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ERDŐMŰVELÉS BEJELENTÉSEI

Tervezett tevékenység bejelentése
A változás előtti 2017.02.10., A hatályos a 2018.01.18.-i dátumú.
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Módosult a:
• Bejelentendő adatok köre (VHR)
• Nyilatkozat (Természetvédelmi területen található erdő esetén a

bejelentés megfelel az erdészeti hatóság által előírt, az
Adattárban szereplő feltételeknek).

• Természetvédelmi korlátozások a EVT-től függetlenül



ERDŐMŰVELÉS BEJELENTÉSEI

Végrehajtott tevékenység bejelentése
A változás előtti 2017.02.10., A hatályos a 2018.01.18.-i dátumú.
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Módosult a:
• Bejelentendő adatok köre



ERDŐMŰVELÉS BEJELENTÉSEI

Megoldás az állami erdészeti társaságoknál (ESZR):
• Támogató adatok:

• Erdőállomány nyilvántartás
• Erdősítési kötelezettségek és teljesítések, gyakorlatilag „belső E-lap”
• Előző évi tervek és bejelentések
• Erdővédelmi adatok – B típusú kárbejelentő

• Tervezés a tárgyévet megelőző év őszén Éves erdőművelési terv.
• Erdőrészlet szintű naturália és költségterv készítésére van

lehetőség…
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lehetőség…
• Tervezett tevékenység bejelentés az éves terv alapján általában két

részletben, október, január.
• Végrehajtás bejelentése a terv és belső szakmai nyilvántartások

alapján.
• Mindkét bejelentés (terv, végrehajtás) a rendszerből előállítható



06.30 06.3012.31

ERDŐMŰVELÉS BEJELENTÉSEI

Kérdések, javaslatok 1:
• A befejezésre tervezett értelmezése – gazdálkodói javaslat, ezért az

eltérés (pl. többlet) külön bejelentés nélkül legyen lehetséges.
• Pótlás elhagyása, vagy a terv jelölése terület nélkül.
• A tervezett tevékenység a tárgyévben, és a következő év első

félévében a végrehajtás bejelentési időpontig elvégezhető legyen,
további bejelentés nélkül.
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06.30 06.3012.31

?
Végrehajtott tevékenység bejelentése

Tervezett tevékenység bejelentése

Tervezett tevékenység bejelentéseTervezett tevékenység bejelentése



ERDŐMŰVELÉS BEJELENTÉSEI

Kérdések, javaslatok 2:

Szükség van-e az erdőművelésben a tervezett tevékenység
bejelentésére? Mivel:
• A tervezett fakitermelések bejelentésben szerepel a választott

erdősítés (mód, jelleg, célállomány).
• A végrehajtott fakitermelések bejelentésében szerepel a

kötelezettség területe, és a választott erdősítés.
• A pótlási kötelezettségről határozatot kap a gazdálkodó, de ha nem

akkor is kötelezettsége a megfelelő záródás fenntartása.
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akkor is kötelezettsége a megfelelő záródás fenntartása.
• Továbbá a jogszabályok meghatározzák a felújítással kapcsolatos

határidőket.

• Minden szükséges és fontos adat a felek rendelkezésre áll

…



FAHASZNÁLAT – A TERVEZÉS ÉS VÉGREHAJTÁS JÓL KÖRÜLBÁSTYÁZOTT…

Besorolás Becslés
Hatósági 

bejelentés
Hatósági 

bejelentés
Végrehajtás

Javaslatok
Becslési 

jzk.

Készlet 
forgalmi 
bizony-

latok
C-lap

Erdőterv
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Műveleti 
lap

Haszon-
vételi lap

Terv beje-
lentés

Végrehajtás 
bejelentés

Elren-
delés

ETM

… és ezek csak 
az alapok.

Természet-
védelmi 
előírás,  

Megálla-
podás !



FAHASZNÁLAT BEJELENTÉSEI

Tervezett tevékenység bejelentése
A változás előtti 2017.02.10., a hatályos a 2018.06.28.-i dátumú.
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Módosult a:
• A fatérfogat és azzal kapcsolatos adat nincs
• A keletkező kötelezettség értelmezése módosult – terület  jelzés
• Bekerült az ütemezés

Tehát az Erdőterv a használat módja, érintett terület, erdősítési előírás
amit az Adattár testesít meg … (?)



Végrehajtott tevékenység bejelentése

Módosult:
• Egyedi –erdőrészletenkénti bejelentés (A változás előtti 2017.

02.10., a hatályos a 2018.07.01.-i dátumú.)

Új:
• Listás bejelentés – az egyedivel azonos adattartalmú, a nettó 

választékok nem részletezettek.
• Elmaradt fakitermelések bejelentése 

FAHASZNÁLAT BEJELENTÉSEI

• Elmaradt fakitermelések bejelentése 
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FAHASZNÁLAT BEJELENTÉSEI

Végrehajtott tevékenység bejelentése - Több változat került
kiadásra
Fontos tartalmi és értelmezési változások történtek
• Fakitermelés és haszonvétel (ha a fa piacra kerül) bejelentése

egyben
• Egyértelműsített oszlop adatok (fafaj)
• Használati mód változás (SZÁL  KGH, KH HGY)
• Haszonvételi módok megadása megtörtént
• Egyéb adatok (ütemezés, turistajelzéssel ellátott fa, szakszerűség)

megadása.
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megadása.

Szakszerűség: VHR 29 § (11)
„…szakszerű végrehajtásnak tekinthető, ha az erdő megfelel az erdészeti
hatóság végleges határozatában foglaltaknak, továbbá ha az
intenzíven terjedő idegenhonos fafajok kivágása a természetességi
alapelvárásnak megfelelő szükséges mértékig megtörtént, a záródás
nem csökkent az elvárt mérték alá, az erdő egészségi állapota nem
romlott az erdőgazdálkodási tevékenység végrehajtása következtében.”



FAHASZNÁLAT BEJELENTÉSEI

Kapcsolódó nyomtatványok:

Műveleti lap, változás
• Becsült bruttó fatérfogat
• VÁT – vágástakarítás megjelent, de ez inkább a haszonvételnél lenne 

jó helyen
• Áthúzódó fakitermelés esetén nem kell új műveleti lapot kitölteni
• Új (kiegészítő, módosító) műveleti lap kitöltendő ha a fakitermelés 

feltételei módosulnak (pl. természetvédelmi korlátozás erdőterven 
felül/mellett)
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felül/mellett)

Haszonvételi lap
• Új nyomtatvány – erdőgazdálkodó állítja ki
• Becsült bruttó fatérfogat
• Tervezett bruttó fatérfogat  nem értelmezhető egyes módoknál  

(CSK, FGÁ, TK), illetve értelmezzük  bruttó=nettó
• Áthúzódó haszonvétel nincs



FAHASZNÁLAT BEJELENTÉSEI

Megoldás az állami erdészeti társaságoknál (ESZR):
• Támogató adatok:

• Erdőállomány nyilvántartás
• Előző évi tervek és bejelentések
• Erdővédelmi adatok – B típusú kárbejelentő
• Fatérfogat becslési jegyzőkönyvek

• A tervezés teljes folyamata támogatott.
• A terv az OEA-ból két hetente frissülő adatokra épül.
• Az éves fakitermelési terv több tervből áll (állhat) össze. (Alap,

évközi tervek, áthúzódók, elrendelések, haszonvételek).
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évközi tervek, áthúzódók, elrendelések, haszonvételek).
• A terv bejelentés a fakitermelési tervekből készül.
• A tény adatok ügyviteltől történő átvételére működő megoldás

van, így a tény bejelentés az átvett adatokra tud támaszkodni.
• A műveleti lap tekintetében az ESZR elektronikus

nyomtatványkitöltő program
• Minden nyomtatvány előállítható a rendszerből.
• Az összes dokumentum erdőrészlethez is kapcsolódik –

erdőrészlet lap „jobb oldala” automatikusan előáll.



FAHASZNÁLAT BEJELENTÉSEI

Kérdések, javaslatok:
• Mi szerint kerültek csoportosításra a választékok a bejelentésen

(hengeres fa, sarangolt fa,…)?

Javaslat: Igazodni kellene egy meglevő osztályozáshoz (pl. OSAP?).
Módosítására az elektronikus bejelentés kialakításakor lenne mód.

• Az áthúzódó termelések csak bejelentést követően végezhetők –
azaz folytathatók. (Nyomtatvány, készletadat, kiértékelés, ellenőrzés,

bejelentés…) Végrehajtható, de nem egyszerű.
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bejelentés…) Végrehajtható, de nem egyszerű.

Javaslat: Az áthúzódás bejelentésére az erdőrészlet, használati
mód, megadásával legyen lehetőség külön ügyiratban. Részletesen
pedig az év végi végrehajtás bejelentésben szerepeljen. Kölcsönös
előny.

• Az erély – mint két tájékoztató adatból származtatott adat - szerepe
a szakszerűség megítélésében vitatott, tisztázandó.

• A kötelezettség mértékének megadása FV, SZV esetén a
záródáshiány területe.  több módszer - több vita (Záródás mérés,
becslés, arányosítás fatömeggel, stb.)



Kérdések, javaslatok 2:
• Az elhibázott, vagy pontosítandó bejelentés javításának módja nem

tisztázott, egyáltalán lehet-e? Gondolom igen.

Például: fakitermelés kész  apríték alapanyag félkész termékként
máglyázva , bejelentéshez átszámítva  aprítás után pontosítás.

• A kisfafaj nem szerepel a leírólapon, ráírható-e a műveleti lapra
ETM nélkül?

Nem szerepel a műveleti lapon sem, (ez a 3 juharfa esete). A

FAHASZNÁLAT BEJELENTÉSEI
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Nem szerepel a műveleti lapon sem, (ez a 3 juharfa esete). A
ténybejelentésen szerepeltetni kell – mivel keletkezett nettó m3.
Utaló szám elegendő? Eltérő elvárások.

Javarészt kialakult a papír alapú nyomtatvány csomag, lépjünk az
elektronikus adatforgalom irányába!



Köszönöm a figyelmet!
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