110
70-100
20-45
60-90
20-40
40-80
40-80

100-150
100-140
70-110
50-90
50-90

100-150
100-140
50-90
50-90

90-140
80-140
20-50
70-110
20-50
50-90
50-90

80-120
70-100
50-80
50-80

90-140
70-110
50-80
50-80

90-140
50-80
50-80

90-140
70-110
50-80
50-80

7.3.1. Vágásos üzemmódú erdĘben a tájléptékĦ mozaikosság megteremtése érdekében a
nagyobb, egykorú erdĘtömbökben a vágásérettségi szakasz alsó határértékénél alacsonyabb
vágásérettségi kort is meg lehet határozni.
7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
Véghasználat módja
tarvágással érintett
fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe
Összesen

hektár
1400
1400
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7.5. A véghasználatok és erdĘfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérĘ rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhetĘ, illetve engedélyezhetĘ:
a) természetszerĦ vagy származék erdĘben, amennyiben az termĘhelyi okokból kifolyólag
az idĘs erdĘnek megfelelĘ fĘfafajjal, természetes úton, magról nem újítható fel (különös
tekintettel a kocsányos tölgyes, kĘrises, égeres, hazai nyáras, hazai füzes, illetve fenyves
faállománytípusú erdĘkre),
b) a termĘhelynek nem megfelelĘ faállománytípusú származék erdĘben, amennyiben
abban a véghasználathoz kapcsolódóan fafajcserével járó erdĘszerkezet-átalakításra
kerül sor (különös tekintettel a elegyes vagy elegyetlen gyertyános, juharos, kĘrises,
illetve hársas faállománytípusú erdĘkre),
c) átmeneti erdĘ, kultúrerdĘ és faültetvény természetességi állapotú erdĘben.
7.5.2. Az árvízvédelmi lefolyási sávban található erdĘk erdĘfelújítása során a tág hálózatban
is tartható fafajok alkalmazását kell elĘtérbe helyezni.
8. A fakitermelések és erdĘfelújítások végrehajtására vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
8.1. A biológiai változatosság növelése, valamint a védett fajok megĘrzése érdekében a
fahasználatok során idĘs, böhöncös, korhadó, odvas fák, pionír fafajok és facsoportok, álló és
fekvĘ holtfák (tövön száradt fák, facsonkok, elhalt, korhadó faanyag), illetve a 2 hektárnál
nagyobb területĦ véghasználatok esetén hagyásfák vagy hagyásfa csoportok visszahagyásáról,
valamint azok késĘbbi megĘrzésérĘl a nem védett, és nem Natura 2000 területen álló,
természetes, természetszerĦ vagy származék erdĘk esetében is gondoskodni kell.
8.2. Az erdĘnevelési munkák során az értékes lombos elegyfafajok, így pl. a gyertyán, a hegyi
juhar, a madárcseresznye, a mezei szil, a vénic-szil, a kislevelĦ hárs, a nagylevelĦ hárs, a
rezgĘnyár, a kecskefĦz, a vadalma, a vadkörte, illetve egyéb vadgyümölcs fajok egyedeit
lehetĘség szerint kímélni kell.
8.3. A fakitermelések során visszahagyandó hagyásfa csoportokat, esetleg hagyásfákat már a
bontóvágások során ki kell jelölni. A szomszédos erdĘrészletekben kijelölt hagyásfa
csoportok lehetĘség szerint érintkezzenek egymással.
9. A vegetációs idĘszakra vonatkozó erdĘgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
9.1. A vegetációs idĘszak a körzetben március 15-tĘl augusztus 31-ig tart.
10. A 100%-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkre vonatkozó erdĘtervezési szempontok
10.1. A kavicsos váztalajú, valamint a legfeljebb sekély termĘrétegĦ cseri talajú erdĘk
esetében a talajvédelmi rendeltetés kezdeményezésére kell javaslatot tenni.
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5. melléklet a 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelethez

1. A körzet neve
Keszthelyi-hegység erdĘtervezési körzet
2. A körzeti erdĘtervezés során érvényesítendĘ szakmai célok, tervezési alapelvek
A körzet rendkívül változatos domborzati, termĘhelyi és állományviszonyai, valamint az
eltérĘ védelmi és közjóléti funkciók miatt az általános tervezési és gazdálkodási irányelvek
alkalmazása mellett különösen nagy jelentĘsége van az erdĘrészlet szinten hozott
döntéseknek, illetve tervjavaslatoknak.
Az állami területeken számottevĘ a honvédelmi rendeltetés. Itt az ebbĘl fakadó tervezési
javaslatok, korlátozások mellett meg kell jelennie az állományok jellemzĘire, egyéb védelmi
és gazdasági szerepére épülĘ javaslatoknak is.

3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdĘrészletek, erdĘtagok) kialakításának
erdĘtervezési szempontjai
3.1. Az egymás mellett elhelyezkedĘ állami erdĘgazdasági társaságok, illetve egyéb
erdĘgazdálkodók üzemi területeit képezĘ erdĘket, valamint a természetben nem összefüggĘ
erdĘfoltokat külön erdĘtagokba kell sorolni.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdĘtervezési
szempontok
4.1. A védelmi és közjóléti funkciók érvényesülését a folyamatos erdĘborítást biztosító, vagy
az arra való átállást szolgáló üzemmódú erdĘgazdálkodás fokozottabban biztosítja azokban az
elegyes keménylomb állományokban, ahol nevelĘvágásra már nincs szükség, és egészségi
állapotuk, állományszerkezetük (elsĘsorban záródásuk) a fennmaradásuk érdekében nem
igényel mesterséges beavatkozást – csak szükség esetén egészségügyi és erdĘfelújítási céllal.
4.2. Fenyves, akácos, és nemes nyáras faállománytípusú erdĘkre vonatkozóan nem állapítható
meg faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód. Egyedi elbírálás mellett kivételt képezhetnek
az Ęshonos lomb elegyet tartalmazó, gyenge termĘhelyen álló fekete- és erdeifenyvesek,
illetve akácosok.
4.3. Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód megállapítása különösen a törmeléklejtĘ erdĘk
(dolomiton és bazalton egyaránt), a szurdok erdĘk, a cserszömörcés, virágos kĘrises, molyhos
tölgyes karsztbokorerdĘk, a mészkerülĘ bükkösök (Luzulo-Fagetum) és a CephalantheroFagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön erdĘtársulások esetében indokolt.
4.4. A 100%-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkben a folyamatos erdĘborítást biztosító, vagy az
arra való átállást szolgáló üzemmódra való áttérés elsĘsorban a védett természeti területen,
valamint a Natura 2000 területen álló erdĘk esetében javasolt.
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5. A közjóléti és védelmi rendeltetésĦ erdĘk erdĘtervezésének szempontjai
5.1. Közjóléti rendeltetésĦ park- és gyógyerdĘk
5.1.1. Törekedni kell a Balaton-felvidékre jellemzĘ erdĘtársulások kialakítására, és
fenntartására.
5.2. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.2.1. A Keszthelyi-hegység bükkös erdeiben a havasi cincér (Rosalia alpina) élĘhely
igényére is tekintettel az átlagosnál több, legalább 15-20% részarányú 100 év feletti erdĘt
kell hosszú távon fenntartani. Ennek érdekében a hozamkiegyenlítés során egyenletes
koreloszlás kialakítására kell törekedni a fiatalabb korosztályokban is.
5.2.2. Azokban az átmeneti és kultúrerdĘkben, ahol a természetes felújulási folyamatok a
termĘhelynek megfelelĘ, és az erdészeti tájban Ęshonos fafajokkal megindultak, természetes
mag eredetĦ erdĘfelújítás és erdĘszerkezet-átalakítás tervezése indokolt.
5.2.3. Az Uzsai Csarabos Természetvédelmi Területen álló erdĘk felújítását minden esetben
az erdészeti tájban honos fafajokkal kell megtervezni.
5.3. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
5.3.1. Az erdĘtervezési körzet területén található, a kedvezĘ természetvédelmi helyzet
fenntartása szempontjából a körzeti erdĘtervezés során kiemelten kezelendĘ, jelölĘ erdei
élĘhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk (91E0), a pannon
molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel (91H0), a pannon gyertyános tölgyesek
(91G0), a pannon cseres-tölgyesek (91M0), valamint a lejtĘk és sziklatörmelékek TilioAcerion-erdĘi (9180);
b) a közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül a szubmontán és montán
bükkösök (9130), a mészkerülĘ bükkösök (Luzulo-Fagetum) (9110), valamint a
Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösök mészkövön (9150).
5.3.2. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedĘ erdĘk esetében a Natura 2000
rendeltetést elsĘdleges rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdĘrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ faj jelentĘs állományának erdĘtervben
rögzített élĘhelyeként szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó erdĘ
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó, természetes, vagy
természetszerĦ erdĘ található.
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5.3.3. A Keszthelyi-hegység (HUBF20035) kiemelt természetmegĘrzési terület erdeinek
erdĘtervezése során
a) a bazalt régióban a mészkerülĘ bükkösök (9110), a szilikátos sziklatörmelék-lejtĘk
(8150), és a szilikátsziklás lejtĘk (8220) mozaikosan elĘforduló foltjainak megĘrzésére
és fenntartására kiemelt figyelmet kell fordítani;
b) a dolomit régióban a mészkĘsziklás lejtĘk (8210), a sziklai bükkösök (9150), a
sziklagyepek és a mészkĘ-törmeléklejtĘk (8160), a szubpannon sztyeppék (6240) és a
meszes alapkĘzetĦ féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (FestucoBrometalia) (6210) mozaikosan elĘforduló foltjainak megĘrzését és fenntartását
biztosítani kell;
c) a feketefenyĘ fĘfafajú erdĘk esetében a termĘhelynek megfelelĘ, és az erdészeti tájban
honos, elegyes, lombos faállománytípusú erdĘkké való hosszú távú átalakítására kell
törekedni;
d) az enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk
(91E0) esetében a zavartalan, zárt erdĘtömböket igénylĘállat- és növényfajok ökológiai
igényeinek biztosítása érdekében törekedni kell az erdĘborítás minél folyamatosabb
fenntartására.

5.4. Egyéb védelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.4.1. A gyenge termĘhelyen álló, talajvédelmi rendeltetésĦ erdĘkben
a) az erdĘneveléseket mérsékelt eréllyel, növedékfokozó gyérítés korú erdĘben is akár
törzskiválasztó gyérítésként kell tervezni;
b) a véghasználatok tervezése során a természetes felújításra alkalmas állományokban
elsĘsorban elnyújtott fokozatos felújítóvágást vagy szálalóvágást kell alkalmazni;
c) az akácosok erdĘszerkezet-átalakítása során az egy ütemben történĘ teljes fafajcserét
kerülni kell, helyette elsĘ menetben elegyes célállománytípusú erdĘfelújítást kell elĘírni.
5.4.2. A meredek területeken elhelyezkedĘ erdĘk véghasználatát talajvédelmi szempontok
miatt azoknak csak több ütemĦ végrehajtását lehetĘvé tevĘ módon kell megtervezni.
5.4.3. A mezĘvédĘ rendeltetésĦ erdĘkben az erdĘnevelések tervezésekor az elegyesség és a
rendeltetésnek megfelelĘ erdĘszerkezet fenntartására kell elsĘdlegesen figyelemmel lenni.
5.4.4. A vízvédelmi és partvédelmi rendeltetésĦ erdĘkben az erdĘborítottság minél
folyamatosabb fenntartására kell törekedni. Ezt a védelmi célok, és az erdĘ természeti állapota
függvényében magasabb vágásérettségi kor meghatározásával, hosszabb véghasználati
idĘszakú, egyenlĘtlen bontáson alapuló fokozatos felújítóvágás, vagy szálalóvágás
alkalmazásával, a tarvágás végrehajtásának térbeli és idĘbeli tagolásával, illetve folyamatos
erdĘborítást biztosító, vagy az arra való átállást szolgáló üzemmódú erdĘgazdálkodással lehet
elérni.
5.4.5. A településvédelmi rendeltetésĦ erdĘkben a véghasználatok részterületes végrehajtása,
elegyes faállományú erdĘk létrehozása akár erdészeti tájidegen, de nem intenzíven terjedĘ
fafajok alkalmazásával, állománykiegészítések végrehajtása, valamint a vágásérettségi
szakaszon belüli magasabb vágásérettségi kor meghatározása a fĘ tervezési szempont.
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5.4.6. MĦtárgyvédelmi rendeltetésĦ erdĘkben az állományszerkezet megĘrzése, a közlekedés
biztonságának, és a védelmi szerepnek a folyamatos fenntartása az elsĘdleges erdĘtervezési
szempontok. Ennek érdekében mérsékelt erélyĦ nevelĘvágások, részterületes véghasználatok,
valamint szükség esetén egészségügyi termelések tervezése indokolt.
6. A közjóléti és védelmi rendeltetésĦ erdĘkben folytatható erdĘgazdálkodás szabályai
6.1. Közjóléti rendeltetésĦ park- és gyógyerdĘk
6.1.1. Az erdĘnevelések során a nem intenzíven terjedĘ elegyfajokat kímélni kell.
6.1.2. Kerülni kell a közjóléti nyomvonalak közelítésre, készletezésre történĘ használatát.
6.1.3. Az alábbi közjóléti szempontok érvényesítésére az erdĘ rendeltetésétĘl függetlenül
törekedni kell:
a) az erdĘgazdálkodó hozzájárulásával kijelölt turistaútvonalak jelzéseit hordozó fákat
kímélni kell,
b) a kijelölt turistaútvonalakon történĘ közlekedés akadályoztatása esetén (például kerítés
építése, fakitermelés) gondoskodni kell figyelmeztetĘ táblák kihelyezésérĘl és a
megfelelĘ tájékoztatásról,
c) a közjóléti szempontból frekventáltabb területeken az aktuálisan végzett
erdĘgazdálkodási tevékenységekrĘl az erdĘ látogatóit javasolt tájékoztatni.
6.2. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.2.1. Az intenzíven terjedĘ fafajok, egyes özöngyomok, valamint az erdĘfelújítást
akadályozó egyéb erdei gyomok visszaszorítása céljából a természetvédelmi szempontokkal
összhangban vegyszeres beavatkozásra is sor kerülhet.
6.2.2. A kultúrerdĘ és faültetvény természetességi állapotú erdĘk véghasználata során
hagyásfákat csak abban az esetben kell visszahagyni a véghasználatot követĘen, ha a
területen találhatóak arra alkalmas, és Ęshonos fafajú faegyedek.
6.2.3. A halomsírok területén indokolt a folyamatos erdĘborítás fenntartása, és faanyag
készletezés, valamint gépi közelítés nem végezhetĘ.
6.2.4. A földvárak területén mindennemĦ erdĘgazdálkodási beavatkozást csak a kulturális
örökségvédelmi szempontokkal összhangban lehet végezni. A munkavégzésre csak a téli
idĘszakban, fagyott talajon kerülhet sor.
6.2.5. Az erdei életközösség xilofág illetve odúlakó fajai életlehetĘségeinek biztosítása
érdekében a természetes, természetszerĦ és származék erdĘkben már a növedékfokozó
gyérítési kortól hektáronként legalább 5 m3 álló és fekvĘ holtfa folyamatosan jelenlétét kell
biztosítani.
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6.3. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
6.3.1. IdĘs erdĘk, erdĘfoltok jelenléte, hagyásfa csoportok fenntartása, valamint a
fakitermelések során odvas fák, lábon száradó és földön fekvĘ holt faanyag visszahagyása
különösen a közösségi jelentĘségĦ nagyfülĦ denevér (Myotis bechsteinii), pisze denevér
(Barbastella barbastellus), nagy hĘscincér (Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus cervus),
skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) és a kiemelt közösségi jelentĘségĦ remetebogár
(Osmoderma eremita) kedvezĘ természetvédelmi helyzetének fenntartása érdekében indokolt.
6.3.2. Az erdei életközösség xilofág rovarok illetve odúlakó madárfajai életlehetĘségeinek a
biztosítása érdekében a természetes, természetszerĦ és származék erdĘkben már a
növedékfokozó gyérítési kortól hektáronként legalább 5 m3 mennyiségĦ, lehetĘség szerint 30
cm törzsátmérĘt meghaladó, álló és fekvĘ holt faanyag folyamatosan jelenlétét kell
biztosítani.
6.3.3. Keszthelyi-hegység (HUBF20035) kiemelt természetmegĘrzési területen a spontán
terjedĘ fenyĘ egyedeket a sziklagyepekbĘl és a karsztbokor erdĘkbĘl el kell távolítani.
6.3.4. Az intenzíven terjedĘ bálványfa visszaszorítása érdekében egyedi kezelés mellett
vegyszeres védekezés is alkalmazható.
6.4. Egyéb védelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.4.1. Talajvédelmi rendeltetésĦ erdĘben a véghasználatokat az erdĘfelújítások sikerességéhez
is kötötten, több ütemben javasolt végrehajtani.
6.4.2. A mĦtárgyvédelmi rendeltetésĦ erdĘk véghasználatára – amennyiben az
elengedhetetlen – csak a közlekedésbiztonsági szempontokkal összhangban, például
hóvédmĦvek elĘzetes kihelyezését követĘen kerülhet sor.
6.5. Az erdĘ rendeltetésétĘl független, természetvédelmi célú erdĘgazdálkodási szabályok
6.5.1. A fokozottan védett madárfajok szaporodási és utódnevelési idĘszakai, valamint az
egyes madárfajok jelentĘs állományának erdőtervben rögzített élĘhelyéül szolgáló erdĘben
folytatott erdĘgazdálkodás egyedi szempontjai:
a) Fekete gólya (Ciconia nigra):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 1. – augusztus 31.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 400 méteren
belül erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
b) Barna kánya (Milvus migrans):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 15. – július 31.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 300 méteren
belül erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
c) Darázsölyv (Pernis apivorus):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: április 15. – augusztus 31.
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A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 200 méteren
belül erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
Réti sas (Haliaeetus albicilla):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: január 1. – július 15.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 400 méteren
belül erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
Kígyászölyv (Circaetus gallicus):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 15. – augusztus 31.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 200 méteren
belül erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
Kék vércse (Falco vespertinus):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak vetési varjú telepen költĘ párok esetén: február 1.
– augusztus 31.
Szaporodási és utódnevelési idĘszak egyéb esetben: április 1. – augusztus 31.
Vándorsólyom (Falco peregrinus):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: február 15. – július 15.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 100 méteren
belül erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
Uhu (Bubo bubo):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: február 1. – július 31.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 100 méteren
belül erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos), fekete harkály (Dendrocopus martius),
hamvas küllĘ (Picus canus):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 1. – június 30.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 50 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
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7. A fakitermelések és erdĘfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelĘvágások tervezése során alkalmazandó elĘhasználati erélyek
7.1.1 A gazdasági rendeltetésĦ, vágásos üzemmódú, valamint természetes, természetszerĦ,
származék vagy átmeneti erdĘk nevelĘvágásainak tervezése során alkalmazandó elĘhasználati
erélyek:

Fafajok
Tölgyek
Cser
Bükk
Gyertyán
Akác
Egyéb keménylomb
Nemes nyárak
Hazai nyárak
Égerek
Egyéb lágylomb
ErdeifenyĘ
FeketefenyĘ
Egyéb fenyĘ

ElĘhasználati módok
Törzskiválasztó gyérítés
min.
max.
m3/ha
10
45
15
45
15
55
20
45
10
35
20
50
25
55
20
45
20
50
15
50
20
40
20
45
20
50

Növedékfokozó gyérítés
min.
max.
30
35
45
40
30
40
45
30
35
40
40
40
45

80
80
90
60
50
70
60
50
70
60
60
65
75

* A nem megfelelĘ egészségi állapotú, vagy faállomány-szerkezetĦ erdĘk esetében a táblázat értékeitĘl indokolt
mértékben el lehet térni.

7.1.2. Átalakító üzemmódú erdĘk esetében a 7.1.1. alpontban foglaltak az irányadók, annyi
eltéréssel, hogy felsĘ határértékként az ott feltüntetett maximális értékek 150 %-át kell
tekinteni.
7.2. Az erdĘnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. A lomb elegyes fenyvesekben és lomb elegyes akácosokban a nevelĘvágások során a
nem intenzíven terjedĘ lombos fafajok lehetséges kíméletével azok elegyarányának
növelésére kell törekedni.
7.2.2. Az erdĘneveléseket az elegyfafajok lehetséges kíméletének elĘsegítésével kell tervezni.
7.2.3. Részterületes elĘhasználat tervezése minden állománytípusnál szükséges lehet.
7.2.4. A nagy tĘszámú, megfelelĘ záródású fenyĘ állományokban az elĘhasználati erélyek a
megadott felsĘ értékek közelében, esetenként azon felül is tervezhetĘk. A beteg
fenyvesekben, különösen lecsökkent záródás esetén erélyesebb egészségügyi termelés
tervezése indokolt.
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7.3. A véghasználatok tervezése során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok

Faállománytípus
neve
Bükkösök
Kocsánytalan
tölgyes-bükkösök
Gyertyánoskocsánytalan tölgyesbükkösök
Gyertyánosbükkösök
KĘrises-bükkösök
Egyéb lomb elegyesbükkösök
Bükkös gyertyánoskocsánytalan
tölgyesek
Cseres- gyertyánoskocsánytalan
tölgyesek
Gyertyánoskocsányos tölgyesek
Cseres- gyertyánoskocsányos tölgyesek
Egyéb lomb elegyesgyertyánoskocsányos tölgyesek
Kocsánytalan
tölgyesek
Cseres-kocsánytalan
tölgyesek
Egyéb lomb elegyeskocsánytalan
tölgyesek
Kocsányos tölgyesek
Cseres-kocsányos
tölgyesek
Egyéb lomb elegyeskocsányos tölgyesek
Cseresek
Kocsánytalan
tölgyes-cseresek
Kocsányos tölgyescseresek

Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
TermészetEgyéb védelmi
védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan
95-120
100-130
100-140
95-140
100-120

100-140

100-150

110-140

100-120

100-140

100-150

100-140

100-120

100-140

100-150

100-140

100-120

100-130

110-150

110-150

90-120

100-140

110-160

110-150

90-130

100-130

100-140

100-140

90-120

90-120

100-130

90-140

90-120

90-120

90-130

90-140

90-110

90-110

90-130

90-140

90-110

90-110

90-140

90-150

100-120

100-120

100-130

100-130

90-110

90-110

90-130

90-130

90-110

90-110

90-130

90-140

90-110

90-120

90-130

90-130

90-110

90-110

90-130

90-130

90-110

90-110

90-130

90-140

80-90

90-110

80-130

80-130

80-95

90-130

80-130

80-130

80-95

90-130

80-130

80-130
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Faállománytípus
neve
Molyhos tölgyescseresek
Egyéb lomb elegyescseresek
Erdeifenyvescseresek
Feketefenyvescseresek
Virágos kĘrisesmolyhos tölgyesek
Cseres-molyhos
tölgyesek
Egyéb elegyesmolyhos tölgyesek
Akácosok
Egyéb lomb elegyesakácosok
Gyertyánosok
Elegyesgyertyánosok
KĘrisesek
Tölgyes-kĘrisesek
Egyéb elegyeskĘrisesek
Vörös tölgyesek
Nemes nyárasok
Elegyes nemes
nyárasok
Elegyes hazai
nyárasok
Füzesek
Mézgás égeresek
Elegyes-mézgás
égeresek
Elegyes-hársasok
Erdeifenyvesek
Csereserdeifenyvesek
Egyéb lomb elegyeserdeifenyvesek
FenyĘ elegyeserdeifenyvesek

•

2012. évi 105. szám

Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
TermészetEgyéb védelmi
védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan
-

90-150

90-150

90-150

80-90

90-120

90-130

85-120

80-90

90-120

90-120

80-120

80-95

90-120

90-120

80-120

-

100-150

100-180

100-180

-

100-150

100-150

100-150

-

100-150

100-150

100-150

35-45

40-50

40-50

40-60

35-45

40-50

40-60

40-60

70-95

80-120

70-110

70-110

80-95

80-120

80-120

80-120

80-90
90-100

90-120
90-120

90-110
90-130

80-110
90-130

80-90

90-120

90-110

80-110

75-90
25-35

80-100
25-35

80-110
30-50

80-110
30-50

30-45

30-45

30-55

30-55

65-80

65-90

65-95

70-95

30-45
55-75

30-60
60-80

40-70
60-80

40-70
60-80

60-75

60-80

60-80

60-80

80-100
60-70

80-110
60-80

90-110
60-80

90-130
60-90

70-80

70-90

70-90

70-95

60-80

70-90

70-90

70-95

60-70

60-80

60-80

60-80
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Faállománytípus
neve
Feketefenyvesek
Cseresfeketefenyvesek
Tölgyesfeketefenyvesek
Egyéb lomb elegyesfeketefenyvesek
FenyĘ elegyesfeketefenyvesek
Lucfenyvesek
Vörösfenyvesek

Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
TermészetEgyéb védelmi
védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan
60-70
70-90
80-95
70-100
60-80

70-95

80-100

80-100

60-80

70-95

80-100

80-100

60-80

70-90

80-100

80-100

60-70

70-90

80-90

70-95

50-70
80-90

50-70
80-100

50-80
80-100

50-80
80-100

7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
Véghasználat módja
tarvágással érintett
fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe
Összesen

hektár
570
1130
1700

7.5. A véghasználatok és erdĘfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. A felújulás ütemét tekintve várhatóan lassan végrehajtható véghasználatokat fokozatos
felújítóvágás helyett szálalóvágással kell megtervezni. Ez utóbbi eljárás javasolt az átalakító
üzemmód esetén is.
7.5.2. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérĘ rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhetĘ, illetve engedélyezhetĘ:
a) a termĘhelynek nem megfelelĘ, vagy erdészeti tájidegen fafajokból álló, így különösen
az akácos, elegyetlen erdei- és feketefenyves, lucfenyves, vörösfenyves, egyéb fenyves,
valamint nemes nyáras faállománytípusú erdĘben,
b) a természetes mag eredetĦ felújításra termĘhelyi okokból kifolyólag alkalmatlan, így
különösen a hazai nyáras és fĦzes faállománytípusú erdĘben,
c) a sarjaztatható állapotú, égeres faállománytípusú erdĘben, valamint
d) a kis területĦ erdĘfolt, zárvány vagy erdĘsáv jellegĦ erdĘben.
7.5.3. ErdĘfelújítások tervezése során lehetĘség szerint elegyes célállománytípusokat kell
alkalmazni.
7.5.4. MegfelelĘ termĘhelyi adottságok esetén kétféle erdĘfelújítási lehetĘséget kell tervezni.
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8. A fakitermelések és erdĘfelújítások végrehajtására vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
8.1. A hagyásfa csoportok térbeli kialakításakor figyelembe kell venni a faanyagtermelést
nem szolgáló üzemmódú erdĘket, amelyek a hagyásfa csoportoktól elvárt funkciókat is
szolgálják.
8.2. A hagyásfa csoportok elhelyezkedése épüljön a felszíni formák, erdĘszegélyek,
vízmosások és gerincek takarására, az erózióveszélynek kitett területeken a talaj védelmére és
a tájkép megtartására.
8.3. A szomszédos erdĘrészletekben kijelölt hagyásfa csoportok lehetĘség szerint
érintkezzenek egymással.
8.4. A véghasználattal érintett erdĘrészletekben egyéb indokoltság hiányában nem kell
hagyásfákat vagy hagyásfa csoportokat visszahagyni az alábbi esetekben:
a) a 3,0 hektárnál kisebb területĦ, zárvány erdĘk véghasználata esetén,
b) amennyiben a véghasználat során adott fafajú faegyedeket vissza kell hagyni a területen
(például akácosok, fenyvesek esetében az egyéb lomb elegyfafajokat),
c) a kultúrerdĘ és faültetvény természetességi állapotú erdĘk véghasználata során, valamint
d) ha az erdĘrészlet véghasznált részterületeinek az összefüggĘségét idĘs fákból álló
sávokkal illetve csoportokkal kell megszakítani.
8.5. A hagyásfa csoportokat a véghasználatok megkezdése elĘtt kell kijelölni. Hagyásfaként
lehetĘség szerint az erdészeti tájban Ęshonos fafajú, a közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei
élĘhelytípusok meghatározó fafajok, valamint az egyedi jellegzetességgel bíró faegyedek
közül kerüljenek visszahagyásra.
8.6. Az erdĘnevelési munkák során a berkenye, a madárcseresznye, a vadalma, a vadkörte, a
szil, a fehér nyár, a szürke nyár faegyedeket az arra alkalmas termĘhelyeken lehetĘség szerint
kímélni kell.
8.7. A holtfa mennyiségét a fakitermelések során a gazdaságilag értéktelenebb faanyag
(koronarész, erĘsen göcsös törzsrész), illetve a természetes úton elpusztult, törzstörött, kidĘlt
fák visszahagyásával fokozatosan növelni javasolt.
9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bĘvítésére vonatkozó
erdĘgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. A szálaló és átalakító üzemmódú erdĘkben, erdĘtömbökben a feltáróhálózat bĘvítése
indokolt.
9.2. Védett természeti területen található erdĘben legfeljebb 2 m széles sétautat lehet
kialakítani.
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10. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
10.1. A faanyagmozgatás során a közelítĘ nyomokból kiinduló eróziót meg kell akadályozni.
11. A vegetációs idĘszakra vonatkozó erdĘgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
11.1. A vegetációs idĘszak a körzetben április 1-tĘl szeptember 30-ig tart.
11.2. A vegetációs idĘszak a Keszthelyi-hegység dolomit régiójában (Keszthely,
Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Balatonederics, Nemesvita, Lesencefalu,
Vállus, Cserszegtomaj, Rezi) március 1-tĘl augusztus 31-ig tart.
11.3. A felsorolt védett növények jelentĘs állományának erdőtervben rögzített élĘhelyein a
vegetációs idĘszak eleje vagy vége az alábbiak szerint eltér:
Hóvirág (Galanthus nivalis)
február 1-tĘl kezdĘdik,
Csillagvirág (Scilla bifolia)
február 1-tĘl kezdĘdik,
Tavaszi tĘzike (Leucojum vernum)
február 15-tĘl kezdĘdik,
Májvirág (Anemone hepatica)
február 15-tĘl kezdĘdik,
Tavaszi kankalin (Primula veris)
február 15-tĘl kezdĘdik,
Farkasboroszlán (Daphne mezereum)
február 15-tĘl kezdĘdik,
Erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens)
szeptember 30-ig tart.
11.4. Fiatal, elegyetlen fenyvesek erdĘnevelési munkáinak – tisztítás, törzskiválasztó
gyérítés, elsĘ növedékfokozó gyérítés – végrehajtását a vegetációs idĘszak július 15-tĘl
terjedĘ idĘszakában nem indokolt tiltani.
12. A 100%-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkre vonatkozó erdĘtervezési szempontok
12.1. A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévĘ erdĘkben a körzeti erdĘtervezés
során figyelemmel kell lenni a honvédelemrĘl és a Magyar HonvédségrĘl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetĘ intézkedésekrĘl szóló 2011. évi CXIII. törvény, valamint
annak végrehajtási rendeletében rögzített, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi
védelmi feladatainak ellátására.
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6. melléklet a 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelethez

1. A körzet neve
Nagymarosi erdĘtervezési körzet
2. A körzeti erdĘtervezés során érvényesítendĘ szakmai célok, tervezési alapelvek
A védett természeti területek, illetve a Natura 2000 területek magas aránya, valamint a térség
idegenforgalmi jelentĘsége miatt a körzeti erdĘtervezés és az erdĘgazdálkodás során a
környezet- és természetvédelmi, valamint a közjóléti szempontok érvényesítése kiemelt cél a
körzetben.
A körzet erdei délen a Duna-kanyar üdülĘterület, nyugaton az Ipoly-völgy fontos látképi
elemét képezik. E mellett rendre határosak a körzetben található települések belterületével,
több esetben körbe veszik azokat. Az elhelyezkedésbĘl adódó – elsĘsorban tájképi,
településvédelmi – elvárásokat a körzeti erdĘtervezés során figyelembe kell venni.
A körzetben található a Királyréti Erdei Vasút kiindulópontja, a Szob, Börzsöny Kisvasút és a
Nagybörzsönyi Erdei Vasút, valamint olyan üdülĘ központok, mint Nagyirtáspuszta, vagy
Zebegény. A körzetben, különösen az elĘbbi erdészeti létesítményeket környezĘ erdĘkben az
átlagosnál több közjóléti berendezés található, és a turistautak hálózata is sĦrĦ. A körzeti
erdĘtervezés során a felmerülĘ közjóléti igényekre emiatt akkor is tekintettel kell lenni, ha a
rendeltetés azt önmagában nem indokolja.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdĘrészletek, erdĘtagok) kialakításának
erdĘtervezési szempontjai
3.1. Az elĘzĘ erdĘtervezés óta erdĘként nyilvántartásba vett terület erdĘgazdasági
területazonosító adatai indokolt esetben módosíthatók.
3.2. Védett természeti területen található, vágásos üzemmódú erdĘkben az erdĘrészlet határok
módosítása során megközelítĘleg öt hektár területĦ erdĘrészletek kialakítására kell törekedni.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdĘtervezési
szempontok
4.1. A 100%-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkben a folyamatos erdĘborítást biztosító, vagy az
arra való átállást szolgáló üzemmódra való áttérés elsĘsorban a fokozottan védett természeti
területen lévĘ, természetes és természetszerĦ erdĘk esetében javasolt.
5. A közjóléti és védelmi rendeltetésĦ erdĘk erdĘtervezésének szempontjai
5.1. Közjóléti rendeltetésĦ park- és gyógyerdĘk
5.1.1. Az erdĘk esztétikai értékének növelése érdekében az erdĘtervezés során az
idegenhonos, nem intenzíven terjedĘ fafajok közül a körzetben a fenyĘfajokat – lucfenyĘ,
erdeifenyĘ, vörösfenyĘ, jegenyefenyĘ, duglászfenyĘ – javasolt alkalmazni, legfeljebb 5%-os
elegyaránnyal, csoportos elegyítés mellett.
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5.2. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.2.1. Az erdĘszerkezet-átalakítások tervezését az alábbi szempontok figyelembe vételével
kell elvégezni:
a) akác kivételével az intenzíven terjedĘ fafajokból (különösen zöld juhar, bálványfa) álló
erdĘket a soron következĘ erdĘfelújítás során át kell alakítani a termĘhelynek
megfelelĘ, és az erdészeti tájban Ęshonos fafajokból álló erdĘkké;
b) a fenyvesek erdĘszerkezet-átalakítását, amennyiben egészségi állapotuk lehetĘvé teszi,
elsĘsorban a természetes folyamatokra alapozva, több tervezési ciklus alatt kell
végrehajtani;
c) a körzeti erdĘterv idĘbeli hatálya alatt véghasználatra kerülĘ akác fĘfafajú erdĘk
területének legalább 15%-án – elsĘsorban a körzeti erdĘtervezés során egyeztetésre
kerülĘ, magas természeti értékĦ, erdĘ- és gyepterületeket veszélyeztetĘ akácosokban –
az erdĘfelújítást kizárólagosan erdĘszerkezet-átalakítással kell tervezni;
d) a további akác fĘfafajú erdĘ felújítása során az Ęshonos elegyfajok teljes kíméletével elĘ
kell segíteni a késĘbbi sikeres erdĘszerkezet-átalakítást.
5.3. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
5.3.1. Az erdĘtervezési körzet területén található, a kedvezĘ természetvédelmi helyzet
fenntartása illetve javítása szempontjából a körzeti erdĘtervezés során kiemelten kezelendĘ,
jelölĘ erdei élĘhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül a sziklatörmelék
erdĘk (9180), a puhafás ligeterdĘk (91E0) és a pannon gyertyános tölgyesek (91G0);
b) a közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelyek közül a mészkerülĘ bükkösök (9110), a
szubmontán- és montán bükkösök (9130), valamint a pannon cseres-tölgyesek (91M0).

5.3.2. Az erdĘborítás minél folyamatosabb fenntartására különösen a kiemelt közösségi
jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusokba tartozó erdĘkben, illetve a magyar fésĦsbagoly
(Dioszeghyana schmidtii) körzeti erdĘtervben is rögzített élĘhelyein kell törekedni.
5.3.3. A vágásérettségi szakasz felsĘ felébe esĘ vágásérettségi kor meghatározása a Natura
2000 célokkal összhangban különösen a kedvezĘ természetvédelmi helyzetĦ, kiemelt
közösségi jelentĘségĦ erdei élĘhelyek esetében indokolt.
5.3.4. Az erdĘneveléseket a termĘhelynek nem megfelelĘ, vagy erdészeti tájidegen
elegyfafajok – különös tekintettel az intenzíven terjedĘ fafajok – visszaszorítását célzó
erélyekkel kell megtervezni.
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6. A védelmi rendeltetésĦ erdĘkben folytatható erdĘgazdálkodás szabályai
6.1. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.1.1. A nevelĘvágások és bontóvágások során hektáronként legalább 5 m3 mennyiségĦ
böhöncös, odvas faegyedet, változatos méretĦ álló vagy fekvĘ holtfát, vagy kitermelt
faanyagot kell visszahagyni a területen.
6.1.2. Fokozottan védett erdĘben végzett fakitermelés során – amennyiben a faállomány
szerkezete lehetĘvé teszi – a keletkezĘ és elbomló holtfaanyag egyensúlya mellett
hektáronként legalább 15 m3 mennyiségĦ álló vagy fekvĘ holtfát kell visszahagyni a területen.
6.1.3. A nagy mennyiségĦ holt fát igénylĘ fehérhátú fakopáncs élĘfordulási helyein –
amennyiben a faállomány szerkezete lehetĘvé teszi – a keletkezĘ és elbomló holtfaanyag
egyensúlya mellett hektáronként legalább 15 m3 mennyiségĦ fekvĘ holtfát kell visszahagyni.
6.1.4. A kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) védelme érdekében tölgyes és cseres
faállománytípusú erdĘkben idĘsebb sarj eredetĦ tölgy csoportok fenntartásával, illetve a
véghasználatot követĘen a tölgy és cser tuskók egy részén a felverĘdött sarjak
visszahagyásával elĘ kell segíteni a talajszinti faodúk fennmaradását és kialakulását.
6.1.5. A mesterséges erdĘsítések végrehajtása során törekedni kell a helyi, vagy az adott
származási körzetbĘl származó szaporító anyag felhasználására.
6.1.6. A mesterséges pótlások végrehajtása során törekedni kell az erdĘk elegyességének
fokozására.
6.1.7. Az erdei tisztásokat és hegyi kaszálókat természetvédelmi célból indokolt hosszú távon
fenntartani.
6.2. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
6.2.1. A cserjesztint védelmére különösen az enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kĘris
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘkben (91E0) és a nagy folyók mentén elhelyezkedĘ
keményfás ligeterdĘkben(91F0) kell kiemelt figyelmet fordítani. Ezen erdĘtípusok esetében
teljes talajelĘkészítést végezni tilos.
6.2.2. A böhöncös, odvas fák, valamint az álló és fekvĘ holt faanyag visszahagyására
különösen az élĘ, vagy holtfához kötötten fejlĘdĘ, védett, illetve jelölĘ erdei rovarfajok –
kiemelten a skarlátbogár (Cucujus cinnabarinus), a szarvasbogár (Lucanus cervus), a nagy
hĘscincér (Cerambyx cerdo) és a havasi cincér (Rosalia alpina) –, valamint erdei madár- és
denevérfajok kedvezĘ természetvédelmi helyzetének fenntartása érdekében kell kiemelt
figyelemmel lenni.
6.2.3. A kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) életterének fenntartása és bĘvítése
érdekében tölgyes és cseres faállománytípusú erdĘkben idĘsebb sarj eredetĦ tölgy csoportok
fenntartásával, illetve a véghasználatot követĘen a tölgy és cser tuskók egy részén a
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felverĘdött sarjak visszahagyásával elĘ kell segíteni a talajszinti faodúk fennmaradását és
kialakulását.
6.2.4. Az erdĘszegélyek cserjéseinek megĘrzésére különösen a csíkos medvelepke
(Callimorpha quadripunctaria) életfeltételeinek biztosítása céljából kell törekedni.
6.2.5. A magyar fésĦsbagoly (Dioszeghyana schmidtii) életfeltételeit a körzeti erdĘtervben is
rögzített elĘfordulási helyein, elsĘsorban a pannon cseres tölgyesekben (91M0) a cser
elegyarányának fenntartásával, lehetĘség szerint növelésével, a véghasználatok lehetĘség
szerint több ütemben történĘ végrehajtásával (lékszerĦ véghasználati területek kialakításával),
valamint a vegyszeres növényvédelmi tevékenységek – különösen rovarírtószerek
alkalmazása – elkerülésével is biztosítani kell.
7. A fakitermelések és erdĘfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelĘvágások tervezése során alkalmazandó elĘhasználati erélyek
7.1.1 A gazdasági rendeltetésĦ, vágásos üzemmódú, valamint természetes, természetszerĦ,
származék vagy átmeneti erdĘk nevelĘvágásainak tervezése során alkalmazandó elĘhasználati
erélyek:
ElĘhasználati mód

Fafajcsoport

Törzskiválasztó gyérítés

Tölgyek
Bükk
Cser
Akác
Tölgyek
Bükk
Cser
Akác

Növedékfokozó gyérítés

m3/ha*
min.
max.
10
30
10
40
10
25
10
20
20
40
20
70
20
40
15
30

* A nem megfelelĘ egészségi állapotú, vagy faállomány-szerkezetĦ erdĘk esetében a táblázat értékeitĘl indokolt
mértékben el lehet térni.

7.2. Az erdĘnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Az erdĘnevelési tevékenységeket úgy kell tervezni, hogy azok elĘsegítsék az
idegenhonos, valamint az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett a termĘhelynek
megfelelĘ, és az erdészeti tájban Ęshonos elegyfafajok (például házi, madár-,
barkócaberkenye, madárcseresznye, feketegyĦrĦ (tatár) juhar, rezgĘnyár, kecskefĦz, kis- és
nagylevelĦ hárs, vadkörte, vadalma, mézgás éger, mezei szil, hegyi szil), valamint cserjék
(például húsos som, mogyorós hólyagfa) megĘrzését.
7.2.2. Intenzíven terjedĘ fajok visszaszorítása érdekében szükséges fakitermeléseket a
tervidĘszak alatti többszöri visszatéréssel indokolt megtervezni.
7.2.3. A vágásos üzemmódú erdĘkben elĘnyben kell részesíteni a gyakoribb, és kisebb erélyĦ
erdĘnevelési beavatkozások tervezését.
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7.2.4. Az egyenletes szerkezetĦ, természetes, természetszerĦ vagy származék erdĘk esetében
az erdĘnevelések során nagyobb teret kell hagyni a természetes kiválasztódásnak, csökkenteni
kell a beavatkozások számát és erélyét.
7.2.5. Indokolt esetben (például az erdĘrészleten belül eltérĘ záródási viszonyok esetén) a
nevelĘvágások részterületen is elĘírhatók.
7.3. A véghasználatok tervezése során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok

Faállománytípus
neve
Vágásos üzemmód
Gyertyánoskocsánytalan
tölgyesek
Kocsánytalan
tölgyesek
Cseresek
Bükkösök
Akácosok
Nemes nyárasok
Átalakító üzemmód
Gyertyánoskocsánytalan
tölgyesek
Kocsánytalan
tölgyesek
Cseresek
Bükkösök

Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
TermészetEgyéb védelmi
védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan

90-120

100-140

100-170

100-150

90-120

100-130

100-170

100-150

80-100
100-130
30-40
25-40

80-100
100-150
30-50
25-40

80-120
100-180
30-50
25-40

80-120
100-150
30-50
25-40

90-125

90-130

90-130

90-130

90-125

90-130

90-130

90-130

80-100
100-120

80-100
100-120

80-100
100-120

80-100
95-120

7.3.1. Átalakító üzemmód esetén a véghasználati idĘszak hosszának, illetve kezdetének és
végének a meghatározásakor az alábbi értékek az irányadók. Az alsó határt meghaladó korú
állományok üzemmód váltása esetében a véghasználat kezdete és vége az aktuális kor szerint
kitolódik.
Átalakító üzemmód
Gyertyános-kocsánytalan
tölgyesek
Kocsánytalan tölgyesek
Cseresek
Bükkösök

Véghasználati
idĘszak
kezdete*

Véghasználati
idĘszak vége*

Véghasználati
idĘszak javasolt
hossza (év)

70-100

130-160

50-70

70-100
60-90
70-100

130-160
100-120
130-150

50-70
40-50
50-70

* A feltüntetett értékek az idĘs faállomány korát jelentik.
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7.3.2. A nagy kiterjedésĦ, egykorú erdĘtömbök korosztály eloszlásának javítása érdekében
egyes erdĘk vágásérettségi korát a vágásérettségi szakasz alsó határértékéhez kell közelíteni.
7.3.3. A vágásérettségi kort úgy kell megállapítani, hogy a fafajok átlagos vágásérettségi kora
5 évnél nagyobb mértékben nem emelkedhet, illetve a vágásérettségi kor emelése miatt az
elsĘ vágásérettségi csoportba esĘ terület az elsĘ három vágásérettségi csoportba esĘ
összterületek átlagától nem maradhat el jelentĘsen.
7.3.4. A megfelelĘ egészségi állapotú és felújuló képességĦ, a tervidĘszakon belül a
vágásérettségi korát elérĘ, vagy azt meghaladó állományok egy része esetében a
vágásérettségi kort 30 éven belül elérĘ erdĘk hozamainak kiegyenlítése érdekében indokolt
megemelni.
7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
Véghasználat módja
tarvágással érintett
fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe
Összesen

hektár
450
1350
1800

7.5. A véghasználatok és erdĘfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. Véghasználatként tarvágás a többségében az erdészeti tájban honos fafajokból álló
erdĘkben jogszabály eltérĘ rendelkezése hiányában az alábbi esetekben tervezhetĘ, illetve
engedélyezhetĘ:
a) termĘhelynek nem megfelelĘ faállománytípusú erdĘben, amennyiben abban a
véghasználathoz kapcsolódóan fafajcserével járó erdĘszerkezet-átalakításra kerül sor,
valamint
b) a vágásérettségi korát elérĘ, jellemzĘen kocsányos tölgy, gyertyán, mézgás éger, magas
kĘris, hazai nyár és hazai fĦz alkotta erdĘkben, ha azok termĘhelyi okokból kifolyólag
az idĘs erdĘnek megfelelĘ fĘfafajjal, természetes úton, magról nem újíthatók fel.
8. A fakitermelések és erdĘfelújítások végrehajtására vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
8.1. A fakitermelések végrehajtásának idĘbeli korlátozásai:
a) faanyagmozgatás a vágásterületeken csak április 10-ig végezhetĘ,
b) vágástakarítás és vágásterületen faanyagmozgatás május és június hónapokban nem
végezhetĘ, illetve
c) vegetációs idĘszakban a vágástakarítás során vágáshulladék égetést nem lehet végezni.
8.2. ėshonos fafajok hiányában a hagyásfák és a hagyásfa csoportok az intenzíven terjedĘ
fafajok, illetve az erdĘszerkezet-átalakítás kivételével idegenhonos fafajokból is kialakíthatók.
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8.3. Az erdĘnevelési munkák során a második lombkoronaszintet és a cserjeszintet kímélni
kell.
8.4. Az erdĘnevelési munkák során az idegenhonos, valamint az erdészeti tájidegen
elegyfafajok visszaszorítása mellett elĘ kell segíteni a termĘhelynek megfelelĘ, és az erdészeti
tájban Ęshonos, értékes elegyfafajok (például vadgyümölcsök) további fejlĘdését.
8.5. Általánosságban törekedni kell álló és fekvĘ holtfa visszahagyására. A legalább két éve
földön fekvĘ holtfát vissza kell hagyni.
9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bĘvítésére vonatkozó
erdĘgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. A szálaló és átalakító üzemmódú erdĘk, erdĘtömbök erdészeti feltáró hálózatának
szükség szerinti bĘvítését az erdĘtalaj, a természeti értékek kímélete és lehetĘség szerint a
helyi anyagok felhasználása mellett kell megvalósítani.
10. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
10.1. A faanyagmozgatás során a közelítĘ nyomokból kiinduló eróziót meg kell akadályozni.
10.2. Állandó vagy idĘszakos vízfolyásokon keresztül történĘ anyagmozgatást lehetĘség
szerint kerülni kell, illetve arra csak olyan módszerrel vagy idĘszakban kerülhet sor, ami a
lehetĘ legkisebb mértékben eredményezi a meder erodálódását, és a vízfolyások élĘvilágának
károsodását.
10.3. A vízfolyásokban történĘ hosszirányú faanyagmozgatás, valamint közlekedés tilos.
10.4. Fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra és készletezésre tisztáson,
cserjésen és terméketlen folton csak a körzeti erdĘtervezés egyeztetései során meghatározott,
valamint a körzeti erdĘtervben, illetve az erdĘtervben rögzített esetekben és helyeken kerülhet
sor.
11. A vegetációs idĘszakra vonatkozó erdĘgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
11.1. A vegetációs idĘszak a körzetben április 1-tĘl augusztus 31-ig tart.
11.2. Az erdőtervben rögzített alábbi esetekben a fentiektĘl eltérĘ vegetációs idĘszakot kell
alkalmazni:
a) védett geofiton növények (például hóvirág (Galanthus nivalis)) jelentĘs állományának
erdőtervben rögzített élĘhelyéül szolgáló erdĘk esetében a vegetációs idĘszak február
15-én kezdĘdik;
b) a fehérhátú harkály (Dendrocopos leucotos) fekete gólya (Ciconia nigra) erdőtervben
rögzített elĘfordulási helyén a vegetációs idĘszak március 15-én kezdĘdik;
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c) talajlakó orchideák (például nĘszĘfĦ fajok) erdőtervben rögzített elĘfordulási helyén a
vegetációs idĘszak szeptember 30-ig tart;
d) a parlagi sas (Aquila heliaca) erdĘtervben rögzített elĘfordulási helyén a vegetációs
idĘszak február 1-jén kezdĘdik.
12. A 100%-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkre vonatkozó erdĘtervezési szempontok
12.1. A vágásérettségi korukat harminc éven belül elérĘ faállományok egy évre vetített
területe jelentĘsen meghaladja az egy évre esĘ hozami területet, ezért ezekben az erdĘkben a
hozami területet meghaladó véghasználati lehetĘség megtervezése javasolt.
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7. melléklet a 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelethez

1. A körzet neve
Pétervásárai erdĘtervezési körzet
2. A körzeti erdĘtervezés során érvényesítendĘ szakmai célok, tervezési alapelvek
A körzet erdeinek több, mint kétharmada gazdasági elsĘdleges rendeltetésĦ, faanyagtermelést
szolgáló erdĘ. Ezek esetében a körzeti erdĘtervezés kiemelt célja a fenntartható
erdĘgazdálkodás, valamint az erdĘ további funkciói érvényesülésének egyidejĦ biztosítása
mellett elérhetĘ lehetĘ legnagyobb gazdasági eredmény biztosítása.
A körzet erdeinek közel ötöde ugyanakkor védett természeti területen helyezkedik el. Ezek
között sok a magántulajdonban álló, sok esetben akácos faállománytípusú erdĘ. A körzeti
erdĘtervezés során emiatt a védett természeti területeken álló, vágásérett akácosok
erdĘszerkezet-átalakításának ütemezése tekintetében különösen körültekintĘen kell eljárni.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdĘrészletek, erdĘtagok) kialakításának
erdĘtervezési szempontjai
3.1. Védett természeti területen az 1 hektárt meghaladó visszahagyott hagyásfa csoportokat
külön erdĘrészletbe kell sorolni.
3.2. Vágásos üzemmódú, 10 hektárnál nagyobb erdĘrészleteket, amennyiben ezt a terepen
könnyen azonosítható természetes határvonal lehetĘvé teszi, a természetes határvonal mentén
meg kell osztani.
3.3. Védett természeti területen lévĘ erdĘkben az erdĘrészletek határai lehetĘség szerint a
természetes erdĘállomány-típusok határait kövessék.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdĘtervezési
szempontok
4.1. Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód megállapítására elsĘsorban a nagyon meredek,
erózióveszélyes területeken, valamint a rendkívül gyenge termĘhelyeken álló, védelmi
rendeltetésĦ erdĘk esetében kerülhet sor. A védelmi célok függvényében különösen indokolt
lehet a faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód megállapítása a völgytalpi, extrazonális
elhelyezkedésĦ, védett fajok (például ikrás fogasír (Dentaria glandulosa), fehér acsalapu
(Petasites albus), sudár kankalin(Primula elatior), karéjos vesepáfrány (Polystichum
aculeatum), gímpáfrány (Phyllitis scolopendrium)) jelentĘs állományának élĘhelyéül szolgáló
montán bükkösök, a sekély termĘrétegĦ, meredek oldalakban elĘforduló mészkerülĘ
bükkösök (Deschampsio-Fagetum), mészkerülĘ tölgyesek (Genisto tinctoriae-Quercetum
petraeae), melegkedvelĘ tölgyesek (Corno-Quercetum), lappangósásos sziklaerdĘk (SeslerioQuercetum), a szurdokerdĘk (Phyllitidi-Aceretum), és az égerligetek (Aegopodio-Alnetum,
Carici acutiformis-Alnetum) esetében.
4.2. A szálaló vagy átalakító üzemmódú erdĘgazdálkodásra való áttérés az egyes fafajok
felújuló képessége, illetve a vadlétszám ismeretében, elsĘsorban bükkös, kísérleti jelleggel
tölgyes és cseres faállománytípusú erdĘkben javasolt. A magas vadlétszám mellett ilyen
üzemmódú erdĘgazdálkodás legfeljebb kis területen, kísérleti jelleggel ajánlott.
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4.3. A szálaló üzemmódú erdĘgazdálkodás elsĘsorban 50-80 éves, a kíméletes közelítéshez
megfelelĘ feltártságú erdĘkben, vagy az állandó közelítĘ nyomok kialakítását lehetĘvé tevĘ
terepviszonyok mellett folytatható.
4.4. Átalakító üzemmód elsĘsorban azokra az erdĘrészletekre vonatkozóan állapítható meg,
illetve engedélyezhetĘ, amelyek a szálaló üzemmód esetében meghatározott egyéb
kritériumoknak megfelelnek, de 80 évnél idĘsebbek, így már vágásos módszerekkel
szükséges Ęket felújítani.
4.5. A fokozottan védett természeti területen található erdĘk, valamint a puhafás ligeterdĘk
esetében erdĘgazdálkodás csak folyamatos erdĘborítást biztosító, vagy az arra való átállást
szolgáló üzemmódok keretében folytatható.
4.6. A 100%-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkben a folyamatos erdĘborítást biztosító, vagy az
arra való átállást szolgáló üzemmódra való áttérés elsĘsorban a természetvédelmi,
talajvédelmi, vízvédelmi, vagy tájképvédelmi rendeltetésĦ, és természetes, természetszerĦ
vagy származék erdĘk esetében javasolt.
5. A védelmi rendeltetésĦ erdĘk erdĘtervezésének szempontjai
5.1. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.1.1. Az erdĘnevelések, a készletgondozó használat, valamint a bontás jellegĦ
véghasználatok tervezése során az erdĘ természetességi állapotának és változatosságának
lehetséges mértékĦ javítása, illetve megĘrzése érdekében – a távlati célállomány,
erdĘfelújítások esetén az elĘírt célállománytípus figyelembe vétele mellett – az Ęshonos,
lombos elegyfafajok kíméletére kell törekedni.
5.1.2. A meredek, véderdĘ jellegĦ erdĘk véghasználatát lehetĘség szerint több ütemre osztva,
részterülettel kell tervezni.
5.1.3. Természetes, természetszerĦ és származék erdĘkben az erdĘfelújítás az alkalmazott
célállomány fĘfafaja függvényében természetes mag vagy sarj eredetĦ, szükség esetén
Ęshonos fafajokkal való mesterséges kiegészítést is lehetĘvé tevĘ erdĘfelújítási elĘírással
tervezhetĘ.
5.1.4. Az erdĘszerkezet-átalakítások tervezését az alábbi szempontok figyelembe vételével
kell elvégezni:
a) A véghasználatra kerülĘ fenyvesek felújítását minden esetben kizárólagosan
erdĘszerkezet-átalakítással kell tervezni.
b) A körzeti erdĘterv idĘbeli hatálya alatt véghasználatra kerülĘ akác fĘfafajú erdĘk
területének 30%-án – elsĘsorban az Ęshonos fafajú erdĘtömbökben található
akácosokban – az erdĘfelújítást kizárólagosan erdĘszerkezet-átalakítással kell tervezni.
c) Az akácosok erdĘszerkezet-átalakítása két menetben, elsĘként jól árnyaló fafajokból
(lucfenyĘ, vörös tölgy, juharok, hársak, gyertyán) álló átmeneti célállomány
alkalmazásával is tervezhetĘ.
d) A körzeti erdĘterv idĘbeli hatálya alatt véghasználatra kerülĘ, Ęshonos fĘfafajú és akác
elegyes erdĘk felújítása során az akác ismételt elegyedését meg kell akadályozni.
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6. A védelmi rendeltetésĦ erdĘkben folytatható erdĘgazdálkodás szabályai
6.1. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.1.1. Az intenzíven terjedĘ fafajok visszaszorítása a természetvédelmi szempontokkal
összhangban vegyszeres beavatkozással is történhet.
6.1.2. A Tarnavidéki TK területén található idĘs, természetszerĦ erdĘk – kiemelten a
bükkösök, a gyertyános-tölgyesek, a cseres-tölgyesek, és a molyhos tölgyesek– kedvezĘ
természetvédelmi helyzetének a kialakítása és fenntartása különösen az idĘs erdĘkhöz kötĘdĘ
védett természeti értékek, így például a téli zsurló (Equisetum hyemale) a sudár kankalin
(Primula elatior), az ikrás fogasír (Dentaria glandulosa), Karéjos vesepáfrány (Polystichum
aculeatum) és a Bajuszvirág (Epipogium aphylum) populációinak megĘrzése érdekében
fontos.
6.1.3. Az idĘs állományrészek jelenléte, a fakitermelések alkalmával böhöncös, odvas
faegyedek, illetve holt faanyag megfelelĘ mennyiségben való visszahagyása a területen
különösen a védett havasi cincér (Rosalia alpina), a nagy hĘscincér (Cerambyx cerdo) és a
nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), valamint a védett erdei denevérfajok kedvezĘ
természetvédelmi helyzetének kialakítása érdekében indokolt.
6.2. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
A körzetben a Natura 2000 hálózat részeként kijelölt erdĘ nem található.

6.3. Az erdĘ rendeltetésétĘl független, természetvédelmi célú erdĘgazdálkodási szabályok
6.3.1. A fokozottan védett fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) erdĘtervben rögzített
élĘhelyein – amennyiben a faállomány szerkezete lehetĘvé teszi – a keletkezĘ és elbomló
holtfaanyag egyensúlya mellett hektáronként legalább 15 m3 mennyiségĦ fekvĘ holtfát kell
visszahagyni.
7. A fakitermelések és erdĘfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelĘvágások tervezése során alkalmazandó elĘhasználati erélyek
7.1.1 A gazdasági rendeltetésĦ, vágásos üzemmódú erdĘk nevelĘvágásainak tervezése során
alkalmazandó elĘhasználati erélyek:
ElĘhasználati mód
Törzskiválasztó gyérítés
Növedékfokozó gyérítés

m3/ha*
min.
max.
10
40
30
80

* A nem megfelelĘ egészségi állapotú, vagy faállomány-szerkezetĦ erdĘk esetében a táblázat értékeitĘl indokolt
mértékben el lehet térni.
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7.2. Az erdĘnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Azokban a tölgyesekben, ahol az elegyfafaj veszélyezteti a tölgy megmaradását,
kétszeri tisztítást kell tervezni a tervidĘszakra.
7.2.2. Bükkös, tölgyes, gyertyános-tölgyes, illetve cseres faállománytípusú, a második
vágásérettségi csoportba tartozó erdĘknél már nem tervezhetĘ növedékfokozó gyérítés.
7.2.3. Növedékfokozó gyérítés tervezése gyenge minĘségĦ vagy alacsony sĦrĦségĦ
faállományok esetében indokolatlan.
7.3. A véghasználatok tervezése során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok

Faállománytípus
neve
Sarj eredetĦ
kocsánytalan tölgyesek
Mag eredetĦ cseresek

Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
TermészetEgyéb védelmi
védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan
90-100

90-100

90-100

90-100

70-80

70-80

70-80

70-80

Sarj eredetĦ cseresek

65-70

65-70

65-70

65-70

Akácosok

25-35

25-35

25-35

25-35

Gyertyánosok

60-70

60-70

60-70

60-70

Erdeifenyvesek

60-70

60-70

60-70

60-70

Lucfenyvesek

60-80

60-80

60-80

60-80

7.3.1. A bükkösökre, gyertyános tölgyesekre és mageredetĦ kocsánytalan tölgyesekre
vonatkozó vágásérettségi szakaszok a természetvédelmi rendeltetésĦ részletek kivételével a
konkrét vágásérettségi korok meghatározásakor figyelembe veendĘ szempontok közül a
fatermési osztály szerint tovább csoportosítva kerültek meghatározásra az alábbi
táblázatokban.
Bükkösök:

Fatermési osztály

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Vágásérettségi korok
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
Természetvédelmi Egyéb védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan
120
120
130
120
120
120
130
120
120
120
130
120
110
110
120
110
100
100
110
100
90
90
100
90
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Gyertyános-tölgyesek:

Fatermési osztály

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Vágásérettségi korok
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
Természetvédelmi Egyéb védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan
130
130
140
130
130
130
140
130
120
120
130
120
110
110
120
110
105
105
110
105
90
90
100
90

MageredetĦ kocsánytalan tölgyesek:

Fatermési osztály

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Vágásérettségi korok
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
Természetvédelmi Egyéb védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan
130
130
140
130
130
130
140
130
120
120
130
120
110
110
120
110
105
105
110
105
90
90
100
90

7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
Véghasználat módja
tarvágással érintett
fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe
Összesen

hektár
2900
2900

7.5. A véghasználatok és erdĘfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. ErdĘfelújítások tervezése során az Ęshonos fafajokat kell elĘtérbe helyezni. Gazdasági
rendeltetésĦ átmeneti vagy kultúrerdĘben – amennyiben a termĘhelyi adottságok is lehetĘvé
teszik – lombos erdĘ véghasználatát követĘen a természetességi állapot romlását nem
eredményezĘ luc-, vagy vörösfenyves célállománytípusú erdĘfelújítás is tervezhetĘ.
7.5.2. Megkezdett erdĘfelújítások esetében olyan véghasználati módot, és erdĘfelújítási
elĘírást kell tervezni, ami lehetĘvé teszi az erdĘfelújítás eddigi elĘírásokkal összhangban álló
további folytatását.
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7.5.3. Véghasználatként tarvágás a többségében erdészeti tájhonos fafajokból álló erdĘkben
jogszabály eltérĘ rendelkezése hiányában az alábbi esetekben tervezhetĘ, illetve
engedélyezhetĘ:
a) termĘhelynek nem megfelelĘ faállománytípusú erdĘben, amennyiben abban a
véghasználathoz kapcsolódóan fafajcserével járó erdĘszerkezet-átalakításra kerül sor,
valamint
b) a vágásérettségi korát elérĘ kocsányos tölgyes, gyertyános, mézgás éger, juharos, kĘrises,
hazai nyáras és hazai fĦzes faállománytípusú erdĘben, ha azok termĘhelyi okokból
kifolyólag az idĘs erdĘnek megfelelĘ fĘfafajjal, természetes úton, magról nem újíthatók
fel.
8. A fakitermelések és erdĘfelújítások végrehajtására vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
8.1. Megtelepedett újulatra végzett véghasználat vágásterületén gépi faanyagmozgatás csak
április 10-ig végezhetĘ. A sérült csemeték tĘrevágását április 30-ig be kell fejezni.
8.2. Vágástakarítás május és június hónapokban nem végezhetĘ. Vegetációs idĘszakban a
vágástakarítás során vágáshulladék égetést nem lehet végezni.
8.3. Az erdĘnevelési munkák során a hegyi szil, a madárcseresznye, a berkenye, a vadkörte, a
vadalma, valamint védett területen a kecskefĦz, a rezgĘnyár, és a feketegyĦrĦ (tatár) juhar
faegyedeket kímélni kell. Az idegenhonos fĘfafajú erdĘrészletekben az egyéb erdĘnevelési
szempontok figyelembe vétele mellett minden Ęshonos fafajú faegyed kímélendĘ.
8.4. A növedékfokozó gyérítést természetes, természetszerĦ vagy származékerdĘben a
véghasználati idĘszak közeledtével az erdĘ késĘbbi természetes felújulóképességének
egyidejĦ elĘsegítése mellett kell végrehajtani.
8.5. Átalakító üzemmódú erdĘben az erdĘnevelési tevékenységeket a szálaló erdĘszerkezet
tervezett térbeli rendjéhez igazodva, váltakozó eréllyel kell végrehajtani.
9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bĘvítésére vonatkozó
erdĘgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. A folyamatos erdĘborítást biztosító szálaló vagy átmeneti üzemmódú erdĘgazdálkodással
érintett erdĘk feltártságát bĘvíteni szükséges.
9.2. Az erdei feltáróhálózat részét képezĘ utak, elsĘsorban az erdészeti magánutak jelentĘs
része javításra szorul.
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10. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
10.1. A faanyagmozgatás során a közelítĘ nyomokból kiinduló eróziót meg kell akadályozni.
10.2. Állandó és idĘszakos vízfolyásokon keresztül történĘ anyagmozgatást lehetĘség szerint
kerülni kell, illetve arra csak olyan módszerrel vagy idĘben kerülhet sor, ami a lehetĘ
legkisebb mértékben okozza a meder erodálódását, a vízfolyások életközösségének jelentĘs
sérülését, illetve biztosítja az árhullámok levonulását.
10.3. A terepi faanyagmozgatás során a fennmaradó faállományt szükség esetén ideiglenesen
visszahagyott védĘfákkal kell megvédeni, amelyek a faanyagmozgatás végeztével
eltávolíthatóak.
11. A vegetációs idĘszakra vonatkozó erdĘgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
11.1. A vegetációs idĘszak a körzetben április 1-tĘl augusztus 31-ig tart.
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8. melléklet a 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelethez

1. A körzet neve
Pusztavacsi erdĘtervezési körzet
2. A körzeti erdĘtervezés során érvényesítendĘ szakmai célok, tervezési alapelvek
A körzet erdeinek termĘhelyi adottságai, fafajösszetétele és rendeltetései összességében a
faanyagtermelési célok érvényesülését helyezik elĘtérbe. Az erdĘtervezés, illetve az
erdĘgazdálkodás során általános esetben az eddig leggyakrabban alkalmazott tarvágásos
véghasználaton, valamint mesterséges erdĘfelújításon - akácosok és hazai nyárasok esetében,
amennyiben annak feltételei adottak, sarjaztatáson - alapuló vágásos üzemmód a többi alföldi
erdĘtervezési körzetekhez hasonlóan itt is gyakrabban alkalmazható.
A körzetben jelentĘs területen található védelmi elsĘdleges rendeltetésĦ állomány, melyek
többsége gyenge fatermĘképességĦ. Ezek talajvédelmi funkcióit a jövĘben indokolt
hangsúlyosabban érvényesíteni. A határtermĘhelyen álló felnyíló erdĘssztyepp mozaikoknál a
faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódot célszerĦ alkalmazni.
A védett természeti területeken álló, és a Natura 2000 hálózatba tartozó jelölĘ erdei
élĘhelyekbe sorolható erdĘk esetében a körzeti erdĘtervezés elsĘdleges célja azon
erdĘgazdálkodási tevékenységek meghatározása, amelyek a környezet- és természetvédelmi
szempontok érvényre juttatását is szolgálják.
A körzet egy része a Duna árterébe, egy része az Ócsai lápvidékre esik. Itt az erdĘtervezés és
az erdĘgazdálkodás során tekintettel kell lenni az ártéri illetve láperdei elhelyezkedésbĘl
fakadó gazdálkodási nehézségekre, az árvizek biztonságos levezetésének vízgazdálkodási
szempontjaira, valamint a természetes erdĘ, természetszerĦ erdĘ vagy származékerdĘ
természetességi állapotú láperdĘkben a hagyományos sarjaztatásos technológia
alkalmazására. A gazdálkodási nehézségek közül kiemelendĘ az árvizek gazdálkodást
akadályozó hatásai, valamint az erdĘk természetes felújításának lehetĘségét erĘsen
akadályozó, intenzíven terjedĘ fa- és cserjefajok (különösen zöld juhar, amerikai kĘris,
gyalogakác, bálványfa, nyugati ostorfa) özönszerĦ jelenléte, illetve megjelenése.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdĘrészletek, erdĘtagok) kialakításának
erdĘtervezési szempontjai
3.1. Részletösszevonásra elsĘsorban a 0,5 ha területet el nem érĘ erdĘrészletek esetében
kerülhet sor.
3.2. ErdĘrészlet megosztásra 5 ha fölötti véghasználatra kerülĘ, védelmi rendeltetésĦ erdĘk
tervszerĦ ütemezése miatt kerülhet sor.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdĘtervezési
szempontok
4.1. Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód megállapítása különösen a jelölĘ pannon
homoki borókás-nyárasok (91N0), és az euro-szibériai erdĘssztyepp-tölgyesek (91I0)
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(felnyíló erdĘk) esetében, valamint a honvédelmi rendeltetésĦ, szélsĘséges termĘhelyen, vagy
lövedékektĘl nem mentesített lĘtereken található erdĘkben indokolt.
4.2. Szálaló üzemmód megállapítására, vagy átalakító üzemmódban szálaló vágás tervezésére
elsĘsorban az Ócsai Tájvédelmi Körzet 100%-os állami tulajdonban lévĘ, kĘris és éger alkotta
láperdĘkben, valamint kocsányos tölgyes faállománytípusú erdĘben kerülhet sor.
5. A védelmi rendeltetésĦ erdĘk erdĘtervezésének szempontjai
5.1. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.1.1. Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódú, természetes, természetszerĦ és származék
erdĘben a folyamatos erdĘborítottság fenntartása érdekében véghasználat nem tervezhetĘ.
Ilyen erdĘkben az intenzíven terjedĘ fafajok kitermelését egyéb termelésként kell tervezni.
5.1.2. A vágásérettségi szakasz felsĘ felébe esĘ vágásérettségi kor meghatározása a védett faj
jelentĘs állományának erdőtervben rögzített élĘhelyéül szolgáló természetszerĦ vagy
származék erdĘk esetében indokolt.
5.1.3. Az erdĘszerkezet-átalakítások tervezését az alábbi szempontok figyelembe vételével
kell végezni:
a) A borókások kivételével a fenyveseket, valamint az akácosok kivételével az intenzíven
terjedĘ fafajokból álló erdĘket a soron következĘ erdĘfelújítás során át kell alakítani a
termĘhelynek megfelelĘ, és az erdészeti tájban Ęshonos fafajokból álló erdĘkké.
b) A körzeti erdĘterv idĘbeli hatálya alatt véghasználatra kerülĘ akác fĘfafajú erdĘk
területének legalább 15%-án, és a körzeti erdĘtervezés során egyeztetésre kerülĘ, magas
természeti értékĦ, erdĘ- és gyepterületeket veszélyeztetĘ akácosokban az erdĘfelújítást
kizárólagosan erdĘszerkezet-átalakítással kell tervezni.
c) a további akác fĘfafajú erdĘ felújítása során az Ęshonos elegyfajok teljes kíméletével elĘ
kell segíteni a késĘbbi sikeres erdĘszerkezet-átalakítást.
5.2. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
5.2.1. Az erdĘtervezési körzet területén található, a kedvezĘ természetvédelmi helyzet
fenntartása szempontjából a körzeti erdĘtervezés során kiemelten kezelendĘ, jelölĘ erdei
élĘhelytípusok:
a) kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül a enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae), a puhafás ligeterdĘk (91E0), a pannon homoki borókásnyárasok (91N0) és az euro-szibériai erdĘsztyepp-tölgyesek tölgyfajokkal (Quercus
spp.) (91I0);
b) közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelyek közül a keményfás ligeterdĘ (91F0).
5.2.2. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedĘ erdĘk esetében a Natura 2000
rendeltetést elsĘdleges rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdĘrészletre vonatkozóan:
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a) amely kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ faj jelentĘs állományának erdĘtervben
rögzített élĘhelyeként szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó erdĘ
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó, természetes, vagy
természetszerĦ erdĘ található.
5.2.3. Az erdĘborítás minél folyamatosabb fenntartására különösen a kiemelt közösségi
jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelyek esetében kell törekedni.
5.2.4. A közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ puhafás ligeterdĘben (91E0) és keményfás ligeterdĘben
(91F0) véghasználat csak akkor tervezhetĘ, ha az erdĘ adott erdei élĘhelytípusnak megfelelĘ
célállományú természetes felújításának feltételei adottak. Az élĘhelyek sérülékenysége miatt
egyéb fakitermelés csak az élĘhelyek fenntartása vagy helyreállítása érdekében tervezhetĘ.
5.2.5. Faanyagtermelést nem szolgáló erdĘben az intenzíven terjedĘ fafajok visszaszorítását
az Ęshonos fafajok révén biztosítható folyamatos erdĘborítás fenntartása mellett végrehajtott
egyéb termeléssel kell tervezni.
5.3. Egyéb védelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.3.1. Honvédelmi rendeltetésĦ erdĘben erdĘszerkezet-átalakítás egyéb erdĘfelújítási
alternatíva nélkül csak a honvédelmi szempontokkal összhangban tervezhetĘ.
5.3.2. Akác és hazai nyár fĘfafajú, valamint megfelelĘ záródású és véghasználati fakészletĦ,
vagy egy hektárnál kisebb területĦ erdĘ felújításának tervezése során a sarjaztatás útján
történĘ erdĘfelújítást is lehetĘvé kell tenni.
5.3.3. Az árvízi lefolyási sávban védett természeti területen is olyan faállományösszetételĦ –
egyéb lehetĘség hiányában akár idegenhonos fafajokból álló –, és térszerkezetĦ erdĘt kell
tervezni, hogy azok ne képezzenek mesterséges duzzasztást, hanem segítsék elĘ a víz
lefolyását.
5.3.4. Az árvízvédelmi szempontból fontos töltéselĘterek szabadon tartására a tervezés során
tekintettel kell lenni.
6. A védelmi rendeltetésĦ erdĘkben folytatható erdĘgazdálkodás szabályai
6.1. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
6.1.1. Böhöncös, odvas faegyedek, valamint álló és fekvĘ holtfa, illetve az utóbbiak
kialakulásának elĘsegítése céljából kitermelt faanyag visszahagyása az erdĘben elsĘsorban a
körzetben elĘforduló, közösségi jelentĘségĦ, faanyaghoz kötött fejlĘdésĦ, jelölĘ bogárfajok –
például szarvasbogár (Lucanus cervus), nagy hĘscincér (Cerambyx cerdo) és skarlátbogár
(Cucujus cinnabarinus) –, valamint a közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ madár- és denevérfajok
állományainak megĘrzése érdekében indokolt.
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6.1.2. A keményfás és puhafás ligeterdĘk (91F0 és 91E0) felújítása csak olyan módszerrel
történhet, ami a gyep- cserje- és lombkoronaszintet is beleértve biztosítja az élĘhelytípus
fennmaradását vagy ismételt kialakulását, és az intenzíven terjedĘ növényfajok elterjedését
nem segíti elĘ. A pótlásokat nagyméretĦ csemetével javasolt elvégezni.
6.1.3. A homoki kikerics (Colchicum arenarium) jelentĘs állományának térinformatikai
módszerekkel lehatárolt, erdőtervben rögzített élĘhelyein teljes talajelĘkészítés nem
végezhetĘ.
6.1.4. A kiemelt közösségi jelentĘségĦ pannon homoki borókás-nyárasok (91N0) és euroszibériai erdĘssztyepptölgyesek (91I0) esetében (felnyíló erdĘk) az erdĘgazdálkodási
tevékenység csak az idegenhonos fajok eltávolítására, valamint erdĘfelújítási kötelezettség
keletkezése esetén az adott élĘhelynek megfelelĘ fafajokkal történĘ erdĘfelújításra terjedhet
ki.
6.1.5. A folyamatos erdĘszegély kialakulását és fenntartását különösen a díszes tarkalepke
(Euphydryas maturna) erdĘtervben rögzített élĘhelyén kell biztosítani.
7. A fakitermelések és erdĘfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelĘvágások tervezése során alkalmazandó elĘhasználati erélyek
7.1.1 A gazdasági rendeltetésĦ, vágásos üzemmódú erdĘk nevelĘvágásainak tervezése során
alkalmazandó elĘhasználati erélyek:
Állománytípus
Nemes nyáras
Egyéb

ElĘhasználati mód
Törzskiválasztó gyérítés
Törzskiválasztó gyérítés
Növedékfokozó gyérítés

m3/ha*
min.
max.
10
80
15
40
20
100

* A nem megfelelĘ egészségi állapotú, vagy faállomány-szerkezetĦ erdĘk esetében a táblázat értékeitĘl indokolt
mértékben el lehet térni.

7.2. Az erdĘnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Védett természeti területen található természetes, természetszerĦ vagy
származékerdĘben, illetve közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelybe sorolható erdĘben az
erdĘnevelési tevékenységeket úgy kell megtervezni, hogy azok elĘsegítsék az idegenhonos,
valamint az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett a termĘhelynek megfelelĘ, és
az erdészeti tájban Ęshonos elegyfafajok (például mezei juhar, korai juhar, magyar kĘris,
magas kĘris, vénic-szil, mezei szil, kecskefĦz, madárcseresznye és egyéb vadgyümölcsök)
megĘrzését.
7.2.2. Természetvédelmi illetve Natura 2000 rendeltetésĦ, faanyagtermelést nem
szolgálóerdĘkben a folyamatos erdĘborítás fenntartása érdekében az intenzíven terjedĘ
fafajok kitermelését erdĘfelújítási kötelezettséget keletkeztetĘ üres vágásterületek kialakulását
elkerülve, egyéb termelésként kell tervezni.
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7.2.3. Gyorsan növĘ fafajok (nemes nyár, nemes fĦz, akác, mézgás éger, magyar kĘris, vörös
tölgy) esetében a tervidĘszakra vonatkozóan szükség szerint két gyérítés is tervezhetĘ.
7.2.4. Gyorsan növĘ fafajok (nemes nyár, nemes fĦz, akác, mézgás éger, magyar kĘris, vörös
tölgy) esetében a tervidĘszakra szükség szerint gyérítés és véghasználat is tervezhetĘ.
7.3. A véghasználatok tervezése során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok

Faállománytípus
neve
Akácosok
Nemes nyárasok
Hazai nyárasok
Fenyvesek
Kocsányos tölgyesek
KĘrisesek
Egyéb kemény
lombosok
Égeresek
FĦzesek
Egyéb lágy lombosok

Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
TermészetEgyéb védelmi
védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan
25-40
20-65
25-65
20-65
15-25
20-60
15-45
15-50
20-50
40-150
40-150
20-65
40-60
40-100
40-90
40-100
80-100
80-150
100-150
80-120
60-120
60-150
80-150
60-120
60-120

60-150

60-130

60-130

40-60
20-50
20-80

40-110
30-60
20-110

70-110
30-60
50-110

40-80
20-60
20-110

7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
Véghasználat módja
tarvágással érintett
fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe
Összesen

hektár
7000
100
7100
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7.5. A véghasználatok és erdĘfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. A körzetben gyakoribb elĘfordulású természetes, természetszerĦ és származékerdĘk
esetében a véghasználatok és erdĘfelújítások tervezése során az alábbi táblázatban foglaltakat
kell irányadónak tekinteni. Ezen belül tarvágás, illetve mesterséges erdĘfelújítás csak a
telepített erdĘk, valamint a megváltozott termĘhelyi viszonyok miatt az elvárt célállománnyal
természetes úton nem felújítható erdĘk esetében, azok rendeltetéseivel összhangban
tervezhetĘ
Faállománytípus
Kocsányos tölgyesek
KĘrisesek
Juharosok
Égeresek
Hazai nyárasok
FĦzesek

Véghasználat
Szálalóvágás, Felújítóvágás
Tarvágás
Szálalóvágás, Felújítóvágás
Tarvágás
Tarvágás
Szálalóvágás, Felújítóvágás
Szálalóvágás, Felújítóvágás
Tarvágás
Tarvágás
Tarvágás
Tarvágás

Felújítás (erdĘsítés) módja
Természetes felújítás magról
Mesterséges felújítás
Természetes felújítás magról
Mesterséges felújítás
Mesterséges felújítás
Természetes felújítás magról
Természetes felújítás sarjról
Természetes felújítás sarjról
vagy mesterséges felújítás
Mesterséges felújítás
Természetes felújítás sarjról
Mesterséges felújítás

7.5.2. Az árvízvédelmi lefolyási sávban található erdĘk erdĘfelújítása során a tág hálózatban
is tartható fafajok – egyéb lehetĘség hiányában akár idegenhonos fafajok – alkalmazását kell
elĘtérbe helyezni. Az Ęshonos fafajokkal végrehajtott erdĘsítés vízborításból eredĘ
másodszori kipusztulása után indokolt az erdĘfelújítás idegenhonos fafajokkal történĘ
végrehajtása.
8. A fakitermelések és erdĘfelújítások végrehajtására vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
8.1. Védett természeti területen és Natura 2000 területen intenzíven terjedĘ fafajból hagyásfa
nem hagyható vissza.
8.2. Turistaút vagy közjóléti létesítmény mellett elhelyezkedĘ erdĘ véghasználata során
különösen fontos, hogy állékony hagyásfa csoportokat, vagy fasorokat hagyjunk vissza a
területen.
8.3. Intenzíven terjedĘ fafajok visszaszorítása és káresetek elhárítása érdekében tervezett
egyéb termelést többszöri visszatéréssel is el lehet végezni.
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9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bĘvítésére vonatkozó
erdĘgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. A szálaló és átalakító üzemmódú erdĘk, erdĘtömbök feltártságát a kisebb volumenĦ
erdĘgazdálkodási tevékenységek gazdaságos végrehajtása, valamint az erdĘtalaj és a
természetes újulat kímélete érdekében – az egyéb természetvédelmi szempontok figyelembe
vétele mellett – javasolt növelni, elsĘsorban sĦrĦbb közelítĘ nyom hálózat kialakításával.
9.2. A honvédelmi rendeltetésĦ erdĘk feltártságát elsĘsorban a nagyobb erdĘtömbök
megközelíthetĘségének a javításával indokolt bĘvíteni.
10. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
10.1. Állandó és idĘszakos vízfolyásokon keresztül történĘ anyagmozgatást lehetĘség szerint
kerülni kell, illetve arra csak olyan módszerrel vagy idĘszakban kerülhet sor, ami a lehetĘ
legkisebb mértékben eredményezi a meder erodálódását, illetve biztosítja az árhullámok
levonulását.
11. A vegetációs idĘszakra vonatkozó erdĘgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
11.1. A vegetációs idĘszak a körzetben április1-tĘl augusztus 31-ig tart.
11.2. Az erdőtervben rögzített alábbi esetekben a fentiektĘl eltérĘ vegetációs idĘszakot kell
alkalmazni:
a) védett geofiton növények (kiemelten a hóvirág (Galanthus nivalis)) jelentĘs
állományának erdőtervben rögzített élĘhelyéül szolgáló erdĘk esetében a vegetációs
idĘszak február 15-én kezdĘdik;
b) fokozottan védett homoki kikerics (Colchicum arenarium) és a nĘszĘfĦ fajok (Epipactis
sp.) elĘfordulási helyén a vegetációs idĘszak szeptember 30-ig tart;
c) kultúrerdĘ és faültetvény természetességi állapotú erdĘk esetében – a b) pontban
foglaltak kivételével – a vegetációs idĘszak június 30-ig, a berki tücsökmadár fészkelĘ
helyén július 31-ig tart.
12. A 100%-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkre vonatkozó erdĘtervezési szempontok
12.1. Védelmi vagy közjóléti elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘben tarvágás jogszabály eltérĘ
rendelkezése hiányában az alábbi esetekben tervezhetĘ, illetve engedélyezhetĘ:
a) a természetszerĦ vagy származék erdĘ természetességi állapotú erdĘben, amennyiben az
természetes úton magról nem újítható fel (például az elegyes vagy elegyetlen égeres,
kocsányos tölgyes, hazai nyáras, hazai füzes faállománytípusú erdĘk),
b) a származék erdĘ természetességi állapotú, a termĘhelynek nem megfelelĘ
faállománytípusú erdĘben, ha a véghasználatot követĘen fafajcserés erdĘszerkezetátalakításra kerül sor,
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c) a természetszerĦ vagy származék erdĘ természetességi állapotú erdĘben, ha az erĘsen
károsodott, valamint
d) az átmeneti, kultúrerdĘ vagy faültetvény természetességi állapotú erdĘben.
12.2. 100%-os állami tulajdonban lévĘ erdĘben készletgondozó használat nem tervezhetĘ.
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9. melléklet a 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelethez

1. A körzet neve
Rétköz-Beregi erdĘtervezési körzet
2. A körzeti erdĘtervezés során érvényesítendĘ szakmai célok, tervezési alapelvek
Az erdĘtervezési körzet beregi részén magas az Ęshonos fafajokból álló, természetszerĦ erdĘk
aránya. Az erdĘk jelentĘs része védett vagy fokozottan védett természeti területen
helyezkedik el, illetve a Natura 2000 hálózat része.
A körzetbe esĘ védett természeti és Natura 2000 területekre a Kaszonyi-hegy
Természetvédelmi Terület kivételével, természetvédelmi kezelési terv nem került kihirdetésre.
Az erdĘtervezési körzetben található Bockereki és Dédai erdĘrezervátumok magterületein
biztosítani kell a természetes erdĘdinamikai folyamatok érvényesülését.
A körzeti erdĘtervezés kiemelkedĘ célkitĦzése a tervezés alá vont erdĘterületeken a
környezet- és természetvédelmi szempontokkal összhangban álló, fenntartható
erdĘgazdálkodás lehetĘségeinek biztosítása az egyes közösségi jelentĘségĦ élĘhelyek és fajok
hosszú távú fennmaradásához szükséges feltételek megteremtésével.
A körzetben folyó erdĘgazdálkodás tekintetében – különösen a 100%-os állami tulajdonban
lévĘ, és nem gazdasági elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkben – a faanyagtermelés csak az elĘbbi
szempontokkal összhangban lehet cél. Az erdĘtervezés és az erdĘgazdálkodás során emiatt
ezekben az erdĘkben törekedni kell az Ęshonos fafajokból álló, és a természeteshez közelálló
szerkezetĦ erdĘk kialakítására, az erdĘk természetes úton való felújítására, valamint az
erdĘborítás minél folyamatosabb fenntartására.
Az elmúlt idĘszakban a térségben – elsĘsorban az állami erdĘgazdaság részérĘl – elkezdett
kísérletek tapasztalatai alapján a Bereg jelentĘs része alkalmas lehet a természetközeli
erdĘgazdálkodásra. A körzeti tervezés során az arra alkalmas állományok esetében az
erdĘgazdálkodót ösztönözni kell a természetközeli erdĘgazdálkodásra.
A Tisza árterében az erdĘtervezés és az erdĘgazdálkodás során tekintettel kell lenni az erdĘk
ártéri elhelyezkedésébĘl fakadó gazdálkodási nehézségekre (például árvizek gazdálkodást
akadályozó hatásai), illetĘleg az árvizek biztonságos levezetésének vízgazdálkodási
szempontjaira.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdĘrészletek, erdĘtagok) kialakításának
erdĘtervezési szempontjai
3.1. Az átalakító üzemmódú erdĘkben lehetĘség szerint 15 hektárnál nagyobb területĦ
erdĘrészletek kialakítására kell törekedni.
3.2. Amennyiben az erdĘrészlet területének 30 százalékánál, de legalább 1,0 hektárnál
nagyobb részterületen eltérĘ erdĘfelújítási elĘírás megtervezése indokolt, azon külön
erdĘrészletet kell kialakítani.
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3.3. Állami erdészeti kezelésben lévĘ erdĘterületen – kivéve az elĘzĘ erdĘtervezés óta
telepített, magántulajdonban álló területek közé ékelĘdĘ erdĘket – a tagszámozást
változatlanul kell hagyni.
3.4. A magántulajdonban álló területek kellĘ áttekinthetĘsége érdekében az erdĘtagok és
erdĘrészletek erdĘgazdasági azonosítóit a körzeti erdĘtervezés során felül kell vizsgálni, és
indokolt esetben módosítani kell azokat.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdĘtervezési
szempontok
4.1. Folyamatos erdĘborítást biztosító, vagy az arra való átállást szolgáló üzemmódú
erdĘgazdálkodásra való áttérés elsĘsorban az erdĘrezervátumok védĘzónájában található
természetes, természetszerĦ és származék erdĘk, illetve a 100%-os állami tulajdonban lévĘ,
védett, illetve fokozottan védett természeti területen található, természetes, természetszerĦ és
származék erdĘk esetében javasolt, ha a termĘhelyi és faállományviszonyok ezt lehetĘvé
teszik.
4.2. Szálaló vagy átalakító üzemmódú erdĘgazdálkodást csak az erdĘ természetes felújulását
nem akadályozó vadlétszám mellett ajánlott folytatni.
5. A közjóléti és védelmi rendeltetésĦ erdĘk erdĘtervezésének szempontjai
5.1. Közjóléti rendeltetésĦ park- és gyógyerdĘk
5.1.1. A folyamatos erdĘborítást biztosító, vagy az arra való átállást szolgáló üzemmódokra
való áttérésre különösen a 100%-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkben kell törekedni.
5.1.2. Az erdĘneveléseket a termĘhelynek nem megfelelĘ vagy erdészeti tájidegen
elegyfafajok – különös tekintettel az intenzíven terjedĘ, valamint a fĘfafaj fejlĘdését
jelentĘsen akadályozó fafajok (különösen zöld juhar, amerikai kĘris, bálványfa, akác, kései
meggy) – lehetséges mértékĦ visszaszorítását, illetve az Ęshonos, lombos elegyfafajok
megsegítését célzó erélyekkel kell megtervezni.
5.2. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.2.1. Az erdĘrezervátumok védĘzónájában csak a magterület védelmét és az erdĘk
természetességi állapotának fenntartását, illetve lehetĘség szerinti javítását eredményezĘ
erdĘgazdálkodási tevékenység tervezhetĘ.
5.2.2. Fokozottan védett természeti területen található erdĘben erdĘgazdálkodási
tevékenységet csak az erdĘ természetességi állapotának fenntartása, illetve javítása, valamint
a változatos kor- és térszerkezet kialakítása érdekében lehet tervezni, lehetĘség szerint a
folyamatos erdĘborítottság fenntartásának biztosításával.
5.2.3. Fokozottan védett természeti területen található természetes, természetszerĦ és
származék erdĘ véghasználataként csak szálalóvágás vagy fokozatos felújítóvágás tervezhetĘ.
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5.2.4. Természetes, természetszerĦ és származék erdĘ felújítása csak fokozatos felújítóvágás
vagy szálalóvágás módú véghasználat mellett, és az alkalmazott célállomány fĘfafaja
függvényében természetes mag vagy sarj eredetĦ, szükség esetén mesterséges kiegészítést is
lehetĘvé tevĘ erdĘfelújítási elĘírással tervezhetĘ. Amennyiben a termĘhelyi viszonyok, illetve
az idĘs faállomány egészségügyi állapota és reprodukciós képessége ezt nem teszi lehetĘvé, a
tarvágást lehetĘség szerint több ütemben, legfeljebb 0,5 hektáros erdĘfelújítási területek
keletkezésével kell tervezni.
5.2.5. Az erdĘnevelések során a termĘhelynek nem megfelelĘ, vagy idegenhonos elegyfafajok
közül különös tekintettel az intenzíven terjedĘ, valamint a fĘfafaj fejlĘdését jelentĘsen
akadályozó fafajok (különösen zöld juhar, amerikai kĘris, bálványfa, akác, kései meggy)
lehetséges mértékĦ visszaszorítására, illetve az Ęshonos, lombos elegyfafajok közül különös
tekintettel a kocsányos és kocsánytalan tölgy, gyertyán, magyar kĘris, hegyi, mezei, korai és
feketegyĦrĦ juhar, vénic, hegyi és mezei szil, madárcseresznye, zselnicemeggy, házi és
barkócaberkenye, kislevelĦ, nagylevelĦ és ezüst hárs, mézgás éger, szĘrös és közönséges nyír,
fehér, fekete és rezgĘ nyár, fehér, törékeny és kecskefĦz, vadkörte és vadalma, valamint a
Dédai-erdĘben a bükk kíméletére kell kiemelt figyelmet fordítani.
5.2.6. A késĘbbiekben szálalóvágás, illetve fokozatos felújítóvágás fahasználati mód mellett
felújítandó, középkorú kocsányos tölgyesekben növedékfokozó gyérítés a véghasználatok
megkezdéséig tervezhetĘ. A fahasználat célja elsĘsorban a kocsányos tölgy faegyedek
megfelelĘ koronaszerkezetének kialakítása a magtermés fokozása érdekében.
5.2.7. Védett természeti területen található erdĘsávok ökológiai és tájképvédelmi szerepének
folyamatos fenntartása érdekében törekedni kell az erdĘborítás minél folyamatosabb
fenntartására, az Ęshonos fa- és cserjefajok arányának növelésére, valamint az intenzíven
terjedĘ fafajok visszaszorítására.
5.3. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
5.3.1. Az erdĘtervezési körzet területén található, a kedvezĘ természetvédelmi helyzet
fenntartása szempontjából a körzeti erdĘtervezés során kiemelten kezelendĘ, jelölĘ erdei
élĘhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae - 91E0), a pannongyertyános-tölgyesek (91G0) kocsánytalan
tölgy (Quercus petraea) és gyertyán (Carpinus betulus) fafajokkal, és az euro-szibériai
erdĘssztyepp tölgyesek tölgy (Quercus spp.) fafajokkal (91I0);
b) a közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül a keményfás ligeterdĘ nagy
folyók mentén (Ulmenion minoris) (91F0) kocsányos tölgy (Quercus robur), vénic-sszil
(Ulmus laevis) és mezei szil (Ulmus minor), magas kĘris (Fraxinus excelsior) vagy
magyar kĘris (Fraxinus angustifolia) fajokkal.
5.3.2. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedĘ erdĘk esetében a Natura 2000
rendeltetést elsĘdleges rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdĘrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ faj jelentĘs állományának erdĘtervben
rögzített élĘhelyeként szolgál,
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b) amelyben kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó erdĘ
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó, természetes, vagy
természetszerĦ erdĘ található.
5.3.3. A körzeti erdĘtervezés során különösen a közösségi jelentĘségĦ, fához kötötten fejlĘdĘ
közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ bogárfajok (például a szarvasbogár (Lucanus cervus) és a nagy
hĘscincér (Cerambix cerdo) és fákhoz kötött életmódú közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ madár- és
denevérfajok (például tavi denevér (Myotis dasycneme) és a harkályfajok) életfeltételeinek
megĘrzésére kell figyelemmel lenni. Ennek érdekében az erdĘkben a fahasználatokat úgy kell
tervezni, hogy az biztosítsa az idĘs, nagyméretĦ fák és álló holt faanyag folyamatos jelenlétét.
5.3.4. Az erdĘborítás minél folyamatosabb fenntartására különösen a kiemelt közösségi
jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelyek esetében kell törekedni
5.4. Egyéb védelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.4.1. Partvédelmi, talajvédelmi, mezĘvédĘ és tájképvédelmi rendeltetésĦ erdĘkben
elsĘdleges cél az erdĘborítás minél folyamatosabb fenntartása, például a vágásterületek térbeli
és idĘbeli tagolásával.
5.4.2. A nyilvántartott régészeti lelĘhelyek által érintett erdĘrészletek leíró lapjának szöveges
megjegyzésében a nyilvántartás tényét, valamint a konkrét adatokkal és tényekkel
alátámasztott, az erdĘgazdálkodás tekintetében alkalmazandó korlátozásokat szerepeltetni
kell.
5.4.3. Az árvízi lefolyási sávban védett természeti területen is olyan faállomány összetételĦ –
egyéb lehetĘség hiányában akár idegenhonos fafajokból álló –, és térszerkezetĦ erdĘt kell
tervezni, hogy azok ne képezzenek mesterséges duzzasztást, hanem segítsék elĘ a víz
lefolyását.
5.4.4. Az árvízvédelmi szempontból fontos töltéselĘterek szabadon tartására a tervezés során
tekintettel kell lenni.
6. A védelmi rendeltetésĦ erdĘkben folytatható erdĘgazdálkodás szabályai
6.1. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.1.1. Az erdĘnevelések során az intenzíven terjedĘ elegyfafajok közül különösen az akác, az
amerikai kĘris, a zöld juhar, a bálványfa és a kései meggy lehetséges mértékĦ
visszaszorítására kell kiemelt figyelmet fordítani. Ennek érdekében a természetvédelmi
szempontokkal összhangban vegyszeres ápolás is végezhetĘ.
6.1.2. ErdĘszerkezet-átalakítással járó erdĘfelújítás során biztosítani kell az idĘs faállomány
alatt felverĘdött, a termĘhelynek megfelelĘ és Ęshonos fafajokból álló természetes újulat
megmaradását, kivéve ha az akadályozza az idegenhonos, illetve intenzíven terjedĘ fafajok
hatékony visszaszorítását.
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6.1.3. A mesterséges erdĘsítések végrehajtása során törekedni kell a helyi, vagy az adott
származási körzetbĘl származó szaporító anyag felhasználására.
6.1.4. A mesterséges pótlások végrehajtása során törekedni kell az erdĘk elegyességének
fokozására.
6.1.5. Az Ęshonos fajok uralta hagyásfa csoportban az elegyedĘ akác, és egyéb, erĘsen
sarjadó, intenzíven terjedĘ fafaj egyedeinek kitermelése esetén a természetes sarj eredetĦ
újulat folyamatos visszaszorítását is el kell végezni.
6.2. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
6.2.1. Böhöncös, odvas faegyedek, valamint álló és fekvĘ holtfa visszahagyása az erdĘben
elsĘsorban a körzetben elĘforduló, közösségi jelentĘségĦ, faanyaghoz kötött fejlĘdésĦ, jelölĘ
bogárfajok (például a szarvasbogár (Lucanus cervus) és a nagy hĘscincér (Cerambix cerdo)),
valamint a közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ madár- és denevérfajok (például a közép fakopáncs
(Dendrocopos medius), a fekete harkály (Dryocopus martius) és a tavi denevér (Myotis
dasycneme)) állományainak megĘrzése érdekében, különösen a kocsányos tölgy fĘfafajú
erdĘkben indokolt.
6.2.2. Az erdĘszegély fenntartására és kialakulásának elĘsegítésére különösen a közösségi
jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelyeken, valamint a díszes tarkalepke (Euphydryas maturna), az
erdélyi kurtalábú szöcske (Pholidoptera transsylvanica), a sárga gyapjasszövĘ (Eriogaster
catax), illetve a vöröslábú hegyisáska (Odontopodisma rubripes) Natura 2000 jelölĘ fajok
élĘhelyein kell kiemelt figyelmet fordítani. A felsorolt fajok kedvezĘ természetvédelmi
helyzetének fenntartása szempontjából fontos szempont még az erdei tisztások hosszú távú
fennmaradása is.
6.2.3. A díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) elĘfordulási helyén különös hangsúlyt kell
fektetni az elegyben elĘforduló, Ęshonos kĘris faegyedek megĘrzésére, valamint a cserjeszint,
az aljnövényzet és az erdĘszegély fenntartására.
6.2.4. A bánáti csiga (Chilostoma banaticum) élĘhelyén – kiemelten az enyves éger és magas
kĘris alkotta ligeterdĘkben (91E0), illetve a keményfás ligeterdĘkben (91F0) – mellĘzni kell
az élĘhely kiszáradását okozó erdĘgazdálkodási tevékenységeket, illetve a fakitermelések
során a földön fekvĘ gallyakat, fatörzseket vissza kell hagyni a területen.
6.2.5. Az intenzíven terjedĘ fa- és cserjefajok visszaszorítása érdekében a természetvédelmi
szempontokkal összhangban szükség esetén vegyszeres ápolás is végezhetĘ.
6.2.6. A beregi tĘzegmohás lápok védelméhez elengedhetetlen a környezĘ zárt erdĘk
(pufferzóna) védelme. Ezekben az erdĘkben például a kiterjedt véghasználatok mellĘzésével
törekedni kell a minél folyamatosabb erdĘborítást biztosító erdĘgazdálkodásra, továbbá
kiemelt cél az intenzíven terjedĘ fa- és cserjefajoktól mentes erdĘszegélyek fenntartása.
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6.3. Egyéb védelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.3.1. A közutak menti mĦtárgyvédelmi rendeltetésĦ erdĘk véghasználatát – amennyiben az
elengedhetetlen – csak a hóvédmĦvek elĘzetes kihelyezése után lehet elvégezni.
6.3.2. Tájképvédelmi rendeltetésĦ erdĘk esetében törekedni kell az erdĘborítás minél
folyamatosabb fenntartására, így minél magasabb vágásérettségi kor alkalmazására, illetve
véghasználatok esetén az Ęshonos fákból és cserjékbĘl álló, állékony erdĘszegély
visszahagyására.
6.3.3. Az erdĘtervezési körzet területén található nyilvántartott régészeti lelĘhelyeken az
erdĘfelújítások során a tuskózás nélküli, és a 30 cm-nél nem mélyebb talajelĘkészítést
elĘnyben kell részesíteni. Az erdĘsítések során a kialakult terepi formákat, morfológiai
alakzatokat meg kell tartani.
6.4. Az erdĘ rendeltetésétĘl független, természetvédelmi célú erdĘgazdálkodási szabályok
6.4.1. Fokozottan védett madár lakott fészkének védelme tekintetében a szaporodási és
utódnevelési idĘszak március 15-tĘl augusztus 15-ig tart.
6.4.2. Fokozottan védett madár lakott fészkének 100 méteres környezetében véghasználat –
szálalóvágás kivételével – nem végezhetĘ.
7. A fakitermelések és erdĘfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelĘvágások tervezése során alkalmazandó elĘhasználati erélyek
7.1.1 A gazdasági rendeltetésĦ, vágásos üzemmódú erdĘk nevelĘvágásainak tervezése során
alkalmazandó elĘhasználati erélyek:
Faállománytípus
Nemes nyaras
Egyéb faállománytípus

ElĘhasználati mód
Törzskiválasztó gyérítés
Törzskiválasztó gyérítés
Növedékfokozó gyérítés

m3/ha*
min.
max.
15
100
10
45
20
80

7.2. Az erdĘnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Azokban az erdĘrészletekben ahol az adott erdĘnevelési tevékenység tervezését a
faállomány kora lehetĘvé teszi, de annak erélye nem érné el a 7.1. pontban lévĘ táblázatban
foglalt alsó határértéket, erdĘnevelési tevékenység nem tervezhetĘ.
7.2.2. Azokban a tölgyes faállománytípusú erdĘkben, ahol az elegyfafajok veszélyeztetik a
tölgy megmaradását, a tervidĘszakban többszöri erdĘnevelést is lehet tervezni.
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7.2.3. Jól záródott, de még folyamatban lévĘ erdĘsítések esetén – fĘleg gyorsan növĘ lombos
faállományú erdĘkben – tisztítás tervezése javasolt.
7.2.4. Az I-III. fatermési osztályba tartozó erdĘkben többszöri tisztítás, illetve törzskiválasztó
gyérítés is tervezhetĘ.
7.2.5. Nemes nyarasokban erdĘnevelésként csak törzskiválasztó gyérítést lehet tervezni.
7.2.6. A tömbös vagy mozaikos elegyedésĦ, intenzíven terjedĘ fafajok eltávolítása érdekében
szükséges fakitermelést erdĘnevelésként csak akkor lehet megtervezni, ha annak végrehajtása
során erdĘfelújítási kötelezettséget keletkeztetĘ nagyságú, összefüggĘ, üres vágásterület nem
alakul ki. Egyéb esetben önálló erdĘrészlet kialakítás, valamint véghasználat és erdĘfelújítás
megtervezése szükséges.
7.3. A véghasználatok tervezése során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
TermészetEgyéb védelmi
védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan

Faállománytípus
neve
Gyertyános-kocsányos
tölgyesek
Kocsányos tölgyesek
KĘrises kocsányos
tölgyesek
Akácosok
Amerikai kĘrisesek
Egyéb kĘrisesek
Egyéb kemény
lombosok
Nemes nyarasok;
nemes füzesek
Hazai nyarasok
Füzesek
Egyéb lágy lombosok
Fenyvesek

80-110

90-120

90-125

90-120

80-110

90-120

90-120

90-120

80-100

90-110

90-120

90-120

25-40
40-60
70-100

25-35
40-60
70-100

25-35
25-40
80-100

25-35
25-40
70-100

50-80

50-80

50-80

50-80

15-35

15-40

15-30

15-40

25-40
25-40
40-70
50-70

40-50
30-40
50-80
50-80

40-60
40-50
50-80
50-70

40-50
35-50
50-80
50-70

7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
Véghasználat módja
tarvágással érintett
fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe
Összesen

hektár
3400
600
4000
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7.5. A véghasználatok és erdĘfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. A nagy, összefüggĘ, egykorú erdĘtömbök újbóli kialakulásának elkerülése érdekében a
véghasználatokat megfelelĘ térbeli és idĘbeli ütemezéssel kell megtervezni. Ennek érdekében
indokolttá válhat egyes erdĘrészletek vágásérettségi korának a vágásérettségi szakasz alsó
határértékéhez közelítése.
7.5.2. Kocsányos tölgy és magyar kĘris fĘfafajú erdĘkben fokozatos felújítóvágást az erdĘk
fafajösszetétele és termĘhelyi viszonyai függvényében, általában egyszeri, egyenletes,
legfeljebb 50%-os bontással, majd az újulat megjelenését követĘen, egy menetben történĘ
végvágással indokolt tervezni.
7.5.3. Az átalakító üzemmódú erdĘkben, amennyiben annak lehetĘsége adott, idĘben
elnyújtott, csoportos bontáson alapuló fokozatos felújítóvágást, illetve szálalóvágást indokolt
tervezni.
7.5.4. MegfelelĘ termĘhelyi adottságok esetén kétféle erdĘfelújítási lehetĘséget kell tervezni
az elvárt elegyfafajok meghatározásával.
7.5.5. Az árvízvédelmi lefolyási sávban található erdĘk erdĘfelújítása során a tág hálózatban
is tartható fafajok – egyéb lehetĘség hiányában akár idegenhonos fafajok – alkalmazását kell
elĘtérbe helyezni. Az Ęshonos fafajokkal végrehajtott erdĘsítés vízborításból eredĘ
másodszori kipusztulása után indokolt az erdĘfelújítás idegenhonos fafajokkal történĘ
végrehajtása.
8. A fakitermelések és erdĘfelújítások végrehajtására vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
8.1. Több, szomszédosan elhelyezkedĘ, véghasználatra tervezett erdĘrészlet esetén a hagyásfa
csoportokat nem erdĘrészletenként, hanem a véghasználattal érintett teljes erdĘtömb
figyelembe vételével kell kijelölni.
8.2. Fokozatos felújítóvágás esetében a hagyásfa csoportokat még a bontás megkezdése elĘtt
ki kell jelölni.
8.3. Az erdĘnevelési munkák során az erdészeti tájban Ęshonos elegyfafajokat lehetĘség
szerint kímélni kell.
9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bĘvítésére vonatkozó
erdĘgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. Az átalakító üzemmódú vagy felújító- és szálalóvágással érintett vágásos üzemmódú
erdĘkben az erdĘtalaj és a természetes újulat kímélete érdekében megfelelĘ sĦrĦségĦ közelítĘ
nyom hálózat kialakítása szükséges.
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10. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
10.1. Terepi faanyagmozgatást és készletezést az erdĘtervben is rögzítetten védett és
közösségi jelentĘségĦ jelölĘ növényfajok élĘhelyéül szolgáló tisztásokon, gyepeken csak
fagyott talajviszonyok mellett szabad végezni.
10.2. Az átalakító üzemmódú erdĘben végrehajtott fokozatos felújítóvágások és
szálalóvágások során kitermelt faanyagot a visszamaradó erdĘ védelme érdekében –
amennyiben arra mód van – kíméletes közelítésre alkalmas technológia, illetve berendezés
alkalmazása esetén legalább elĘdarabolva, egyébként darabolva kell kiközelíteni.
10.3. Faanyagmozgatás során törekedni kell az erdei vízfolyások, vízbázisok és vizes
élĘhelyek védelmére.
10.4. Erdei rakodóknak, és készletezĘ helyeknek a fakitermeléssel érintett erdĘrészlet területe
mellett elsĘsorban a nyiladékok és erdei utak, valamint a természetvédelmi védelem alatt nem
álló tisztások szolgálhatnak. Ezek kialakítása, illetve használata során nagy figyelmet kell
fordítani a környezĘ területek cserje és lágyszárú növényzetének megóvására.
11. A vegetációs idĘszakra vonatkozó erdĘgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
11.1. A vegetációs idĘszak a körzetben március 15-tĘl augusztus 15-ig tart.
12. A 100%-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkre vonatkozó erdĘtervezési szempontok
12.1. Védelmi vagy közjóléti elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘben tarvágás jogszabály eltérĘ
rendelkezése hiányában az alábbi esetekben tervezhetĘ, illetve engedélyezhetĘ:
a) a természetszerĦ vagy származék erdĘ természetességi állapotú erdĘben, amennyiben az
természetes úton magról nem újítható fel (például a hazai nyáras, hazai füzes
faállománytípusú erdĘk), vagy a természetes úton sarjról való felújításának nincs
akadálya (például az égeres faállománytípusú erdĘk),
b) a származék erdĘ természetességi állapotú, a termĘhelynek nem megfelelĘ
faállománytípusú erdĘben, ha a véghasználatot követĘen fafajcserés erdĘszerkezetátalakításra kerül sor,
c) a természetszerĦ vagy származék erdĘ természetességi állapotú erdĘben, ha az erĘsen
károsodott,
d) a kis területĦ erdĘfolt, zárvány vagy erdĘsáv jellegĦ erdĘben, valamint
e) az átmeneti, kultúrerdĘ vagy faültetvény természetességi állapotú erdĘben.
12.2. A természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk erdĘszerkezet-átalakításának tervezését az alábbi
szempontok figyelembe vételével kell elvégezni:
a) a nemes nyáras faállománytípusú erdĘket a soron következĘ erdĘfelújítás során –
amennyiben ez összhangban áll az árvízvédelmi szempontokkal is – át kell alakítani a
termĘhelynek megfelelĘ, és erdészeti tájhonos fafajokból álló erdĘkké;
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b) a lucfenyvesek, vörös tölgyesek erdĘszerkezet-átalakítását a körzeti erdĘterv idĘbeli
hatálya alatt meg kell kezdeni, ennek érdekében indokolt lehet a 7.3 pontban
meghatározott vágásérettségi szakaszok alsó határértékénél alacsonyabb vágásérettségi
kor megállapítása;
c) az intenzíven terjedĘ fafajokból álló (például akác, zöld juhar, amerikai kĘris fĘfafajú)
állományok erdĘszerkezet-átalakítását a körzeti erdĘterv idĘbeli hatálya alatt meg kell
kezdeni, ennek érdekében indokolt lehet az erdĘrészlet megosztása és a 7.3 pontban
meghatározott vágásérettségi szakaszok alsó határértékénél alacsonyabb vágásérettségi
kor megállapítása.
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10. melléklet a 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelethez

1. A körzet neve
Szerencsi erdĘtervezési körzet
2. A körzeti erdĘtervezés során érvényesítendĘ szakmai célok, tervezési alapelvek
A körzet erdeinek döntĘ része a Natura 2000 hálózathoz tartozik. Mindennek
eredményeképpen a körzeti erdĘtervezés kiemelkedĘ célkitĦzése a tervezés alá vont
erdĘterületeken a fenntartható erdĘgazdálkodás lehetĘségeinek biztosítása mellett az egyes
közösségi jelentĘségĦ élĘhelyek és fajok hosszú távú fennmaradásához szükséges feltételek
megteremtése.
Az erdĘk gazdasági funkciói döntĘen érvényesíthetĘk, azzal a kitétellel, hogy azok a
megalapozott védelmi, valamint az esetleges közjóléti szempontok egyidejĦ érvényesülését
nem akadályozhatják.
Az erdĘtervezési körzet egy része a Bodrog és Tisza folyók hullámterében található. Itt az
erdĘtervezés és az erdĘgazdálkodás során tekintettel kell lenni a hullámtéri elhelyezkedésébĘl
fakadó gazdálkodási nehézségekre, illetĘleg az árvizek biztonságos levezetésének
vízgazdálkodási szempontjaira is.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdĘrészletek, erdĘtagok) kialakításának
erdĘtervezési szempontjai
3.1. A védett természeti területen lévĘ erdĘkben kiemelt szempont, hogy az erdĘrészletek
határai a természetes erdĘállomány-típusok határait kövessék.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdĘtervezési
szempontok
4.1. A 100%-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkben a folyamatos erdĘborítást biztosító, vagy az
arra való átállást szolgáló üzemmódra való áttérés elsĘsorban a védett természeti területen álló
erdĘk esetében javasolt.
5. A védelmi rendeltetésĦ erdĘk erdĘtervezésének szempontjai
5.1. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.1.1. A természetvédelmi célok, illetve azok elérését lehetĘvé tevĘ erdĘgazdálkodási
tevékenységek szempontjából eltérĘ erdĘfoltokat lehetĘség szerint önálló erdĘrészletként le
kell választani, vagy amennyiben arra mód van, az egyes erdĘgazdálkodási tevékenységeket
az erdĘrészlet egyes részterületein eltérĘ módon kell tervezni.
5.1.2. A Bodrog a Tisza és a Hernád folyót szalagszerĦen kísérĘ puhafás ligeterdĘkben a parti
sávtól számított 30 méteren – a Hernád folyó esetében 20 méteren – belül fakitermelés csak
árvízvédelmi célból, illetve az idegenhonos fafajok eltávolítása érdekében végezhetĘ.
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5.1.3. A meredek, véderdĘ jellegĦ erdĘkben fakitermelés csak az idegenhonos fafajok
eltávolítása céljából tervezhetĘ.
5.1.4. Az erdĘneveléseket, a készletgondozó használatot, valamint a bontás jellegĦ
véghasználatokat az erdĘ természetességi állapotának és változatosságának lehetséges
mértékĦ javítása, illetve megĘrzése érdekében az Ęshonos, lombos elegyfafajok kíméletével,
valamint az idegenhonos fafajok lehetséges mértékĦ visszaszorításával kell tervezni.
5.1.5. Természetes, természetszerĦ és származék erdĘk felújítása csak fokozatos felújítóvágás
vagy szálalóvágás véghasználati mód, és a lehetséges mértékben elnyújtott véghasználati
idĘszak mellett, valamint az alkalmazott célállomány fĘfafaja függvényében természetes mag
vagy sarj eredetĦ, szükség esetén mesterséges kiegészítést is lehetĘvé tevĘ erdĘfelújítási
elĘírással tervezhetĘ.
5.1.6. A Bodrogszegi Vár-hegy Természetvédelmi Területen a várhegy tetĘ jelenlegi „Kopár,
terméketlen terület” (TN) egyéb részlet besorolását meg kell tartani, határmódosítás nem
indokolt.
5.1.7. Az akácosok kivételével a termĘhelynek nem megfelelĘ, vagy erdészeti tájidegen
fafajokból álló erdĘk erdĘszerkezet-átalakítását a potenciális erdĘtársulásnak megfelelĘ
célállománytípussal a soron következĘ véghasználat után el kell végezni.
5.2. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
5.2.1. Az erdĘtervezési körzet területén található, a kedvezĘ természetvédelmi helyzet
fenntartása szempontjából a körzeti erdĘtervezés során kiemelten kezelendĘ, jelölĘ erdei
élĘhelytípusok:
a) kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk (91E0), a pannon
gyertyános-tölgyesek (91G0) és a pannon molyhos tölgyesek Quercus pubercens-szel
(91H0);
b) közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül a keményfás ligeterdĘ nagy
folyók mentén (91F0) kocsányos tölgy (Quercus robur), vénic-sszil (Ulmus laevis) és
mezei szil (Ulmus minor), magas kĘris (Fraxinus excelsior) vagy magyar kĘris
(Fraxinus angustifolia) fajokkal (Ulmenion minoris) és a pannon cseres tölgyesek
(91M0).
5.2.2. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedĘ erdĘk esetében a Natura 2000
rendeltetést elsĘdleges rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdĘre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ faj jelentĘs állományának erdĘtervben
rögzített élĘhelyeként szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó erdĘ
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó, természetes, vagy
természetszerĦ erdĘ található, vagy
d) amely közösségi jelentĘségĦ jelölĘ madárfajok (például fekete gólya (Ciconia nigra),
barna kánya (Milvus migrans), békászó sas (Aquila pomarina), darázsölyv (Pernis
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apivorus), kígyászölyv (Circaetus gallicus), parlagi sas (Aquila heliaca)) jelentĘs
állományának erdĘtervben rögzített élĘhelyeként szolgál.
5.2.3. A Hernád-völgy és Sajóládi-erdĘ (HUAN 20004), a Bodrogzug és Bodrog hullámtere
(HUBN20071),
valamint
a
FelsĘ-Tisza
(HUHN20001)
kiemelt
jelentĘségĦ
természetmegĘrzési területeken az enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus
excelsior) alkotta ligeterdĘk (91E0) élĘhelytípusba tartozó fĦz- és nyárligeterdĘk (Leucojo
aestivi-Salicetum albae, Senecioni sarracenici-Populetum albae, Carduo crispi-Populetum
nigrae), valamint a keményfás ligeterdĘk (91F0) esetében:
a) az erdĘsítési célállománytípusok tervezése során törekedni kell az Ęshonos fafajokból
álló, elegyes célállománytípus alkalmazására;
b) az erdĘnevelések tervezése során elĘ kell segíteni a termĘhelynek megfelelĘ, és az
erdészeti tájban Ęshonos elegyfafajok (például magas kĘris, mezei szil, vénic-szil,
törékeny fĦz,) megĘrzését;
c) a keményfa ligeterdĘk (91F0) esetében javasolt a fokozatos áttérés valamely folyamatos
erdĘborítást biztosító erdĘgazdálkodásra;
d) a véghasználatok tervezése során tarvágás és egyenletes bontással járó felújítóvágások
helyett lehetĘség szerint csoportos-lékes felújítóvágásokat vagy szálalóvágásokat kell
elĘírni.
5.2.4. A Tokaji Kopasz-hegy (HUBN20072), a Bodrogszegi Vár-hegy (HUBN20073), a Mádi
Bomboly-bánya (HUAN21008), a Mádi Kakas-hegy (HUAN21009), valamint a Tállyai
Patócs-hegy-Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentĘségĦ természetmegĘrzési területeken
a) a kontinentális sztyeppcserjésekkel (Prunetum fruticosae, Prunetum tenellae), valamint
a közösségi jelentĘségĦ és a kijelölés alapjául szolgáló a szubkontinentális peripannon
cserjések (40A0), a szubpannon sztyeppék (6240) és a pannon molyhos tölgyesek
Quercus pubercens-szel (91H0) élĘhelytípusokkal határos erdĘrészletekben a
fakitermelések tervezése során elĘ kell írni a jelenlévĘ, intenzíven terjedĘ fafajok
(például akác) visszaszorítását, valamint az erdĘszegélyek és cserjefoltok kíméletét;
b) a pannon molyhos tölgyesek (91H0) véderdĘ jellegĦ állományaiban fakitermelés csak az
idegenhonos fafajok kitermelése céljából tervezhetĘ;
c) a pannon cseres(kocsánytalan) tölgyesek (91M0), és a gyertyános-(kocsánytalan)
tölgyesek (91G0) esetében:
ca) az erdĘfelújítási elĘírások megállapítása során törekedni kell az Ęshonos fafajú
célállománytípusok alkalmazására, és
cb) a véghasználatok tervezése során tarvágás és egyenletes bontással járó felújítóvágás
helyett lehetĘség szerint csoportos-lékes felújítóvágást vagy szálalóvágást kell elĘírni.
5.2.5. A Bodrogzug-Kopasz-hegy-Taktaköz (HUBN10001) és a FelsĘ-Tisza (HUHN10008)
különleges madárvédelmi területeken található erdĘkben
a) kiemelt fontosságú az idĘs, az erdészeti tájban Ęshonos kĘrises faállománytípusú erdĘk
védelme, hosszú távú megĘrzésük biztosítása;
b) a keményfás ligeterdĘk (91F0) esetében javasolt a fokozatos áttérés valamely
folyamatos erdĘborítást biztosító üzemmódra;
c) az erdĘnevelések tervezése során az erdészeti tájban honos, lombos fafajok arányának
javítása érdekében az amerikai kĘris, bálványfa és zöld juhar fafajok lehetséges mértékĦ
visszaszorítását elĘ kell írni;
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d) az erdĘfelújítások tervezése során, ahol arra lehetĘség van, a termĘhelynek nem
megfelelĘ, vagy erdészeti tájidegen fĘfafajú erdĘk helyén keményfás ligeterdĘ
létrehozására kell törekedni.
5.2.6. A FelsĘ-Tisza (HUHN20001) és Bodrogzug és Bodrog hullámtere (HUBN20071)
kiemelt jelentĘségĦ természetmegĘrzési területen található erdĘkben
a) a kedvezĘ természetvédelmi helyzet fenntartása szempontjából kiemelten kezelendĘ,
jelölĘ erdei élĘhelytípusok:
aa) a közösségi jelentĘségĦ keményfás ligeterdĘ (91F0), és
ab) a kiemelt közösségi jelentĘségĦ enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus
excelsior) alkotta ligeterdĘk (91E0);
b) az a) pontban felsorolt jelölĘ erdei élĘhelytípusok esetében törekedni kell az erdĘborítás
minél folyamatosabb fenntartására;
c) a közösségi jelentĘségĦ, fához kötötten fejlĘdĘ közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ rovarfajok
(például szarvasbogár (Lucanus cervus) és a nagy hĘscincér (Cerambix cerdo) és fákhoz
kötött életmódú közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ madár- és denevérfajok (például tavi
denevér (Myotis dasycneme) és a harkályfajok) életfeltételeinek megĘrzése érdekében a
fahasználatokat úgy kell tervezni, hogy az biztosítsa az idĘs, nagyméretĦ fák és álló holt
faanyag folyamatos jelenlétét;
d) a tisztítások és nevelĘvágások során az erdészeti tájban Ęshonos kísérĘfajok közül
különösen a magas kĘris, mezei szil, vénic-szil, tatárjuhar és mezei juhar fafajokat kell
kímélni;
e) a keményfás ligeterdĘ (91F0) élĘhelytípusok esetében a vágásérettségi kort 110 évben, a
véghasználati idĘszak hosszát 40 évben javasolt megállapítani;
f) a puhafás ligeterdĘ jellegĦ hazai nyarasokban és hazai fĦzesekben a vágásérettségi kort
55 évben, a véghasználati idĘszak hosszát 30 évben javasolt megállapítani;
g) természetszerĦ erdĘk véghasználatának tervezése során idĘs, odvasodó faegyedek,
valamint álló- és fekvĘ holt faanyag visszahagyását lehetĘség szerint fehér nyár és
fekete nyár fafajokból kell biztosítani; valamint
h) a termĘhelynek nem megfelelĘ, vagy erdészeti tájidegen fĘfafajú erdĘk felújításának
tervezése során az erdĘszerkezet-átalakítást – amennyiben a termĘhelyi viszonyok
lehetĘvé teszik, keményfás ligeterdĘ létrehozását megcélozva – alternatív lehetĘségként
minden esetben meg kell tervezni.
5.3. Egyéb védelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.3.1. A talajvédelmi rendeltetésĦ erdĘkben az erdĘtervezés során törekedni kell az
erdĘborítás minél folyamatosabb fenntartására, például a vágásterületek térbeli és idĘbeli
tagolásával, valamint az erdĘ felújuló képességének a fenntartásával.
5.3.2. Az árvízi lefolyási sávban védett természeti területen is olyan faállományösszetételĦ –
egyéb lehetĘség hiányában akár idegenhonos fafajokból álló –, és térszerkezetĦ erdĘt kell
tervezni, hogy azok ne képezzenek mesterséges duzzasztást, hanem segítsék elĘ a víz
lefolyását.
5.3.3. Az árvízvédelmi szempontból fontos töltéselĘterek szabadon tartására a tervezés során
tekintettel kell lenni.
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6. A közjóléti és védelmi rendeltetésĦ erdĘkben folytatható erdĘgazdálkodás szabályai
6.1. Közjóléti rendeltetésĦ park- és gyógyerdĘk
6.1.1. Kímélni kell az erdĘgazdálkodó hozzájárulásával kijelölt turistaútvonalak jelzéseit
hordozó fákat.
6.1.2. Kerülni kell a közjóléti nyomvonalak közelítésre, készletezésre történĘ használatát.
6.1.3. A kijelölt vagy rendszeresen használt turistaútvonalakon történĘ közlekedés
akadályoztatása esetén (például kerítés építése, fakitermelés) gondoskodni kell figyelmeztetĘ
táblák kihelyezésérĘl és a megfelelĘ tájékoztatásról.
6.2. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.2.1. A vízgazdálkodási rendeltetésĦ erdĘk kivételével a fakitermelések végrehajtása során az
odúlakó madarak és emlĘsök fészkelĘ- és élĘhelyének megóvása érdekében a termĘhelynek
megfelelĘ, és az erdészeti tájban honos fafajú idĘs, böhöncös faegyedek (a korábbi
véghasználat során visszahagyott hagyásfák, famatuzsálemek), valamint a 15 cm-nél
vastagabb álló holtfák és odvas fák nem termelhetĘk ki.
6.2.2. Tarvágás során az Ęshonos lombos állományrészek hagyásfaként vagy hagyásfa
csoportként visszahagyandók.
6.2.3. A „TN” erdĘtervi jelĦ egyéb részletek területén található fák kitermelése tilos.
6.3. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
6.3.1. Az odvas fatörzsekhez, illetve álló holtfához kötĘdĘ, közösségi jelentĘségĦ és a
kijelölés alapjául szolgáló fában fejlĘdĘ bogárfajok mint például a nagy szarvasbogár
(Lucanus cervus) és a nagy hĘscincér (Cerambyx cerdo), valamint a közösségi jelentĘségĦ és
a kijelölés alapjául szolgáló denevérfajok állományainak fennmaradása érdekében, és
különösen a közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ közép fakopáncs (DendrocoposLeiopicus medius), a
fekete harkály (Dryocopus martius), a hamvas küllĘ (Picus canus), az örvös légykapó
(Ficedula albicollis) és a kék galamb (Columba oenas) fészkelĘhelyén a záródásbontás
jellegĦ fakitermelések során a 15 cm-nél vastagabb, Ęshonos lombos fafajú holt- és odvas
fákból 5 m3/ha mennyiségben vissza kell hagyni a területen. A felsorolt harkályfajok esetében
hagyásfákat, vagy hagyásfa csoportokat a véghasználatok során is vissza kell hagyni.
6.3.2. Az erdĘnevelések során az intenzíven terjedĘ fafajok közül különösen az akác, a zöld
juhar, az amerikai kĘris és a gyalogakác Ęshonos növényekre nézve kíméletes eltávolítására
kell kiemelt figyelmet fordítani. A közösségi jelentĘségĦ szubkontinentális peripannon
cserjések (40A0) és a pannon molyhostölgyesek (91H0) esetében, valamint a magyar
nĘszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) megĘrzése érdekében a nevelĘvágások végrehajtása
során az idegenhonos fafajok közül különösen az erdei- és feketefenyĘ, az akác, ezüstfa és
bálványfa egyedek visszaszorítását, a túl nagy árnyékolással bíró cserjésekben a szelektív
cserjeritkítás végrehajtását, valamint az Ęshonos fa- és cserjefajok közül a molyhostölgy
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(Quercus pubescens), a rezgĘ nyár (Populus tremula), a vastaggallyú körte (Pyrus nivalis) és
a törpemandula (Amygdalus nana) kíméletét kell biztosítani.
6.3.3. A kontinentális sztyeppcserjésekkel (Prunetum fruticosae, Prunetum tenellae),
valamint a szubkontinentális peripannon cserjésekkel (40A0) határos erdĘben a
fakitermelések végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani az erdĘszegélyek és
cserjefoltok védelmére.
6.3.4. A mesterséges erdĘsítések végrehajtása során törekedni kell a helyi, vagy az adott
származási körzetbĘl származó szaporító anyag felhasználására.
6.3.5. A pannon molyhos tölgyes (91H0, Corno-Quercetum petraeae) erdĘkben fakitermelés
csak az idegenhonos fafajok kitermelése céljából, kíméletes közelítési technológia mellett
végezhetĘ, a vegetációs idĘszakon kívül.
6.3.6. A közösségi jelentĘségĦ madárfajok élĘhelyéül szolgáló erdĘben hagyásfát, hagyásfa
csoportot, valamint álló holtfát a természetvédelmi szempontokkal összhangban kell
visszahagyni a területen.
6.3.7. Különleges madárvédelmi területeken elĘforduló Natura 2000 jelölĘ madárfajok
szaporodási és utódnevelési idĘszakai, valamint az egyes madárfajok erdőtervben rögzített
élĘhelyéül szolgáló erdĘben folytatott erdĘgazdálkodás egyedi szempontjai:
a) Fekete gólya (Ciconia nigra):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 1. – augusztus 31.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 400 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ. A fakitermelési munkák során
fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell visszahagyni.
b) Barna kánya (Milvus migrans):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 15. – augusztus 31.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 300 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ. A fakitermelési munkák során
fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell visszahagyni.
c) Fekete harkály (Dryocopus martius), közép fakopáncs (Dendrocopos medius), hamvas
küllĘ (Picus canus):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 15. – július 15.
A fakitermelési munkák során idĘs állományrészeket és facsoportokat kell visszahagyni,
valamint kímélni kell az odvas-korhadó törzseket.
d) Uhu (Bubo bubo):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: február 1. – július 31.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 100 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ. A fészkelĘ helyek közvetlen
környezetében erdĘgazdálkodási tevékenységre lehetĘség szerint ne kerüljön sor
(véderdĘk, terméketlen területek).
e) Békászó sas (Aquila pomarina):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 15. – augusztus 31.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 400 méteren belül
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erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ. A fakitermelési munkák során
fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell visszahagyni.
Darázsölyv (Pernis apivorus):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: április 1. – augusztus 15.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 200 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ. A fakitermelési munkák során
fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell visszahagyni.
Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 1. – június30.
A fészek szélétĘl számított 300 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 50 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ. A fakitermelési munkák során lehetĘség
szerint idĘs állományrészeket és facsoportokat kell visszahagyni, valamint kímélni kell
az odvas-korhadó törzseket.
Kék galamb (Columba oenas):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 15. – augusztus 15.
A fakitermelési munkák során lehetĘség szerint idĘs állományrészeket és facsoportokat
kell visszahagyni, valamint kímélni kell az odvas-korhadó törzseket.
Kígyászölyv (Circaetus gallicus):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 15. – augusztus 31.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 200 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ. A fakitermelési munkák során
fészekrakásra alkalmas, fagyönggyel fertĘzött fákat kell visszahagyni.
Lappantyú (Caprimulgus europaeus):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: május 1. – július 15.
A bokorerdĘ-jellegĦ és melegkedvelĘ tölgyes erdĘkben erdĘgazdálkodási tevékenységre
lehetĘség szerint ne kerüljön sor.
Örvös légykapó (Ficedula albicollis):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: április 1. – július 15.
A fakitermelési munkák során idĘs állományrészeket és facsoportokat kell visszahagyni,
valamint kímélni kell az odvas-korhadó törzseket.
Parlagi sas (Aquila heliaca):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: február 1. – augusztus 15.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 300 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ. A fakitermelési munkák során
fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell visszahagyni.
Uráli bagoly (Strix uralensis):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: február 1. – július 15.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 100 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ. Az urali bagoly fészket tartó fa a
fakitermelések során nem termelhetĘ ki. A fakitermelési munkák során idĘs
állományrészeket, facsoportokat, valamint odvas, vagy széthasadt fatörzseket kell
visszahagyni.
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6.4. Egyéb védelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.4.1. A hullámtér árvízi levezetĘ sávjában található erdĘkben a nagyterületĦ végvágások
részterületeinek kijelölése alkalmával figyelembe kell venni, hogy a felújítás során a sorokat a
nagyvízi folyásiránnyal párhuzamosan kell kialakítani.
6.5. Az erdĘ rendeltetésétĘl független, természetvédelmi célú erdĘgazdálkodási szabályok
6.5.1. Az urali bagoly fészket tartó fa a fakitermelések során nem termelhetĘ ki.

7. A fakitermelések és erdĘfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelĘvágások tervezése során alkalmazandó elĘhasználati erélyek
7.1.1 A gazdasági rendeltetésĦ, vágásos üzemmódú, erdĘk nevelĘvágásainak tervezése során
alkalmazandó elĘhasználati erélyek:
7.1.1.1. Gyorsan növĘ lágy lombos faállománytípusok esetében:
ElĘhasználati mód
Törzskiválasztó gyérítés
Növedékfokozó gyérítés

m3/ha*
min.
max.
10
50
30
80

7.1.1.2. Egyéb faállománytípusok esetében:
ElĘhasználati mód
Törzskiválasztó gyérítés
Növedékfokozó gyérítés

min.
20
35

m3/ha*
max.
35
60

7.2. Az erdĘnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Azokban az erdĘrészletekben ahol az adott erdĘnevelési tevékenység tervezését a
faállomány kora lehetĘvé teszi, de annak erélye nem érné el a 7.1. táblázatban foglalt alsó
határértéket, erdĘnevelési tevékenység nem tervezhetĘ.
7.2.2. Az erdĘnevelési tevékenységeket úgy kell tervezni, hogy azok elĘsegítsék az
idegenhonos, valamint az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett a termĘhelynek
megfelelĘ, és az erdészeti tájban Ęshonos elegyfafajok megĘrzését.
7.2.3. Vegyes záródású, vagy heterogén szerkezetĦ erdĘben indokolt lehet az erdĘnevelési
tevékenység részterületenként eltérĘ eréllyel való tervezése.
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7.3. A véghasználatok tervezése során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok

Faállománytípus
neve
Bükkösök
Gyertyánostölgyesek
MageredetĦ
kocsánytalan
tölgyesek
SarjeredetĦ
kocsánytalan
tölgyesek
Gyertyánosok
Akácosok
Fenyvesek
Hazai nyárasok
Nemes nyárasok és
nemes füzesek

Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Természetvédelmi Natura 2000 Egyéb védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan
90-140
100-150
100-150
100-150
90-130

100-140

100-140

100-150

90-120

100-130

100-130

100-150

80-120

90-120

90-120

90-150

70-90
30-60
50-80
50-70

80-100
30-60
50-100
50-70

80-100
30-60
50-80
50-70

80-100
30-60
50-100
50-70

20-40

20-40

20-40

20-40

7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
Véghasználat módja
tarvágással érintett
fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe
Összesen

hektár
1250
1250

7.5. A véghasználatok és erdĘfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérĘ rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhetĘ, illetve engedélyezhetĘ:
a) természetszerĦ valamint származék erdĘben, amennyiben az termĘhelyi okokból
kifolyólag az idĘs erdĘnek megfelelĘ fĘfafajjal, természetes úton, magról nem újítható
fel,
b) a termĘhelynek nem megfelelĘ faállománytípusú származék erdĘben, amennyiben
abban a véghasználathoz kapcsolódóan erdĘszerkezet-átalakításra kerül sor (különös
tekintettel az elegyes vagy elegyetlen gyertyános, juharos, kĘrises illetve hársas
faállománytípusú erdĘkre),
c) átmeneti erdĘ, kultúrerdĘ és faültetvény természetességi állapotú erdĘben.
7.5.2. Az átalakító üzemmódú erdĘkben, amennyiben annak lehetĘsége adott, idĘben
elnyújtott , csoportos bontáson alapuló fokozatos felújítóvágást, illetve szálalóvágást indokolt
tervezni.
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7.5.3. A termĘhelynek nem megfelelĘ, vagy erdészeti tájidegen fĘfafajú erdĘk felújításának
tervezése során az erdĘszerkezet-átalakítást alternatív lehetĘségként a nem védett természeti
területen található erdĘkben is meg kell tervezni.
7.5.4. Az erdĘk faanyagtermelésbĘl származó hozamainak hosszú távú kiegyenlítése
érdekében, elsĘsorban tölgy fĘfafajú erdĘk esetében, egészségi állapottól függĘen, a
vágásérettségi kor emelésére kell törekedni.
7.5.5. A gazdasági rendeltetésĦ, hullámtéri, nemes nyár termĘhelyen álló nemes nyárasok
erdĘfelújítását egyik változatként nemes nyár célállománytípussal kell megtervezni, mivel
azok Ęshonos állományokká alakítása a termĘhelyi, vízjárási viszonyokat és a vízügyi
követelményeket figyelembe véve jelentĘs kockázatot jelentenek.
7.5.6. Az árvízvédelmi lefolyási sávban található erdĘk erdĘfelújítása során a tág hálózatban
is tartható fafajok – egyéb lehetĘség hiányában akár idegenhonos fafajok – alkalmazását kell
elĘtérbe helyezni. Az Ęshonos fafajokkal végrehajtott erdĘsítés vízborításból eredĘ
másodszori kipusztulása után indokolt az erdĘfelújítás idegenhonos fafajokkal történĘ
végrehajtása.
8. A fakitermelések és erdĘfelújítások végrehajtására vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
8.1. Átalakító üzemmódú erdĘben az erdĘnevelési tevékenységeket – különösen a
növedékfokozó gyérítéseket – a szálaló erdĘszerkezet tervezett térbeli rendjéhez igazodva,
váltakozó erélyekkel kell végrehajtani.
9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bĘvítésére vonatkozó
erdĘgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. A tervszerĦ erdĘgazdálkodás minél kisebb kockázatok mellett történĘ
megvalósíthatósága érdekében indokolt az erdĘk – különösen a szálaló és átalakító
üzemmódú erdĘk – feltártságának bĘvítése, valamint a meglévĘ erdészeti feltáróhálózat
javítása.
10. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
10.1. Erdei faanyag idĘszakos rakodására, vagy készletezésére elsĘsorban ott kerülhet sor,
ahol a területet az elĘzĘ 10 év folyamán használtak már ilyen tevékenységre.
11. A vegetációs idĘszakra vonatkozó erdĘgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
11.1. A vegetációs idĘszak a körzetben március 15-tĘl augusztus 15-ig tart.
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11. melléklet a 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelethez

1. A körzet neve
Tamási erdĘtervezési körzet
2. A körzeti erdĘtervezés során érvényesítendĘ szakmai célok, tervezési alapelvek
Az erdĘk jelentĘs része génmegĘrzési célú, különleges rendeltetésĦ vadászterület és egyben
vadaskert.
A körzet egy része a Natura 2000 hálózathoz tartozik.
Az erdĘk gazdasági funkciói döntĘen érvényesíthetĘk, azzal a kitétellel, hogy azok a
megalapozott védelmi, valamint az esetleges közjóléti szempontok egyidejĦ érvényesülését
nem akadályozhatják.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdĘrészletek, erdĘtagok) kialakításának
erdĘtervezési szempontjai
3.1. Amennyiben az erdĘrészlet területének 30 százalékánál, de legalább 1,0 hektárnál
nagyobb részterületén eltérĘ erdĘfelújítási elĘírás megtervezése indokolt, azon külön
erdĘrészletet kell kialakítani.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdĘtervezési
szempontok
4.1. Vadaskert elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkben vágásos üzemmód megállapítása, illetve
engedélyezése javasolt.
4.2. A 100%-os állami tulajdonban lévĘ, parkerdĘ rendeltetésĦ erdĘk esetében javasolt a
folyamatos erdĘborítást biztosító, vagy az arra való átállást szolgáló üzemmódú
erdĘgazdálkodásra való áttérés.
4.3. A szálaló és átalakító üzemmódú erdĘgazdálkodás alapvetĘ feltétele az erdĘ természetes
felújulását nem akadályozó vadlétszám biztosítása, valamint az erdĘk megfelelĘ feltártsága.
5. A közjóléti és védelmi rendeltetésĦ erdĘk erdĘtervezésének szempontjai
5.1. Közjóléti rendeltetésĦ park- és gyógyerdĘk
5.1.1. Közjóléti rendeltetésĦ fenyvesekben fokozatos felújítóvágás is tervezhetĘ.
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5.2. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.2.1. Természetes, természetszerĦ és származék erdĘkben az alkalmazott célállomány
fĘfafaja függvényében természetes mag vagy sarj eredetĦ, szükség esetén Ęshonos fafajokkal
való mesterséges kiegészítést is lehetĘvé tevĘ erdĘfelújítás tervezhetĘ.
5.2.2. Az erdészeti tájidegen fĘfafajú, véghasználatra tervezett erdĘk felújítását idegenhonos
fafajokkal (az intenzíven terjedĘ fafajok közül csak az akáccal) is lehet tervezni.
5.3. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
5.3.1. Az erdĘtervezési körzet területén található, a kedvezĘ természetvédelmi helyzet
fenntartása szempontjából a körzeti erdĘtervezés során kiemelten kezelendĘ, jelölĘ erdei
élĘhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk (91E0);
b) a közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül az illír gyertyános-tölgyesek
(91L0), az illír bükkösök (91K0) és a pannon cseres-tölgyesek (91M0).
5.3.2. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedĘ erdĘk esetében a Natura 2000
rendeltetést elsĘdleges rendeltetésként indokolt megállapítani, és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdĘrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ faj jelentĘs állományának erdĘtervben
rögzített élĘhelyeként szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó erdĘ
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó, természetes vagy
természetszerĦ erdĘ található.
5.3.3. Az erdĘnevelések tervezése során erdei- vagy feketefenyĘ fĘfafajú erdĘk esetében
kiemelt figyelmet kell fordítani az Ęshonos lombos fafajok elĘretörésének elĘsegítésére.
5.3.4. Az enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk
(91E0) esetében a zavartalan életteret igénylĘ állat- és növényfajok ökológiai igényeinek
biztosítása érdekében törekedni kell az erdĘborítás minél folyamatosabb fenntartására.
5.4. Egyéb védelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.4.1. A talajvédelmi szempontok érvényesítése rendeltetéstĘl függetlenül indokolt a
vízmosásokban, az átlagosan 25 fokos, vagy annál nagyobb lejtésĦ területeken, valamint az
igen sekély, sekély termĘrétegĦ, gyenge termĘhelyeken található erdĘk esetében.
5.4.2. A talajvédelmi és mezĘvédĘ rendeltetésĦ erdĘkben az erdĘtervezés során az erdĘborítás
minél folyamatosabb fenntartására kell törekedni, többek között a vágásterületek térbeli és
idĘbeli tagolásával, valamint az erdĘ felújuló képességének a fenntartásával.
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6. A közjóléti és védelmi rendeltetésĦ erdĘkben folytatható erdĘgazdálkodás szabályai
6.1. Közjóléti rendeltetésĦ park- és gyógyerdĘk
6.1.1. Kerülni kell a közjóléti nyomvonalak közelítésre, valamint készletezésre történĘ
használatát.
6.1.2. Az erdĘnevelések végrehajtása során a termĘhelynek nem megfelelĘ vagy az erdészeti
tájidegen elegyfafajokat – különös tekintettel az intenzíven terjedĘ fafajokra – vissza kell
szorítani. Az erdei- vagy feketefenyves fĘfafajú erdĘkben a megfelelĘ csoportos jellegĦ
gyérítési módszerek alkalmazásával elĘ kell segíteni az Ęshonos lombos fafajok elĘretörését.
6.2. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.2.1. A nevelĘvágások végrehajtása során különösen a rezgĘnyár faegyedek megĘrzésére kell
figyelemmel lenni.
6.3. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
6.3.1. A cserjeszint védelmére különösen az enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kĘris
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk (91E0) kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei
élĘhelyeken kell kiemelt figyelmet fordítani.
6.3.2. A böhöncös faegyedek és a lábon álló és fekvĘ holt faanyag folyamatos jelenlétének
biztosítása különösen a holt faanyaghoz kötĘdĘ fajok, így például a közösségi jelentĘségĦ
nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) védelme érdekében fontos.
6.4. Az erdĘ rendeltetésétĘl független, természetvédelmi célú erdĘgazdálkodási szabályok
6.4.1. A fokozottan védett madárfajok szaporodási és utódnevelési idĘszakai:
a) Rétisas (Haliaeetus albicilla):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: január 1. – június 30.
b) Békászó sas (Aquila pomarina)
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 1. - augusztus 31.
c) Fekete gólya (Ciconia nigra)
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 1. – július 31.
d) Barna kánya (Milvus migrans)
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 15. – július 31.
e) Darázsölyv (Pernis apivorus)
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: április 1. – július 31.
6.4.2. Fokozottan védett madárfaj lakott fészkének legfeljebb 400 méteres környezetében
szaporodási és utódnevelési idĘszakban erdĘgazdálkodási tevékenység csak indokolt esetben
(például a más idĘpontra nem ütemezhetĘ, az erdĘsítések fennmaradása, fejlĘdése céljából
elengedhetetlenül fontos erdĘmĦvelési munkák), a természetvédelmi kezelĘvel egyeztetett
módon végezhetĘ.
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6.4.3. Fokozottan védett madárfaj fészkének 100 méteres környezetében fakitermelés csak
kivételesen indokolt esetben, a fészkelĘhely károsodása nélkül végezhetĘ.
7. A fakitermelések és erdĘfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelĘvágások tervezése során alkalmazandó elĘhasználati erélyek
7.1.1 A gazdasági rendeltetésĦ, vágásos üzemmódú erdĘk nevelĘvágásainak tervezése során
alkalmazandó elĘhasználati erélyek:
ElĘhasználati mód
Törzskiválasztó gyérítés
Növedékfokozó gyérítés

m3/ha*
min.
max.
10
50
25
80

* A nem megfelelĘ egészségi állapotú, vagy faállomány-szerkezetĦ erdĘk esetében a táblázat értékeitĘl indokolt
mértékben el lehet térni.

7.2. Az erdĘnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. A megtervezésre kerülĘ elĘhasználat módja illetve erélye erdĘrészlet szinten függ a
faállománytípustól, a fafajok korától és fatermési osztályától, a gazdálkodás céljától, valamint
a beavatkozások sĦrĦségétĘl.
7.2.2. A körzeti erdĘterv idĘbeli hatálya alatt tisztítást legfeljebb két, gyérítést – átmeneti,
kultúrerdĘk vagy faültetvények kivételével – legfeljebb egy alkalommal lehet tervezni.
7.2.3. Az erdĘneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elĘsegítsék az idegenhonos, valamint
az erdészeti tájidegen fafajok – különösen az intenzíven terjedĘ fafajok – visszaszorítása
mellett a termĘhelynek megfelelĘ és az erdészeti tájban Ęshonos vagy értékes elegyfafajok –
kiemelten a vadgyümölcsök és a magyar tölgy – megĘrzését.
7.2.4. Egyéb termelésként kell megtervezni a közepes vagy hosszú vágásfordulójú
faállományokban tömbös vagy mozaikos elegyben megtalálható, alacsonyabb vágásérettségi
korú, illetve intenzíven terjedĘ fafajok eltávolítását, valamint a fenyves faállományok alatt
található, az erdészeti tájban Ęshonos lombos újulat megerĘsödését célzó, gyenge erélyĦ
fahasználatot, amennyiben az erdĘ nevelĘvágást egyébként nem igényel, és amennyiben
annak végrehajtása során erdĘfelújítási kötelezettséget keletkeztetĘ nagyságú üres
vágásterület elĘre láthatóan nem keletkezik.
7.2.5. Készletgondozó fahasználat – erdĘgazdálkodói javaslatra – elsĘsorban azokon a kis
magánbirtokokon tervezhetĘ, ahol hagyományos nevelĘvágás elvégzése szakmailag nem
indokolt.
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7.3. A véghasználatok tervezése során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok

Faállománytípus
neve
Bükkösök
Gyertyános
kocsánytalan
tölgyesek
Gyertyános kocsányos
tölgyesek
Kocsánytalan
tölgyesek
Kocsányos tölgyesek
Cseresek
Molyhos tölgyesek
Akácosok
Gyertyánosok
Juharosok
KĘrisesek
Vörös tölgyesek,
fekete diósok
Egyéb kemény
lombosok
Nemes nyárasok
Nemes füzesek
Hazai nyárasok
Hazai füzesek
Égeresek
Hársasok
Egyéb lágy lombosok
Fenyvesek

Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
TermészetEgyéb védelmi
védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan
95-110
105-130
85-105

100-130

95-120

95-120

85-105

100-130

95-120

95-120

80-100

100-120

90-110

90-110

80-100
75-95
30-45
65-85
55-75
65-85

100-120
90-110
110-130
35-50
80-100
70-90
80-100

90-110
85-105
30-45
75-95
-

90-110
85-105
100-130
35-50
80-100
70-90
80-100

70-90

80-100

70-90

80-100

50-75

60-90

50-90

60-90

25-35
30-45
35-50
35-50
50-70
60-80
25-60
50-80

30-45
35-50
45-60
70-90
30-70
60-90

25-35
30-45
40-55
60-80
70-90
25-70
50-90

30-45
35-50
40-60
40-55
60-80
70-90
30-70
60-90

7.3.1. A tuskósarj eredetĦ faállományok vágásérettségi korát a vágásérettségi szakasz alsó
határa közelében kell megállapítani.
7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
Véghasználat módja
tarvágással érintett
fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe
Összesen

hektár
2400
500
2900
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7.5. A véghasználatok és erdĘfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérĘ rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhetĘ, illetve engedélyezhetĘ:
a) természetszerĦ valamint származék erdĘben, amennyiben az termĘhelyi okokból
kifolyólag az idĘs erdĘnek megfelelĘ fĘfafajjal természetes úton magról nem újítható fel
(különös tekintettel a kocsányos tölgyes, égeres, hazai nyáras illetve hazai füzes
faállománytípusú erdĘkre),
b) a termĘhelynek nem megfelelĘ faállománytípusú származék erdĘben, amennyiben
abban a véghasználathoz kapcsolódóan erdĘszerkezet-átalakításra kerül sor (különös
tekintettel a cseres, gyertyános, juharos, kĘrises, hársas illetve kocsányos tölgyes
faállománytípusú erdĘkre),
c) átmeneti erdĘ, kultúrerdĘ és faültetvény természetességi állapotú erdĘben.
7.5.2. A véghasználati idĘszak fokozatos felújítóvágás esetén sem lehet rövidebb vegetációs
években számolva:
a) amennyiben az erdĘrészletben az elsĘ véghasználat jellegĦ fakitermelésnél min. 70%
záródású újulati szint jelen van, akkor 1 évnél;
b) egyéb erdĘkben 2 évnél.
7.5.3. Szálalóvágást a körzetben a nagyobb, egykorú erdĘtömbökben, elsĘsorban gyertyánosés kocsánytalan tölgyes, valamint átalakító üzemmódú erdĘkben javasolt tervezni.
7.5.4. MegfelelĘ termĘhelyi adottságok esetén az erdĘfelújítást alternatív lehetĘség
biztosításával kell tervezni.
7.5.5. Az erdĘfelújítások tervezése során meg kell határozni az erdĘsítési célállomány
keretében elvárt elegyfafajokat is.
8. A fakitermelések és erdĘfelújítások végrehajtására vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
8.1. ErdĘnevelési munkák során az idegenhonos fĘfafajú erdĘkben minden Ęshonos elegyfafaj
kímélendĘ.
8.2. Álló holtfát a fakitermelés során visszahagyni a turista útvonalaktól és a közjóléti
létesítményektĘl mért egy fahossznyi távolságon belül tilos.
8.3. Az erdĘnevelési munkák során az idegenhonos, valamint az erdészeti tájidegen
elegyfafajok visszaszorítása mellett elĘ kell segíteni a termĘhelynek megfelelĘ, és az erdészeti
tájban Ęshonos vagy értékes elegyfafajok további fejlĘdését.
8.4. A fenyves faállománytípusú erdĘkben található, az erdészeti tájban Ęshonos fafajok
alkotta alsó szint elĘretörését az erdĘnevelési beavatkozások során elĘ kell segíteni.
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9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bĘvítésére vonatkozó
erdĘgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. A fenntartható erdĘgazdálkodás érdekében az erdĘk feltártságának a növelése, és a
meglévĘ feltáró hálózat állapotának javítása – üzemmódtól függetlenül – javasolt.
10. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
10.1. Fakitermelések során a terepi anyagmozgatást és a készletezést úgy kell végezni, hogy a
természeti környezet – különösen a források és közjóléti létesítmények környékén, valamint
védett fajok élĘhelyein – a lehetĘ legkisebb mértékben sérüljön.
11. A vegetációs idĘszakra vonatkozó erdĘgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
11.1. A vegetációs idĘszak a körzetben április1-tĘl augusztus 31-ig tart.
12. A 100 %-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkre vonatkozó erdĘtervezési szempontok
12.1. Védelmi vagy közjóléti elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘben tarvágás jogszabály eltérĘ
rendelkezése hiányában az alábbi esetekben tervezhetĘ, illetve engedélyezhetĘ:
a) a természetszerĦ vagy származék erdĘ természetességi állapotú, kocsányos tölgyes,
hazai nyáras, mézgás égeres, illetve hazai füzes faállománytípusú erdĘben, ha
természetes úton magról nem újíthatók fel,
b) a származék erdĘ természetességi állapotú, a termĘhelynek nem megfelelĘ (például
cseres, gyertyános, hársas, kĘrises, juharos) faállománytípusú erdĘben, ha véghasználata
során fafajcserés erdĘszerkezet-átalakításra kerül sor,
c) a természetszerĦ vagy származék erdĘ természetességi állapotú erdĘben, ha erĘsen
károsodott, valamint
d) az átmeneti erdĘ, kultúrerdĘ vagy faültetvény természetességi állapotú erdĘben.
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12. melléklet a 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelethez

1. A körzet neve
Zalakomári erdĘtervezési körzet
2. A körzeti erdĘtervezés során érvényesítendĘ szakmai célok, tervezési alapelvek
A körzetben az erdĘk természetességi állapota összességében az országos átlagnál kedvezĘbb.
Az erdĘtervezés során fokozott figyelmet kell fordítani ennek az állapotnak a fenntartására,
illetve további javítására.
A körzet erdei továbbá lehetĘséget biztosítanak a természetkímélĘ erdĘgazdálkodási eljárások
szélesebb körĦ alkalmazására is. Ennek érdekében a körzeti erdĘtervezés során rendeltetéstĘl
függetlenül csökkenteni indokolt a tarvágások és a mesterséges erdĘfelújítások arányát.
A körzetben kiemelten kell figyelni a Balaton törvényben megfogalmazottak érvényre
jutására. Tervezés során egyedi, a közjóléti és tájmegĘrzési szempontokat is figyelembe vevĘ
eljárásokat kell alkalmazni.
Az akác és bálványfa jelentĘs arányú térhódítása miatt ezen fafajok további terjedésének a
megakadályozása, illetve az elĘfordulásuk visszaszorítása kiemelt feladat a körzetben.
A jelentĘs területet elfoglaló, határ-termĘhelyen álló, labilis egészségi állapotú extrazonális
bükkösök természetes felújításának és ezzel szoros összefüggésben véghasználatának
megtervezésénél alapelv, hogy elegyben gazdag állományok jöjjenek létre, s ha a feltételek
ezt lehetĘvé teszik, akkor a fĘfafaj ne bükk, hanem kocsánytalan tölgy legyen.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdĘrészletek, erdĘtagok) kialakításának
erdĘtervezési szempontjai
3.1. A szálaló vagy átalakító üzemmódú erdĘkben lehetĘség szerint az átlagosnál nagyobb,
5-20 hektár területĦ erdĘrészletek kialakítására kell törekedni.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdĘtervezési
szempontok
4.1. Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód megállapítása a szélsĘséges termĘhelyen –
például homokbuckán – álló erdĘk, valamint a megváltozott termĘhelyi viszonyok (csökkenĘ
vízellátás) következtében pusztuló égeresek és hazai nyarasok esetében indokolt.
4.2. Védett természeti területen található ökológiailag állékony, de gazdasági értéket kevésbé
jelentĘ erdĘk esetében a körzeti erdĘtervezés során faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód
megállapítását kell javasolni az erdĘgazdálkodó részére.
4.3. Közjóléti rendeltetésĦ parkerdĘk és gyógyerdĘk esetében, arra alkalmas termĘhelyeken és
állományjellemzĘk esetén javasolt a folyamatos erdĘborítást biztosító, vagy az arra való
átállást szolgáló üzemmódú erdĘgazdálkodásra való áttérés.
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4.4. A 100%-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkben a folyamatos erdĘborítást biztosító, vagy az
arra való átállást szolgáló üzemmódra való áttérés elsĘsorban a Csörnyeberek
ErdĘrezervátumnak jelölt területen, vagy annak majdani védĘzónájában álló erdĘk esetében
javasolt.
5. A közjóléti és védelmi rendeltetésĦ erdĘk erdĘtervezésének szempontjai
5.1. Közjóléti rendeltetésĦ park- és gyógyerdĘk
5.1.1. Az erdĘtervezés során meg kell gyĘzĘdni a fejlesztési tervekben rögzített funkciók és a
valóság viszonyáról, illetve meg kell ismerni a tulajdonos (gazdálkodó) elképzeléseit is.
5.2. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.2.1. Amennyiben a termĘhelyi viszonyok, az idĘs faállomány egészségügyi állapota, illetve
az erdĘszerkezet-átalakítás végrehajtása azt indokolja, vagy szükségessé teszi, a lehetĘ
legkisebb erdĘfelújítási területeket eredményezve tarvágás is tervezhetĘ.
5.2.2. Azokban az átmeneti és kultúrerdĘkben, ahol a természetes felújulási folyamatok a
termĘhelynek megfelelĘ, és az erdészeti tájban Ęshonos fafajokkal megindultak, természetes
mag eredetĦ erdĘfelújítás és erdĘszerkezet-átalakítás tervezése indokolt.
5.2.3. A hozamkiegyenlítés, illetve a véghasználatok tervezése során törekedni kell arra, hogy
a nagyobb, összefüggĘ védett természeti területeken természetes, természetszerĦ vagy
származék erdĘkbĘl, lehetĘleg egyenletes térbeli eloszlásban, mindig legyen idĘs erdĘ.
5.2.4. A természetes, természetszerĦ vagy származék erdĘk véghasználata során a nagy,
egybefüggĘ véghasználati területek a faállomány élĘfakészletének 5%-os mértékéig,
a 8.2. pontban meghatározott szempontok szerint hagyásfákat (például odvas fák
visszahagyása), illetve inkább hagyásfa csoportokat kell visszahagyni a területen. Az utóbbi
esetben kevesebb, de minél nagyobb területĦ hagyásfa-csoport kialakítására kell törekedni.
Ezek elhelyezkedése épüljön a felszíni formák, erdĘszegélyek, vízmosások és gerincek
takarására, az erózióveszélynek kitett területeken a talaj védelmére és a tájkép megtartására.
5.2.5. A homoki határ termĘhelyeken álló erdĘkben az erdĘszerkezet-átalakítást a
talajvédelmi szempontok elsĘdlegessége miatt egyes esetekben indokolt elhagyni.
5.3. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
5.3.1. Az erdĘtervezési körzet területén található, a kedvezĘ természetvédelmi helyzet
fenntartása szempontjából a körzeti erdĘtervezés során kiemelten kezelendĘ, jelölĘ erdei
élĘhelytípusok:
a) kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk (91E0) és a pannon
gyertyános tölgyesek (91G0);
b) közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül a keményfás ligeterdĘ (91F0).
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5.3.2. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedĘ erdĘk esetében a Natura 2000
rendeltetést elsĘdleges rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdĘrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ faj jelentĘs állományának erdĘtervben
rögzített élĘhelyeként szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó erdĘ
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó, természetes, vagy
természetszerĦ erdĘ található.
5.3.3. A jelölĘ erdei élĘhelyek közül a tölgyes és bükkös faállománytípusú erdĘk esetében a
80 évnél idĘsebb faállományok aránya Natura 2000 területenként a jelenlegi mértékhez
viszonyítva nem csökkenhet. Az Alsó Zala-völgy (HUBF20037) kiemelt jelentĘségĦ
természetmegĘrzési területen található tölgyesek esetében ez az arány a jelenlegi mértékhez
viszonyítva legfeljebb 20%-kal csökkenhet.
5.3.4. A felújítóvágás használati mód helyett szálalóvágás tervezését a talaj- és lágyszárú szint
elemeinek, az erdĘklímának és a társulások alkotóelemeinek a megĘrzése, az élĘhely-változás
ütemének mérséklése indokolhatja.
5.3.5. Az erdĘborítás minél folyamatosabb fenntartására különösen a kiemelt közösségi
jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelyek esetében kell törekedni.

6. A közjóléti és védelmi rendeltetésĦ erdĘkben folytatható erdĘgazdálkodás szabályai
6.1. Közjóléti rendeltetésĦ park- és gyógyerdĘk
6.1.1. A Galambok községben a Sagoti erdĘtömbben lévĘ parkerdĘ autós pihenĘ funkcióját az
erdĘtervezés során felül kell vizsgálni.
6.2. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.2.1. A véghasználatok során hagyásfákat, vagy hagyásfa csoportokat a természetvédelmi
szempontokkal összhangban akkor is vissza kell hagyni a területen, ha a közelben
faanyagtermelést nem szolgáló erdĘ is található.
6.2.2. Hagyásfaként az erdészeti tájban Ęshonos fafajú, Natura 2000 hálózat részeként is
kijelölt terület esetén a közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípust is meghatározó
fafajoknak kell dominálniuk, emellett javasolt, az egyedi jellegzetességgel bíró faegyedek
meghagyása is.
6.2.3. Az idegenhonos fafajok, egyes özöngyomok, valamint az erdĘfelújítást akadályozó
egyéb cserje- és lágyszárú növényfajok visszaszorítása érdekében a természetvédelmi
szempontokkal összhangban vegyszeres beavatkozás is végezhetĘ.
6.2.4. Az erdei életközösség xilofág illetve odúlakó fajai életlehetĘségeinek a biztosítása
érdekében a természetes, természetszerĦ és származék erdĘkben már a növedékfokozó
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gyérítési kortól hektáronként legalább 5 m3 álló és fekvĘ holtfa folyamatos jelenlétét kell
biztosítani.
6.2.5. Az erdĘnevelések során az erdĘtársulások kísérĘ elegyfafajai közül elsĘsorban a hárs,
kĘris, szil, berkenye fajok, a madárcseresznye és egyéb vadgyümölcs fafajok visszahagyására
kell kiemelt figyelmet fordítani.
6.2.6. A földvárak területén mindennemĦ erdĘgazdálkodási beavatkozást csak a kulturális
örökségvédelmi szempontokkal összhangban lehet végezni. A munkavégzésre csak a téli
idĘszakban, fagyott talajon kerülhet sor.
6.3. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
6.3.1. A fakitermelések jelölĘ állatfajok védelme érdekében elrendelt idĘbeli korlátozások a
kitermelt faanyag rakodóról való kiszállítására is vonatkoznak.
6.3.2. Az erdei életközösség xilofág illetve odúlakó fajai életlehetĘségeinek a biztosítása
érdekében a természetes, természetszerĦ és származék erdĘkben már a növedékfokozó
gyérítési kortól hektáronként legalább 5 m3 álló és fekvĘ holtfa folyamatosan jelenlétét kell
biztosítani. A véghasználatot követĘen a holtfa jelenlétét a hagyásfa csoportokban kell
biztosítani.

6.4. Az erdĘ rendeltetésétĘl független, természetvédelmi célú erdĘgazdálkodási szabályok
6.4.1. A fokozottan védett madárfajok, valamint a védett ragadozó madár fajok szaporodási és
utódnevelési idĘszakai, valamint az egyes madárfajok jelentĘs állományának erdőtervben
rögzített élĘhelyéül szolgáló erdĘben folytatott erdĘgazdálkodás egyedi szempontjai:
a) Fekete gólya (Ciconia nigra), barna kánya (Milvus migrans):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 1. – augusztus 31.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 400 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
b) Barna kánya (Milvus migrans):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 15. – július 31.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 300 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
c) Darázsölyv (Pernis apivorus):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: április 15. – augusztus 31.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 200 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
d) Réti sas (Haliaeetus albicilla):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: január 1. – július 15.

17823

17824

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 105. szám

A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 400 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
7. A fakitermelések és erdĘfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelĘvágások tervezése során alkalmazandó elĘhasználati erélyek
7.1.1 A gazdasági rendeltetésĦ, vágásos üzemmódú erdĘk nevelĘvágásainak tervezése során
alkalmazandó elĘhasználati erélyek:
ElĘhasználati mód
Törzskiválasztó gyérítés
Növedékfokozó gyérítés

m3/ha*
min.
max.
15
40
30
80

* A nem megfelelĘ egészségi állapotú, vagy faállomány-szerkezetĦ erdĘk esetében a táblázat értékeitĘl indokolt
mértékben el lehet térni.

7.2. Az erdĘnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Az erdĘnevelések erélyének tervezésénél figyelemmel kell lenni a második koronaszint
meglétére. Egyszintes erdĘknél kisebb, míg többszintĦ erdĘknél a felsĘ szintben nagyobb
erélyĦ beavatkozást indokolt tervezni.
7.2.2. A kétszintes állományok gyérítésénél az alsó szintre csak kivételes indokkal tervezhetĘ
fakitermelés.
7.2.3. Ha az erdĘ faállományának tĘszáma 20%-nál nagyobb mértékkel meghaladja a
véghasználatra elérni kívánt értéket, akkor húsz évnél kisebb vágásérettségi mutató esetén is
indokolt a növedékfokozó gyérítés tervezése.
7.2.4. Kiemelt feladat az intenzíven terjedĘ fajok terjedésének megállítása, valamint a
folyamat visszafordítása. Az ehhez szükséges nevelĘvágásokat minden esetben meg kell
tervezni.
7.2.5. A vágásérettségi kort még nem elérĘ erdĘ részterületén elĘforduló vágásérett akác
és/vagy bálványfa csoportot kitermelését 0,5 ha-t meghaladó egybefüggĘ terület esetén
véghasználat, egyéb esetben nevelĘvágás keretében kell megtervezni.
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7.3. A véghasználatok tervezése során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok

Faállománytípus
neve
Bükkösök
Kocsánytalan
tölgyesek
Elegyes
kocsánytalan
tölgyesek
Kocsányos tölgyesek
Elegyes kocsányos
tölgyesek
Cseresek
Akácosok
Gyertyánosok
Mézgás égeresek
Erdeifenyvesek

Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
TermészetEgyéb védelmi
védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan
90-120
100-150
100-150
100-150
100-130

110-150

110-150

110-150

110-140

120-150

120-150

120-150

100-120

110-150

110-150

110-150

100-140

110-150

110-150

110-150

70-100
30-45
70-90
50-70
70-100

90-110
35-50
80-100
60-80
90-110

90-110
30-45
80-100
60-80
90-110

90-110
30-45
70-90
60-70
80-100

7.3.1. A vágásérettségi szakaszok alsó határai elsĘsorban a BelsĘ-Somogyi-homokvidéken
elĘforduló, illetve a száradó, legyengült faállományú erdĘkre tekintettel került megállapításra,
egyéb esetben a vágásérettségi szakasz a megadott intervallum közepétĘl értendĘ.
7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
Véghasználat módja
tarvágással érintett
fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe
Összesen

hektár
1700
1700

7.5. A véghasználatok és erdĘfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérĘ rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhetĘ, illetve engedélyezhetĘ:
a) természetszerĦ valamint származék erdĘben, amennyiben az kedvezĘtlen termĘhelyi
adottságok (például homok talajok), a felújítás várható erdĘvédelmi problémái (például
pajorfertĘzöttség), vagy az idĘs faállomány jelentĘs egészségügyi állapotromlása miatt
az idĘs erdĘnek megfelelĘ fĘfafajjal, természetes úton, magról nem újítható fel (különös
tekintettel az elegyes vagy elegyetlen égeres, hazai nyáras hazai fĦzes, illetve Ęshonos
keménylombos faállománytípusú erdĘkre),
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b) a termĘhelynek nem megfelelĘ faállománytípusú származék erdĘben, amennyiben
abban a véghasználathoz kapcsolódóan erdĘszerkezet-átalakításra kerül sor (különös
tekintettel az elegyes vagy elegyetlen gyertyános, juharos, kĘrises illetve hársas
faállománytípusú erdĘkre), valamint
c) átmeneti erdĘ, kultúrerdĘ és faültetvény természetességi állapotú erdĘben.
7.5.2. Gyenge, homoki termĘhelyeken, erózió-veszélynek kitett meredek oldalakban az
akácosok sarjaztatása Natura 2000 területeken is indokolt lehet.
7.5.3. Tölgyesek fokozatos felújítóvágásának teljes folyamatát célszerĦ egy erdĘtervi
idĘszakra megtervezni. Ennek érdekében, ha az idĘs faállomány a tervezési ciklus során nem
éri el a vágásérettségi korát, akkor abban fokozatos felújítóvágás bontóvágást sem javasolt
tervezni, ellenkezĘ esetben viszont javasolt a fokozatos felújítóvágás végvágására is
lehetĘséget biztosítani.
8. A fakitermelések és erdĘfelújítások végrehajtására vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
8.1. Tölgyes és bükkös fĘfafajú erdĘkben véghasználat április 1. és október 15. közötti
idĘszakban nem végezhetĘ.
8.2. A tervezett hagyásfa csoportok kialakítását már a nevelĘvágások során meg kell kezdeni,
és azokban a faegyedek hosszú távú állékonyságát elĘsegítĘ erdĘnevelési beavatkozásokat
kell végezni.
8.3. Az erdĘnevelési munkák során törekedni kell az erdĘtársulásokat kísérĘ, értékes
elegyfafajok (például hársak, kĘrisek, szilek, berkenyék, madárcseresznye) megĘrzésére.
9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bĘvítésére vonatkozó
erdĘgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. A megfelelĘ színvonalú erdĘgazdálkodás érdekében az erdészeti feltáróhálózat
fejlesztése, illetve korszerĦsítése javasolt.
10. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
10.1. A terepi faanyagmozgatás és készletezés során törekedni kell a védett természeti értékek
megĘrzésére, valamint a források, az erdei vízfolyások és a vízbázisok védelmére.
11. A vegetációs idĘszakra vonatkozó erdĘgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
11.1. A vegetációs idĘszak a körzetben április 1-tĘl augusztus 31-ig tart.
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13. melléklet a 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelethez

1. A körzet neve
Zamárdi erdĘtervezési körzet
2. A körzeti erdĘtervezés során érvényesítendĘ szakmai célok, tervezési alapelvek
A körzetben az erdĘtervezés célja a több rendeltetést is betöltĘ erdĘállományok elsĘdleges és
további rendeltetései által megkívánt feltételek biztosítása, így a Natura 2000 területeken a
jelölĘ fajok és élĘhelyek kedvezĘ természetvédelmi helyzetének fenntartását és megĘrzését
elĘsegítĘ gazdálkodás feltételeinek biztosítása, a Balaton közeli települések környezetében a
közjóléti funkció érvényesülésének elĘsegítése a fatermelési rendeltetéssel összhangban.
A helyi védelem alatt álló természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk esetén a természetközeli
erdĘgazdálkodást biztosító tervelĘírásokkal arra kell törekedni, hogy a természeti értékek
fenntartásával és bĘvítésével együtt járjon a gazdaságos erdĘgazdálkodás is.

3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdĘrészletek, erdĘtagok) kialakításának
erdĘtervezési szempontjai
3.1. A véghasználatra tervezhetĘ, gazdasági rendeltetésĦ erdĘben a körzeti erdĘtervezés során
hozzávetĘlegesen 5 hektár területĦ erdĘrészletek kialakítására kell törekedni. Védett
természeti területeken a tarvágásra tervezhetĘ erdĘrészletek esetén hozzávetĘlegesen 3 hektár,
egyéb esetben hozzávetĘlegesen 5 hektár területĦ erdĘrészletek kialakítása a cél.
3.2. Az átalakító üzemmódú erdĘkben lehetĘség szerint 5-15 hektár területĦ erdĘrészletek
kialakítására kell törekedni.
3.3. Az elĘhasználati korú erdĘrészleteknél – ha ezt a természetes terepvonalak lehetĘvé
teszik – törekedni kell az 5-10 hektáros részletnagyság elérésére.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdĘtervezési
szempontok
4.1. A 100%-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkben a folyamatos erdĘborítást biztosító, vagy az
arra való átállást szolgáló üzemmódra való áttérés elsĘsorban a fiatal, illetve középkorú,
lehetĘség szerint vegyes faállomány szerkezetĦ, védett természeti területen, valamint a Natura
2000 területen álló erdĘk esetében javasolt.
4.2. Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódot különösen a források és vízfolyások
védĘzónáját képezĘ erdĘk esetében, a lápokon és a lápok védĘzónájában található, legalább
30%-os átlagos záródású, felnyíló erdĘként kezelhetĘ erdĘk esetében, valamint az egyéb
védelmi vagy közjóléti rendeltetésĦ, elegyes, keménylombos, és hosszú távon állékony erdĘk
esetében indokolt megállapítani.
4.3. Szálaló vagy átalakító üzemmódot különösen az emberi beavatkozásra fokozottan
érzékeny, védett természeti területen, vagy Natura 2000 területeken fekvĘ erdĘk esetében
indokolt megállapítani.
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4.4. A szálaló vagy átalakító üzemmód alkalmazásának alapvetĘ feltétele az erdĘ természetes
felújulását nem akadályozó vadlétszám biztosítása a területen.
5. A védelmi rendeltetésĦ erdĘk erdĘtervezésének szempontjai
5.1. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.1.1. Amennyiben a termĘhelyi viszonyok, az idĘs faállomány egészségügyi állapota, illetve
az erdĘszerkezet-átalakítás végrehajtása azt indokolja, vagy szükségessé teszi, a lehetĘ
legkisebb erdĘfelújítási területeket eredményezve tarvágás is tervezhetĘ.
5.1.2. Azokban az átmeneti és kultúrerdĘkben, ahol a természetes felújulási folyamatok a
termĘhelynek megfelelĘ, és az erdészeti tájban Ęshonos fafajokkal megindultak, természetes
mag eredetĦ erdĘfelújítás és erdĘszerkezet-átalakítás tervezése indokolt.
5.1.3. A vágásos üzemmódú erdĘkben már az utolsó nevelĘvágások során ki kell alakítani a
leendĘ hagyásfa csoportokat, amelyekben csak minimális fakitermelés tervezhetĘ.
5.2. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
5.2.1. Az erdĘtervezési körzet területén található, a kedvezĘ természetvédelmi helyzet
fenntartása szempontjából a körzeti erdĘtervezés során kiemelten kezelendĘ, jelölĘ erdei
élĘhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül az enyves éger
(Alnus glutinosa) és magas kĘris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdĘk (91E0), a
pannon gyertyános tölgyesek (91G0), a pannon molyhos tölgyesek Quercus
pubescensszel (91H0) és a pannon cseres-tölgyesek (91M0);
b) a közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusok közül a keményfás ligeterdĘk
(91F0), az illír bükkösök (Aremonio-Fagion) (91K0) és az illír gyertyános-tölgyesek
(Erythronion-Carpinion) (91L0).
5.2.2. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedĘ erdĘk esetében a Natura 2000
rendeltetést elsĘdleges rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdĘrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ faj jelentĘs állományának erdĘtervben
rögzített élĘhelyeként szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó erdĘ
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelytípusba tartozó, természetes, vagy
természetszerĦ erdĘ található.
5.2.3. Az erdĘborítás minél folyamatosabb fenntartására különösen a kiemelt közösségi
jelentĘségĦ, jelölĘ erdei élĘhelyek esetében kell törekedni.
5.2.4. Az erdĘnevelések tervezése során az intenzíven terjedĘ, vagy erdészeti tájidegen
fafajok és cserjék közül különösen a lucfenyĘ, a bálványfa, az ezüstjuhar, a zöld juhar, a kései
meggy, a fekete dió és a nemes nyár fafajok, valamint az Ęshonos fafajokból álló erdĘk
esetében az akác visszaszorítását kell lehetĘvé tenni.
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5.3. Egyéb védelmi rendeltetésĦ erdĘk
5.3.1. A gyenge termĘhelyen álló, talajvédelmi rendeltetésĦ erdĘkben
a) az erdĘneveléseket mérsékelt eréllyel kell tervezni;
b) a véghasználatok tervezése során a természetes felújításra alkalmas állományokban
elsĘsorban elnyújtott fokozatos felújítóvágást vagy szálalóvágást kell alkalmazni;
c) az akácosok erdĘszerkezet-átalakítása során az egy ütemben történĘ teljes fafajcserét
kerülni kell, helyette elsĘ menetben elegyes célállománytípusú erdĘfelújítást kell elĘírni;
d) meredek területek talajvédelme érdekében minden fahasználati módban a több ütemĦ
tervezés javasolt;
e) a vízmosásos, nehezen járható és mĦvelhetĘ terepen álló akác fĘfafajú erdĘk felújítása
sarjaztatással is tervezhetĘ.
5.3.2. A mezĘvédĘ rendeltetésĦ erdĘkben az erdĘnevelések tervezésekor az elegyességet és az
erdĘszerkezet megĘrzését kell elsĘdlegesen figyelembe venni.
5.3.3. A településvédelmi rendeltetésĦ erdĘkben az elegyes állományok létrehozása, a
véghasználatok térben és idĘben több ütemben történĘ végrehajtása, a funkcióhoz illĘ
fafajválasztás (elegyes erdĘk létrehozása, esetleg nem intenzíven terjedĘ, tájidegen
elegyfafajok alkalmazásával), a vágásérettségi szakaszon belüli magasabb vágásérettségi kor
meghatározása a fĘ tervezési szempontok.
5.3.4. MĦtárgyvédelmi rendeltetésĦ erdĘkben az állományszerkezet megĘrzése, a közlekedés
biztonságának, és a védelmi szerepnek a folyamatos fenntartása az elsĘdleges erdĘtervezési
szempontok. Ennek érdekében mérsékelt erélyĦ nevelĘvágások, részterületes véghasználatok,
valamint szükség esetén egészségügyi termelések tervezése indokolt.
5.3.5. A honvédelmi rendeltetésĦ erdĘkben a természetes felújításra alkalmas erdĘk
véghasználata elsĘsorban elnyújtott fokozatos felújítóvágással vagy szálalóvágással történhet.
Tarvágás csak indokolt esetben tervezhetĘ.
6. A közjóléti és védelmi rendeltetésĦ erdĘkben folytatható erdĘgazdálkodás szabályai
6.1. Közjóléti rendeltetésĦ park- és gyógyerdĘk
6.1.1. Kerülni kell a közjóléti nyomvonalak közelítésre, készletezésre történĘ használatát.
6.1.2. Kímélni kell az erdĘgazdálkodó hozzájárulásával kijelölt turistaútvonalak jelzéseit
hordozó fákat.
6.1.3. A kijelölt vagy rendszeresen használt turistaútvonalakon történĘ közlekedés
akadályoztatása esetén (például kerítés építése, fakitermelés) gondoskodni kell figyelmeztetĘ
táblák kihelyezésérĘl és a megfelelĘ tájékoztatásról.
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6.2. Természetvédelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.2.1. A nagyobb, egybefüggĘ véghasználati területek létrejöttének megakadályozása
érdekében hagyásfák helyett hagyásfa csoportok visszahagyására kell törekedni.
6.2.2. Az erdĘnevelések során az erdĘtársulások kísérĘ Ęshonos elegyfafajok közül különösen
a hársak, kĘrisek, szilek, berkenyék és a madárcseresznye kíméletére kell fokozottan
figyelemmel lenni.
6.3. Natura 2000 rendeltetésĦ erdĘk
6.3.1. Hagyásfák, illetve hagyásfa-csoportok, a fakitermelések során odvas fák, lábon száradó
és földön fekvĘ holtfa visszahagyása különösen a közösségi jelentĘségĦ nagy hĘscincér
(Cerambyx cerdo) és a szarvasbogár (Lucanus cervus) védelme érdekében szükséges.
6.3.2. KultúrerdĘ, vagy faültetvény természetességi állapotú erdĘ véghasználata során az
Ęshonos fafajok minden állékony egyedét kímélni kell.
6.3.3. A fakitermelések alkalmával a döntés során felrepedt fák csonkjait – amennyiben az
nem eredményez balesetveszélyt – holtfaként vissza kell hagyni a területen.
6.3.4. A jelölĘ erdei élĘhelytípusokba sorolható erdĘkben a nevelĘvágásokat javasolt
egyenlĘtlen erélyekkel végrehajtani.
6.4. Egyéb védelmi rendeltetésĦ erdĘk
6.4.1. Talajvédelmi rendeltetésĦ erdĘben a véghasználatokat az erdĘfelújítások sikerességéhez
is kötötten, több ütemben javasolt végrehajtani.
6.5. Az erdĘ rendeltetésétĘl független, természetvédelmi célú erdĘgazdálkodási szabályok
6.5.1. A fokozottan védett madárfajok szaporodási és utódnevelési idĘszakai, valamint az
egyes madárfajok jelentĘs állományának erdőtervben rögzített élĘhelyéül szolgáló erdĘben
folytatott erdĘgazdálkodás egyedi szempontjai:
a) Fekete gólya (Ciconia nigra):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 1. – augusztus 31.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 400 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
b) Barna kánya (Milvus migrans):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 15. – július 31.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 300 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
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c) Békászó sas (Aquila pomarina):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 15. – augusztus 31.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 400 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
d) Darázsölyv (Pernis apivorus):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: április 15. – augusztus 31.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 200 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
e) Kék vércse (Falco vespertinus):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: február 1. – augusztus 31.
f) Kígyászölyv (Circaëtus gallicus):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: március 15. - augusztus 31.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 200 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
g) Réti sas (Haliaeetus leucocephalus):
Szaporodási és utódnevelési idĘszak: január 1. – július 15.
A fészek szélétĘl számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhetĘ.
A szaporodási és utódnevelési idĘszakban a lakott fészektĘl számított 400 méteren belül
erdĘgazdálkodási tevékenység nem végezhetĘ.
6.5.2. Egyéb fokozottan védett madárfaj lakott fészkének 100 méteres környezetében
erdĘgazdálkodási tevékenység csak indokolt esetben, a természetvédelmi szempontokkal
összhangban végezhetĘ.
7. A fakitermelések és erdĘfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelĘvágások tervezése során alkalmazandó elĘhasználati erélyek
7.1.1 A gazdasági rendeltetésĦ, vágásos üzemmódú, valamint természetes, természetszerĦ,
származék vagy átmeneti erdĘk nevelĘvágásainak tervezése során alkalmazandó elĘhasználati
erélyek:
ElĘhasználati mód
Törzskiválasztó gyérítés
Növedékfokozó gyérítés

m3/ha
min.
max.
15
50
25
70

* A nem megfelelĘ egészségi állapotú, vagy faállomány-szerkezetĦ erdĘk esetében a táblázat értékeitĘl indokolt
mértékben el lehet térni.
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7.2. Az erdĘnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. A minĘségi fatermelésre alkalmas fiatalosokban kétszeri tisztítás, illetve törzskiválasztó
gyérítés is tervezhetĘ.
7.2.2. Növedékfokozó gyérítés a hosszú vágásfordulójú fafajokból (például tölgy, cser, bükk,
gyertyán) álló erdĘ esetén a véghasználat elĘtt 15-20, a rövid vágásfordulójú fafajokból álló
erdĘ esetén pedig 10 éven belül nem tervezhetĘ.
7.2.3. Növedékfokozó gyérítési korú faállományok esetében csak egy gyérítés tervezhetĘ.
7.2.4. Növedékfokozó gyérítés és egészségügyi fakitermelés egy erdĘrészletben egy
erdĘtervezési cikluson belül nem tervezhetĘ.
7.2.5. Lomb elegyes akácosokban és lomb elegyes fenyvesekben a nevelĘvágásokat a
meglévĘ Ęshonos lombos elegyfajokat kíméletét biztosító erélyekkel kell tervezni.
7.2.6. Az erdĘnevelések tervezése során az intenzíven terjedĘ elegyfafajok (különösen
bálványfa) visszaszorítására fokozott figyelemmel kell lenni. A már magtermĘre fordult
bálványfák és bálványfa foltok visszaszorítását idĘsebb erdĘk esetében többszöri visszatérést
biztosító egyéb termelésként indokolt megtervezni.
7.2.7. Az erdĘnevelési tevékenységek minden esetben tervezhetĘk részterületre is.
7.2.8. Az állami erdĘkben készletgondozó használat nem tervezhetĘ.

7.3. A véghasználatok tervezése során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok

Faállománytípus
neve
Bükkösök, kocsánytalan tölgyesbükkösök, gyertyános-kocsánytalan
tölgyes-bükkösök, gyertyánosbükkösök, egyéb lomb elegyesbükkösök
Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek
Cseres- gyertyános-kocsánytalan
tölgyesek, egyéb lomb elegyesgyertyános-kocsánytalan tölgyesek
Gyertyános-kocsányos tölgyesek
Cseres- gyertyános-kocsányos
tölgyesek, egyéb lomb elegyesgyertyános-kocsányos tölgyesek

Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági Közjóléti TermészetEgyéb
védelmi
védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan
90-110

100-150

110-150

110-150

90-110

100-150

110-150

100-150

85-105

90-140

110-150

105-150

90-110

100-150

110-150

100-150

85-100

90-140

110-150

100-150
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Faállománytípus
neve
Kocsánytalan tölgyesek, csereskocsánytalan tölgyesek, molyhos
tölgyes-kocsánytalan tölgyesek
Hársas-kocsánytalan tölgyesek,
erdeifenyĘ elegyes- csereskocsánytalan tölgyesek, erdeifenyĘ
elegyes-kocsánytalan tölgyesek,
egyéb lomb elegyes-kocsánytalan
tölgyesek
Kocsányos tölgyesek, csereskocsányos tölgyesek, kĘriseskocsányos tölgyesek
Mézgás égeres-kocsányos
tölgyesek, egyéb lomb elegyeskocsányos tölgyesek, fenyĘ
elegyes-kocsányos tölgyesek
Cseresek, kocsánytalan tölgyescseresek, kocsányos tölgyescseresek, molyhos tölgyes-cseresek
Egyéb lomb elegyes-cseresek,
erdeifenyĘ elegyes-cseresek,
feketefenyĘ elegyes-cseresek
Virágos kĘrises-molyhos tölgyesek,
cseres-molyhos tölgyesek, egyéb
lomb elegyes-molyhos tölgyesek
Akácosok, nemes nyáras-akácosok,
egyéb lomb elegyes-akácosok,
fenyĘ elegyes-akácosok
Gyertyánosok, egyéb lomb elegyesgyertyánosok
Juharosok, egyéb lomb elegyesjuharosok, kĘrisesek, tölgyeskĘrisesek, egyéb lomb elegyeskĘrisesek
Vöröstölgyesek
Fekete diósok
Egyéb kemény lombosok
Egyéb lágy lombosok
Nemes nyárasok, hazai nyárasnemes nyárasok, akácos-nemes
nyárasok, egyéb lomb elegyesnemes nyárasok, nemes nyárashazai nyárasok

Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági Közjóléti TermészetEgyéb
védelmi
védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan
80-100

90-140

100-150

90-150

70-90

90-130

90-130

90-130

80-100

90-120

100-130

100-120

70-90

90-120

90-120

90-110

70-90

100-150

100-150

90-130

70-85

85-110

90-120

80-110

80-100

100-150

100-150

100-150

30-40

40-50

40-50

40-50

70-90

90-150

90-150

90-120

70-95

100-150

100-150

85-120

70-80
70-80
60-80
30-50

80-100
80-100
80-100
50-70

70-80
70-80
80-100
50-70

80-90
80-90
70-100
50-70

20-40

30-50

20-40

30-50
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Faállománytípus
neve
Hazai nyárasok, akácos-hazai
nyárasok, egyéb lomb elegyes-hazai
nyárasok
Füzesek, egyéb lomb elegyesfüzesek
Mézgás égeresek, egyéb lomb
elegyes-mézgás égeresek
Hársasok, egyéb lomb elegyeshársasok
Erdeifenyvesek, egyéb lomb
elegyes-erdeifenyvesek, fenyĘ
elegyes-erdeifenyvesek
Tölgyes-erdeifenyvesek, csereserdeifenyvesek
Akácos-erdeifenyvesek
Feketefenyvesek, cseresfeketefenyvesek, tölgyesfeketefenyvesek, egyéb lomb
elegyes-feketefenyvesek, fenyĘ
elegyes-feketefenyvesek
Lucfenyvesek
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Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági Közjóléti TermészetEgyéb
védelmi
védelmi
elsĘdleges rendeltetésĦ erdĘkre vonatkozóan
30-55

30-55

30-55

40-60

30-45

40-60

40-60

40-55

50-65

60-70

60-80

55-65

60-85

80-120

80-120

70-100

50-70

70-90

50-70

60-80

60-80

70-90

60-80

70-90

50-60

55-75

50-60

55-75

50-70

80-100

50-70

60-80

35-45

40-60

35-45

35-50

7.3.1. A megállapított vágásérettségi szakaszok a sarj- és a mageredetĦ faállományokra
egyaránt vonatkoznak annyi megkötéssel, hogy a vágásérettségi kor sarjeredetĦ
állományokban a vágásérettségi szakasz alsó határához, a mageredetĦ állományokban pedig
annak felsĘ határértékéhez közelítsen.
7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
Véghasználat módja
Tarvágással érintett
fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe
Összesen

hektár
3000
3000

7.5. A véghasználatok és erdĘfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. A Natura 2000 területek, valamint a Balaton kiemelt üdülĘkörzethez tartozó települések
közigazgatási területén kijelölt ökológiai magterületre esĘ, illetve ökológiai folyosóhoz
tartozó erdĘrészletek erdĘfelújítási elĘírása keretében a termĘhelynek megfelelĘ, és az
erdészeti tájban Ęshonos fafajokból álló célállománytípust egyik lehetĘségként minden
esetben meg kell tervezni.
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7.5.2. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérĘ rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhetĘ, illetve engedélyezhetĘ:
a) erdĘszerkezet-átalakítással fafajcserére tervezett, nem megfelelĘ termĘhelyen álló
cseres, hársas, kocsányos tölgyes állományokban,
b) a természetes mag eredetĦ erdĘfelújításra termĘhelyi okokból kifolyólag alkalmatlan
mézgás égeres, hazai nyáras és füzes faállománytípusú erdĘben,
c) az átmeneti erdĘ, kultúrerdĘ és faültetvény természetességi állapotú erdĘben.
7.5.3. Az erdei- és feketefenyves faállományok erdĘszerkezet-átalakítása több vágásérettségi
ciklusra elnyújtottan is tervezhetĘ, azokban az erdĘrészletekben, amelyekben megjelent a
gyertyán, a cser, a hárs, vagy az erdészeti tájban Ęshonos egyéb kemény lombos fafaj.
8. A fakitermelések és erdĘfelújítások végrehajtására vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
8.1. A védelmi és közjóléti rendeltetésĦ, vágásos üzemmódú, nem a termĘhelyén álló,
elegyetlen, átmeneti erdĘ, kultúrerdĘ, vagy faültetvény természetességi állapotú erdĘben,
melyben az Ęshonos fafajok elegyaránya nem éri el az 5%-ot, hagyásfaként az Ęshonos
fafajok minden egyedét – függetlenül azok méretétĘl és elhelyezkedésétĘl – meg kell hagyni.
8.2. A hagyásfákat és hagyásfa csoportokat a véghasználatok megkezdése elĘtt ki kell jelölni.
8.3. A hagyásfa csoportok térbeli kialakításakor figyelembe kell venni a véghasználattal
érintett erdĘrészlettel határos, faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódú erdĘket, amelyek a
hagyásfa csoportoktól elvárt funkciókat is szolgálják.
8.4. Több, szomszédosan elhelyezkedĘ, véghasználatra tervezett erdĘrészlet esetén a hagyásfa
csoportokat nem erdĘrészletenként, hanem a véghasználattal érintett teljes erdĘtömb
figyelembe vételével kell kijelölni.
8.5. A 3,0 hektárnál kisebb véghasználat esetén 4-6 darab hagyásfát javasolt kijelölni
hektáronként.
8.6. A fekvĘ, de különösen az álló holtfa visszahagyása a turisták által látogatottabb
területektĘl távolabb történjen, ahol ez balesetveszélyt nem okoz.
8.7. Az erdĘnevelési munkák során a berkenyék, madárcseresznye, vadalma, vadkörte, szilek,
esetenként a hazai nyarak faegyedeit kímélni kell.
8.8. Intenzíven terjedĘ fafajok visszaszorítása és káresetek elhárítása érdekében tervezett
egyéb termelést többszöri visszatéréssel is el lehet végezni.

17835

17836

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 105. szám

9. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdĘgazdálkodási
szabályok
9.1. Terepi faanyagmozgatás lehetĘleg száraz, fagyott, illetve hóval borított talajon történjen.
9.2. Vizes élĘhelyeken keresztül közelítés és szállítás nem végezhetĘ.
9.3. Erdei rakodó az erdĘtervben is rögzítetten védett növények élĘhelyéül szolgáló
tisztásokon, gyepeken, továbbá vizes élĘhelyeken és ezek közvetlen környezetében nem
létesíthetĘ.
10. A vegetációs idĘszakra vonatkozó erdĘgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
10.1. A vegetációs idĘszak a körzetben március 1-tĘl augusztus 31-ig tart.
10.2. A felsorolt védett növények jelentĘs állományának erdőtervben rögzített élĘhelyein a
vegetációs idĘszak eleje vagy vége az alábbiak szerint eltér:
Hóvirág (Galanthus nivalis)
Csillagvirág (Scilla bifolia)
Tavaszi tĘzike (Leucojum vernum)
Májvirág (Anemone hepatica)
Tavaszi kankalin (Primula veris)
Farkasboroszlán (Daphne mezereum)
Erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens)

január 15-tĘl kezdĘdik
január 15-tĘl kezdĘdik
február 1-tĘl kezdĘdik
február 1-tĘl kezdĘdik
február 1-tĘl kezdĘdik
február 1-tĘl kezdĘdik
október 15-ig tart

11. A 100%-os állami tulajdonban lévĘ erdĘkre vonatkozó erdĘtervezési szempontok
11.1. A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévĘ erdĘkben a körzeti erdĘtervezés
során figyelemmel kell lenni a honvédelemrĘl és a Magyar HonvédségrĘl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetĘ intézkedésekrĘl szóló 2011. évi CXIII. törvény, valamint
annak végrehajtási rendeletében rögzített, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi
védelmi feladatainak ellátására.
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Határozatok Tára

A Kormány 1275/2012. (VIII. 6.) Korm. határozata
a Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítésérõl,
továbbá a támogatás összegének növelésérõl („a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése”)
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerinti, a KÖZOP-5.5.0 „Városi és elõvárosi közösségi közlekedés fejlesztése kiemelt
projektek” címû konstrukció keretében „a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” megnevezésû projektnek
a Közlekedési Operatív Program 2011–13-as Akciótervében kiemelt projektként történõ nevesítését,
2. elfogadja az 1. pontban megjelölt projekt támogatásának 3 340 985 000 Ft-tal, összesen 6 406 585 000 Ft-ra történõ
növelését, és hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító
Hatósága a támogatási szerzõdés e határozatnak megfelelõ módosítása iránti intézkedéseket megtegye.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Dr. Semjén Zsolt s. k.
miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 1275/2012. (VIII. 6.) Korm. határozathoz

Konstrukció kódja

Projekt megnevezése

KÖZOP-5.5.0-09-11 Budai Vár és
környéke
közlekedés
fejlesztése

Támogatást igénylõ neve

Budapest I. kerület
Budavári
Önkormányzat

Kiemelt projekt
támogatási összege
(Bruttó Ft)

Projekt rövid bemutatása

6 406 585 000 A projekt keretében a Budai Vár és
környéke komplex közlekedés
fejlesztésének 1. ütemeként
a Várbazárhoz kapcsolódó
közlekedésfejlesztési elemek, a hozzá
kapcsolódó gyalogos közlekedés
fejlesztése, a behajtási rendszer
korszerûsítése, valamint a további
ütemekben megvalósuló projektelemek
elõkészítési munkái valósulnak meg.
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A Kormány 1276/2012. (VIII. 6.) Korm. határozata
a Nyugat-Dunántúli Régióban közoktatás-fejlesztést célzó kiemelt tervezési felhívásról
A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erõforrások miniszterét, hogy az NYDOP-5.3.1
azonosító jelû, „Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” címû konstrukció keretében
a Szombathelyi Egyházmegye 1300 millió Ft támogatási igényû, Szombathely belvárosában megvalósítani tervezett,
általános iskolai és óvodai telephely fejlesztését célzó projektjének megvalósítása érdekében kiemelt projekt tervezési
felhívás közzétételérõl gondoskodjanak.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2012. augusztus 15.
Dr. Semjén Zsolt s. k.
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1277/2012. (VIII. 6.) Korm. határozata
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap K+F pályázatainak forrásátcsoportosításáról
A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül intézkedjen
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap K+F pályázatai tekintetében a „Piacorientált K+F tevékenység támogatása
a Közép-magyarországi régióban” konstrukció keretösszegének 21,15 Mrd Ft-ra történõ megemelésérõl, a „K+F+I
ernyõprojektek támogatása”, a „Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása”, valamint
a „Versenyképességi/kiválósági szerzõdések” megnevezésû konstrukciók terhére.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. augusztus 31.
Dr. Semjén Zsolt s. k.
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1278/2012. (VIII. 6.) Korm. határozata
az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban
tanuló diákok esélyegyenlõségének növelése érdekében” címû kiemelt projektjavaslat elõzetes
nevesítésérõl
A Kormány
1. egyetért az 1. melléklet szerint az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés
a közoktatásban tanuló diákok esélyegyenlõségének növelése érdekében” címû projektjavaslatnak a Társadalmi
Megújulás Operatív Program (a továbbiakban: TÁMOP) 2011–2013. évi akciótervében 3.3.12 azonosító számmal
történõ kiemelt projektként történõ elõzetes nevesítésével,
2. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a pályázati útmutató elõkészítéséhez szükséges szakmai tartalmat
küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére,
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
a TÁMOP 2011–13. évi akcióterv 3. prioritása módosításának a Kormány általi elfogadását követõ
30 napon belül

MAGYAR KÖZLÖNY
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3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erõforrások miniszterével együttmûködve gondoskodjon
arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a vonatkozó felhívást és útmutatót elõkészítse és kibocsássa,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében rögzítettek szerint
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a TÁMOP 2011–13. évi akcióterv 3. prioritásának módosítását az 1. pont
szerinti konstrukció kiegészítésével készítse elõ és megtárgyalásra terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság
elé.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. augusztus 31.
Dr. Semjén Zsolt s. k.
miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 1278/2012. (VIII. 6.) Korm. határozathoz

Konstrukció kódja

Projekt megnevezése

TÁMOP 3.3.12 Ifjúság.hu a sikeres
nemzedékért - Átfogó ifjúsági
szolgáltatásfejlesztés
a közoktatásban tanuló diákok
esélyegyenlõségének
növelése érdekében

Támogatást
igénylõ neve

–

Kiemelt projekt
kerete
(KONV+KMR Mrd
Ft)

3

Projekt rövid bemutatása

A konstrukció célja – a kormányzati
ifjúságpolitikai stratégiai célokkal összhangban
– az ifjúsági korosztály igényeinek megfelelõ,
egységes és átfogó szolgáltatási rendszer
kialakítása, amely az iskolarendszerû képzésben
résztvevõ diákok iskolai sikerességét, életpálya
tervezésük folyamatát széleskörû programok
révén segíti elõ. Két kiemelt eszköze:
– a diákokkal való személyes és közvetlen
kapcsolattartást lehetõvé tevõ, az oktatási
intézményekkel szorosan együttmûködõ,
területi alapon szervezõdõ tanácsadói irodák,
helyi kontaktpontok hálózata, mely információés szolgáltatásnyújtással, ismeretek átadásával,
közvetítésével, képzések, kulturális és
szabadidõs programok szervezésével, egyéni
életpálya tanácsadással, rendszeres
tehetséggondozó programokkal támogatják az
intézményekben folyó szakmai nevelõ munkát,
– egy korszerû, széles körû szolgáltatásokat
nyújtó központi internetes információs ifjúsági
portál, amely tematizált, jól szerkesztett
információt, válaszokat nyújt ennek
a korosztálynak, elõsegíti az értékközvetítést.
A hátrányos helyzetû, tehetséges tanulók
kiemelt célcsoportként jelennek meg
a fejlesztések során.
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A Kormány 1279/2012. (VIII. 6.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program keretében egymilliárd forintot meghaladó támogatásra
javasolt projektjavaslat jóváhagyásáról („Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Program”)
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. mellékletben foglalt – Komárom-Esztergom, Pest és Fejér megye területén megvalósuló – egymilliárd
forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot, továbbá
2. a 2. mellékletben foglalt feltételekkel, illetve feltételek teljesülése esetén hozzájárul ahhoz, hogy a Környezetvédelmi
Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést megkösse.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Dr. Semjén Zsolt s. k.
miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 1279/2012. (VIII. 6.) Korm. határozathoz

Projekt neve

Duna-Vértes
Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Program

Projektgazda

Duna-Vértes
Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás

Projekt teljes
költsége (bruttó,
27%-os ÁFÁ-val)

Elszámolható
költségek (nettó)

Nem elszámolható
költségek

Igényelt támogatás
összege

Támogatás összege

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

13 114 320 671

10 326 236 749

–

7 489 393 190

7 489 393 163

2. melléklet az 1279/2012. (VIII. 6.) Korm. határozathoz
A támogatási szerzõdés megkötése az alábbi feltételekhez van kötve:
1.

2.

3.

4.
5.

A Pályázó az önerõt az üzemeltetõvel/üzemeltetõkkel megkötött koncessziós díjból kívánja finanszírozni, azonban
a benyújtott pályázati anyagban nem nevesíti, hogy itt koncesszió fog megvalósulni, ez csak a benyújtott ajánlati
felhívás 1. oldalán kerül leírásra. A szerzõdés idõ 30 év, azonban a koncessziós szerzõdés összegét nem tartalmazza az
ajánlati felhívás, ezért új, teljesen kitöltött (a koncessziós díj pontos összegének megjelölésével, illetve az ütemezés
bemutatásával) ajánlati felhívást kell a Támogatási Szerzõdés kötésig benyújtani.
A projektben létrehozott eszközök a Társulás tulajdonába kerülnek, ezeket az Üzemeltetõ vagyonkezelésébe kívánják
adni. Amennyiben vagyonkezelésbe kívánja adni a pályázó a támogatásból szerzett eszközöket, létesítményeket és
a Támogatási Szerzõdéskötésig nem kerül megkötésre az üzemeltetõi szerzõdés, akkor az Ajánlati Felhívást és
a szerzõdés tervezetet úgy kell módosítani, hogy a támogatásból szerzett vagyon a Társulást alkotó
tagönkormányzatok közös tulajdonába kerüljön (megfelelve így a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak). Amennyiben
a szerzõdéskötés megtörtént vagy az Ajánlati Felhívás módosítására a Kbt. szerint nincs már lehetõség, a meglévõ
szerzõdés módosítása szükséges a fentiek szerint.
A megvalósítás során érintett ingatlanok vonatkozásában a tulajdonviszonyok a Pályázati Felhívás és Általános
Útmutató elõírásainak való megfelelõségét igazoló alátámasztó dokumentumok benyújtása: Tatabánya 0739/6,
Tatabánya 0739/8, Tatabánya 1606/2, Nyergesújfalu 019/7, Szentendre 453/2, Pilisvörösvár 4525/12
A Pályázó csatolja az összes tagönkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az intézkedésen kívül részt vesz-e
más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan!
A Pályázó csatolja a Pályázó kötelezõ érvényû és visszavonhatatlan nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
a közbeszerzési eljárásban a 26. mellékletben (5.2.1. melléklet) benyújtott szempontokat fogják figyelembe venni, és
attól csak a Közremûködõ Szervezet vezetõjének engedélyével térhetnek el!
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7.

8.

9.
10.
11.
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A Pályázó csatolja a következõ, a projekt lezárásáig érvényes engedélyeket:
1. Építési:
– Hulladékudvarok: Tatabánya 2550 hrsz. és 0739/8 hrsz. (2 külön engedély), Törökbálint , Csákvár, Kisbér,
Komárom, Pilisvörösvár, Szentendre
– Központ: Bicske
– Komposztáló: Komárom, Tatabánya, Törökbálint
– Átrakó: Szentendre
– Lerakó: Tatabánya
2. Vízjogi létesítési: Komárom csapadékvíz, Nyergesújfalu csapadékvíz, Pilisvörösvár csapadékvíz, Tatabánya (Búzavirág
út) csapadékvíz, Tatabánya központ csapadék- és szennyvízelvezetés, Törökbálint csapadékvíz, Bicske csapadékvíz és
figyelõkút, Szentendre hulladékudvar vízjogi engedély
3. Egyéb: Bicske: EKHE engedély, Törökbálint Hulladékudvar, komposztáló telepengedély, Komárom Hulladékudvar,
komposztáló telepengedély
A Pályázó csatolja továbbá az RMT 256. táblázatában is ismertetett, fenti felsorolásból esetleg kimaradt engedélyeket!
A benyújtott engedélyeken több esetben nem szerepel a jogerõre emelkedést igazoló pecsét. A Pályázó igazolja, hogy
a következõ engedélyek jogerõre emelkedtek: Tatabánya 8806/3 hrsz. monitoring kút vízjogi létesítési engedélye,
Tatabánya 7860/1 hrsz. hulladékudvar építési engedélye, Tatabánya 0739/6 hrsz. üzemanyag töltõállomás építési
engedélye, Tatabánya 1606 hrsz. porta épület építési engedélye, Komárom 0403/17 hrsz. monitoring kút vízjogi
létesítési engedélye, Nyergesújfalu 019/7 hrsz. monitoring kút vízjogi létesítési engedélye, Nyergesújfalu 019/7 hrsz.
hulladékudvar építési engedélye, Csákvár figyelõkút, Kisbér csapadékvíz és figyelõkút, Tatabánya (József Attila utca)
csapadékvíz
A Pályázó csatolja a következõ települések közszolgáltatókkal kötött teljes szerzõdés másolatát (csak elektronikusan):
Bicske, Csobánka, Leányfalu, Leányvár, Nagysáp, Neszmély, Óbarok, Szentendre aláírtat, Tinnye, Újbarok, Várgesztes,
Vértesszõlõs
Megfelelõen ütemezett és aktualizált cselekvési- (heti bontású), kifizetési- és közbeszerzési/beszerzési terv, valamint
költségvetési táblázat benyújtása.
A Pályázó csatolja a Pályázati Felhívás és Útmutató szerinti Társulási megállapodást.
Az Egységes Monitoring Információs Rendszer és a kerekítésbõl adódó változás miatt a támogatást 27 Ft-tal
csökkenteni szükséges. A Pályázó csatolja a megjelölt összegrõl szóló lemondó nyilatkozatát.

A Kormány 1280/2012. (VIII. 6.) Korm. határozata
a Közlekedési Operatív Program keretében új kiemelt projektjavaslatok akciótervi nevesítésérõl
(„Veszprém belsõ körút”; „81. számú fõút 26+300–26+630 kilométerszelvények közötti út- és híd
rehabilitációja”; „Szombathely–Zalaszentiván vasútvonal korszerûsítése”, valamint
„A Hegyeshalom (kiz)–Csorna–Porpác vasútvonal villamosítása és állomási biztosítóberendezések
felülvezérlésének kialakítása”)
A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet szerinti „Veszprém belsõ körút Jutasi út–Pápai út közötti szakasza”; „81. számú fõút
26+300–26+630 kilométerszelvények közötti szakasz út- és híd rehabilitációja”; „Szombathely–Zalaszentiván
vasútvonal korszerûsítése”, valamint „A Hegyeshalom (kiz)–Csorna–Porpác vasútvonal villamosítása és állomási
biztosítóberendezések felülvezérlésének kialakítása” megnevezésû projektek Közlekedési Operatív Programban
történõ akciótervi nevesítését, továbbá
2. hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatósága a támogatási
szerzõdéseket megkösse.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Dr. Semjén Zsolt s. k.
miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1280/2012. (VIII. 6.) Korm. határozathoz
Projekt neve

Kapcsolódó
Operatív
Program

Projektgazda

Megítélt
támogatás

KÖZOP
keretében
elszámolható
költségek
(85% EU
támogatás+
15% hazai
forrás)

(Ft)

(Ft)

Egyéb
támogatás:
XIX. Fejezet
Állami
költségvetési
kedvezményezettek
sajáterĘ
támogatása
elĘirányzat)
(Ft)

Veszprém belsĘ
körút Jutasi út–
Pápai út közötti
szakasza

Közlekedési
Operatív
Program
(KÖZOP)

Nemzeti
Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt.

3 000 000 000

3 000 000 000

0

ÁFA
(27%)

Projekt
bemutatása

Döntéshez kapcsolódó feltételek

(Ft)
637 795 000

Veszprém
belsĘ
körút – Jutasi útPápai út közötti
szakasza, a Veszprém megye tengelyét
alkotó 8. sz. fĘút
szerves része. A
Veszprémet elkerülĘ
útgyĦrĦ helyett egy
forgalombiztonságilag, és komfort
érzésileg
jobb
színvonalú új út
kerül megvalósításra, melyen jelentĘsen felgyorsul a
közlekedés.

MAGYAR KÖZLÖNY

1.A megvalósíthatósági tanulmány tervezési diszpozíciójának elkészítésébe a Támogatót, vagy annak képviseletében eljáró KözremĦködĘ Szervezetet is be kell vonni,
javaslatait figyelembe kell venni;
2.A Megvalósíthatósági Tanulmányban a kerékpáros
közlekedést is figyelembe kell venni;
3.A Megvalósíthatósági Tanulmányt/terveket készítĘ
vállalkozó kiválasztása az összességében legelĘnyösebb
ajánlat szempontja alapján történjen;
4.A Megvalósíthatósági Tanulmány készítése során
egyeztetni szükséges a Veszprém MJV Önkormányzatával a kapcsolódó fejlesztések, KÖZOP-ból támogatott
(KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0013) projekttel való összhang biztosítása érdekében;
5.A projekt zárása/további elĘkészítése az elkészülĘ
Megvalósíthatósági Tanulmány KSZ általi véleményezését és jóváhagyását követĘen történhet meg; a Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a KSZ észrevételeinek
érdemi megválaszolásáról és a tanulmányban szükséges
módosítások, kiegészítések elvégzésérĘl.
6.A projektmenedzsment-költségek megfelelĘ lehatárolására, annak elszámolhatóságához, a KSZ-szel egyeztetett
önköltség-számítási szabályzat összeállítása szükséges.
7.A projektgazda támogató döntésrĘl való értesítését
követĘen 30 napon belül történjen meg a támogatási
szerzĘdés aláírása, illetve további 30 napon belül nyújtsa
be a kedvezményezett az elsĘ közbeszerzés dokumentációját a KSZ-hez minĘségellenĘrzés céljából.
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508 730 000

508 730 000

0

106 879 606

GyĘrSopronEbenfurti
Vasút Zrt.

8 350 000 000

8 350 000 000

0

0

A 81. sz. fĘút
26+300-26+630 km
szelvények közötti
szakasz út- és híd
rehabilitációja
projekt Móron a 81.
sz. fĘút és 8216. j. út
keresztezĘdésének
átépítését
jelenti
körforgalmú csomóponttá. A projekt
megvalósításával a
81. sz. fĘúton közlekedĘ tehergépjármĦ
forgalom Mór város
belterületére történĘ
elterelése szükségtelenné válik.
.

1.A projekt indokoltságát alátámasztó Megvalósíthatósági
Tanulmány, illetve a projekt elĘkészítése a Magyar Közút
Nonprofit Zrt., mint Kedvezményezett kezelésében lévĘ,
KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0015 azonosítójú, „Baleseti
gócpontok megszĦntetésének elĘkészítése” címĦ projekt
keretében készül. A Támogatási SzerzĘdés hatályba
lépésének feltétele, hogy a Támogatási SzerzĘdés aláírásától számított 30 napon belül történjen meg a Magyar
Közút Zrt. és a NIF Zrt. között a dokumentumok átadására vonatkozó egyezség megkötése, ütemezéssel, határidĘkkel és mérföldkövekkel, melyek alátámasztják, hogy
jelen projekt még ebben a ciklusban megvalósulhat.
2.A projekt keretében elkészülĘ létesítmény legkésĘbb
2015 júniusában kerüljön forgalomba helyezésbe, hogy a
zárás még ebben a ciklusban megtörténjen.
3.A kiírásra kerülĘ közbeszerzések diszpozíciójának
véglegesítésébe a Támogatót, vagy annak képviseletében
eljáró KözremĦködĘ Szervezetet is be kell vonni, javaslatait figyelembe kell venni;
4.A kiírásra kerülĘ közbeszerzések esetében az összességében legelĘnyösebb ajánlat szempontja alapján történjen
a kiválasztás;
5.A Projektgazdának a projekt megvalósítása során egyeztetnie kell az érintett szervezetekkel a kettĘs finanszírozás
és a más Uniós forrásból megvalósuló projektek fenntartási idĘszakának megsértése elkerülése érdekében;
6.A projektmenedzsment-költségek megfelelĘ lehatárolására, annak elszámolhatóságához, a KSZ-szel egyeztetett
önköltség-számítási szabályzat összeállítása szükséges;
7.A támogatói döntés meghozatalának napjától számított
30 napon belül történjen meg a támogatási szerzĘdés
aláírása, illetve a hatálybalépéstĘl számított további 30
napon belül nyújtsa be a kedvezményezett az elsĘ közbeszerzés dokumentációját az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti FĘosztálya részére;

A projekt keretében,
a 17. számú vasútvonal (Szombathely
–
Zalaszentiván)
villamosítására és a
vonalon a villamosításhoz
szükséges
pályás és biztosítóberendezési átalakításokra kerül sor. A
vonal 50 km hosszúságú, egyvágányú,

1.Egy közös Megvalósíthatósági Tanulmány készüljön a
KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0005 „A Hegyeshalom (kiz) –
Csorna – Porpác vasútvonal villamosítása és állomási
biztosítóberendezések felülvezérlésének kialakítása”
projekttel, amely mindkét fejlesztés alapjául szolgálhat.
Kedvezményezett a közös RMT tárgyi projektre vonatkozó részének ellenértékét - a kettĘs finanszírozás elkerülésének biztosítása érdekében - az adott projekthez tartozó
költségként elkülönítetten könyveli és tartja nyilván.
2.A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésének ütemezése tegye lehetĘvé, hogy egyes önállóan is elĘkészíthetĘ, megvalósítható projektrészek esetében a teljes anyag
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Nemzeti
Infrastruktúra FejlesztĘ Zrt.
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Szombathely Zalaszentiván
vasútvonal korszerĦsítése

Közlekedési
Operatív
Program
(KÖZOP)

MAGYAR KÖZLÖNY

81. sz. fĘút
26+300-26+630
km szelvények
közötti szakasz útés híd rehabilitációja

17843

MAGYAR KÖZLÖNY

véglegesítését megelĘzĘen az adott elemre vonatkozóan a
továbblépést lehetĘvé tévĘ, jóváhagyható részeredmények
szülessenek. Ezen eredmények alapján lehetséges egyes
projektelemek további elĘkészítési, kivitelezési feladatainak megkezdése.
3.Készüljön Natura 2000 hatástanulmány.
4.A Megvalósíthatósági Tanulmány készítése során nem
csak a benyújtott projekt-adatlapokban szerepeltetett
tartalom vizsgálata szükséges, hanem egy észak-déli
folyosó átfogó vizsgálatát szükséges elvégezni. Magyarország területén az érintett vonalszakaszok fejlesztésének
irányait részletesen szükséges vizsgálni (kitérve a vontatási módok kérdésére, esetleges megállóhely áthelyezésre,
távlati fejlesztési igényekre, stb.). Magyarország területén
kívül a folyosó forgalmát meghatározó kérdések (forgalomkeltĘ és vonzó területek, Bécs-Graz vasútvonal, stb.)
vizsgálata szükséges.
5.A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésénél figyelembe kell venni a kapcsolódó projekteknél felsorolt
projektekkel való összhangot, egymásra való hatást,
továbbá rendszeres egyeztetés szükséges a KÖZOP-2.5.009-11-2011-0004 „Országos Vasútfejlesztési Koncepció”,
valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0002 „KÖZOP-hoz
illeszkedĘ projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintĦ feltárása, azok hálózati
hatásainak vizsgálata a magyar - szlovén határszakaszon”
és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0003 „KÖZOP-hoz
illeszkedĘ projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintĦ feltárása, azok hálózati
hatásainak vizsgálata a magyar - horvát határszakaszon”
fejlesztések készítĘivel;
6.A kiírásra kerülĘ közbeszerzések diszpozíciójának
véglegesítésébe a Támogatót, vagy annak képviseletében
eljáró KözremĦködĘ Szervezetet is be kell vonni, javaslatait figyelembe kell venni;
7.A Megvalósíthatósági Tanulmányt, terveket elkészítĘ
vállalkozók kiválasztása az összességében legelĘnyösebb
ajánlat szempontja alapján történjen;
8.A tervezési közbeszerzések minĘségbiztosításra történĘ
benyújtása az elkészülĘ Megvalósíthatósági Tanulmány(rész) KSZ általi véleményezését és jóváhagyását
követĘen történhet meg; a Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a KSZ észrevételeinek érdemi megválaszolásáról és a tanulmányban szükséges módosítások, kiegészítések elvégzésérĘl.
9.Szoros ütemezésre tekintettel a kedvezményezett gondoskodjon építési ütemek, részfázisok kialakításáról, hogy
a projekt I. üteme, rész szakasza jelen programozási
idĘszakban (2015. év közepéig) biztonsággal megvalósul-
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GyĘrSopronEbenfurti
Vasút Zrt.

11 981 500 000

11 981 500 000

0

0

A projekt keretében,
a 16 számú vasútvonal (Hegyeshalom
Csorna Porpác) még
nem
villamosított
szakaszainak villamosítására, a villamosítással kapcsolatos pályamunkákra,
emelt
peronok
építésére, korszerĦ
térvilágítás megépítésére és a vonalon
lévĘ biztosítóberendezések távvezérlésének kialakítására
kerül sor.
A vonal 87 km
hosszúságú,
nem
villamosított vasúti
fĘvonal.

1.Egy közös Megvalósíthatósági Tanulmány készüljön a
KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0004 „Szombathely - Zalaszentiván vasútvonal korszerĦsítése” projekttel, amely
mindkét fejlesztés alapjául szolgálhat. Kedvezményezett a
közös RMT tárgyi projektre vonatkozó részének ellenértékét - a kettĘs finanszírozás elkerülésének biztosítása
érdekében - az adott projekthez tartozó költségként elkülönítetten könyveli és tartja nyilván.
2.A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének ütemezése tegye lehetĘvé, hogy egyes önállóan is elĘkészíthetĘ,
megvalósítható projektrészek esetében a teljes anyag
véglegesítését megelĘzĘen az adott elemre vonatkozóan a
továbblépést lehetĘvé tévĘ, jóváhagyható részeredmények
szülessenek. Ezen eredmények alapján lehetséges egyes
projektelemek további elĘkészítési, kivitelezési feladatainak megkezdése.
3.Készüljön Natura 2000 hatástanulmány.
4.A Megvalósíthatósági Tanulmány készítése során nem
csak a benyújtott projekt-adatlapokban szerepeltetett
tartalom vizsgálata szükséges, hanem egy észak-déli
folyosó átfogó vizsgálatát szükséges elvégezni. Magyarország területén az érintett vonalszakaszok fejlesztésének
irányait részletesen szükséges vizsgálni (kitérve a vontatási módok kérdésére, esetleges megállóhely áthelyezésre,
távlati fejlesztési igényekre, stb.). Magyarország területén
kívül a folyosó forgalmát meghatározó kérdések (forgalomkeltĘ és vonzó területek, Bécs-Graz vasútvonal, stb.)
vizsgálata szükséges.
5.A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésénél figyelembe kell venni a kapcsolódó projekteknél felsorolt
projektekkel való összhangot, egymásra való hatást,
továbbá rendszeres egyeztetés szükséges a KÖZOP-2.5.009-11-2011-0004 „Országos Vasútfejlesztési Koncepció”,
valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0002 „KÖZOP-hoz
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A Hegyeshalom
(kiz)–Csorna–
Porpác vasútvonal
villamosítása és
állomási biztosítóberendezések
felülvezérlésének
kialakítása

MAGYAR KÖZLÖNY

hasson az elĘkészítési vagy kivitelezési munkák csúszása
esetén is.
10.A projektmenedzsment-költségek megfelelĘ lehatárolására, annak elszámolhatóságához, a KSZ-szel egyeztetett önköltség-számítási szabályzat összeállítása szükséges, a projektmenedzsment költségek finanszírozásának
feltétele az önköltség-számítási szabályzat KSZ általi
jóváhagyása;
11.A támogatói döntés meghozatalának napjától számított
30 napon belül történjen meg a támogatási szerzĘdés
aláírása, illetve további 30 napon belül nyújtsa be a kedvezményezett az elsĘ közbeszerzés dokumentációját az
NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti FĘosztálya részére.
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illeszkedĘ projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintĦ feltárása, azok hálózati
hatásainak vizsgálata a magyar - szlovén határszakaszon”
és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0003 „KÖZOP-hoz
illeszkedĘ projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintĦ feltárása, azok hálózati
hatásainak vizsgálata a magyar - horvát határszakaszon”
fejlesztések készítĘivel;
6.A kiírásra kerülĘ közbeszerzések diszpozíciójának
véglegesítésébe a Támogatót, vagy annak képviseletében
eljáró KözremĦködĘ Szervezetet is be kell vonni, javaslatait figyelembe kell venni;
7.A Megvalósíthatósági Tanulmányt, terveket elkészítĘ
vállalkozók kiválasztása az összességében legelĘnyösebb
ajánlat szempontja alapján történjen;
8.A tervezési közbeszerzések minĘségbiztosításra történĘ
benyújtása az elkészülĘ Megvalósíthatósági Tanulmány(rész) KSZ általi véleményezését és jóváhagyását
követĘen történhet meg; a Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a KSZ észrevételeinek érdemi megválaszolásáról és a tanulmányban szükséges módosítások, kiegészítések elvégzésérĘl.
9.Szoros ütemezésre tekintettel a kedvezményezett gondoskodjon építési ütemek, részfázisok kialakításáról, hogy
a projekt I. üteme, rész szakasza jelen programozási
idĘszakban (2015. év közepéig) biztonsággal megvalósulhasson az elĘkészítési vagy kivitelezési munkák csúszása
esetén is.
10.A projektmenedzsment-költségek megfelelĘ lehatárolására, annak elszámolhatóságához, a KSZ-szel egyeztetett önköltség-számítási szabályzat összeállítása szükséges, a projektmenedzsment költségek finanszírozásának
feltétele az önköltség-számítási szabályzat KSZ általi
jóváhagyása;
11.A támogatói döntés meghozatalának napjától számított
30 napon belül történjen meg a támogatási szerzĘdés
aláírása, illetve további 30 napon belül nyújtsa be a kedvezményezett az elsĘ közbeszerzés dokumentációját az
NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti FĘosztálya részére.

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2012. évi 105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

17847

2012. évi 105. szám

A Kormány 1281/2012. (VIII. 6.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program forrásaiból megvalósítandó nagyprojekt Európai
Bizottsághoz benyújtott támogatási kérelmének visszavonásáról [„Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág
(RSD) vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása, az RSD és mellékágai kotrása, a tassi
vízleeresztõ mûtárgy létesítése és a Kvassay zsilip rekonstrukciója”]
A Kormány
1. visszavonja a „Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása, az RSD és mellékágai
kotrása, az iszap elhelyezése és a tassi vízleeresztõ mûtárgy létesítése és a Kvassay zsilip rekonstrukciója” címû,
KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002 számú projektrõl 2010. március 31-i ülésén hozott határozatának (415/MeH/2010)
„Kotrás” projektelemre vonatkozó részét;
2. felhívja az Országos Vízügyi Fõigazgatóságot mint kedvezményezettet, hogy vonja vissza a projekt „Kotrás”
projektelemre vonatkozó kérelmét, majd ennek megfelelõen kezdeményezze a támogatási szerzõdés módosítását;
Felelõs:
belügyminiszter, nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
3. felhívja az Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, hogy vonja vissza az Európai Bizottsághoz 2012. február 3. napján
benyújtott, az 1. pontban megjelölt projekt támogatási kérelmét a támogatási szerzõdés a 2. pontban meghatározott
módosítását követõen.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. augusztus 31.
Dr. Semjén Zsolt s. k.
miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1282/2012. (VIII. 6.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 3. és 5. prioritásai keretében
történõ forrásátcsoportosításról
A Kormány jóváhagyja a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve
1. 3. prioritásán belüli források 1. melléklet, valamint
2. 5. prioritásán belüli források 2. melléklet
szerinti átcsoportosítását.
Dr. Semjén Zsolt s. k.
miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1282/2012. (VIII. 6.) Korm. határozathoz
Hatályos akciótervben sze-replõ keret
Mrd Ft

Módosítani kívánt konstrukció kódja

TÁMOP-3.2.3.A-11/1
„Építõ közösségek” – A) közmûvelõdési
intézmények a kreatív iparral kapcsolatos
alapkompetenciák fejlesztését elõsegítõ új
tanulási formák szolgálatában 3. ütem
TÁMOP-3.2.3.B-11/1
„Építõ közösségek” – B) A korszerû,
többfunkciós közmûvelõdési fejlesztéseket
szolgáló közösségi programok,
együttmûködések, új tanulási formák
kialakulásának elõsegítése
TÁMOP-3.2.4.A-11/1
„Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat
nem formális és informális képzési
szerepének erõsítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében
TÁMOP-3.2.13-12/1
Kulturális intézmények részvétele a tanórán
kívüli nevelési feladatok ellátásában
3.2.1. A Közoktatási intézmények
szerepbõvítése, újszerû intézményi
együttmûködések kialakítása (tanulást
segítõ támogató formák bevezetése)

Módosítás utáni keret
Mrd Ft

Változások (a módosítás mértéke +/-)
Mrd Ft

KMR

Konvergencia

összesen

KMR

Konvergencia

összesen

KMR

Konvergencia

összesen

0

1,5

1,5

0

2,94

2,94

0

+1,44

+1,44

0

0,5

0,5

0

1

1

0

+0,5

+0,5

0

1,312

1,312

0

2,912

2,912

0

+1,6

+1,6

0

2,121

2,121

0

8,581

8,581

0

+6,46

+6,46

0,13

13,75

13,88

0,13

3,75

3,88

0

–10

–10
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Hatályos akciótervben szereplõ keret
Mrd Ft

Módosítani kívánt konstrukció kódja

Változások (a módosítás mértéke +/-)
Mrd Ft

KMR

Konvergencia

összesen

KMR

Konvergencia

összesen

KMR

Konvergencia

összesen

0,3264

2,8736

3,2

0,5406

4,7594

5,3

+0,2142

+1,8858

+2,1

0

0,2

0,2

0,034

0,3

0,334

+0,034

+0,1

+0,134

0,19

2,1

2,29

0,2685

2,4165

2,685

+0,0785

+0,3165

+0,395

0,32

3,044

3,364

0,0718

1,0582

1,13

–0,2482

–1,9858

–2,234

0,2898

2,9975

3,2873

0,2113

2,681

2,8923

–0,0785

–0,3165

–0,395
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TÁMOP 5.4.10
„Szociális képzések rendszerének
modernizációja”
TÁMOP 5.4.6.B
„A fizikai és info-kommunikációs
akadálymentesítés szakmai tudásának
elterjesztése és hozzáférhetõ szolgáltatások
fejlesztése”
TÁMOP 5.6.3
„A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi
és munkaerõpiaci reintegrációja és az
intenzív utógondozás modellje”
TÁMOP 5.4.4
„Szociális képzések fejlesztése, szakemberek
képzése, továbbképzése és
készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési
kapacitások megerõsítése”
TÁMOP 5.3.1
„Alacsony foglalkoztatási eséllyel
rendelkezõk képessé tevõ és önálló életvitelt
segítõ programjai”

Módosítás utáni keret
Mrd Ft

MAGYAR KÖZLÖNY

2. melléklet az 1282/2012. (VIII. 6.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1283/2012. (VIII. 6.) Korm. határozata
az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 3. prioritása keretében
történõ forrásátcsoportosításról
A Kormány jóváhagyja az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 3. prioritásán belüli
források 1. melléklet szerinti átcsoportosítását.
Dr. Semjén Zsolt s. k.
miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 1283/2012. (VIII. 6.) Korm. határozathoz
Módosítani kívánt konstrukció
kódja

ÉMOP-3.1.1.

Módosítani kívánt konstrukció
neve

Szociális célú
városrehabilitáció
ÉMOP-3.1.2.
Funkcióbõvítõ
városrehabilitáció
ÉMOP-3.1.3.
Kisléptékû
településfejlesztés
vidékfejlesztési
program kiegészítésére
A prioritás maradványforrása
Összesen

Hatályos akciótervben szereplõ
keret
Mrd Ft

Módosítás utáni keret
Mrd Ft

Változások
(a módosítás mér-téke +/–)
Mrd Ft

3,620

3,031

0,589

1,000

0

–1,000

2,000

4,475

+2,475

0,886
7,506

0
7,506

–0,886
0

A Kormány 1284/2012. (VIII. 6.) Korm. határozata
a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó költségvetési elõirányzat
átcsoportosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,
a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 28,3 millió forint átcsoportosítását rendeli el
a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 12. Közkultúra,
kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra
támogatása jogcímcsoport, 5. Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása jogcím terhére, a Kvtv.
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím és a 2. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím,
7. Nemzeti Sírkert gondozása alcím javára az 1. melléklet szerint.
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

XX. Emberi ErĘforrások Minisztériuma
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

20
12
7
303013

5
1
1
2
3
XI.
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1
1
1
2

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
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1. melléklet az 1284/2012. (VIII. 6.) Korm. határozathoz
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b) a következĘ év költségvetésébe beépülĘ
Foglalkoztatottak létszáma:

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.
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