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III.

5601

Kormányrendeletek

A Kormány 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelete
az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés
b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (4) bekezdés a)–d) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. §
(1) bekezdés a) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti adatlapokat az iskola minden évben
a) a szeptember 1-jétől január 31-éig terjedő időszakra szeptember 15-éig,
b) a február 1-jétől augusztus 31-éig terjedő időszakra február 15-éig
köteles benyújtani az NMH-nak.”

2. A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési
tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 111/2010. Korm.
rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti komplex szakmai vizsga
(a továbbiakban: szakmai vizsga) megszervezésére vonatkozó engedély (a továbbiakban: engedély) akkor adható ki,
ha az engedély kiadását kérelmező intézmény (a továbbiakban: kérelmező intézmény)
a) rendelkezik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti, a d) pontban meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló képzés folytatására feljogosító
engedéllyel (a továbbiakban: felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedély),
b) rendelkezik az 1. mellékletben meghatározott, a szakmai vizsgaszervezési tevékenységekhez kapcsolódó
általános személyi és tárgyi feltételekkel, és azokat folyamatosan biztosítani képes,
c) rendelkezik a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt vizsgaszervezői
feladatok ellátásának, továbbá a szakmai vizsgával kapcsolatos közokiratok, valamint a központilag biztosított
írásbeli vagy interaktív vizsgafeladatok biztonságos kezelésének módját tartalmazó ügykezelési és titoktartási
szabályzattal (a továbbiakban: ügykezelési és titoktartási szabályzat),
d) rendelkezik a kérelemben megjelölt, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő
szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) tekintetében
– szakképesítésenként legalább egy vizsgahelyszínre vonatkozóan – a szakmai vizsga vizsgatevékenységeihez
szükséges, az 1. mellékletben meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, és azokat folyamatosan biztosítani
képes,
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e) rendelkezik a szakképesítésért felelős miniszter által az Szt.-ben foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletben
meghatározott speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel,
f ) nem áll a vizsgaszervezési tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt, és
g) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy igazolja, hogy nem rendelkezik az adózás rendjéről szóló
törvény szerint köztartozással és nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt.
(2) Az engedély kiadására az a)–g) pontban meghatározott feltételek együttes fennállása esetén kerülhet sor.
(3) Az engedélynek az engedély kiadását követően megváltozott OKJ-ban szereplő szakképesítésekre vonatkozó
érvényességét a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletnek
a jogosultságok megfeleltetését tartalmazó melléklete határozza meg.”
3. §

(1) A 111/2010. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az engedély kiadása iránti kérelem – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben
foglaltakon túl – tartalmazza:]
„e) a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, amely tekintetében a kérelmező a vizsgaszervezésre
jogosító engedélyt kíván szerezni.”
(2) A 111/2010. Korm. rendelet 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott szakképesítés esetén a kérelemben nem kell megjelölni
azt a részszakképesítést, amely esetén a kérelmező a részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében
meghatározott kapcsolódó szakképesítés tekintetében is engedélyt kíván szerezni. A szakképesítés tekintetében
kiadott engedély a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében kapcsolódó részszakképesítésként megjelölt
részszakképesítésre is kiterjed.
(4) A kérelmező intézmény az engedély kiadása iránti kérelmet a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz
nyújtja be.”

4. §		
A 111/2010. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szakértőt szakmacsoportonként kell kijelölni. A szakértő legfeljebb tíz szakképesítés tekintetében rendelhető
ki egyidejűleg a vizsgaszervezési feltételek fennállásának vizsgálatára. A szakértő kirendelése esetén az OKJ szerinti
szakmairánnyal rendelkező szakképesítéseknél az egyes szakmairányokat, valamint az OKJ szerinti Sport ágazatba
tartozó szakképesítések esetén az egyes sportágakat önálló szakképesítésnek kell tekinteni.”
5. §		
A 111/2010. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A nyilvántartásba vett intézmény a nyilvántartásban szereplő adatainak változását annak bekövetkezésétől
számított kilencven napon belül bejelenti a kormányhivatalnak. A megváltozott adatok bejelentéséig
a nyilvántartásba vett intézmény szakmai vizsgát nem szervezhet.”
6. §		
A 111/2010. Korm. rendelet 6. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ellenőrzést az engedélyt kiállító vagy – amennyiben a vizsgaszervező intézmény székhelye megváltozott
vagy a korábbi szabályok alapján az engedélyt nem a székhely szerint illetékes kormányhivatal állította ki –
a székhely szerint illetékes kormányhivatal folytatja le.
(8) A szakmai vizsga helyszíni ellenőrzését a szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes kormányhivatal folytatja le,
majd az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja az engedélyt kiállító vagy – engedély hiányában – a vizsgaszervező
intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalt.”
7. §

(1) A 111/2010. Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kormányhivatal az engedély hiányában vagy a 4. § (3) bekezdése szerinti adatváltozás bejelentési
kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén vizsgaszervezési tevékenységet folytató intézménnyel szemben
a minimálbér havi összege tízszeresének megfelelő mértékű bírságot szab ki, és erről tizenöt napon belül írásban
tájékoztatja az állami szakképzési és felnőttképzési szervet.”
(2) A 111/2010. Korm. rendelet 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kifizetéssel összefüggő jogszabálysértés esetén a bírságot a szakmai vizsgára felkészítő képző
intézménnyel szemben kell kiszabni, ha vele a vizsgaszervező a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló
kormányrendeletben foglaltak szerint a vizsgáztatási díj, az utazási és szállásköltség kifizetésére vonatkozó
megállapodást kötött.”
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8. §		
A 111/2010. Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal törli a nyilvántartásba vett
intézményt a nyilvántartásból, továbbá – a b) pont kivételével – az engedélyét visszavonja, ha az intézmény
a) azt kéri,
b) engedélyének az Szt. 19. § (1) bekezdés d) pontja szerinti visszavonására kerül sor, vagy
c) felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedélye visszavonásra került.
(2) A vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal a szakképesítés tekintetében törli
a nyilvántartásba vett intézményt a nyilvántartásból, továbbá az engedélyét a szakképesítés tekintetében
visszavonja, ha az intézmény
a) azt kéri, vagy
b) felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedélye az adott szakképesítésre vonatkozóan visszavonásra
került.
(3) A vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal az engedély visszavonásáról tizenöt
napon belül írásban tájékoztatja az állami szakképzési és felnőttképzési szervet.”
9. §		
A 111/2010. Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Amennyiben a fellebbezési eljárásban szakértő kirendelése válik indokolttá, szakértőként a 3. §
(2) bekezdése szerinti személy járhat el.
(2) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárás és
a vizsgaszervezési tevékenységgel összefüggő ellenőrzési eljárás során hozott döntésnél gyakorolja a fellebbezés
elbírálására jogosult hatóság részére meghatározott jogosítványokat.”
10. §		
A 111/2010. Korm. rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal törli a nyilvántartásba vett
intézményt a nyilvántartásból, továbbá az engedélyét visszavonja, ha az intézménynek az Fktv. 30. § (1) bekezdése
szerinti képzési jogosultsága (a továbbiakban: képzési jogosultság) megszűnt, és a nyilvántartásba vett intézmény
nem rendelkezik felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedéllyel.
(2) A vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal a szakképesítés tekintetében törli
a nyilvántartásba vett intézményt a nyilvántartásból, továbbá az engedélyét a szakképesítés tekintetében
visszavonja, ha az intézmény képzési jogosultsága megszűnt, és a nyilvántartásba vett intézmény az engedélyben
szereplő szakképesítés tekintetében nem rendelkezik felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedéllyel.
(3) A nyilvántartásba vett intézmény legkésőbb a képzési jogosultsága megszűnését megelőző hatvanadik napig
köteles tájékoztatni a vizsgaszervező intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalt az engedély további
fenntartásának szándékáról. A tájékoztatás hiányában az engedély a képzési jogosultság megszűnésének napján
megszűnik.
(4) Ha a nyilvántartásba vett intézménynek a 2013. augusztus 31-ét követően fennálló képzési jogosultsága az egyes
szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Mód.r.) hatálybalépése napját megelőzően vagy azt követő hatvan napon belül szűnik meg, akkor
a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást a Mód.r. hatálybalépését követő hatvanadik napon belül kell megtenni.
(5) A Mód.r. hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokat e rendeletnek a Mód.r. hatálybalépése előtti napján
hatályos rendelkezései szerint kell lefolytatni.”
11. §		
A 111/2010. Korm. rendelet 1. melléklet 2.2.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[2. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek személyi és tárgyi feltételei
(…)
2.2. Feltételek vizsgatevékenységekre
(…)
2.2.4. Szóbeli vizsgatevékenység esetén:]
„2.2.4.1. a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott lebonyolítási rend
szerint a szóbeli vizsgatevékenységre meghatározott vizsgamenet jogszerű, szakszerű és zavartalan lebonyolítását
biztosító vizsgaterem.”
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12. §		
A 111/2010. Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdés d) pontjában az „a felnőttképzésről szóló törvény” szövegrész helyébe az „az Fktv.” szöveg,
b)
2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „közigazgatási hatósági eljárás” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás” szöveg,
c)
2. § (2) bekezdés c) pontjában a „kapcsolódó vizsgarend és vizsgaprogram bemutatását 20 fő” szövegrész
helyébe a „kapcsolódó, csoportbontást is tartalmazó lebonyolítási rend bemutatását húsz fő” szöveg,
d)
2. § (2) bekezdés g) pontjában az „Országos Képzési Jegyzék” szövegrész helyébe az „OKJ” szöveg,
e)
6. § (3) bekezdésében az „a kérelmező” szövegrész helyébe az „az ellenőrzött vizsgaszervező” szöveg,
f)
6. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az 1. melléklet 1.2., 2.2.1.1., 2.2.2.1. és 2.2.3.1. pontjában a „szakmai
vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló miniszteri rendeletben” szövegrész helyébe
a „komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló kormányrendeletben” szöveg,
g)
7. § a) és c) pontjában a „február 28-ig” szövegrész helyébe a „február utolsó munkanapjáig” szöveg
lép.
13. §		
Hatályát veszti a 111/2010. Korm. rendelet
a)
4. § (2) bekezdése,
b)
5. §-a,
c)
1. melléklet 2.2.4.2. és 2.2.4.3. pontja.

3. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál
figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló
280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető
gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 280/2011. Korm. rendelet) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012.
(VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 150/2012. Korm. rendelet) 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Sztv. 33. § (7) bekezdése szerinti folyamatos képzésnek minősül, ha a tanuló a szakmai vizsga letételét
követően olyan, a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító
– a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó – szakképesítés megszerzésére
irányuló iskolai rendszerű képzésben vesz részt, amelyre a szakmai vizsgát megelőzően jelentkezett.”
16. §

(1) A 150/2012. Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázat
a)
I:438 mezőjében a „TK” szövegrész helyébe a „TK, T” szöveg,
b)
J:480, J:483 és J:487 mezőjében a „környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter” szövegrész
helyébe a „vízgazdálkodásért felelős miniszter” szöveg,
c)
J:186, J:187, J:258, J:259, J:336, J:425 és J:428 mezőjében a „környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős
miniszter” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelős miniszter” szöveg
lép.
(2) A 150/2012. Korm. rendelet 1. melléklet 2. táblázat
a)
I:56 mezőjében a „TK” szövegrész helyébe a „TK, T” szöveg,
b)
J:28, J:55, J:143, J:144 és J:145 mezőjében a „környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter”
szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásért felelős miniszter” szöveg,
c)
J:69, J:70, J:71 és J:86 mezőjében a „környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszter” szövegrész
helyébe a „környezetvédelemért felelős miniszter” szöveg
lép.

17. §

(1) A 150/2012. Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázata a 2. melléklet szerint módosul.
(2) A 150/2012. Korm. rendelet 1. melléklet 2. táblázata a 3. melléklet szerint módosul.
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5. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása
18. §

(1) Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 217/2012. Korm. rendelet) 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(2) A 217/2012. Korm. rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

19. §		
Hatályát veszti a 217/2012. Korm. rendelet 2. melléklet táblázatának címében az „1. mellékletben felsorolt,”
szövegrész.

6. A komplex szakmai vizsgáztatás általános szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
módosítása
20. §		
A komplex szakmai vizsgáztatás általános szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 61. §
(2) bekezdésében, 62. § (2) és (3) bekezdésében a „2014.” szövegrész helyébe a „2015.” szöveg lép.

7. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint
a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre,
a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 393/2013.
Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az engedély módosítása vagy kiegészítése iránti
kérelemhez (a továbbiakban együtt: kérelem) és bejelentéshez – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – mellékelni kell:
e) a kérelmező vagy a bejelentő nyilatkozatait arról, hogy]
„ea) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés elméleti részének oktatása
esetén a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak
megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi
területének megfelelő szakképesítéssel, e képzési körbe tartozó képzés gyakorlati képzésére a képzési tartalomnak
megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő
szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatókat alkalmaz,”
22. §		
A 393/2013. Korm. rendelet 16. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az engedély kiadásának személyi feltételei:]
„b) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés elméleti részének oktatása
esetén a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak
megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi
területének megfelelő szakképesítéssel, e képzési körbe tartozó képzés gyakorlati képzésére a képzési tartalomnak
megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő
szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók alkalmazása, és”
23. §		
A 393/2013. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vagyoni biztosíték mértéke az üzleti év időszakára vonatkozóan a felnőttképzést folytató intézmény üzleti
évét megelőző évnek a felnőttképzésből származó, a számvitelről szóló törvény szerint elszámolt, tényleges
értékesítési nettó árbevétele (a továbbiakban: árbevétel) kettő százaléka, de legalább ötszázezer forint.”
24. §		
A 393/2013. Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kérdőív kitöltésére legalább tizenöt percet kell biztosítani. A kérdőív – a 3. mellékletben foglaltak kötelező
feltüntetésével – legfeljebb tizenöt kérdésből állhat azzal, hogy a kitöltő az érintett képzéssel összefüggő kérdésekre
válaszol.”
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25. §		
A 393/2013. Korm. rendelet 32. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 136/2014.
(IV. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 5. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontját és
(2) bekezdését, a 16. § (7) bekezdés b) pontját, a 19. § (1) bekezdését, a 22. § (2) bekezdését, valamint 1. mellékletét
a Mód.r. hatálybalépése napján folyamatban lévő,
a) a felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása iránti, és
b) a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére irányuló
eljárások során nem kell alkalmazni, ezen eljárások során e rendeletnek az eljárás megindításának időpontjában
hatályos rendelkezései alapján kell eljárni.
(5) E rendeletnek a Mód.r.-rel megállapított 16. § (7) bekezdés b) pontját, 19. § (1) bekezdését, 22. § (2) bekezdését,
valamint 1. mellékletét a Mód.r. hatálybalépése napján engedéllyel rendelkező, felnőttképzési tevékenységet
folytató intézmények esetében a Mód.r. hatálybalépését követő harmadik hónap első napjától kell alkalmazni.”
26. §		
A 393/2013. Korm. rendelet
a)
5. § (2) bekezdésében a „c) pontjában és e) pont eh)–el) alpontjában” szövegrész helyébe a „c) és d) pontjában
és e) pont ei)–em) alpontjában” szöveg,
b)
32. § (2) bekezdésében a „2014. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2014. december 31-ig” szöveg
lép.
27. §		
A 393/2013. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt
a)
„I. Helyiségek” című táblázat B:4.1. mezőjében a „képzési helyszínenként és nemenként 1-1” szövegrész
helyébe a „képzési helyszínenként 1” szöveg,
b)
„II. HELYISÉGEK BÚTORZATA, EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI” című táblázat „A:1.3.” mezőjében a „Tábla”
szövegrész helyébe a „Tábla vagy flipchart” szöveg
lép.
28. §		
Hatályát veszti a 393/2013. Korm. rendelet
a)
19. § (4) bekezdése,
b)
1. mellékletében foglalt „I. Helyiségek” című táblázat 4.3. sora.

8. A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben
induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes
szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 562/2013. (XII. 31.)
Korm. rendelet módosítása
29. §		
A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben
szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 562/2013. Korm.
rendelet) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az Szt. 82. § b) pontja szerint tett javaslat alapján megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott,
a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket
az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az OKJ szerinti 34 544 01 azonosító számú Vájár szakképesítés a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló
kormányrendelet alapján ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésnek minősül azokban a megyékben, amelyekben
a Vájár szakképesítés e rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján támogatott szakképesítésnek minősül.”
30. §		
Az 562/2013. Korm. rendelet
a)
1. melléklet 1. alcím L:10 és L:38 mezőjében a „K” szövegrész helyébe a „T” szöveg,
b)
2. melléklet 1. alcím 2–13. táblázatának címében a „szakközépiskolai ágazatok” szövegrész helyébe
a „szakképesítések” szöveg
lép.
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9. Hatályba léptető rendelkezések
31. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés
32. §

(1) E rendeletnek a 2–13. és 21–28. §-a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. cikkeinek való megfelelést szolgálják.
(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelethez
A 280/2011. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 419–421. sorral egészül ki:
„
A

B

C

D

419.

5434404

Államháztartási ügyintéző

0,7200

420.

3581103

Dietetikus szakács

1,8368

421.

3454401

Vájár

2,0076
”

2. melléklet a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelethez
A 150/2012. Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázata a következő 493. és 494. sorral egészül ki:
„
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

493

54

344

04

Államháztartási
ügyintéző

15

XXIV

2
év

960–1440
óra

N, E, L, S,
TK, T

számviteli
szabályozásért felelős
miniszter

494

35

811

03

Dietetikus szakács

18

XXVII

0,5
év

240–360
óra

N, E, TK

szakképzésért és
felnőttképzésért
felelős miniszter
”
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3. melléklet a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelethez
A 150/2012. Korm. rendelet 1. melléklet 2. táblázata a következő 155. és 156. sorral egészül ki:
„
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

155

51

344

09

Adóügyintéző

15

XXIV

–

160–240
óra

TK,
T

számviteli
szabályozásért felelős
miniszter

156

51

344

10

Költségvetésgazdálkodási ügyintéző

15

XXIV

–

160–240
óra

TK,
T

számviteli
szabályozásért felelős
miniszter
”

4. melléklet a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelethez
A 217/2012. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 1454–1462. sorral egészül ki:
„
A

B

C

1454.

1452.

Adóigazgatási feladatok

11513-14

1455.

1453.

Államháztartási feladatok

11514-14

1456.

1454.

Költségvetés-gazdálkodási feladatok

11515-14

1457.

1455.

Diétás ételkészítés

11516-14

1458.

1456.

Táplálkozási alapismeretek

11517-14

1459.

1457.

Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása

10158-14

1460.

1458.

Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása

10776-14

1461.

1459.

Államháztartási számviteli feladatok ellátása

10777-14

1462.

1460.

Államháztartási elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása

10779-14
”

5. melléklet a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelethez
A 217/2012. Korm. rendelet 3. melléklete az 1451. pontot követően a következő pontokkal egészül ki:

„1452. Az Adóigazgatási feladatok megnevezésű, 11513-14 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Feladatát az adózás rendjéről szóló törvény és a Ket. hatályos rendelkezéseinek teljes körű ismeretében, arra
alapozva látja el
Napi munkájában érvényesíti az adóelméleti összefüggéseket
Munkája során érvényt szerez az adózási alapelveknek
Elősegíti az adózók jogainak érvényesülését, munkaköre szerint számon kéri a kötelezettségek teljesítését
Átlátja közbevételek fajtáit (adó, vám, díj, illeték, más befizetési kötelezettségek, támogatások), azok helyét, szerepét
az államháztartás rendszerében, az adórendszert, a jelenlegi adóstruktúra kialakulását és működését, és a napi
gyakorlatban érvényesíti
Alkalmazza a közigazgatási jogrendszer szabályait, figyelembe veszi a közigazgatási intézményrendszer hierarchiáját
Átlátja az egyes adóhatóságok feladatát, hatáskörét, illetékességét, működését, szervezetét, egymással való
kapcsolatát
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Alkalmazza a közigazgatási eljárás és az adóigazgatás szabályait
Érvényesíti az adózás és adóztatás gyakorlatában az adózók és adóhatóságok kapcsolatát a bejelentkezéstől
a tevékenység folytatásán át az adóalanyiság megszűnéséig
Felvilágosítja az ügyfeleket az adózással kapcsolatos kötelezettségekről, segítséget nyújt azok teljesítéséhez,
alkalmazza az egyes adózókra vonatkozó, adózónként eltérő eljárási szabályokat
Használja és működteti a különféle információs rendszereket, a hatáskörébe tartozó adatbázisokat
Előkészíti a feladatkörébe tartozó hatósági intézkedéseket, közreműködik a hatósági eljárások lefolytatásában, részt
vesz a munkaköre szerinti ellenőrzésekben és a végrehajtási eljárásban

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Az adózás rendjéről szóló törvény alapelvei: megkülönböztetés nélküli eljárás, tájékoztatási kötelezettség,
jóhiszemű, és rendeltetésszerű joggyakorlás, mérlegelés és méltányos ügyintézés
Területi, tárgyi, személyi és időbeli hatály, más eljárási és anyagi jogszabályokkal való kapcsolat, a nemzetközi
egyezmények, az anyagi és az eljárási jog időbeli hatályának összefüggése
Az adózók jogai, kötelezettségei. A képviselet, az adótitok. A pénzmosással kapcsolatos kötelezettségek
Az egyes adóhatóságok szervezeti felépítése, felügyelete, feladatai, hatásköre és illetékessége Az adóhatóságok
nemzetközi együttműködése
Az adóhatóság jogai, kötelezettségei
Az adózás folyamata, bejelentkezés, („egyablakos” bejelentkezési rendszer), bejelentendő adatok, a változások
bejelentése
A nyilvántartásba vétel. Az adóazonosító jel, az adószám, közösségi adószám, csoport azonosító szám, technikai
azonosító szám. Az adószám képzése, tartalma, joghatása, felfüggesztése
Az adómegállapítás formái, az önadózás szabályai, a személyi jövedelemadó adóhatósági, munkáltatói
adómegállapítása, adónyilatkozat, adólevonás, kivetés, kiszabás. Adatszolgáltatás
A hatósági adómegállapítás, az utólagos adómegállapítás, a soron kívüli adómegállapítás, elévülés
A feltételes adómegállapítás, a szokásos piaci ár megállapítása
Adóbevallás, általános és különös szabályai, az elektronikus adóbevallás, az elektronikus aláírás, az ügyfélkapu,
a bevallás ellenjegyzése. A bevallás kijavítása
Az önellenőrzés célja, tartalma, formája, szabályai, feltételei, joghatása. Az önellenőrzési pótlék
Az adó megfizetése, határidők, esedékesség, elszámolás, befizetés és bevallás összefüggése, a fizetési késedelem
következménye. A költségvetési támogatások kifizetésének szabályai
Adónyilvántartás, a bizonylati rend, a számviteli és adónyilvántartások összefüggése, eltérése Az adózók hatósági
nyilvántartási rendszere
A NAV honlapjának tartalma. Adatszolgáltatási rendszer
Az adózók és az adók ellenőrzése, az ellenőrzés célja és tartalma. A kiválasztás, az ellenőr felkészülése az ellenőrzésre
Az ellenőrzés fajtái: bevallások utólagos vizsgálata, állami garancia beváltása, egyes kötelezettségek teljesítésére
irányuló ellenőrzés, egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés
Az ellenőrzési határidő, a határidő hosszabbítása (kapcsolódó vizsgálat, nemzetközi megkeresés)
Az ellenőrzés megindítása, joghatása, lefolytatása, az adózó jogai, kötelezettségei az ellenőrzés során
Az adóhatóság jogai, kötelezettségei az ellenőrzés során
Az ellenőrzés befejezése, jegyzőkönyv, észrevételek
Az ellenőrzés jogkövetkezményei: adóbírság, mulasztási bírság, késedelmi pótlék
A hatósági eljárás, a hivatalból, az ellenőrzés alapján indult eljárások, a kérelemre indult eljárások esetén,
az igazolások, fizetési könnyítések engedélyezése
Az eljárás befejezése, az intézkedések joghatása, a határozat, a végzés
A jogorvoslati fórumrendszer, a fellebbezés, a jogerő, a bírósági felülvizsgálat, a felügyeleti jogkörben tett intézkedés
Az adótartozás végrehajtása, a végrehajtás feltételei, szabályai, végrehajtás megkeresésre
A biztosítási intézkedések, a visszatartási jog gyakorlása, a beszedési megbízás, a foglalás, az ingatlan-végrehajtás,
az árverés
A végrehajtási kifogás, a végrehajtási eljárás felfüggesztése, szünetelése, a végrehajtás költsége. Elévülés
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Az adóeljárásban alkalmazható jogkövetkezmények, adóbírság, mulasztási bírság, késedelmi pótlék
megállapításának feltételei, alkalmazása, számítása
Az adóhatóság intézkedései, felhívás a személyazonosság igazolására. Elővezettetés, rendőri intézkedése
kezdeményezése, helyszín, jármű átvizsgálása, dolog lefoglalása, helyiség bezárása
Az általános forgalmi adó, a személyi jövedelemadó, a társasági és osztalék adó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, kisvállalati adó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, a jövedéki adó, a különadók megállapításának,
kimutatásának, elszámolásának, megfizetésének az ellenőrzése
Társadalombiztosítási járulékok, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás fizetése, ellenőrzése
A helyi adók és a központi költségvetést megillető adók közötti összefüggés, számviteli elszámolásuk
a társaságoknál
Az illetékek körében a vagyonszerzési illetékek megállapításával, kiszabásával, a behajtással kapcsolatos feladatok,
az ellenőrzés lefolytatása, az eljárási illetékek tekintetében a leletezés, az adóhatósági ügyiratkezelés rendszere,
a számítógépes adatnyilvántartás, a minősített ügyiratkezelés általános elvei, szabályai, az adatvédelem általános
elvei és szabályai
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai kommunikáció
Jogszabály alkalmazás készsége
Személyes kompetenciák:
Döntési képesség
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség

1453. Az Államháztartási feladatok megnevezésű, 11514-14 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Közreműködik a pénzgazdálkodási és az önkormányzati hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában
Előkészíti a tervezési feladatokat, ahhoz adatot szolgáltat
Döntés-előkészítéshez szükséges információkat szolgáltat
Közreműködik a finanszírozási javaslatok, likviditási tervek elkészítésében
Közreműködik a kötelezettségvállalási nyilvántartások kialakításában
Közreműködik a költségvetési folyamatszabályozás kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében
Nyilvántartja a munkaerőt és az illetményeket, alkalmazza az illetmény- és létszámgazdálkodás jogszabályi és belső
előírásait
Alkalmazza a közigazgatási hatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket
Közreműködik az államigazgatási feladatok végrehajtásában
Kapcsolatot tart a vevőkkel, adósokkal, szállítókkal, bankokkal, a Magyar Államkincstárral, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-vel, az ellenőrző szervezetekkel, biztosítókkal és a társegységekkel
Közreműködik a vagyongazdálkodásra és vagyonhasznosításra vonatkozó döntések előkészítésében
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A vagyonhozamokat elemzi
Előkészíti a vonatkozó jogszabályokban foglaltak költségvetési szerven belüli alkalmazásának eljárásrendjét
Elemzéseket végez a helyi jogszabályi keretek kialakításához
Alkalmazza a járulékfizetési szabályokat, vezeti a nyilvántartási rendszert, közreműködik az ellátások
megállapításában, folyósításában
Alkalmazza az adózási szabályokat
Betartja a közpénzek felhasználására vonatkozó alapvető szabályokat és adaptálja ezeket szakterületére
Alkalmazza az államháztartási számvitel szabályait

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Az államháztartás helye és szerepe a nemzetgazdaságban
Az államháztartás rendszere, az államháztartási gazdálkodás alapelvei, legfontosabb szabályai
Az államháztartás központi szintje: az állam, a központi költségvetési szerv, a törvény által az államháztartás
központi alrendszerébe sorolt köztestület és a törvény által a központi alrendszerbe sorolt köztestület által irányított
köztestületi költségvetési szerv
Az elkülönített állami pénzalapok létrehozásának feltételei, működése
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
Az államháztartás önkormányzati alrendszere: helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos
nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, az előzőek által irányított helyi önkormányzati, helyi
nemzetiségi önkormányzati, országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
A központi alrendszer bevételei és kiadásai
Az önkormányzati alrendszer bevételei és kiadásai
A központi költségvetés elkészítésének, végrehajtásának szabályai
A helyi önkormányzat rendelete
A Nemzeti vagyon: állami és önkormányzati vagyon
Költségvetési szervek: a költségvetési szervek jogállása, a költségvetési szervek típusai, irányítása, felügyelete,
a költségvetési szervek nyilvántartása, a költségvetési szervek működése és gazdálkodása
Államháztartási kontroll: az államháztartás külső ellenőrzése, kormányzati szintű ellenőrzés, az államháztartás belső
kontrollrendszere
A közigazgatás az állami funkciók rendszerében
A közigazgatás szervezetrendszere
A közigazgatás működése
Az önkormányzatok feladatrendszere
A helyi önkormányzatok szervezete és működése
Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok
Az önkormányzatok gazdálkodási rendszere
Az államigazgatás helye a közigazgatás rendszerében
Az államigazgatás felépítése
Az államigazgatás működése
A magyar adózási rendszer
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai kommunikáció
Jogszabály alkalmazás készsége
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
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Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség

1454. A Költségvetés-gazdálkodási feladatok megnevezésű, 11515-14 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Adatot szolgáltat a tervezési feladatokhoz
Közreműködik a vagyongazdálkodásra és vagyonhasznosításra vonatkozó döntések előkészítésében
Gyakorlati feladatok végrehajtása során a vagyonnyilvántartás kötelező elemeit értelmezi
A vagyonnal kapcsolatos szabályzatok tartalmi követelményeit érvényesíti a napi gyakorlatban
A vagyonhozamokat elemzi
Nyilvántartja a munkaerőt és illetményeket, alkalmazza az illetmény- és létszámgazdálkodás jogszabályi és belső
előírásait
Kapcsolatot tart a vevőkkel, adósokkal, szállítókkal, bankokkal, a Magyar Államkincstárral, az ellenőrző
szervezetekkel, biztosítókkal és társegységekkel
Alkalmazza a finanszírozási lehetőségeket
A különböző támogatások feltételrendszerét ismerve kialakítja azok gyakorlatát
Felkutatja a külső finanszírozási forrásokat és eszközöket
Közreműködik a finanszírozási javaslatok, likviditási tervek elkészítésében
Részt vesz a hazai és nemzetközi államháztartási és pénzügyi rendszerben és pénzforgalomban
Közreműködik a számviteli információk értékelésében
Követi és értelmezi az adott témára vonatkozó törvényeket, jogszabályokat, rendeleteket
Államháztartási tervezési rendszerek elméleti ismereteit felhasználva közreműködik a tervezés folyamatában
Alkalmazza az előirányzatok nyilvántartásának rendszerét
Területét érintő EU források elkülönített pénzügyi nyilvántartási és elszámolási rendszerét érvényesíti
a munkafolyamatban
A költségvetési szerv személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeit elemzi, pályázatot, munkaszerződést előkészít
Alkalmazza az államháztartásra, a kincstárra vonatkozó jogszabályokat
Kapcsolja a szakterületi jogszabályokat az államháztartási keretszabályokkal
Alkalmazza az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokat, beleértve az Állami Számvevőszékre vonatkozó
szabályozásokat is
Adaptálja a közpénzek felhasználására vonatkozó alapvető szabályokat
Alkalmazza az adójogszabályokat, különösen a helyi adókra vonatkozó előírásokat ismerve alkalmazza azokat
munkavégzése során
Betartja és betartatja a közigazgatási hatósági eljárás alapvető szabályait, valamint az adózás rendjéről szóló
szabályozásokat
Alkalmazza az államháztartási számvitel szabályait

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gazdálkodás szabályai
Költségvetési szervek tevékenységének megtervezése
Költségvetési szervek munkaerő- és illetménygazdálkodása
A költségvetési szervek járulékfizetési kötelezettségeinek tervezése, nyilvántartása, teljesítése és elszámolása
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A költségvetési szervek adófizetési kötelezettségeinek tervezése, nyilvántartása, teljesítése és elszámolása
Költségvetési szervek eszközgazdálkodása
Költségvetési szervek bevételeinek tervezése és teljesítése
Költségvetési szervek vertikális folyamatai, a kötelezettségvállalás rendje
Költségvetési szervek likviditása
Könyvvezetési és beszámolási rendszer sajátosságai az államháztartás szervezeteinél
Pénzforgalmi jelentés formája és szerkezete és az ahhoz kapcsolódó tájékoztató adatok
Költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere
Költségvetési szervek tevékenységének komplex elemzése
Közigazgatás alapfogalmai
A közigazgatás rendszere, szerepe
Területszervezés és terület-államigazgatás
Területfejlesztés intézményi rendszere
Megállapodás lényeges kérdései
Munkaszerződés tartalma és megkötése
Irodai munkavégzés általános folyamata, hatékonyságának feltételei
Ügyintézés és kommunikáció
Dokumentumok készítése, elküldése, írásbeli kommunikáció
Ügyvitel és iratkezelés
Etikett és viselkedéskultúra az üzleti életben
Pénzügyi és adójogszabályok alkalmazási gyakorlata (bankjog, értékpapírjog, devizajog, vámjog, adójog, illetékjog)
Az EU költségvetése
Az EU támogatási rendszere
Az EU támogatások felhasználásának eljárási rendje
Monetáris Unióhoz csatlakozás és feltételei
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai kommunikáció
Jogszabály alkalmazás készsége
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség

1455. A Diétás ételkészítés megnevezésű, 11516-14 azonosító számú szakmai követelménymodul
tartalma:
Feladatprofil:
Használja a nyersanyag kiszabati ívet
Elkészíti a közétkeztetés különböző területein összeállított étrendet
Betartja a közétkeztetésre vonatkozó felhasználási előírásokat, korlátozásokat és tilalmakat
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Alkalmazza az ételkészítésnél felhasznált alapanyagok energia-, fehérje-, zsír- valamint szénhidráttartalom
kiszámítását
Elkészíti a dietetikus által összeállított étrendet az Egységes Diétás rendszer (EDR) ismereteire alapozva
A diétás követelményeknek megfelelően, az adott diétában helyettesíteni tudja egymással az alapanyagokat
Alkalmazza és pontosan betartja a diétás ételek receptúráit
Dietetikussal konzultálva új ételeket, recepteket próbál ki
Alkalmazza a korszerű és az adott diétának megfelelő konyhatechnológiai eljárásokat
Betartja az élelmiszer-biztonsági előírásokat
Alkalmazza a HACCP rendszer előírásait
Csoportosítja és megfelelően tárolja az élelmiszereket és kész ételeket
Betartja a közegészségügyi előírásokat
Használja az előírt tisztító és fertőtlenítőszereket
Betartja a munkaegészségügyi és munkabiztonsági előírásokat
Használja az egyéni védőeszközöket
Felismeri és jelenti a munkaegészségügyi és munkabiztonsági kockázatokat

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Diétás ételkészítési alapismeretek
Nyersanyag-válogatás szempontjai a diétás élelmezésben
A diétás előírásoktól való eltérés egészségügyi következményeinek ismerete
Az élelmiszerek fő tápanyag-összetételének ismerete a különböző diéták vonatkozásában
Az Egységes Diétás Rendszer (EDR) ismerete
A Gyakorlati dietétika alapjai
Korszerű konyhatechnológia
szakmai készségek:
Szakmai nyelvezet szakszerű alkalmazása
Biztos számolási készség
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Együttműködés
Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretek megőrzése)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Személyi- és környezeti higiéné biztosítása és betartatása

1456. A Táplálkozási alapismeretek megnevezésű, 11517-14 azonosító számú szakmai
követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza az egészséges és az egészségtől eltérő szervezet működéséhez szükséges változtatást igénylő
ételkészítési technológiák szakmai fogásait
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Alkalmazza a tápanyag ismeretet (fehérjék, szénhidrátok, zsírok, vitaminok, ásványi anyagok és a víz)
Ismeri az alapanyagok fő tápanyag-összetételét és a diétás igényeknek megfelelően helyettesíteni tudja egymással
azokat
Kiszámolja a különböző korcsoportok és ellátottak energia- és tápanyagszükségletét
Tápanyagtáblázat felhasználásával kiszámolja az ételkészítésnél felhasznált alapanyagok energia-, fehérje-, zsír- és
szénhidráttartalmát, valamint vitamin és ásványi anyag tartalmát
Alkalmazza az Egységes Diétás Rendszert (EDR)
Alkalmazza az alapvető élelmezés és táplálkozás-egészségtani ismereteket (élelmiszer-biztonság, élelmiszerfertőzések, élelmiszer-mérgezések megelőzése)
Alkalmazza a közétkeztetésre vonatkozó ismereteket
Alkalmazza az életkoroknak megfelelő közétkeztetési előírásokat
Felismeri és elkerüli a korlátozás vagy tilalom alá eső élelmiszereket, adalékanyagokat, ételkészítési technológiákat
Alkalmazza munkája során az adott diétában a diétás követelményeknek megfelelő, egymással helyettesíthető
alapanyagokat
Felhasználja a munkája során a naponta biztosítandó élelmiszereket, élelmiszer-csoportokat
Alkalmazza munkája során az élelmiszerek összetételéről és címkézéséről szóló uniós rendeletet

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Táplálkozási alapismeretek
Az Egységes Diétás Rendszer (EDR) ismerete
A diétás előírásoktól való eltérés egészségügyi következményeinek ismerete
Az élelmiszerek fő tápanyag-összetételének ismerete a különböző diéták vonatkozásában
Diétás ételkészítési alapismeretek
Korszerű konyhatechnológiai alapismeretek
Élelmezés és táplálkozás egészségtani ismeretek (élelmiszer-biztonság, élelmiszer-fertőzések, élelmiszermérgezések megelőzése)
A Gyakorlati dietétika alapjai
Közétkeztetési ismeretek
Nyersanyag-válogatás szempontjai a diétás élelmezésben
szakmai készségek:
Szakmai nyelvezet szakszerű alkalmazása
Biztos számolási készség
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önállóság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Irányíthatóság
Együttműködés
Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretek megőrzése)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Személyi- és környezeti higiéné biztosítása és betartatása
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1457. A Környezetvédelmi termékdíj feladatok ellátása megnevezésű, 10158-14 azonosító számú
szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Termékdíj bejelentéssel, bevallással, nyilvántartással kapcsolatos feladatokat végez
Megfelelő módon alkalmazza a termékdíjhoz kapcsolódó nemzeti jogszabályokat
Elvégzi a termékdíj köteles termékek adózásával/adóztatásával kapcsolatos feladatokat
Betartja/betartatja a bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendre vonatkozó szabályokat
Kapcsolatot tart a Nemzeti Adó-és Vámhivatal illetékes szerveivel és a környezetvédelmi hatóságokkal
Ellátja a Kötelező Tarifális Felvilágosítás kérelmezésével, alkalmazásával kapcsolatos feladatokat
Vezeti a termékdíjhoz kapcsolódó külön nyilvántartásokat, kezeli és rögzíti az adatokat, betartja a nyilvántartások
vezetésére vonatkozó előírásokat
Közreműködik a termékdíjhoz kapcsolódó szerződések megkötésében
Közreműködik a termékdíjhoz szorosan kapcsolódó beszerzési és értékesítési ügyletek megkötésénél, megadja
az ügylethez kapcsolódó termékdíjas és hulladékhasznosítási kötelezettségekről szóló információkat
Megbízás alapján, a külön jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén képviseleti feladatokat lát el
Érvényesíti a termékdíjjal kapcsolatos eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert
Közreműködik a hatóság ellenőrzései és a mintavételek során
Ismeri és alkalmazza a környezetvédelmi termékdíjhoz kapcsolódó rendszeresített formanyomtatványokat
Kezeli és alkalmazza a rendszeresített nyomtatványkitöltő programot
Betartja a betétdíjra vonatkozó nyilvántartási, bejelentési, beszámolási kötelezettségre vonatkozó előírásokat
Termékdíjhoz szorosan kapcsolódó hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási adminisztrációs feladatokat végez
Felismeri és alkalmazza a hulladékok kezelésére vonatkozó általános előírásokat
Vezeti a hulladékgazdálkodással összefüggő szükséges nyilvántartásokat
Ellenőrzi a hulladékkezelésre szerződött partnerek engedélyeinek érvényességét
Közreműködik a hulladékkezeléssel, -hasznosítással kapcsolatos szerződések megkötésében
Szükség szerint rögzíti az adatokat a hulladékgazdálkodási információs rendszerben

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A termékdíj törvény és végrehajtási rendeletei hatálya, hatáskör és illetékesség
A mögöttes nemzeti ágazati és eljárási szabályok alkalmazása
A kapcsolódó európai uniós joganyag alkalmazása
A termékdíj kötelezettség teljesítése során felmerülő azonosítók, kódok alkalmazása
Az értelmező rendelkezések
A termékdíj alapja, összetevői és mértéke
A termékdíj köteles termékek meghatározása
Az adózó kötelezettségei, a termékdíj kötelezettség keletkezése, keletkezésének időpontja
A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalása szerződéssel
A számlán való átvállalás
A termékdíjjal kapcsolatos képviselet ellátásának szabályai
Nyilvántartások vezetése, bizonylatok kiállítása, elszámolások
A termékdíj megállapításához szükséges számítási módszerek alkalmazása, a termékdíj megállapítása, bevallása,
megfizetése
Termékdíj átalány jogintézménye
A hasznosítás és a termékdíj kapcsolata
A termékdíj köteles termékekből keletkezett hulladékok egyéni teljesítőként történő hasznosítása/hasznosíttatása,
azonosítása, okmányolása
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos nemzeti és nemzetközi kódok alkalmazása
A befizetett termékdíj visszaigénylésének szabályai
A termékdíjas szabályozásban érintett hatóságok feladatai
Ellenőrzési formák a termékdíj területen, az ellenőrzött személy kötelezettségei

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 58. szám

5617

Jogkövetkezmények, intézkedések
A hivatalos okmányok kezelésének és felhasználásának szabályai
A közigazgatási eljárásról szóló törvény alkalmazása vám-, jövedéki-, és termékdíj szabályozásban
Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás
szakmai készségek:
Szakmai kommunikáció
Jogforrások megfelelő alkalmazása
Jogértelmezési készség
Számolási készség
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Önállóság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Lényegfelismerés

1458. Az Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása megnevezésű, 10776-14 azonosító számú
szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felismeri és alkalmazza munkavégzése során a legfontosabb államháztartási alapfogalmakat, továbbá
a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások részletes osztályozási rendjét adminisztratív, közgazdasági és
kormányzati funkciók szerinti funkcionális szemléletben
Az államháztartás szervezeteinek és jellemzőinek, sajátosságainak ismeretében látja el gazdasági és pénzügyi
feladatait
Közreműködik a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, az elkülönített állami pénzalapok, a központi és a fejezeti
kezelésű előirányzatok, a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a társulások tervezési, gazdálkodási,
finanszírozási sajátosságainak alkalmazásában
Közreműködik a költségvetési szervek alapításában, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az egyéb
belső szabályzatok elkészítésében, a költségvetési szerv jogutóddal történő és jogutód nélküli megszűnéséhez
kapcsolódó feladatok ellátásában, irányításában, ennek során betartja a költségvetési szervek jogállására,
gazdálkodására vonatkozó előírásokat
Közreműködik a gazdasági társaság alapításában, az államháztartás szervezete gazdasági társasággal való
kapcsolattartásában, nonprofit szervezetekkel való kapcsolat alakításában, szabályozásában
Közreműködik az önkormányzat gazdasági programjának, költségvetési koncepciójának elkészítésében
Közreműködik a költségvetés (költségvetési javaslat a központi költségvetésről szóló törvény elkészítése során,
kincstári költségvetés, önkormányzat költségvetési rendelete, határozata) és zárszámadás készítési kötelezettség
végrehajtásában
Meghatározza a különböző tartalékok szerepét (pl. céltartalék, fejezeti tartalék) az egyensúly megőrzésében, feltárja
a költségvetés szükségszerű módosításának okait
Közreműködik az elemi költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletes megtervezésében, az eredeti előirányzat
meghatározásához, illetve az előirányzatok módosításhoz, átcsoportosításához kapcsolódó feladatok ellátásában
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Közreműködik a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás
folyamatok szabályszerű kialakításában és végrehajtásában, a bevételek beszedésében, illetve a kiadások
teljesítésében
Közreműködik a létszám és a személyi juttatások megtervezésében, a létszámgazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok
ellátásában
A szakmai feladatok ellátása során érvényesíti a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi szempontokat
Ismeri a hazai és az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatások nyújtásának és
felhasználásának szabályait, közreműködik azok szabályos felhasználásában mind a támogató, mind
a kedvezményezett szervezet oldaláról
Részt vesz az önkormányzatoknak és intézményeiknek a Kincstárral, a számlavezető és egyéb pénzügyi
intézményekkel való pénzügyi és egyéb feladatok ellátásában, ismeri a Magyar Államkincstár önkormányzatokhoz
kapcsolódó feladatait, az önkormányzatok támogatásának finanszírozását
Átlátja és alkalmazza a kincstári rendszer működését, a Magyar Államkincstár számlavezetési, megelőlegezési,
finanszírozási, ellenőrzési, információszolgáltatási és egyéb feladataihoz kapcsolódóan alkalmazza a kincstári fizetési
módokat
Közreműködik a finanszírozási feladatok ellátásában, megállapítja a költségvetési és vállalkozási maradványt
Betartja a nemzeti vagyonról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény, a Nemzeti Földalapról szóló törvény,
illetve a kapcsolódó kormányrendeletek előírásait a vagyongazdálkodási feladatainak ellátása során
A költségvetési szervek kincstári, önkormányzati vagyongazdálkodását ismerve gazdálkodik a tulajdonában lévő,
illetve a vagyonkezelésébe adott, valamint a mérlegben nem szerepeltethető (pl. bérelt, vagyonkezelésen kívül
használt) eszközökkel
Az államháztartás adósságával kapcsolatos jogi rendelkezések ismeretében végzi munkáját, közreműködik annak
meghatározásához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésében
Részt vesz az adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó engedélyeztetési eljáráshoz kapcsolódó feladatok
ellátásában, átlátja a hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra, az adósságrendezésre vonatkozó előírásokat

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Az államháztartás helye a nemzetgazdaságban
Az államháztartás alrendszerei, az államháztartás alrendszereit alkotó jogi személyek, a közfeladataik ellátásának
rendszere
A közfeladatok közvetlen ellátása költségvetési szervek útján
Az állami feladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzatokkal, központi kezelésű előirányzatokkal, elkülönített állami
pénzalapokkal, társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival
A költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások osztályozása, a költségvetési egyenleg, a közgazdasági
osztályozás (egységes rovatrend) felépítése
A közhatalmi bevételek legfontosabb típusai
A költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások között nem elszámolható pénzeszköz-változások
Költségvetési szerv alapításának, átalakításának, megszüntetésének esetei, jogi feltételei, az alapító, átalakító, illetve
a megszüntető okirat tartalma
A költségvetési szervek jellemzői, tevékenységeik: az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység
A költségvetési szervek gazdasági szervezete és gazdasági vezetője
A központi költségvetés felépítése, a központi költségvetésről és a zárszámadásról szóló törvény előkészítése,
elfogadása, a tervezésben részt vevők feladatai
Az önkormányzatok gazdasági programja, költségvetési koncepciója
Az önkormányzatok költségvetésének és zárszámadásának felépítése, tervezése, elfogadása, a képviselő-testület,
polgármester, jegyző, intézmények feladatai
A különböző tartalékok (pl. fejezeti tartalék, céltartalék) szerepe
A középtávú tervezés, az önkormányzatok átmeneti gazdálkodása
A kincstári és az elemi költségvetés szerkezete, elkészítése
Az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának esetei, hatáskörei, korlátai
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A kötelezettségvállalás rendje, a sajátos kötelezettségvállalásokra (határozatlan idejű, több éves) vonatkozó
jogszabályi előírások
A pénzügyi ellenjegyző személye, feladatai, kiemelten az előirányzati fedezetvizsgálat szabályai
A teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás szabályai, összeférhetetlenség
A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség
Az emberi erőforrás menedzselése
A hazai és az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatások nyújtásának és felhasználásának
szabályai
A helyi önkormányzatok központi költségvetésből kapott támogatásainak rendszere, a támogatások igénylésének,
felhasználásának, az azokkal történő elszámolás szabályai
A Kincstárban és a Kincstáron kívül vezetett fizetési számlák, a helyi önkormányzatok fizetési számláihoz kapcsolódó
alszámlák
A kincstári finanszírozási rendszer, a költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, alapok finanszírozása
Az államháztartás önkormányzati alrendszerének finanszírozási rendje
A központi költségvetésben előirányzat-átcsoportosítás helyett fizetési számlák között történő átutalással
teljesíthető kiadások, a készpénzzel teljesíthető kiadások
A költségvetési és vállalkozási maradvány megállapítása, felhasználási szabályai
A vagyongazdálkodás szabályai
Az államadósság és kezelése, az Államadósság Kezelő Központ Zrt., a Költségvetési Tanács feladatai
Önkormányzatok hitelfelvételei, kötvény kibocsátása
A stabilitás, illetve a pénzügyi egyensúly követelménye
Az önkormányzatok fizetési problémái, adósságrendezése, az önkormányzati biztos feladatai
Költségvetési ágazati sajátosságok: oktatás, kultúra, szociális ellátás, igazgatás, védelem
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Jogszabály-alkalmazás készsége
Szakmai nyelvű kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Kapcsolatteremtő készség
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Rendszerekben való gondolkodás

1459. Az Államháztartási számviteli feladatok ellátása megnevezésű, 10777-14 azonosító számú
szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja az államháztartási számvitelről szóló kormányrendelet előírásait, valamint a kapcsolódó rendeletek
előírásait
Átlátja és alkalmazza az államháztartási számvitelről szóló jogszabályok szerinti szabályokat, érvényesíti a számviteli
alapelveket, figyelembe véve annak államháztartási sajátosságait
Közreműködik a számviteli politika összeállításában, a számviteli szabályzatok jogszabályoknak megfelelő, időszerű,
szervezet-, tevékenység-specifikus kidolgozásában és szükség szerinti módosításában
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Közreműködik a szervezet számlarendjének kialakításában az egységes számlatükör alapján
Részt vesz a részletező nyilvántartások vezetésének kialakításában
A költségvetési számvitelen belül a gazdálkodási szabályokból adódóan a kötelező egyezőségeket figyelembe veszi
és számon tartja
Részt vesz az éves beszámolási feladatok ellátásában, képes összeállítani az éves beszámoló költségvetési
számvitelből és pénzügyi számvitelből előállítandó részeit, figyelembe veszi az elkészítés határidejét, képes
betartani az éves beszámoló elkészítése során a tartalmi és formai követelményeket
Közreműködik az éves beszámolók továbbításában, jóváhagyásában, a negyedéves mérlegjelentés elkészítésében,
valamint a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalában
Az államháztartás szervezete alapításával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos könyvvezetési és
beszámolási kötelezettséghez kapcsolódó feladatokat képes szabályszerűen végrehajtja
A mérleg tartalmi és formai követelményeinek ismeretében az államháztartási sajátosságokat figyelembe véve
tagolja az eszközöket és forrásokat
Kialakítja az adatok rögzítésének módját az államháztartás sajátos könyvvezetési rendszerében, érvényesíti
a bizonylatolás követelményeit, nyilvántartja az eszközöket és forrásokat és meghatározza helyét a mérlegben,
értékeli, az értékelést alátámasztja, bizonylatolja, meghatározza külső és belső információit és kapcsolatát
a kiegészítő melléklettel
Értelmezi a gazdasági eseményeket, azok csoportosítását, könyvelését, bizonylatolását, nyilvántartását, a gazdasági
események költségvetési beszámolóra gyakorolt hatását
Feladatai végzése során alkalmazza az immateriális javak, tárgyi eszközök mérlegtételek államháztartási
sajátosságait, a mérlegtételek tartalmát és értékelését, az értékcsökkenés elszámolásának vagy annak visszaírásának
lehetőségeit és korlátait
Feladatai végzése során alkalmazza a befektetett pénzügyi eszközök mérlegtételek államháztartási sajátosságait,
a mérlegtételek tartalmát és értékelését, az értékvesztés vagy annak visszaírásának elszámolását
Figyelmet fordít a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök helyes tartalmára, az értékelési szabályokra,
továbbá képes összeállítani az önkormányzati vagyonkimutatást, ismeri ennek kapcsolatát a mérleggel
Feladatai végzése során alkalmazza a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (készletek, értékpapírok)
mérlegtételek államháztartási sajátosságainak tartalmát, az értékvesztés elszámolásának, visszaírásának szabályait
Feladatai végzése során alkalmazza a követelések (ide értve a követelés jellegű elszámolásokat is), mérlegtételek
államháztartási sajátosságainak tartalmát, az értékvesztés elszámolásának, visszaírásának szabályait
Feladatai végzése során alkalmazza az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások mérlegtételek államháztartási
sajátosságainak tartalmát
Feladatai végzése során alkalmazza a pénzeszközök tartalmát, elszámolását kincstári körön belül és kívül, valamint
az idegen pénzeszközök tartalmát és értékelését, az értékvesztés elszámolását, annak sajátosságait
Feladatai végzése során alkalmazza az aktív és passzív időbeli elhatárolások szabályait, a finanszírozási műveletek
elszámolásának és kimutatásának sajátosságait
A forrás tagolásának államháztartási sajátosságainak, a forrásokhoz kapcsolódó sajátos gazdasági műveleteknek,
azok bizonylatainak ismeretében, feladatai végzése során alkalmazza a saját tőke sajátos tagolását, növekedésének
és csökkenésének jogcímeit
Feladatai végzése során alkalmazza a kötelezettségek (ideértve a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat)
államháztartási sajátosságait, a kötelezettségekhez kapcsolódó sajátos gazdasági műveleteket, azok bizonylatait
Összeállítja a saját tőkével és a kötelezettségekkel kapcsolatos információkat a költségvetési beszámolóhoz és
a negyedéves mérlegjelentéshez
Ellátja a személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási teendőket
EU-s támogatások elszámolását (ideértve a támogatási előlegek elszámolását is) ismerve – mind a finanszírozónál,
mind a kedvezményezettnél – végzi feladatát
Átlátja és elvégzi az önkormányzati alrendszer (helyi, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi tanácsok)
sajátos nyilvántartási, elszámolási, beszámolási feladatait
Közreműködik a fejezeti kezelésű előirányzatok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, illetve az elkülönített állami
pénzalapok könyvvezetési és beszámolási feladatainak ellátásában
Közreműködik a zárlati, a zárási teendők, értékelési eljárások, a főkönyvi kivonat elkészítésében
Közreműködik a nyitó tételek elkészítésében, valamint a nyitás utáni feladatok végrehajtásában jogszabály alapján
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Felismeri és feladatai végzése során alkalmazza az előirányzatok (nyilvántartásba vételének, zárolásának,
elvonásának), illetve a kötelezettségvállalások, végleges kötelezettségvállalások, illetve követelések költségvetési
számvitelben történő elszámolásának szabályait
Elvégzi az ellenőrzés, az önellenőrzés megállapításainak könyvviteli elszámolását, az elszámolás bizonylatolását

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A számviteli alapelvek értelmezése, sajátosságai az államháztartás szervezeteinél
A számviteli politika tartalma
A költségvetési és pénzügyi számvitel célja, tartalma, jellemzői, elszámolási szabályai, összefüggései
A bevételi és kiadási előirányzatokkal kapcsolatos gazdasági események elszámolása a költségvetési számvitelben
Követelésekkel, kötelezettségvállalásokkal, más fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos általános szabályok, ezek
elszámolása a költségvetési számvitelben
A bevételek és kiadások teljesítése elszámolási szabályai, pénzforgalom nélküli elszámolások a költségvetési
számvitelben
A sajátos elszámolások fogalma, esetei
A kötelező egyezőségek tartalma, a költségvetési és a pénzügyi számvitel közötti összefüggések
A könyvviteli zárlat és a könyvviteli nyitás feladatai
A megszűnés sajátos könyvviteli feladatai
A számlarenddel szemben támasztott követelmények
A részletező nyilvántartások fontossága
A főkönyvi számlák csoportosítása, jellemző sajátosságaik
A leltározási folyamat és leltárkészítés követelményei
Az eszközök és források értékelésének szabályozása
A piaci értékelésbe vont eszközök értékelésének és elszámolásának szabályai
A külföldi pénzértékre szóló eszközök és források értékelésének és elszámolásának sajátosságai
A követelések értékelésével kapcsolatos sajátos előírások, az egyszerűsített értékelési eljárás alá tartozó követelések
értékvesztésének és elszámolásának szabályai, a behajthatatlan, illetve az elengedett követésekkel kapcsolatos
teendők sajátosságai
A pénzkezelés sajátos előírásai és annak szabályozása
Az önköltségszámítás területei, a szabályozás sajátosságai
Az éves költségvetési beszámoló készítési kötelezettségek, speciális helyzetekhez kapcsolódó beszámoló készítési
kötelezettségek
A negyedéves mérlegjelentés elkészítésének követelményei
A mérleg formai és tartalmi követelményei, célja, szerkezete, kapcsolata a beszámoló többi részével
Az immateriális javak, tárgyi eszközök megjelenése a mérlegben, analitikus és főkönyvi nyilvántartásuk, főbb
számlaösszefüggéseik, állományváltozásainak elszámolása, leltározása, továbbá az immateriális javakkal, tárgyi
eszközökkel kapcsolatos tranzakciók megjelenése a költségvetési beszámolóban, a negyedéves mérlegjelentésben
A befektetett pénzügyi eszközök megjelenése a mérlegben, analitikus és főkönyvi nyilvántartásuk, főbb
számlaösszefüggéseik, állományváltozásainak elszámolása, leltározása, továbbá a befektetett pénzügyi eszközökkel
kapcsolatos tranzakciók megjelenése a költségvetési beszámolóban, a negyedéves mérlegjelentésben
A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök megjelenése a könyvviteli mérlegben, analitikus és főkönyvi
nyilvántartásuk, főbb számlaösszefüggéseik, állományváltozásainak elszámolása, leltározásuk sajátosságai,
továbbá a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos tranzakciók megjelenése a költségvetési
beszámolóban, a negyedéves mérlegjelentésben
A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megjelenése a mérlegben, analitikus és főkönyvi nyilvántartásuk, főbb
számlaösszefüggéseik, állományváltozásainak elszámolása, leltározása, továbbá a forgóeszközökkel kapcsolatos
tranzakciók megjelenése a költségvetési beszámolóban, a negyedéves mérlegjelentésben
A követelések megjelenése a mérlegben, az analitikus és főkönyvi nyilvántartása, főbb számlaösszefüggései,
leltározása, a követelésekhez kapcsolódó tranzakciók megjelenése a költségvetési beszámolóban, illetve
a negyedéves mérlegjelentésben
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Az aktív és passzív időbeli elhatárolások, egyéb sajátos eszköz és forrásoldali elszámolások könyvvezetésének
sajátosságai, analitikus és főkönyvi nyilvántartásuk, főbb számlaösszefüggéseik, az elszámolásokhoz kapcsolódó
tranzakciók megjelenése a költségvetési beszámolóban, illetve a negyedéves mérlegjelentésben
A források csoportosítása a könyvviteli mérlegben, értékelésük, leltározásuk
A saját tőke összetevői, változásainak főkönyvi elszámolása
A kötelezettségek csoportosítása a könyvviteli mérlegben, értékelésük, analitikus és főkönyvi nyilvántartás,
megjelenésük a költségvetési beszámoló többi részében
Az eredménykimutatás felépítése, az eredményszámlákat érintő főbb gazdasági események elszámolása (személyi
juttatások, járulékok, támogatások, ellátások elszámolása, önkormányzati nettó finanszírozással kapcsolatos
elszámolások, a vagyoni változással összefüggő ráfordítások és eredményszemléletű bevételek), valamint
kapcsolódása a költségvetési beszámoló többi részéhez
Az államháztartás szervezeteinél felmerülő sajátos elszámolások (finanszírozási műveletek, pénzeszközökkel
kapcsolatos eljárások, közhatalmi bevételekkel kapcsolatos elszámolások)
A költségvetési jelentés célja, szerkezete, kapcsolata a költségvetéssel, a költségvetési beszámoló többi részével
A maradvány kimutatás (vállalkozási maradvány kimutatás) célja, szerkezete, kapcsolódása a beszámoló többi
részéhez
A személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetétele kimutatás célja, szerkezete,
kapcsolata a költségvetéssel, a költségvetési beszámoló többi részével
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások kimutatás célja, szerkezete, kapcsolata
a költségvetéssel, a költségvetési beszámoló többi részével
Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások kimutatás célja, szerkezete,
kapcsolata a költségvetéssel, a költségvetési beszámoló többi részével
A költségekről és a megtérült költségekről szóló kimutatás tartalma, szerkezete
A kiegészítő melléklet célja, felépítése, tartalma
A helyi önkormányzatok könyvvezetési és beszámolási sajátosságai
A fejezeti kezelésű előirányzatok könyvvezetési és beszámolási sajátosságai
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű kommunikáció
Jogszabály-alkalmazás készsége
Kész szoftverek használata
Számnagyságok érzékelése
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Precizitás
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Kapcsolatteremtő készség
Visszacsatolási készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ellenőrzőképesség
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1460. Az Államháztartási elemzési – ellenőrzési feladatok ellátása megnevezésű, 10779-14 azonosító
számú szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az államháztartás makroszintű elemzésének módszereit alkalmazva végzi feladatát
Ellátja az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó általános elemzési feladatokat
Elemzi és értékeli az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét
Elemzi statikusan és dinamikusan, horizontálisan és vertikálisan a költségvetési szerv vagyoni helyzetében
bekövetkezett változásokat
Meghatározza és értékeli a likviditási, az adósság mutatókat
Elemzi az államháztartás szervezete gazdálkodási folyamatait, gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi
számításokat, hatásvizsgálatokat végez
Elemzésével megalapozza a költségvetési tervezési feladatokat
Értékeli az előirányzatok, a kötelezettségvállalások, a követelések és a pénzügyi teljesítési adatok alakulását, ezekből
a vezetés számára döntés-előkészítéshez kapcsolódó számításokat végez
Elemzi a munkaerő és személyi juttatásokkal való gazdálkodást
Elemzi a tárgyi eszköz-gazdálkodást, a karbantartást, felújítást, beruházást, a kapacitás-kihasználtságát
Elvégzi az ellátási színvonal elemzését
Elemzi az államháztartás szervezete bevételeinek, különösen a közszolgáltatások, illetve a közhatalmi bevételek
szerkezetét, alakulását
Alkalmazza a költségelszámolás és költségelemzés államháztartási sajátosságait, módszereit
Felismeri az államháztartás belső kontrollrendszerét, a belső ellenőrzést és a központi koordinációs és
harmonizációs feladatokat
A belső ellenőrzés tervezési rendszerét, a kockázatelemzési követelményeket, a belső ellenőrzési kézikönyvet,
az etikai kódexet, az ellenőrzés végrehajtásának folyamatát, az ellenőrzés módszertanát ismerve látja el feladatát
Felismeri és ennek előírásai alapján működteti, fejleszti a belső kontrollrendszert
Ellátja a kontrolltevékenységeket
Ellátja az EU-s támogatási szerződések megvalósításához kapcsolódó kontrolltevékenységeket
Kapcsolatot tart és együttműködik a különböző ellenőrzési szervezetekkel, illetve ellenőrökkel, segíti a belső ellenőri
feladatok ellátását
A szabálytalanságok kezelését, az ellenőrzés megállapításának jogkövetkezményeit ismerve javaslatot dolgoz ki
a hibák megelőzésére
Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység jogait és kötelezettségeit ismerve látja el feladatait
A közfeladatainak ellátását az ellenőrzés megállapítása jogkövetkezményeinek ismeretében végzi
Az ellenőrzés folyamatában a sikeres végrehajtáshoz a szükséges dokumentációkat rendelkezésre bocsátja, illetve
a kapott ellenőrzési dokumentumokat értelmezi, az ezekhez kapcsolódó dokumentumokat elkészíti
Részt vesz a belső kontrollrendszer működtetéséhez előírt kötelező továbbképzéseken és fejleszti tudását

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A költségvetési elemzés célja, területei, információs bázisa
Az államháztartás makroszintű elemzésének módszerei
A vagyoni helyzet elemzés módszerei a beszámoló adatai és az analitikus nyilvántartások alapján
A követelések elemzési módszerei
Az adósság, a likviditás, a fizetőképesség elemzésének módszerei
A tervszerűség, a kötelezettségvállalás, a pénzügyi teljesítés elemzési módszerei
A beruházások gazdaságosságának hatékonyság megítélésére, a döntés előkészítésére szolgáló elemzési
módszertan
Az ellátási színvonal elemzése
Az input erőforrások kapacitás-kihasználásának elemzési módszertana
A humánerőforrás-gazdálkodás, a jövedelempolitika elemzési eszköztára
A teljesítménykövetelmények meghatározásának, értékelésének eszközei
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A költségelszámolás és költségelemzés államháztartási sajátosságai
Az EU-s támogatásokhoz kapcsolódó elemzés eszközei
Az államháztartási ellenőrzés célja, feladatai
Az államháztartás külső ellenőrzésének szereplői: az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság, az Állami
Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Magyar
Államkincstár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az önkormányzati adóhatóság, az irányító szerv, a könyvvizsgáló
Kapcsolattartás a külső ellenőrökkel
Az Állami Számvevőszék szervezete, feladatai, az általa alkalmazott ellenőrzési módszertan, ellenőrzési
megállapításainak jogkövetkezményei
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogállása, ellenőrzési feladatai, megállapításainak jogkövetkezményei
A Magyar Államkincstár folyamatba épített ellenőrzési feladatai, megállapításainak jogkövetkezményei
Az EU-s források ellenőrzésének folyamata, módszertana, szervezeti keretei, megállapításainak jogkövetkezményei
A központi koordináció és harmonizáció célja, az államháztartásért felelős miniszter feladata, felelőssége a rendszer
működtetése iránt
A belső kontrollrendszer elemei, működtetésének célja, feladatai, az államháztartásért felelős miniszter által
közzétett módszertani útmutatók tartalma, a vezetői nyilatkozat tartalma a belső kontrollrendszer működéséről
A kontrolltevékenységek célja, feladatai, lehetséges szervezeti, szükséges személyi feltételei
A szabálytalanságok kezelése, az ellenőrzési nyomvonal, a kockázatok kezelése
A belső ellenőrzés tartalma, szereplői, feladatai, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutatók tartalma
A belső ellenőrzés kockázatalapú tervezése, kapcsolattartás a belső ellenőrökkel
Az egyes ellenőrzési fajták tartalma, az ellenőrzés megállapításainak dokumentálása, az ellenőrzési program,
a megbízólevél, az ellenőrzési jelentéstervezet, ellenőrzési jelentés tartalma, az ellenőrzési folyamat alatt készülő
egyéb dokumentumok tartalma, hitelesítésük: a másolat, a kivonat, a tanúsítvány, a közös jegyzőkönyv, a szakértői
vélemény, a nyilatkozat
Az ellenőrzés megállapításainak jogkövetkezményei, az intézkedési terv, az utóellenőrzés
Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység jogai és kötelezettségei
Az önkormányzatok sajátosságai a belső kontrollrendszer működtetése során
Az önellenőrzés tartalma, dokumentálása
szakmai készségek:
Szakmai kommunikáció
Jogszabály-alkalmazás készsége
Szakmai szöveg megértése
Kész szoftverek alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Megbízhatóság
Precizitás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Visszacsatolási készség
Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Értékelés”
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A Kormány 137/2014. (IV. 24.) Korm. rendelete
egyes sport és továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bf ) alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § E rendelet alkalmazásában sportszervezet: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdésében, valamint
(2) bekezdés c) pontjában meghatározott szervezetek.”
(2) Az R1. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A sportfegyelmi bizottság elnöke nyolc napon belül írásban, a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti
hivatalos iratként, tértivevény többletszolgáltatással feladott postai küldemény megküldésével vagy – ha ahhoz
az eljárás alá vont személy előzetesen hozzájárult – elektronikus úton értesíti az eljárás alá vont személyt, illetve
a sportszervezetet a sportfegyelmi eljárás megindításáról.”
(3) Az R1. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha az értesítés a sportfegyelmi bizottsághoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az értesítést a postai
kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon – az ellenkező bizonyításig –
kézbesítettnek kell tekinteni.”
(4) Az R1. 4. §-a a következő (11)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az elektronikus kézbesítés
a) versenyző esetén a versenyengedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a versenyző által;
b) sportszakember esetén a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésekor
a sportszakember által;
c) a sportszövetség versenyrendszerében részt vevő sportszervezet esetén a sportszervezet által
a versenyrendszerben (bajnokság) szervezett első verseny (mérkőzés) megrendezését megelőzően legalább
15 nappal
megjelölt elektronikus elérhetőségre (e-mail) történik.
(12) Ha az értesítés a (11) bekezdésben meghatározott elektronikus elérhetőségre történik, az értesítést akkor
kell kézbesítettnek tekinteni, ha a címzett által elektronikusan visszaigazolásra kerül az értesítés kézbesítése. Ha
a címzett az elküldést követő 3 napon belül nem igazolja vissza a kézbesítés megtörténtét, a (2) bekezdés szerinti
postai úton kell az értesítést megküldeni.
(13) Az eljárás alá vont személy – a sportszövetség vonatkozó szabályzatában meghatározott részletes szabályok
alapján – kezdeményezheti az elektronikus kézbesítés teljesítésére megjelölt elektronikus elérhetősége
módosítását.”

2. A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések
jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló
157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A melléklet 6. pontjának az egyes sport tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 137/2014. (IV. 24.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő, állam által el nem ismert szakképesítés eredményeként szerzett edzői
tevékenység végzésére jogosító képesítések alapján végzett tevékenységre is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R2. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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3. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
7. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén az adott támogatási időszakra vonatkozó elszámolás vagy
részelszámolás ellenőrző szervezethez történő benyújtását és az elszámolásnak, részelszámolásnak az ellenőrző
szervezet részéről történő elfogadását és az erről szóló értesítést követően
a) a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet
kérelme esetén a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, vagy
b) a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet
kérelme esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége
az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott elkülönített pénzforgalmi számláról bocsátja a támogatást vagy
annak az elszámolásban, részelszámolásban elfogadott részét a támogatás igénybevételére jogosult szervezet
rendelkezésére.”

4. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) A közszolgálati továbbképzés, a vezetőképzés, valamint a közigazgatási szakvizsgák költségeit a közigazgatási
szerv az NKE-nek a foglalkoztatotti létszám alapján továbbképzési hozzájárulásként (a továbbiakban: normatív
hozzájárulás) fizeti. A normatív hozzájárulás alapja az illetményalap 73%-a, amelyet a közigazgatási szerv két
egyenlő részletben minden év január 31-éig, illetve június 30-áig a közigazgatási szervnél tárgyév január 1-jén
foglalkoztatott kormánytisztviselők, köztisztviselők létszámának alapulvételével fizet meg az NKE részére. Az NKE
a közigazgatási szerv részére igazolást állít ki a továbbképzési hozzájárulás megfizetéséről.”

5. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 137/2014. (IV. 24.) Korm. rendelethez
A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló
157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet Mellékletében szereplő táblázat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Sportszövetségnél (a nemzeti
válogatottaknál) vezetőedzői,
szövetségi kapitányi feladatok
ellátása, illetve a vezetőedző segítése

nemzetközi sportszövetség által akkreditált edzőképzésben szerzett
legmagasabb szintű végzettség (a sportág megjelölésével) (a), szakedző
(f ), okleveles szakedző (f ), illetve az adott sportágban szerezhető
legmagasabb szintű állami sportszakmai képesítés; testnevelő-edző (f ),
táncpedagógus (f )”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Belügyminiszter 33/2014. (IV. 24.) BM rendelete
az Országgyűlési Őrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai
követelményeiről és eljárási szabályairól, valamint az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő
eszközök típusairól, fajtáiról
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés
d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével a következőket
rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
alkalmazásba vételi eljárás: az Országgyűlési Őrségnél már rendszeresített kényszerítő eszköznek a már
rendszeresítettől csak kismértékben eltérő típusváltozatának alkalmazásba vételét megelőző eljárás,
2.
alkalmazhatóság: a kényszerítő eszköznek az Országgyűlési Őrség által történő felhasználásra való
megfelelősége,
3.
beszerzési eljárás: a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi,
rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos
szabályokról szóló kormányrendelet szerinti beszerzési eljárás vagy a minősített adatot, az ország alapvető
biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések
sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beszerzési eljárás,
4.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más
állam,
5.
kényszerítő eszköz: az 1. mellékletben felsorolt kényszerítő eszköz és azok rendeltetésszerű használatához
szükséges anyagok,
6.
minősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgálat: a próbahasználat elvégzése mellett a kényszerítő
eszköz alaprendeltetéséhez, hatásmechanizmusához mért élet-, egészség-, baleset-, munka-, tűz- és
környezetvédelmi megfelelőség, valamint az alkalmazhatóság, ezen belül a korábban rendszeresített
kényszerítő eszközökkel, valamint a hozzájuk szükséges egyéb felszerelésekkel való együtthasználhatóság
megállapítását szolgáló eljárások,
7.
próbahasználat: az alkalmazhatóság megállapításának azon módszere, amely során a rendszerbe vételre
tervezett kényszerítő eszköz mintapéldányait – a szolgálati feladatok végrehajtását utánzó körülmények
között – az ellátásra tervezett állomány kipróbálja,
8.
rendszerből történő kivonás: a kényszerítő eszköznek az Országgyűlési Őrség rendszerében történő
használatának befejezése és a rendszerből való törlése, a tárgyi eszközgazdálkodás utolsó fázisa,
9.
rendszerbe vétel: az Országgyűlési Őrség feladatainak ellátásához szükséges kényszerítő eszköz felvétele
az Országgyűlési Őrség rendszerébe,
10.
rendszerbe vételi eljárás: az Országgyűlési Őrség által alkalmazható kényszerítő eszköz rendszerbe vételét
megelőző eljárás,
11.
társszervek: a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Magyar
Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Európai Unió tagállamának olyan hatósága, amely
nemzeti joga alapján bűncselekmények felderítésére és megelőzésére jogosult.
2. §		
Az Országgyűlési Őrségnél rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusait és fajtáit az 1. melléklet tartalmazza.
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3. §

(1) Az Országgyűlési Őrség rendszerébe kényszerítő eszköz a rendszerbe vételi eljárás lefolytatását követően,
rendszerbe vétellel kerülhet.
(2) A korábban már rendszeresített kényszerítő eszköz valamely, a rendszeresítettől eltérő típusváltozata
a)
a 25. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben rendszerbe vételi eljárás lefolytatását követően,
rendszerbe vétellel,
b)
a 26. § (1) bekezdésében meghatározott esetben alkalmazásba vételi eljárás lefolytatását követően,
alkalmazásba vétellel
kerülhet az Országgyűlési Őrség alkalmazásába.
(3) Kényszerítő eszköz csak a rendszerből történő kivonás útján kerülhet ki az Országgyűlési Őrség kényszerítő
eszközeinek köréből.

4. §

(1) A kényszerítő eszköznek meg kell felelnie a használatával összefüggő általános és speciális jogszabályi előírásoknak,
továbbá a korábban rendszeresített kényszerítő eszközökkel, valamint a hozzájuk szükséges egyéb felszerelésekkel
való együtthasználhatósági, valamint az alkalmazhatósági követelményeknek.
(2) Az alkalmazhatóság, és a korábban rendszeresített kényszerítő eszközökkel, valamint a hozzájuk szükséges egyéb
felszerelésekkel való együtthasználhatóság megállapítását minősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgálatok,
valamint a próbahasználatok eljárásai szolgálják.

5. §		
Rendszerbe vételi vagy alkalmazásba vételi eljárás lefolytatása nélkül kényszerítő eszközt szolgálati feladat ellátására
használni nem lehet.

2. A rendszerbe vételi vagy alkalmazásba vételi eljárás
6. §		
A rendszerbe vételi és az alkalmazásba vételi eljárást az Országgyűlési Őrség azon szervezeti elemének vezetője
kezdeményezi, amely szervezeti elemnél a kényszerítő eszköz alkalmazása szükséges.
7. §

(1) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a nem rendszeresített kényszerítő eszköz vagy a rendszeresített kényszerítő
eszköz rendszeresítettől eltérő típusváltozata beszerzésének szükségességéről a beszerzési eljárás megindítását
megelőzően írásban tájékoztatja az Országgyűlés elnökét, valamint értesítést küldhet a társszervek részére.
(2) Ha nem rendszeresített kényszerítő eszköz vagy rendszeresített kényszerítő eszköz rendszeresítettől eltérő
típusváltozatának beszerzése válik szükségessé, a rendszerbe vételi vagy az alkalmazásba vételi eljárás megindítását
követően, annak lefolytatásával párhuzamosan a beszerzési eljárás lefolytatását is meg kell kezdeni.
(3) A beszerzési eljárás alapján megkötött szerződés hatályának beállta a szerződéssel érintett kényszerítő eszköz
rendszerbe vételétől vagy alkalmazásba vételétől függ. E feltételt a beszerzési eljárást megindító felhívásban közölni
kell.

8. §		
A rendszerbe vételi vagy az alkalmazásba vételi eljárás megindítását követően az eljárás során szükséges szakmai
előkészítői feladatok ellátására, a rendszerbe vételi javaslat vagy az alkalmazásba vételi javaslat előkészítésére
az Országgyűlési Őrség parancsnoka szakértői bizottságot hoz létre.
9. §

(1) A kényszerítő eszköz alkalmazhatóságának megítélése érdekében
a)
a rendszerbe vételi és alkalmazásba vételi eljárás során minősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgálatok,
valamint
b)
a rendszerbe vételi eljárás során próbahasználat
végezhető el.
(2) Az engedélyezési eljárások megállapításait, valamint a beszerzési eljárás során elvégzett vizsgálatokat a rendszerbe
vételi vagy az alkalmazásba vételi eljárás során figyelembe kell venni.
(3) A rendszerbe vételi és alkalmazásba vételi eljárás során figyelembe kell venni minden olyan rendelkezésre álló
objektív információt, hiteles vizsgálati eredményt, minősítést, dokumentumot, más EGT-állam dokumentált
tapasztalatát, referenciáit, a társszervek által elvégzett vizsgálati, valamint az alkalmazás során szerzett tapasztalati
megállapítást, amellyel az alkalmazhatóság megítélési folyamata gazdaságosabbá tehető.
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10. §

(1) Minősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgálat olyan hazai vagy más EGT-államban működő szervtől fogadható el,
amely e tevékenység elvégzésére akkreditált, valamint olyan szervtől vagy személytől, amely vagy aki rendelkezik
a feladat jellegéhez igazodó személyi és műszaki-technikai feltételekkel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység elvégzésére akkreditált hazai vagy más EGT-államban működő szerv vizsgálati
eredményeit a rendszerbe vételi vagy alkalmazásba vételi eljárás során figyelembe kell venni.
(3) A minősítő, az összehasonlító és az ellenőrző vizsgálatok elvégeztetése során figyelembe lehet venni minden olyan
objektív információt, hiteles vizsgálati eredményt, dokumentumot, más EGT-állam dokumentált tapasztalatát,
referenciáit, a társszervek általi használat vizsgálati és tapasztalati megállapításait, amellyel a megfelelőség és
az alkalmazhatóság megítélési folyamata gazdaságosabbá tehető.

11. §

(1) A minősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgálatok végrehajtásával kapcsolatos költségeket az Országgyűlési Őrség
viseli.
(2) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a minősítő, összehasonlító és ellenőrző vizsgálatok végrehajtásával
kapcsolatos költségekről előzetesen tájékoztatja az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját. A vizsgálatok
elvégeztetésére az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának egyetértése esetén kerülhet sor.

12. §

(1) A próbahasználatot – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – valamennyi rendszerbe vételre tervezett
kényszerítő eszköz esetében el kell végezni. A próbahasználatot az Országgyűlési Őrség parancsnoka írásban rendeli
el, és egyidejűleg jóváhagyja a rendszerbe vételre tervezett kényszerítő eszköz próbahasználati tervét.
(2) A próbahasználat elvégzésétől a rendszerbe vételi eljárás során az Országgyűlési Őrség parancsnoka
– az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának egyetértésével – kizárólag nagy értékű kényszerítő eszköz kis
mennyiségben történő beszerzése esetén tekinthet el, ha a próbahasználat elvégzése a kényszerítő eszköz
beszerzésének költségéhez képest aránytalanul magas költséggel járna, vagy az ajánlattevő nem tud mintapéldányt
biztosítani.
(3) Próbahasználatként el lehet fogadni a társszervek által végrehajtott próbahasználat, csapatpróba eredményeit,
valamint a kényszerítő eszköz alkalmazása során szerzett tapasztalatokat is, ha az erről készült iratokat
az Országgyűlési Őrség rendelkezésére bocsátják, és azok alapján a kényszerítő eszköz alkalmazhatósága
megítélhető.

13. §		
A próbahasználat elvégzéséhez szükséges mintapéldányok mennyiségére, a végrehajtás terjedelmére, helyére és
idejére, menetére, feltételeire, a vizsgálat szempontjaira, a próbahasználat értékelését végző személyre, valamint
az értékelés módjára – az összes körülményre tekintettel – a próbahasználat tervében a rendszerbe vételi eljárást
kezdeményező vezető tesz javaslatot.
14. §		
A próbahasználatot az Országgyűlési Őrség azon szervezeti elemének kell lefolytatnia, amelynek vezetője
a rendszerbe vételi eljárást kezdeményezte. A vezető a próbahasználat tapasztalatairól jegyzőkönyvet készít.
15. §		
A próbahasználat megkezdése előtt szükség esetén végre kell hajtani az abban részt vevő állomány kiképzését.
A próbahasználat lefolytatása csak abban az esetben kezdhető meg, ha az abban részt vevő állomány a kényszerítő
eszköz kezelését, valamint annak biztonsági előírásait ismeri.
16. §		
A próbahasználatra csak kifogástalan műszaki állapotban lévő kényszerítő eszközök kerülhetnek. A próbahasználat
teljes idejére biztosítani kell a lebonyolításhoz szükséges feltételeket.
17. §

(1) A próbahasználat elrendelése esetén meg kell győződni a rendszerbe vételre tervezett kényszerítő
eszköz alkalmazhatósága mellett a korábban rendszeresített vagy beszerzett felszerelésekkel való
együtthasználhatóságáról, a gazdaságos üzemeltetésére, technikai kiszolgálására, javítására, tárolására,
szállíthatóságára, kezelhetőségére vonatkozó feltételrendszer megteremtésének lehetőségeiről.
(2) A próbahasználatot a beszerzési eljárásnak az ajánlatok értékelése szakaszában kell végrehajtani. A próbahasználat
végrehajtható szervezett gyakorlatok és gyakorlások alkalmával is.
(3) Ha a beszerzési eljárásban próbahasználatra kerül sor, kizárólag az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati
szempontja alkalmazható.
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18. §

(1) A próbahasználat költségeit az Országgyűlési Őrség viseli.
(2) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a próbahasználat elrendelését megelőzően annak tervezett költségeiről
tájékoztatja az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját. A próbahasználat elrendelésére az Országgyűlés Hivatala
főigazgatójának egyetértése esetén kerülhet sor.

19. §

(1) A próbahasználatot végrehajtó szervezeti elem vezetője a kényszerítő eszköz próbahasználatát követően, az arról
készült jegyzőkönyvben – indokolással együtt – az alábbi megállapításokat teheti:
a)
az Országgyűlési Őrség általi alkalmazásra megfelel,
b)
az Országgyűlési Őrség általi alkalmazásra a megfelelő módosítások elvégzését követően megfelel vagy
c)
az Országgyűlési Őrség általi alkalmazásra nem felel meg.
(2) Az Országgyűlési Őrség az általa végrehajtott próbahasználat tapasztalatait, eredményeit írásban átadhatja
a társszervek részére.

20. §		
A rendszerbe vételi eljárás folyamán biztosítani kell a kényszerítő eszközzel szemben előírt alkalmazhatósági
követelmények teljesítését biztosító szervezeti, kiképzési, műszaki, munka-, egészségügyi-, tűz-, környezetvédelmi,
üzemeltetési és állagmegóvási feltételeket, valamint vizsgálni kell ezen feltételeknek a rendszerben tartás teljes
időtartamára történő biztosíthatóságát.
21. §		
A rendszerbe vételi vagy alkalmazásba vételi eljárást kezdeményező vezető a beszerzési eljárás eredményeként
létrejött szerződés megkötését követően haladéktalanul – a 2. melléklet tartalmi előírásai alapján – rendszerbe vételi
vagy alkalmazásba vételi javaslatot terjeszt fel az Országgyűlési Őrség parancsnokához.
22. §

(1) A rendszerbe vételi javaslathoz csatolni kell:
a)
a rendszerbe vételre tervezett kényszerítő eszköz műszaki leírását, annak mellékleteként fényképeket vagy
ábrákat, rajzokat,
b)
a jogszabályokban meghatározott, a kényszerítő eszköz gyártására, forgalmazására vonatkozó engedélyeket,
igazolásokat, adatlapokat és tanúsítványokat,
c)
a kényszerítő eszköz minősítésére vonatkozó, a 10. § (1) bekezdésében meghatározott szerv vagy személy
által kiállított dokumentumokat, valamint összehasonlító vizsgálat elvégzése esetén az erről készített
jegyzőkönyvet,
d)
próbahasználat elvégzése esetén az erről készített jegyzőkönyvet,
e)
az élet-, egészség-, baleset-, munka-, környezet- és tűzvédelmi szakvéleményeket, amennyiben ezek
meglétét a rendszeresítendő kényszerítő eszköz alaprendeltetése vagy hatásmechanizmusa indokolja,
f)
a kényszerítő eszköz alkalmazási szabályait, üzemeltetési dokumentációit, a kezelésre, a tárolásra,
a karbantartásra és a javításra vonatkozó feladatokat.
(2) A rendszerbe vételi javaslatban szerepeltetni kell a beszerzéshez szükséges költségeket, annak tervezett forrásait,
a beszerzési eljárásra vonatkozó információkat, továbbá indokolt esetben a pótlásra vagy a mennyiségi bővítésre
vonatkozó feladatokat, a rendszerben tartás tervezett idejét, a kényszerítő eszközt használó állomány kiképzésére
vonatkozó javaslatokat.

23. §

(1) Az alkalmazásba vételi javaslathoz csatolni kell
a)
a korábban rendszeresített kényszerítő eszköz rendszerbe vételről szóló határozat és az ahhoz csatolt
mellékletek másolatát,
b)
a kényszerítő eszköz alkalmazásba vételre tervezett típusváltozata vonatkozásában a 22. § (1) bekezdés a)–c)
és f ) pontjában meghatározott dokumentumokat.
(2) Az alkalmazásba vételi javaslatban szerepeltetni kell a beszerzéshez szükséges költségeket, annak tervezett forrásait,
a beszerzési eljárásra vonatkozó információkat, továbbá indokolt esetben a pótlásra vagy a mennyiségi bővítésre
vonatkozó feladatokat, a rendszerben tartás tervezett idejét, a kényszerítő eszközt használó állomány kiképzésére
vonatkozó javaslatokat.

24. §		
Ha a rendszerbe vételi vagy alkalmazásba vételi eljárás tárgyát képező kényszerítő eszközzel kapcsolatban az összes
körülmény vizsgálata során a rendszerbe vételre vagy alkalmazásba vételre való alkalmatlanság állapítható meg,
az eljárás lezárásáról az Országgyűlési Őrség parancsnoka dönt.
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3. Rendszerbe vétel
25. §

(1) Rendszerbe vétellel kerül az Országgyűlési Őrség alkalmazásába
a)
a még nem rendszeresített kényszerítő eszköz,
b)
a korábban rendszerbe vételi határozattal rendszeresített kényszerítő eszköz, amelyen olyan mértékű
műszaki fejlesztés, módosítás, korszerűsítés került végrehajtásra, ami alapvetően megváltoztatta
e kényszerítő eszköz paramétereit, ezáltal alkalmazhatóságát.
(2) A rendszerbe vételről a 3. melléklet szerinti adattartalommal az Országgyűlési Őrség parancsnoka határozatban
dönt.
(3) A rendszerbe vételről szóló határozat meghozatalát követő öt napon belül az Országgyűlési Őrség parancsnoka
gondoskodik a rendszerbe vétel tényének az Országgyűlési Őrség honlapján való közzétételéről. A közzétételnek
tartalmaznia kell a rendszerbe vételről szóló határozat számát, a rendszeresített kényszerítő eszköz megnevezését,
rövid leírását és a rendszerbe vétel szükségességének rövid indokolását.

4. Alkalmazásba vétel
26. §

(1) Alkalmazásba vétellel kerül az Országgyűlési Őrség alkalmazásába a már rendszeresített kényszerítő eszköz azon
típusváltozata, amely paramétereiben – különösen méretére, tömegére, színére, űrtartalmára, anyagminőségére
vagy a kényszerítő hatás kiváltására vonatkozóan – kismértékű eltérést mutat a már rendszeresített kényszerítő
eszköz típusához képest, és ezáltal alkalmazástaktikájában nincs változás.
(2) Az alkalmazásba vételről a 4. melléklet szerinti adattartalommal az Országgyűlési Őrség parancsnoka határozatban
dönt.
(3) Az alkalmazásba vételről szóló határozat meghozatalát követő öt napon belül az Országgyűlési Őrség parancsnoka
gondoskodik az alkalmazásba vétel tényének az Országgyűlési Őrség honlapján való közzétételéről. A közzétételnek
tartalmaznia kell az alkalmazásba vételről szóló határozat számát, az alkalmazásba vett kényszerítő eszköz
megnevezését, rövid leírását, és az alkalmazásba vétel szükségességének rövid indokolását.

5. A rendszerből történő kivonás
27. §

(1) Kényszerítő eszköz csak rendszerből történő kivonás útján kerülhet törlésre az Országgyűlési Őrség rendszeresített
kényszerítő eszközeinek köréből.
(2) Rendszerből történő kivonás kezdeményezhető, ha a rendszeresített kényszerítő eszköz
a)
gyakorlatban történő alkalmazása valamely okból szükségtelenné válik,
b)
technikai-műszaki paraméterei alapján korszerűtlenné vált,
c)
a kor követelményeinek megfelelő rendeltetésszerű használatra nem alkalmas,
d)
tervezett rendszerben tartási, szavatossági vagy műszaki használhatósági ideje lejárt és ennek
meghosszabbítására intézkedés nem történt,
e)
teljes kiváltása és pótlása a kényszerítő eszköz más típusváltozatával történik, vagy
f)
rendeltetés szerinti alkalmazása bármely okból megszűnik.

28. §

(1) A kényszerítő eszköz rendszerből történő kivonására az Országgyűlési Őrségnek a kényszerítő eszközt alkalmazó
szervezeti elemének vezetője – az 5. melléklet tartalmi előírásai alapján – tesz javaslatot az Országgyűlési Őrség
parancsnokának.
(2) A kényszerítő eszköz rendszerből történő kivonásáról a 6. melléklet szerinti adattartalommal az Országgyűlési Őrség
parancsnoka határozatban dönt.
(3) A rendszerből történő kivonásról szóló határozat meghozatalát követő öt napon belül az Országgyűlési Őrség
parancsnoka gondoskodik a rendszerből történő kivonás tényének az Országgyűlési Őrség honlapján való
közzétételéről. A közzétételnek tartalmaznia kell a rendszerből kivont kényszerítő eszköz megnevezését, a határozat
számát és a kivonás rövid indokolását.

6. Záró rendelkezések
29. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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30. §		
E rendeletben foglaltak alapján a rendelet hatálybalépését követő 180 napon belül felül kell vizsgálni a rendelet
hatálybalépése előtt használatba vett kényszerítő eszközöket és annak eredményétől függően a rendszerbe vétel
vagy a rendszerből történő kivonás iránt kell intézkedni. Ezen döntés meghozataláig a rendelet hatálybalépése előtt
használatba vett kényszerítő eszközöket a szolgálati feladatok ellátására – rendszerbe vétel nélkül is – használni
lehet.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 33/2014. (IV. 24.) BM rendelethez
A rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusai és fajtái
A. Lőfegyverek
1.
9 mm-es Makarov lőszerrel működő pisztolyok,
2.
9 mm-es Makarov lőszerrel működő géppisztolyok,
3.
9 mm-es Parabellum lőszerrel működő pisztolyok,
4.
9 mm-es Parabellum lőszerrel működő géppisztolyok,
5.
7,62 mm-es 43M lőszerrel működő gépkarabélyok,
6.
12-es kaliberű előágytáras ismétlő vagy öntöltő, félautomata sörétes puskák.
B. Különféle rendőrbotok, ütőeszközök, elektromos eszközök
1.
Normál rendőrbotok,
2.
Változtatható méretű rendőrbotok,
3.
Többcélú rendőrbotok,
4.
Elektromos sokkolók.
C. Mozgásszabadságot korlátozó eszközök
1.
Fémből készített kézi egész- és félbilincsek,
2.
Műanyagból készített bilincsek bilincsvágóval,
3.
Útzárak.
D. Lőfegyverek különféle lőszerei
1.
9 mm-es Makarov pisztoly lőszer különféle változatai,
2.
9 mm-es Parabellum pisztoly lőszer különféle változatai,
3.
7,62 mm-es 43M karabély lőszer különféle változatai,
4.
12-es kaliberű lőszer különféle változatai.
E. Védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotot előidéző, természetes vagy mesterséges hatóanyagú,
könnyfakasztó, szemet, nyálkahártyát irritáló eszközök és anyagok
1.
Mesterséges vagy természetes hatóanyaggal szerelt könnygázszóró palackok, gázspray-k, habok,
2.
Könnygázutántöltő folyadékok.

2. melléklet a 33/2014. (IV. 24.) BM rendelethez
A rendszerbe vételi javaslat, valamint az alkalmazásba vételi javaslat tartalmi elemei
1. A rendszerbe vételi eljárást vagy az alkalmazásba vételi eljárást kezdeményező szervezeti elem megnevezése,
iktatószáma
2. A rendszerbe vételi javaslat vagy az alkalmazásba vételi javaslat minősítése
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3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
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A rendszerbe vételre vagy alkalmazásba vételre javasolt kényszerítő eszköz megnevezése, rövid leírása
A kényszerítő eszköz korszerűségi szintjének megítélése
A rendszerben tartás tervezett ideje
A szolgálati szükségesség rövid indokolása
Itt kell
a)
megnevezni a kiváltásra kerülő kényszerítő eszközt is,
b)
jelezni, ha átmenetileg a kiváltásra kerülő és az új kényszerítő eszköz együtthasználhatósága javasolt,
az együtthasználhatóság határidejének napra pontos megjelölésével, vagy
c)
jelezni azt is, ha nincs kiváltandó kényszerítő eszköz.
Az ellátandó szervezeti elemek megnevezése, az ellátásra tervezett mennyiség: alapellátás és az arra számított
tartalékok
Az ellátás, mennyiségi bővítés, pótlás szükséges költségeinek, tervezett forrásainak, a beszerzési eljárásra vonatkozó
információknak, a költségek viselőjének megjelölése
A kényszerítő eszközt használó állomány kiképzésére vonatkozó javaslatok
Az állagmegóvásra, műszaki kiszolgálásra, javításra tett javaslatok
A pótlásra vagy a mennyiségi bővítésre vonatkozó feladatok megjelölése

3. melléklet a 33/2014. (IV. 24.) BM rendelethez
A rendszerbe vételről szóló határozat adattartalma
1. A rendszerbe vételi javaslat adatai:
1.1. A rendszerbe vételre javasolt kényszerítő eszköz megnevezése, rövid leírása
1.2. A kényszerítő eszköz korszerűségi szintjének megítélése
1.3. A rendszerben tartás tervezett ideje
1.4. A szolgálati szükségesség rövid indokolása
1.5. A kiváltásra javasolt kényszerítő eszköz megnevezése, valamint ilyen irányú javaslat esetén a kiváltásra
kerülő és az új kényszerítő eszköz együtthasználhatóságára vonatkozó javaslat az együtthasználhatóság
határidejének napra pontos megjelölésével
1.6. Az ellátandó szervezeti elemek megnevezése, az ellátásra tervezett mennyiség
1.7. Az ellátás, mennyiségi bővítés, pótlás szükséges költségeinek, tervezett forrásainak, a költségek viselőjének
megjelölése
1.8. A kényszerítő eszközt használó állomány kiképzésére vonatkozó javaslatok
1.9. Az állagmegóvásra, műszaki kiszolgálásra, javításra tett javaslatok
1.10. A pótlásra vagy a mennyiségi bővítésre vonatkozó feladatok megjelölése
2. A szakértői bizottságra vonatkozó adatok
2.1. A szakértői bizottság összetételének ismertetése
2.2. A szakértői bizottság tevékenységének és a szakértői bizottsági munka keretében elvégzett feladatoknak
a rövid ismertetése
2.3. A szakértői bizottság javaslatának rövid ismertetése
3. A rendszerbe vétellel kapcsolatos döntés
4. Keltezés helye, dátuma
5. Az Országgyűlési Őrség parancsnokának aláírása
6. Mellékletek:
6.1. Az e rendelet szerint a rendszerbe vételi javaslathoz kötelezően csatolandó dokumentumok
6.2. A szakértői bizottság által tartott ülések jegyzőkönyve
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4. melléklet a 33/2014. (IV. 24.) BM rendelethez
Az alkalmazásba vételről szóló határozat adattartalma
1. Az alkalmazásba vételi javaslat adatai:
1.1. Az alkalmazásba vételre javasolt kényszerítő eszköz megnevezése, rövid leírása
1.2. A kiváltásra javasolt kényszerítő eszköz megnevezése, valamint ilyen irányú javaslat esetén a kiváltásra
kerülő és az új kényszerítő eszköz együtthasználhatóságára vonatkozó javaslat az együtthasználhatóság
határidejének napra pontos megjelölésével
1.3. Az ellátandó szervezeti elemek megnevezése, az ellátásra tervezett mennyiség
1.4. Az ellátás, mennyiségi bővítés, pótlás szükséges költségeinek, tervezett forrásainak, a költségek viselőjének
megjelölése
1.5. Az állagmegóvásra, műszaki kiszolgálásra, javításra tett javaslatok
1.6. A pótlásra vagy a mennyiségi bővítésre vonatkozó feladatok megjelölése
2. Az alkalmazásba vétellel kapcsolatos döntés
3. Keltezés helye, dátuma
4. Az Országgyűlési Őrség parancsnokának aláírása
5. Mellékletek:
5.1. A kényszerítő eszköz rendszerbe vételéről szóló korábbi dokumentumok másolata
5.2. Az e rendelet szerint az alkalmazásba vételi javaslathoz kötelezően csatolandó egyéb dokumentumok
5.3. A szakértői bizottság által tartott ülések jegyzőkönyve

5. melléklet a 33/2014. (IV. 24.) BM rendelethez
A rendszerből történő kivonási javaslat tartalmi elemei
1. A rendszerből történő kivonásra javasolt kényszerítő eszköz megnevezése
2. A kivonás részletes indokai: feleslegessé válás, gazdaságtalan működtetés – számításokkal alátámasztva –,
technikai-műszaki paraméterek korszerűtlenné válása, rendszerben tartási, szavatossági vagy használhatósági idő
lejárta, az üzemidejüknek meghosszabbítására intézkedés nem történt, korszerűtlenség, megváltozott jogszabályi
környezet stb.
3. A rendszerből kivont kényszerítő eszköz további felhasználásának rendjére, az új és a régi kényszerítő eszköz
esetleges párhuzamos használatára, az átmeneti időszak működési rendjére, valamint a kivonásban érintett szervek
feladataira vonatkozó javaslatok
4. A rendszerből történő kivonással összefüggő környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére
vonatkozó javaslatok
5. A rendszerből történő kivonás költségeinek, tervezett forrásainak, a költségek viselőjének megjelölése

6. melléklet a 33/2014. (IV. 24.) BM rendelethez
A rendszerből történő kivonásról szóló határozat adattartalma
1. A rendszerből történő kivonásra tett javaslat adatai:
1.1. A rendszerből történő kivonásra javasolt kényszerítő eszköz megnevezése
1.2. A kezdeményező szervezeti elem megnevezése
1.3. A kivonás indokai
2. A rendszerből történő kivonással kapcsolatos döntés:
2.1. a rendszerből történő kivonással kapcsolatos döntés
2.2. A rendszerből kivont kényszerítő eszköz további felhasználásának rendjére, az új és a régi kényszerítő eszköz
esetleges párhuzamos használatára, az átmeneti időszak működési rendjére vonatkozó rendelkezés
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2.3.

A rendszerből történő kivonással összefüggő környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére
vonatkozó rendelkezés
2.4. A rendszerből történő kivonás költségeinek, forrásainak, a költségek viselőjének meghatározása
2.5. A kivonásban érintett szervezeti elemek feladataira vonatkozó rendelkezés
3. Keltezés helye, dátuma
4. Az Országgyűlési Őrség parancsnokának aláírása

A belügyminiszter 34/2014. (IV. 24.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési
felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés
15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladatés hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről
szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép és a Rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A kártérítési eljárás az állományilletékes parancsnok által hozott határozat alapján indul meg.
(1a) A határozat tartalmazza az ügy számát, az eljárás alá vont személy nevét, adatait, az eljárás megindításának
közlését, a kötelezettségszegés és az okozott kár megnevezését, az ügy vizsgálójának nevét, rendfokozatát
és beosztását, az eljárás időtartamát, a jogi képviselő igénybevételének lehetőségéről szóló tájékoztatást,
az egyéb jogokra történő figyelmeztetést, a költségek viselésére vonatkozó felhívást, a rövid tényállást, az eljárás
elrendelésének a napját és az elrendelő parancsnok aláírását.”
2. §		
A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az állományilletékes parancsnok – az eljárás alá vont személy egyidejű értesítése mellett – az eljárást
felfüggeszti:
a) ha az eljárás alá vont személlyel szemben a kártérítési üggyel összefüggésben büntető-, szabálysértési vagy
fegyelmi eljárás indult, annak jogerős elbírálásáig,
b) ha a kártérítési ügy elbírálása olyan előzetes kérdéstől függ, amely eldöntéséhez szakértői vélemény szükséges,
annak megszerzéséig.
(2) A felfüggesztés időtartama alatt az állományilletékes parancsnok elrendelheti meghatározott bizonyítási eljárás
lefolytatását, ha annak késedelme hátrányos következménnyel járna, illetőleg később pótolhatatlan vagy jelentős
nehézséggel jár.
(3) Az állományilletékes parancsnok az eljárást felfüggesztheti:
a) ha a kártérítés elbírálása olyan előzetes kérdéstől függ, amelynek tárgyában munkaügyi-, polgári per, vagy
szolgálati panasz elbírálására irányuló eljárás van folyamatban, ennek az eljárásnak a jogerős befejezéséig,
b) az eljárás alá vont személy tartós távolléte, illetve egészségügyi szabadsága esetén a körülmény megszűnéséig.
(4) A felfüggesztés tartama az elintézési határidőbe nem számít be.”
3. §

(1) A Rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az eljárás lefolytatásával megbízott személy, a kijelölt bizottság tagja (a továbbiakban együtt: eljáró személy)
a Hszt. szerinti közeli hozzátartozója ügyében nem járhat el.
(2) Az állományilletékes parancsnok határozatával szemben benyújtott panasz elbírálásában nem vehet részt
a) az első fokú eljárás lefolytatásában részt vevő személy;
b) az, aki a határozat meghozatalában részt vett;
c) az, aki az ügyben tanúvallomást tett;
d) az, aki az ügyben szakértőként vett részt.”
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(2) A Rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, ha a másodfokú eljárás elbírálására jogosult
állományilletékes parancsnok az első fokú határozatot hozó állományilletékes parancsnok elöljárója, az országos
parancsnok egy másik szervet jelöl ki a másodfokú határozat meghozatalára, vagy ő maga hozza meg az adott
ügyben a másodfokú határozatot.”
4. §		
A Rendelet „Kizárás” alcíme a 8. §-t követően a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A tanúvallomást megtagadhatja az, aki nem tagja a fegyveres szerv hivatásos állományának, vagy
a miniszter irányítása alá tartozó egyéb szerv állományának.
(2) A fegyveres szerv hivatásos állományának tagja, vagy a miniszter irányítása alá tartozó egyéb szerv tagja
megtagadhatja a tanúvallomást:
a) ha nem várható el tőle elfogulatlan tanúvallomás;
b) ha az eljárás alá vont személy 8. § (1) bekezdés szerinti hozzátartozója;
c) ha magát vagy a 8. § (1) bekezdés szerinti hozzátartozóját bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével
vádolná, vagy terhelő tényeket állítana, az ezzel kapcsolatos kérdésben;
d) olyan tényekre, adatokra, körülményekre nézve, amelyre titoktartási kötelezettség terheli, és ez alól a jogosult
nem mentette fel.
(3) A tanút meghallgatása előtt mentességi jogaira figyelmeztetni kell, a figyelmeztetést, valamint a tanúnak
a figyelmeztetésre adott válaszát jegyzőkönyvbe kell foglalni.”
5. §

(1) A Rendelet 11. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Ha a rendelkezésre álló adatok a tényállás tisztázásához nem elegendőek, az eljáró szerv bizonyítási eljárást
folytat le. A 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a (6) bekezdésben meghatározott bizonyítási eszközök
beszerzése érdekében a szolgálati hely szerinti állományilletékes parancsnok megkereséssel élhet a károkozás helye
szerinti állományilletékes parancsnok felé.”
(2) A Rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Bizonyítási eszközök különösen
a) az eljárás alá vont személy nyilatkozata;
b) az irat;
c) a tanúvallomás;
d) a szemle és
e) a szakértői vélemény.”

6. §

(1) A Rendelet 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szakértőként a fegyveres szervnek az eljáráshoz szükséges képesítéssel rendelkező tagját kell bevonni
az eljárásba, ha ilyen személy nincs, az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 2. §
(1) bekezdés a)–e) pontja szerint igazságügyi szakértői tevékenység végzésére feljogosított szakértőt vagy
a szakértői feladat ellátásához szükséges szakértelemmel rendelkező eseti szakértőt kell igénybe venni.
(3) Szakértőként nem járhat el az eljáró személy, a kártérítési eljárásban döntésre jogosult állományilletékes
parancsnok, valamint az, akivel szemben az eljáró személyre vonatkozó kizárási ok áll fenn, aki tanúként nem
hallgatható meg, vagy aki a tanúvallomást megtagadhatja.”
(2) A Rendelet 14. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szakértő bevonásának költségeit az eljáró szerv indítványozása esetén az eljáró szerv, az eljárás alá vont
személy indítványozása esetén az eljárás alá vont személy előlegezi és – az (5) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel –
az eljáró szerv viseli.
(5) Az eljárás alá vont személyt kell kötelezni a szakértői díj megfizetésére, ha
a) a szakértő bevonására azért került sor, mert kirendelését az eljárás alá vont személy vagy a képviselője
indítványozta, és
b) az eljárás alá vont személy kártérítési felelőssége megállapításra került.
(6) Ha a szakértő bevonására azért került sor, mert kirendelését az eljárás alá vont személy vagy képviselője
indítványozta és a felelősség megállapítása során kármegosztásnak van helye, az eljárás alá vont személyt olyan
mértékben kell kötelezni a szakértői díj megfizetésére, amilyen mértékben az eljárás alá vont személy kártérítési
felelőssége megállapításra került.”
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7. §		
A Rendelet „A tényállás tisztázása” alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A kártérítési eljárást – a (2) bekezdésben foglalt eset kivételével – az eljárás megindításakori szolgálati
hely szerint illetékes eljáró szerv folytatja le abban az esetben is, ha a károkozás óta eltelt idő alatt a károkozásért
felelősnek tartott személy vagy az eljárás alá vont személy szolgálati helye megváltozott és így a károkozás
nem a jelenlegi, hanem olyan korábbi szolgálati helyhez kapcsolódik, ahol a hivatásos állomány tagja korábban
szolgálatot teljesített.
(2) Ha a károkozás helye szerint illetékes állományilletékes parancsnok már elrendelte a kártérítési eljárás
lefolytatását, az ügyet átteszi a szolgálati hely szerinti állományilletékes parancsnokhoz, így az eljárás alá vont
személy folyamatban lévő eljárása a szolgálati helyének megváltozása esetén az új szolgálati helyen folytatódik
tovább. Az eljárás áttétele esetén az eljárási határidőbe nem számít bele az iratok megküldésétől az eljárás
lefolytatására jogosult szolgálati hely szerint illetékes állományilletékes parancsnokhoz történő megérkezéséig
eltelt idő.
(3) Ha a kártérítési eljárás még nincs elrendelve, a károkozás helye szerint illetékes állományilletékes parancsnok
a szolgálati hely szerint illetékes állományilletékes parancsnokot tájékoztatja a károkozás tényéről. Ebben az esetben
a kártérítési eljárást a szolgálati hely szerint illetékes állományilletékes parancsnok rendeli el. A szolgálati hely
szerint illetékes állományilletékes parancsnok az eljárási cselekmények elvégzése érdekében megkeresi a károkozás
helye szerint illetékes állományilletékes parancsnokot, aki szükség esetén közreműködik az eljárás lefolytatásában,
az adott ügyre vonatkozó iratokat és egyéb kapcsolódó anyagokat megküldi az eljárás lefolytatása érdekében,
valamint a kártérítési határozat tartalmára vonatkozóan javaslatot tesz, amely azonban nem kötelezi az eljáró
állományilletékes parancsnokot.
(4) A kártérítési határozat egy példányát az eljáró állományilletékes parancsnok megküldi a károkozás helye szerint
illetékes állományilletékes parancsnok részére.
(5) Az állományilletékes parancsnok a kártérítési határozatban dönt a kártérítési összeg károkozás helye szerint
illetékes szerv részére történő kifizetéséről.”
8. §

(1) A Rendelet 15. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A határozatnak tartalmaznia kell:)
„c) az indokolásában a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, a kártérítésre
kötelezés, valamint annak mellőzése okait, a felmerült költségek viselésének rendjét, az esetleges méltánylást
eredményező körülményeket, valamint azokat a jogszabályokat, amelyek alapján az állományilletékes parancsnok
a határozatot hozta;”
(2) A Rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a határozat kötelezést tartalmaz, rendelkezni kell a kártérítés összegéről, a felmerült költségekről, a teljesítési
határidőről, valamint a teljesítés feltételeiről.”

9. §		
A Rendelet 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az állományilletékes parancsnok méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti az eljárás alá vont személyt
terhelő szakértői díj megfizetését figyelemmel a károkozás és a károkozó körülményeire, különösen a vétkesség
fokára, a károkozás jellegére és gyakoriságára.”
10. §		
A Rendelet a következő 48. §-sal egészül ki:
„48. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési
felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosításáról szóló 34/2014. (IV. 24.) BM rendelet
(a továbbiakban: 1. módosító rendelet) hatályba lépésekor folyamatban lévő kártérítési eljárásokban e rendeletnek
az 1. módosító rendelet hatályba lépését megelőző napon hatályos szabályait kell alkalmazni.”
11. §		
A Rendelet 2. § (3) bekezdésében az „illetőleg” szövegrész helyébe a „valamint”, és az „(a továbbiakban: eljáró szerv)”
szövegrész helyébe az „(a továbbiakban együtt: eljáró szerv)” szöveg lép.
12. §		
Hatályát veszti a Rendelet 31. § (3) bekezdés g) pontja.
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelete
a közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § d) bekezdésében
megállapított feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben –,
a 3. § (1) és (2) bekezdés tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva,
a 3. § (3) bekezdés tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés p) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva,
a 3. § (4) bekezdés tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés c) pontjában,
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés i) pontjában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény
66. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában megállapított feladatkörömben
eljárva és
a 3. § (5) bekezdés tekintetében az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 38. § h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el.
1. §

(1) A közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A közigazgatási és igazságügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit
a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 3. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben [a továbbiakban:
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő
felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben [a továbbiakban: 1/2006. (II. 17.)
OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben [továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet] és az Országos
Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] szereplő szakképesítésekre – külön
jogszabályok alapján – megszerzett jogosultságok megfeleltetését.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A folyamatban lévő képzéseket a megkezdésük időpontjában hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket
megállapító jogszabály alapján kell befejezni.

3. §

(1) A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a 23. §-t követően a következő
alcímmel egészül ki:

„6/A. A hagyatéki eljárás ügyvitelére vonatkozó értelmező rendelkezések
23/A. § A Törvény vonatkozó szabályainak alkalmazása során cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló
személynek kell tekinteni a cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes kiskorút is.”
(2) A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 24. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) E rendeletnek a közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 28/2014. (IV. 24.)
KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 23/A. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell.”
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(3) Az egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb
igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 3. mellékletének a Magyar Bírósági
Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet 1. melléklet I. Részében foglalt táblázatnak
a C:2–C:6 és C:8–C:47 mezőjét, II. Részében foglalt táblázatnak C:2–C:25 mezőjét, III. Részében foglalt táblázatnak
C:2–C:6 és C:8–C:31 mezőjét, IV. Részében foglalt táblázatnak C:2–C:5 és C:7–C:37 mezőjét, valamint V. Részében
foglalt táblázatnak C:2–C:8 mezőjét megállapító része a „7/F. §” szövegrész helyett a „7/G. §” szöveggel lép hatályba.
(4) A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet
a)
7. § (1) bekezdésében a „az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatalát (a továbbiakban: ÖH)” szövegrész helyébe az „a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Irodáját (a továbbiakban: Iroda)” szöveg,
b)
7. § (2) bekezdésében az „ÖH-t” szövegrész helyébe az „Irodát” szöveg,
c)
7. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 40. § (1) bekezdésében az „ÖH” szövegrész helyébe az „Iroda” szöveg
lép.
(5) A közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről szóló 19/2014. (III. 13.) KIM rendelet
a)
11. §-ában a „az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalának
(a továbbiakban: ÖH)” szövegrész helyében az „a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központ Műtárgyfelügyeleti Irodájának (a továbbiakban: Iroda)” szöveg,
b)
26. § (1) bekezdésében az „ÖH” szövegrész helyébe az „Iroda” szöveg
lép.
(6) Hatályát veszti a statisztikai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról, valamint a statisztikai
szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről szóló 7/2009. (IX. 3.) MeHVM rendelet.
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelethez

A közigazgatás fejlesztéséért felelős miniszter ágazatába tartozó azon szakképesítések
felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra
A

B

C

Szakképesítés azonosító
száma

Szakképesítés/
részszakképesítés/
szakképesítés-ráépülés megnevezése

Szakmacsoport
megnevezése

1.

Sorszám

2.

1.

52

345

03

Nyilvántartási és okmányügyintéző

Közszolgálat

3.

2.

52

462

01

Statisztikai és gazdasági ügyintéző

Közgazdaság
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2. melléklet a 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelethez

Az 1. sorszámú Nyilvántartási és okmányügyintéző megnevezésű szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Nyilvántartási és okmányügyintéző
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 640-960

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: (A 7. EGYEBEK fejezetben foglaltaknak
megfelelően)
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2.Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3.Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: 2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -
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3. PÁLYATÜKÖR
3.1 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1.

A
FEOR száma

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

3649

B
FEOR megnevezése

C
A szakképesítéssel
betölthető munkakör(ök)
Személyi igazolvány- és
lakcímigazolvány
ügyintéző
Egyéb igazgatási és jogi Vezetői engedély
ügyintéző
asszisztens
Gépjármű ügyintéző
Útlevél ügyintéző
Parkolási igazolvány
ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A nyilvántartási és okmányügyintéző ellátja az okmányiroda feladataival kapcsolatos
tevékenységeket. Intézi a dologi ügyek aktavezetését, nyilvántartását, ügyiratok kezelését.
Munkája során alkalmazza a vonatkozó jogi és igazgatási, továbbá számítástechnikai
ismereteket.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– kiállítani a személyazonosító igazolványt, az útlevelet, a személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt,
- kiállítani a közúti forgalomban való részvételre és a közúti járművezetésre jogosító
okmányokat,
- kiállítani a jogszabályok által az okmányiroda hatáskörébe utalt feladatokkal kapcsolatos
okmányokat,
- kiadni az ügyfelek részére (érvényesítés, érvénytelenítés, csere, bevonás),
- kezelni a tevékenységhez kapcsolódó ügyiratokat.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
–
–
–

5643

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 58. szám

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

  

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet
szerinti
azonosító száma
megnevezése
11231-12
Igazgatás és jog
11232-12
Személyazonosító igazolvány - és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány ügyintézés
11235-12
Útlevél ügyintézés
11233-12
Gépjármű vezetői engedély ügyintézés
11236-12
A mozgásában korlátozott személy parkolási
igazolványának ügyintézése
11234-12
Gépjármű ügyintézés
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12
Foglalkoztatás II.
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró
vizsga eredményes letétele.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1.
5.2.2.

A
azonosító
száma

5.2.3.
5.2.4.

11231-12
11232-12

5.2.5.

11235-12

5.2.6.

11233-12

5.2.7.

11236-12

5.2.8.

11234-12

5.2.9.

11498-12

5.2.10.
5.2.11.

11499-12
11500-12

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró
vizsga vizsgamegnevezés
tevékenysége
Igazgatás és jog
írásbeli
Személyazonosító igazolvány - és lakcímet igazoló
gyakorlati,
hatósági igazolvány ügyintézés
írásbeli
Útlevél ügyintézés
gyakorlati,
írásbeli
Gépjármű vezetői engedély ügyintézés
gyakorlati,
írásbeli
A mozgásában korlátozott személy parkolási
gyakorlati,
igazolványának ügyintézése
írásbeli
Gépjármű ügyintézés
gyakorlati,
írásbeli
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
írásbeli
esetén)
Foglalkoztatás II.
írásbeli
Munkahelyi egészség és biztonság
írásbeli
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Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Okmányokkal kapcsolatos tevékenységek
A vizsgafeladat ismertetése: Megadott okmánytípus előkészítése gyártásra, az okmány
előállítása, illetve érvénytelenítése, visszavonása
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A nyilvántartási és okmányügyintéző feladatai
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga
kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai modulokhoz tartozó
témaköröket tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Okmányirodai ügyviteli alkalmazások
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a 4. Szakmai követelmények
fejezetben megadott szakmai modulokhoz tartozó témakörök közül az okmányirodai ügyviteli
alkalmazásokat tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő: 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A Szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák
menüpontjában.
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5.5. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A vizsga komplex jellege miatt az egyes vizsgarészek miatt felmentés nem adható
5.6. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

  

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok
teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és
felszerelési jegyzék
Számítógép
Szkenner
Nyomtató
Fénymásoló
Telefon
Fax
Hang- és képrögzítő eszközök
internet hozzáférés
Szoftverek
Irodaszerek
Nyomtatványok

7. EGYEBEK

7.1. A képzés megkezdésének feltétele:
Büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány
7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

A 2. sorszámú Statisztikai és gazdasági ügyintéző megnevezésű szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 462 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Statisztikai és gazdasági ügyintéző
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200
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2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.3.
3.1.4.

A
FEOR
száma
3615

B
FEOR
megnevezése
Statisztikai
ügyintéző

C
A szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
Általános gazdasági és
statisztikai ügyintéző
Statisztikai asszisztens
Statisztikai előadó
Statisztikai és gazdasági
ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A statisztikai és gazdasági ügyintéző közreműködik a vállalkozások létesítésével,
működésével kapcsolatos döntések előkészítésében. Közreműködik a statisztikai adatok
gyűjtésében, rendszerezésében. Táblázatot szerkeszt. A statisztikai információkból
viszonyszámokat számol és vizsgálja azok összefüggéseit. Gyakorisági sorokból móduszt,
mediánt számol. A mennyiségi sorokból átlagot és szórást számol. Átlagolja az idősorok
adatait. Érték-, volumen- és árindexet számol és elemez. Meghatározza a főátlag (összetett
intenzitási viszonyszám) változását, térbeli különbözőségét. Standardizálással kiszámolja a
főátlag változására, térbeli különbözőségére ható tényezők számszerű hatását és elemzi azt.
Kiszámolja a vállalkozás termelési értékét. Vezeti az analitikus nyilvántartásokat.
Leltározási feladatokat lát el. Elszámolja a termelési költségeket. Ellátja az ügyviteli
feladatokat
(ügyiratkezelés,
hivatalos
levelezésben
való
közreműködés,
telekommunikációs eszközök használata).
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A szakképesítéssel rendelkező jogosult:
- közreműködni a vállalkozások létesítésével, működésével kapcsolatos döntések
előkészítésében,
- közreműködni a statisztikai adatok gyűjtésében, rendszerezésében,
- táblázatot szerkeszteni,
- a statisztikai információkból viszonyszámokat számolni és vizsgálni azok
összefüggéseit,
- gyakorisági sorokból móduszt, mediánt számolni,
- a mennyiségi sorokból átlagot és szórást számolni,
- átlagolni az idősorok adatait,
- érték-, volumen- és árindexet számolni és elemezni,
- meghatározni a főátlag (összetett intenzitási viszonyszám) változását, térbeli
különbözőségét,
- standardizálással kiszámolni a főátlag változására, térbeli különbözőségére ható
tényezők számszerű hatását és elemezni azt,
- kiszámolni a vállalkozás termelési értékét,
- vezetni az analitikus nyilvántartásokat,
- leltározási feladatokat ellátni,
- elszámolni a termelési költségeket,
- ellátni az ügyviteli feladatokat (ügyiratkezelés, hivatalos levelezésben való
közreműködés, telekommunikációs eszközök használata).
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
–
–
–

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
10861-12
Adminisztratív és ügyviteli feladatok
10862-12
Pénzügyi és számviteli alapfeladatok
10863-12
Statisztikai feladatok
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)
11499-12
Foglalkoztatás II.
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
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5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró
vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltételei
A
B
C
A szakképesítés szakmai követelménymodulja
5.2.1.
azonosító
megnevezés
a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.2.
10861-12
Adminisztratív és ügyviteli
gyakorlati
feladatok
5.2.3.
10862-12
Pénzügyi és számviteli
gyakorlati
alapfeladatok
5.2.4.
10863-12
Statisztikai feladatok
írásbeli, szóbeli
5.2.5.
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire
írásbeli
épülő képzések esetén)
5.2.6.
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
5.2.7.
11500-12
Munkahelyi egészség és
írásbeli
biztonság
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Üzleti levél és pénzügyi gyakorlati feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Adott témában üzleti levél elkészítése számítógépen. Adott
tevékenységhez kapcsolódó nyomtatvány kiválasztása és kitöltése
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Statisztikai mutatók alkalmazása a gazdasági feladatokban
A vizsgafeladat ismertetése: Komplex gazdasági feladat tanult statisztika mutatókkal
történő megoldása
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
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5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A Statisztikai és gazdasági ügyintéző szakképesítés
munkaterületével kapcsolatos feladatok ismertetése
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított kérdései
az alábbi témaköröket ölelik fel:
Gazdálkodási alapfogalmak
A vállalkozások jogi formái, létesítésükhöz kapcsolódó tevékenységek
Készletgazdálkodási és logisztikai alapfogalmak
A vezetés és irányítás funkciói, módszerei
A vállalkozások marketing feladatai
Szerződéstípusok, azok tartalmi és formai követelményei
Adózási alapismeretek
Statisztikai alapfogalmak
Teljeskörű és részleges adatgyűjtés jellemzői
A humánerőforrás gazdálkodás alapelvei
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A komplex írásbeli vizsgatevékenységnél használható segédeszköz zsebszámológép, valamint
statisztikai képletgyűjtemény.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák
menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
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6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési
jegyzék
Irodatechnikai eszközök
Számítógép
Szkenner
Nyomtató
Szoftverek
Internet-hozzáférés
Kommunikációs eszközök
Formanyomtatványok
Jogszabálygyűjtemény

7. EGYEBEK
A képzésre diszkalkuliás tünettel nem javasolt jelentkezni.
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3. melléklet a 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelethez

Egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetése a 37/2003.
(XII. 27.) OM rendelettel, az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel, a 133/2010. (IV. 22.) Korm.
rendelettel, továbbá a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési
Jegyzékben szereplő, a közigazgatási és igazságügyi miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések között	
  
1

1.1

A

B

C

D

A szakképesítés
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletbe
szerinti szakképesítés azonosító száma és
megnevezése

A 133/2010. (IV. 22.) Korm.
rendelet szerinti
szakképesítés, azonosító
száma és megnevezése

Az 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet szerinti
szakképesítés azonosító
száma és megnevezése

A 37/2003.
(XII. 27.) OM rendelet szerinti
szakképesítés azonosító száma és
megnevezése

52 345 03

52 462 01
1.2

Nyilvántartási és
okmányügyintéző

52 345 01 0010 52 02

55 345 01 0010 52 02

52 3452 04

Nyilvántartási és
okmányügyintéző

Nyilvántartási és
okmányügyintéző

Nyilvántartási és okmányügyintéző

Statisztikai és gazdasági
ügyintéző

52 462 01 1000 00 00

52 462 01 1000 00 00

52 3438 01

Statisztikai és gazdasági
ügyintéző

Statisztikai és gazdasági
ügyintéző

Általános gazdasági és statisztikai
ügyintéző
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A vidékfejlesztési miniszter 47/2014. (IV. 24.) VM rendelete
a 2014. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek
alapján folytatott erdőgazdálkodásról
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (3) bekezdés 2. pontjában,
a 13. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés
5. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § e) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §

(1) E rendelet hatálya az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló
11/2010. (II. 4.) FVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt ütemezés szerint 2014. évre meghatározott
erdőtervezési körzetek körzeti erdőtervezésére, valamint a körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásra
terjed ki.
(2) A körzeti erdőtervezésnek az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: Evt.) 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti egyedi alapelveit, valamint az érintett körzeti
erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodás egyedi szabályait erdőtervezési körzetenként az 1–14. mellékletek
tartalmazzák.

1. Az erdőrészletek kialakítására vonatkozó erdőtervezési alapelvek
2. §

(1) A körzeti erdőtervezés során az erdő faállomány-, termőhelyi-, tulajdon-, illetve erdőgazdálkodási viszonyok,
továbbá közérdekű funkciók, rendeltetések tekintetében jelentősen eltérő részeit lehetőség szerint a természetben
jól fellelhető határok mentén önálló erdőrészletként kell elhatárolni.
(2) A körzeti erdőtervezés során az erdészeti hatósági nyilvántartások folytonossága, illetve az erdőgazdálkodási
tevékenységek nyomon követhetősége és értékelhetősége érdekében az erdőrészletek határai, illetve az erdőtagok
és erdőrészletek erdőgazdasági azonosítói kizárólag az alábbi esetekben módosíthatók:
a)
az erdőrészletek határainak természetbeni változása esetén,
b)
az Evt. 16. § (5) és (6) bekezdésében foglalt, az erdőtag és az erdőrészlet kialakítása szempontjainak
teljesülése érdekében,
c)
az erdőrészletek erdészeti hatósági nyilvántartási adatok vonatkozásában történő egyértelmű
besorolhatósága, vagy
d)
a szálaló és átalakító üzemmódú erdőtömbök optimális kialakítása érdekében, illetve a faanyagtermelést
nem szolgáló üzemmódú állományrészek erdőrészletként való lehatárolása érdekében, az erdőgazdálkodóval
történő egyeztetés alapján.
(3) A jogszabályokban erdőtervi jellel lehatárolt, védett, illetve fokozottan védett természeti területen található
erdők, továbbá az erdőrezervátumok erdőtag és erdőrészlet azonosítói csak a védetté nyilvánító jogszabályban
foglalt területi lehatárolás Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) való egyértelmű nyomon
követhetőségének biztosításával változtathatók meg.

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

(1) Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód állapítható meg azokra az erdőkre vonatkozóan:
a)
amelyek termőhelyi okok miatt gyenge fejlődésűek, de hosszú távon állékonyak és önfelújulásra képesek,
b)
amelyekben a terepviszonyok az erdőgazdálkodást nagymértékben korlátozzák,
c)
amelyek kiemelt közösségi jelentőségű jelölő faj, továbbá védett illetve fokozottan védett faj jelentős, a 7. §
(4) és (5) bekezdés alapján meghatározott állományának élőhelyei,
d)
amelyek fokozottan védett természeti területen helyezkednek el, és a természetvédelmi cél a bolygatatlanság
fenntartása,
e)
amelyekben a környezeti adottságok miatt a vízvédelmi, partvédelmi vagy árvízvédelmi cél más módon nem
érhető el, vagy
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f)
amelyek esetében az erdőgazdálkodó azt kéri,
és az erdők védelmét, fennmaradását nem veszélyezteti, valamint az a)–c) pontban foglalt esetekben az erdő
rendeltetéséből következő védelmi célok más üzemmód mellett nem biztosíthatóak.
(2) Szálaló üzemmódú erdőgazdálkodás rendszeres magtermő kort elért, elsősorban természetes, természetszerű és
származék erdőkben folytatható.
(3) Átalakító üzemmódot lehet megállapítani, illetve engedélyezni azokban az erdőkben, amelyekben
az erdőgazdálkodó hosszú távon szálaló üzemmódban kíván gazdálkodni, de annak alapfeltételei a kérelem
benyújtásakor teljes körűen még nem adottak.

3. A fakitermelésekre vonatkozó erdőtervezési alapelvek
4. §

(1) Vágásérettségi kort csak a vágásos és az átalakító üzemmódú erdők faállományára kell meghatározni, az adott
erdőre vonatkozóan e rendeletben meghatározott vágásérettségi szakasz határértékei között, az erdő termőhelyi
viszonyai, fafajösszetétele, egészségi állapota valamint felújulóképessége figyelembevételével.
(2) A vágásérettségi szakasz felső határértékénél magasabb vágásérettségi kort meghatározni csak az erdőgazdálkodó
egyetértésével, vagy az adott határértéknél idősebb erdőben lehet. Az erdőgazdálkodó egyetértése kell az utóbbi
esetben akkor is, ha a vágásérettségi kor a körzeti erdőtervezés ciklusán túlmutat.
(3) A vágásérettségi szakasz alsó határértékénél alacsonyabb vágásérettségi kort meghatározni, és ahhoz
kapcsolódóan rendkívüli véghasználatot tervezni – a mellékletekben szereplő eltéréseken túl – csak vis maior
esetben, az erdő egészségi állapotának jelentős romlása, vagy fafajcserével járó erdőszerkezet-átalakítás tervezése
esetén lehet. Ebben az esetben a véghasználat területét az 1–14. mellékletekben rögzített, az egyes véghasználati
módok 10 évre vonatkozó keretszámai tekintetében nem kell számításba venni.
(4) Tarvágást – fafajcserével járó erdőszerkezet-átalakítás esetét kivéve – csak az erdő azon fafajára lehet tervezni,
amelynek a kora a körzeti erdőterv időbeli hatálya alatt eléri a vágásérettségi kort.
(5) E rendelet alkalmazásában véghasználati időszak a fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás esetén az első és
az utolsó véghasználati fakitermelés között eltelt idő.
(6) Fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás esetén a vágásérettségi kort úgy kell megállapítani, hogy az a véghasználati
időszak közepére essen.
(7) Természetes, természetszerű és származék erdőben a holt faanyag megfelelő mértékű előfordulásának biztosítása
érdekében egészségügyi termelés csak akkor tervezhető, ha legalább 5 m3/ha mennyiségű holt faanyag már jelen
van az erdőben. Ez alól kivételt képezhetnek az egészséges egyedekre is veszélyt jelentő, fertőző károsítások
megelőzőse érdekében szükséges fakitermelések, valamint a nagyvízi meder elsődleges, másodlagos és átmeneti
levezető sávjaiban lévő erdők, ahol fekvő holtfát visszahagyni csak az árvízvédelmi szempontok figyelembevételével
lehet.
(8) A körzeti erdőtervezés során egyéb termelés
a)
kiemelt közjóléti, természetvédelmi, örökségvédelmi vagy árvízvédelmi cél elérése érdekében, amennyiben
az adott fakitermelés más tervezett fakitermelés keretében nem oldható meg,
b)
faanyagtermelést nem szolgáló erdőkben szükségessé váló fakitermelések esetében,
c)
az engedélyezett igénybevételek végre nem hajtott fakitermelései esetében
tervezhető.

4. A fakitermelésekre vonatkozó erdőgazdálkodási szabályok
5. §

(1) A véghasználatok során fakitermelési korlátozás alá eső, vagy kitermelni nem szándékozott faegyedeket –
hagyásfákat – 2,0 ha-nál nagyobb végvágott vagy tarvágott területen lehetőség szerint 0,1–0,3 hektár területű
hagyásfa csoportokban, egyéb esetekben egyenletes térbeli elhelyezkedés mellett kell visszahagyni. A hagyásfákat,
hagyásfa csoportokat – amennyiben található a területen – őshonos fafajokból, idősebb, de még állékony, illetve
böhöncös, odvas faegyedekből kell visszahagyni. A hagyásfa csoportokat továbbá úgy kell kialakítani, hogy azok
a természetvédelmi vagy közjóléti jelentőségű, ismert pontszerű helyszíneket (így különösen fokozottan védett
madár fészke, forrás, barlang bejárata, erdei emlékmű vagy közjóléti létesítmény, berendezés) is tartalmazzák.
(2) A hagyásfák, hagyásfa csoportok erdészeti tájban honos fafajú egyedei csak különleges, indokolt esetben, így
különösen veszélyelhárítás, az erdő védelme és fenntartása érdekében termelhetők ki.
(3) A hagyásfa csoportokban található holtfát, valamint a (2) bekezdés szerint kitermelt faanyagot vissza kell hagyni
a területen.
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5. Természetvédelmi célú erdőtervezési alapelvek
6. §

(1) E rendeletben szereplő előírásokat védett természeti területek esetében az adott területre vonatkozó,
jogszabályban kihirdetett természetvédelmi kezelési tervben, illetve a vonatkozó természetvédelmi
jogszabályokban foglalt sajátos előírásoknak megfelelő eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az Evt. 33. § (2) bekezdés e), f ) és i) pontjában foglaltakat védett természeti területeken álló erdők esetében
a természetvédelmi kezelési állásfoglalás, a Natura 2000 hálózat részét képező területen (a továbbiakban: Natura
2000 terület) található erdő esetén a Natura 2000 fenntartási terv, vagy annak hiányában a Natura 2000 javaslat
figyelembevételével kell meghatározni.
(3) Védett természeti területen, illetve a Natura 2000 területen található erdő körzeti erdőtervezése során kiemelt
figyelemmel kell lenni az alábbi védelmi célok teljesülésére:
a)
az erdők – különösen a közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelyek –
természetességi állapotának, biológiai és genetikai sokféleségének, fajkészletének fenntartása, illetve
lehetőség szerinti javítása vagy bővítése,
b)
a védett vagy fokozottan védett, illetve a közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű fajok
élőhelyének, és az egyéb természeti értékeknek a védelme, valamint
c)
az erdő által meghatározott tájképi értékek megőrzése, táji léptékben az erdőtársulások sokszínűségének
fenntartása.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak érvényesülése érdekében az érintett erdőkben
a)
ahol a természetvédelmi szempontok indokolják – kiemelten a Natura 2000 elsődleges rendeltetésű,
illetve a kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelynek minősülő erdőkben –, és ahol a természeti
feltételek arra adottak, törekedni kell az erdőborítás minél folyamatosabb fenntartására, amit a védelmi
célok, és az erdő természeti állapota függvényében hosszabb véghasználati időszakú, egyenlőtlen bontáson
alapuló fokozatos felújítóvágás vagy szálalóvágás alkalmazásával, a tarvágás végrehajtásának térbeli és
időbeli tagolásával, illetve a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy az arra való átállást szolgáló üzemmódú
erdőgazdálkodással lehet elérni;
b)
tarvágás véghasználatként csak akkor tervezhető, ha az erdő felújítása más erdészeti módszerrel nem,
vagy – természetvédelmi szempontból is – legcélszerűbben így kivitelezhető, azonban ebben az esetben is
törekedni kell az egybefüggő vágásterület kiterjedésének csökkentésére;
c)
az erdőneveléseket úgy kell megtervezni, hogy azok a termőhelynek nem megfelelő, vagy erdészeti
tájidegen elegyfafajok, különös tekintettel az intenzíven terjedő fajok visszaszorítását, az őshonos fafajok
elegyarányának az emelését, valamint az elegyesség fenntartását, növelését szolgálják;
d)
a vágásérettségi kort természetes, természetszerű vagy származékerdőben a természetvédelmi célok,
a hozamvizsgálat eredményeinek, a természetes felújítás követelményeinek és az erdő egészségi állapotának
együttes figyelembevételével, lehetőség szerint a vágásérettségi szakasz felső felében kell meghatározni;
e)
a véghasználatok tervezése során arra kell törekedni, hogy a védett természeti területen, illetve Natura
2000 területen az erdészeti tájban honos fafajokkal jellemezhető faállomány típusok, illetve a közösségi
jelentőségű jelölő erdei élőhelytípusok esetében a korosztályviszonyok kiegyenlítettek legyenek, mindig
legyen idős erdő;
f)
a 2,0 hektár vagy annál nagyobb területű, természetes, természetszerű vagy származék erdő véghasználatát
az erdészeti tájban honos fafajú hagyásfák, illetve hagyásfa csoportok visszahagyásával kell megtervezni,
melynek során a korábban hagyásfa csoport célból megosztással leválasztott, faanyagtermelést nem szolgáló
üzemmódú erdőrészleteket is figyelembe kell venni;
g)
az erdőfelújítások tervezése során intenzíven terjedő fafaj még elegyfafajként sem alkalmazható, kivéve
az akác főfafajú, vagy legalább 30% elegyarányban akác fafajból álló erdőt, ahol legfeljebb a korábbi
fafajösszetétel mellett tervezhető az akác elegyes célállománnyal történő felújítás;
h)
a termőhelynek nem megfelelő, vagy erdészeti tájidegen főfafajú erdők véghasználata után a fafajcserével
járó erdőszerkezet-átalakítást alternatív lehetőségként minden esetben meg kell tervezni;
i)
az erdőszerkezet-átalakítás kizárólagos módon történő tervezése védett természeti területen
a természetvédelmi célok és az erdei haszonvételi lehetőségek együttes figyelembevételével, ütemezetten
történhet.
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6. Természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
7. §

(1) Védett természeti területen, illetve a Natura 2000 területen található erdő kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása, és lehetőség szerinti javítása érdekében, a természetvédelmi szempontokkal összhangban
a)
az erdőnevelések során
aa)
természetes, természetszerű és származék erdőkben a termőhelynek nem megfelelő, vagy
az erdészeti tájidegen elegyfafajokat – különös tekintettel az intenzíven terjedő fajokra – lehetőség
szerint teljes mértékben vissza kell szorítani;
ab)
az átmeneti és kultúrerdőkben, valamint a faültetvényekben – ahol arra lehetőség van, de
különösen a fekete- és erdeifenyves főfafajú erdőkben – megfelelő csoportos jellegű gyérítési
módszerek alkalmazásával elő kell segíteni az őshonos fafajok előretörését;
ac)
a nagy kiterjedésű, egykorú és kevés fafajból álló erdők lombkorona-, cserje-, valamint lágyszárú
szintjében elő kell segíteni a faji, életkori és szerkezeti változatosság növekedését;
b)
a fakitermelések során
ba)
természetes, természetszerű és származék erdőkben lehetőség szerint egyenletes eloszlásban
böhöncös, odvas faegyedeket, valamint álló és fekvő holtfát kell visszahagyni a területen;
bb)
az erdőszegélyek kialakulására, valamint a meglévő erdőszegélyek kíméletére különös hangsúlyt
kell fektetni;
bc)
az erdészeti tájban őshonos fajokból álló cserjeszintet legalább olyan mértékben meg kell hagyni,
vagy a cserjeszint szükségessé váló átmeneti eltávolítását olyan módon kell végrehajtani, hogy
az adott erdőtársulásra jellemző cserjeszint kialakulásának feltételei biztosítottak legyenek;
bd)
a készletező helyek és a közelítő nyomok kijelölése során a természeti értékek és a természetes
újulat lehetséges legkisebb mértékű károsítására kell törekedni;
be)
a vágástéri maradék égetéssel történő megsemmisítését – amennyiben a vágásterületen történő
visszahagyása egyéb védelmi célokat nem veszélyeztet – lehetőség szerint kerülni kell;
c)
az erdőfelújítás során
ca)
erdőszerkezet-átalakítás esetén biztosítani kell az idős faállomány alatt felverődött, a termőhelynek
megfelelő, és az erdészeti tájban őshonos fafajokból álló természetes újulat megmaradását, kivéve
ha az akadályozza az erdőszerkezet-átalakítást, vagy az idegenhonos, illetve intenzíven terjedő
fafajok hatékony visszaszorítását;
cb)
a természetszerű és származék erdők felújítása során teljes talajelőkészítés csak akkor végezhető, ha
az erdőfelújítás sikeressége érdekében az elengedhetetlen;
cc)
tuskózás csak az erdőfelújítás – elsősorban az erdőszerkezet-átalakítás – sikerességének biztosítása
céljából végezhető;
cd)
tuskóprizma őshonos fafajokból álló erdővel, valamint gyep-, illetve vizes területtel határosan csak
kivételesen indokolt esetben helyezhető el;
d)
fokozottan védett madár, vagy védett ragadozó madár életfeltételeinek biztosítása érdekében
da)
a lakott fészek legalább 100 méteres környezetében az erdőőrzési és az előírt erdővédelmi feladatok
végrehajtásán kívül erdőgazdálkodási tevékenység szaporodási és utódnevelési időszakban csak
a természetvédelmi célokkal összhangban, a (7) bekezdésben foglaltak szerint végezhető;
db)
a (6) bekezdés szerint nyilvántartott fészek – ide nem értve a nem foglalt műfészkeket –
környezetében további korlátozás is elrendelhető.
(2) A természet védelméről 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 Evt. 13. §
(1) bekezdés a) pont af ) alpontja, és az érintett erdőrészlet leírólapján is feltüntetett, Evt 13. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti erdei vízfolyások és az erdei tavak védelme érdekében, azok földfelszíni elhelyezkedéséhez 25 méternél
közelebb fakitermelés és faanyag készletezés csak a természetvédelmi célokkal összhangban végezhető.
(3) Védett növény élőhelyeként szolgáló tisztáson, különösen ha az védett természeti területen, vagy Natura 2000
területen, jelölő élőhelytípusba sorolható növénytársulás élőhelyén található, faanyag mozgatás, illetve faanyag
készletezés – e rendelet hatálybalépésekor már meglévő, akár csak időszakosan használt erdei farakodó és
készletező hely, valamint erdei feltáró hálózat kivételével – csak a természetvédelmi célokkal összhangban,
a (7) bekezdésben foglaltak szerint végezhető.
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(4) Közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű jelölő faj kedvező természetvédelmi helyzetének
megőrzése érdekében előírt korlátozás csak a faj monitorozott adatok alapján megállapított jelentős állományának
erdőtervben rögzített élőhelyeként szolgáló erdőkre vonatkozik.
(5) Védett, fokozottan védett faj megőrzése, védelme érdekében előírt korlátozás csak a faj bizonyítottan előforduló és
populáció kialakítására képes állománya erdőtervben rögzített élőhelyeként szolgáló erdőre vonatkozik.
(6) A fészekvédelmi korlátozások a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv által
az erdőgazdálkodóval, valamint az erdészeti hatósággal ismertetett, és erdőrészlet szinten az erdőtervben is
rögzített elhelyezkedésű fészek környezetére vonatkoznak.
(7) Ha e rendelet szerint valamely erdőgazdálkodási tevékenységet a természetvédelmi célokkal összhangban kell
elvégezni, az erdőgazdálkodó a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal megkeresi a védett természeti
terület természetvédelmi kezeléséért felelős szervet, amely 15 napon belül írásban tájékoztatja az erdőgazdálkodót
a tevékenység végzésének természetvédelmi feltételeiről.
(8) A (7) bekezdés szerinti tájékoztatást a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv
egyidejűleg megküldi az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek és erdészeti hatóságnak
is.

7. Közjóléti célú erdőtervezési alapelvek
8. §		
A közjóléti rendeltetésű erdők közül a parkerdőkben és a gyógyerdőkben a közjóléti – kiemelten a sport, turisztikai,
üdülési, egészségügyi, valamint egészségvédelmi funkciók megfelelő érvényesülése érdekében
a)
törekedni kell a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy az arra való átállást szolgáló üzemmódú
erdőgazdálkodásra való áttérésre;
b)
vágásos üzemmód esetén az erdő egészségi állapotának, továbbá az idős erdő alatt megtelepedett újulat
életfeltételeinek figyelembevételével a vágásérettségi kor emelésére kell törekedni, a véghasználatot több
ütemben indokolt végrehajtani, valamint fokozatos felújítóvágás esetén hosszabb véghasználati időszakot
kell alkalmazni;
c)
az erdőfelújítás és az erdőnevelés során változatos korú, fafajösszetételű és szerkezetű, hosszú távon állékony
faállományt kell kialakítani, amely érdekében – az erdő természetességi állapotának fenntartása mellett –
az erdők esztétikai értékét növelő, vagy oktatási célokat szolgáló, idegenhonos, intenzíven nem terjedő,
allergiás kockázatot nem növelő fafajú vagy fajtájú faegyedek szálankénti elegyítése, vagy visszahagyása is
megengedett.

8. Közjóléti célú erdőgazdálkodási szabályok
9. §

(1) A turisták által sűrűn látogatott erdőben, különösen a közjóléti létesítmények és nyomvonalak környezetében
folytatott erdőgazdálkodás során törekedni kell a turisták zavarásának mérséklésére és a balesetveszély
csökkentésére. Ennek érdekében ezeken a területeken az erdőgazdálkodási tevékenységeket lehetőség szerint
látogatási csúcsidőszakokon kívüli – elsősorban téli – időszakban, az erdő látogatását rövid ideig korlátozva,
az erdők esztétikai értékének fenntartására, valamint az allergiás kockázatok mérséklésére törekedve, a közjóléti
berendezésekben és létesítményekben keletkező károk gyors felszámolásával kell végrehajtani, továbbá
a balesetveszély elkerülése érdekében álló holtfát nem szabad visszahagyni.
(2) A közjóléti nyomvonalak mentén folytatott erdőgazdálkodás során
a)
a kijelölt vagy bejelentett turistautak, a lovaglás és kerékpározás célját szolgáló utak jelzéseit hordozó fákat
kímélni kell,
b)
az a) pont szerinti nyomvonalak közelítésre, készletezésre történő használatát lehetőség szerint kerülni kell,
valamint
c)
az a) pont szerinti nyomvonalakon történő közlekedés akadályoztatása esetén (így különösen kerítés építése,
fakitermelés) gondoskodni kell figyelmeztető táblák kihelyezéséről és a megfelelő elkerülő útvonalak
kijelöléséről.

9. Vízvédelmi, partvédelmi, és árvízvédelmi célú erdőtervezési alapelvek
10. §

(1) A körzeti erdőtervezés során a nagyvízi meder, azon belül az egyes levezető sávok határvonalai a nagyvízi
mederkezelési tervek elkészültéig a vízügyi igazgatási szervnek az erdészeti hatósággal, valamint természetvédelmi
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vagy Natura 2000 rendeltetésű erdő esetén a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős
szervvel egyeztetett szakvéleménye alapján kerül meghatározásra.
(2) A folyók hullámtereinek árvízvédelmi szempontok szerint elkülönített egyes részein található erdők körzeti
erdőtervezését az adott területkategóriákra érvényes árvízvédelmi szempontokkal és korlátozásokkal összhangban
kell végrehajtani.

10. Vízvédelmi, partvédelmi, és árvízvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
11. §

(1) A nagyvízi meder lefolyási viszonyainak javítása érdekében
a)
az elsődleges és másodlagos levezető sávokban az erdőnevelések során törekedni kell
aa)
az árvízi folyásiránnyal párhuzamosan futó sorok, illetve pászták kialakítására;
ab)
a mértékadó árvízszinthez igazodva törzskiválasztó gyérítési kortól a faegyedek magasságának
egyharmadáig, 12 méteres magasságot meghaladó faegyedeknél legalább 4 méteres
törzsmagasságig ágtiszta állapotban tartására;
ac)
a fa- és cserjefélék cserjeszintben történő visszaszorítására;
b)
a nagyvízi meder teljes területén a fakitermelések során
ba)
a vágástéren feldolgozatlan faanyag és ágdarabok nem maradhatnak;
bb)
hagyásfák, hagyásfa csoportok, valamint holt faanyag visszahagyása során az árvízvédelmi
szempontokat is figyelembe kell venni;
c)
az elsődleges és másodlagos levezetési sávokban az erdőfelújítás során
ca)
a tuskózást lehetőség szerint tuskófúrással kell kivitelezni, ha ez nem lehetséges, a kiemelt tuskókat
a területről el kell szállítani, vagy az árvízi folyásiránnyal párhuzamosan kialakított prizmákba rakva
kell deponálni;
cb)
mesterséges vagy alátelepítéssel kombinált természetes erdőfelújítás során a sorokat az árvízi
folyásiránnyal párhuzamosan kell kialakítani.
(2) Az árvízvédelmi töltések szabadon tartandó védősávjában, illetve a töltéseket keresztező rámpákon történő
faanyagmozgatás és készletezés során a töltések kíméletére kiemelt figyelmet kell fordítani, az árvízi biztonság
csökkenésével járó mechanikai sérülésük esetén a helyreállításról haladéktalanul gondoskodni szükséges.
(3) A vízbázisok védelmét szolgáló erdők esetében törekedni kell az erdőborítás minél folyamatosabb fenntartására,
valamint a víztermelő helyek környékén a megfelelő cserjeszint kialakítására és fenntartására. A folyamatos
erdőborítás mielőbbi elérése érdekében az erdőfelújításokat – egyéb jogszabályi korlátozások hiányában, és
a termőhelyi adottságok figyelembevételével – lehetőség szerint különböző vágásérettségi korú fafajok elegyes
erdősítésével kell végrehajtani.
(4) A síkvidéki, mezőgazdasági művelés alatt álló területekkel körülvett ivóvízbázisokat határoló vízvédelmi
erdők tarvágás jellegű véghasználatát csak több ütemben, lehetőség szerint minél kisebb területi kiterjedésű
tarvágásokkal lehet végrehajtani.

11. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
13. §		
Az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 47/2014. (IV. 24.) VM rendelethez

1. melléklet a …/2014. (… . ... .) VM rendelethez

1. A körzet neve
Budai-hegyek erdőtervezési körzet
2. A körzeti erdőtervezés során érvényesítendő szakmai célok, tervezési alapelvek
A körzet a Budai-hegységben, a Mezőföld északi részén, valamint kisebb részben a Duna
árterén található. A hegyvidéki területeken jellemzően természetes úton kialakult, az ártéren
természetes úton kialakult erdők, faültetvények, a mezőföldön telepített kultúrerdők
találhatók.
A védett természeti és a Natura 2000 területek aránya jelentős(57% és 71%), amire a körzeti
erdőtervezés során kiemelt figyelemmel kell lenni. A táj, az erdők, a kultúrtörténeti emlékek
sokakat vonzanak a térségbe, így az erdők jelentős közjóléti szerepet is betöltenek.
Ennek megfelelően a körzeti erdőtervezés elsődleges célja azon erdőgazdálkodási
tevékenységek meghatározása, amelyek a faanyagtermelési célkitűzéseket a környezet- és
természetvédelmi, valamint a közjóléti szempontok – gyakran együttes – érvényre juttatásával
összhangban szolgálják. Az erdőtervezés és az erdőgazdálkodás során így fokozottan
törekedni kell az őshonos fafajokból álló, és a természeteshez közelálló szerkezetű erdők
megőrzésére, az erdők természetes úton való felújítására, valamint az erdőborítás minél
folyamatosabb fenntartására.
Az érintett területeken a természeti értékekre, illetve azok megőrzésére vonatkozó adatokat és
előírásokat tartalmazó természetvédelmi kezelési terv jelenleg mindössze a védett erdők 3%ára vonatkozóan áll rendelkezésre, Natura 2000 fenntartási terv pedig még nem készült.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdőrészletek, erdőtagok) kialakításának
erdőtervezési szempontjai
3.1. Az erdőrészletek határainak a termőhelyi viszonyokhoz és erdőtípusokhoz való szoros
illesztésére különösen a természetvédelmi, valamint Natura 2000 rendeltetésű, természetes
erdőtípusba tartozó erdők – különösen a véderdő jellegű karsztbokorerdők, melegkedvelő
tölgyesek, sziklaerdők, szurdokerdők és törmeléklejtő-erdők – esetében kell kiemelt figyelmet
fordítani. Ennek érdekében a 0,5 hektárnál nagyobb, kiemelt természetvédelmi jelentőségű
erdőfoltokat lehetőség szerint külön erdőrészletbe kell sorolni.
3.2. Szálaló vagy átalakító üzemmódú erdőben nagyobb területű erdőrészletek, erdőtömbök
kialakítására kell törekedni.
3.3. Villamos vezetékek mellett elhelyezkedő erdőrészletek határvonalainak kialakítása során
a vezetékek biztonsági övezetét – az erdő igénybevételi engedélyekkel összhangban –
figyelembe kell venni.
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4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdőtervezési
szempontok
4.1. A folyamatos erdőborítást biztosító, vagy az arra való átállást szolgáló üzemmódra való
áttérés elsősorban a kiemelt védelmi vagy közjóléti célokat szolgáló erdők esetében javasolt.
4.2. Faanyagtermesztést nem szolgáló üzemmódot, valamint szükség szerint teljes
erdőgazdálkodási korlátozást elsősorban a kiemelt természetvédelmi jelentőségű felnyíló
erdőkben javasolt megállapítani, ha az élőhely folyamatos fennmaradása csak így biztosítható.
5. A védelmi rendeltetésű erdők erdőtervezésének szempontjai
5.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
5.1.1. Az erdőszerkezet-átalakítások tervezését az alábbi szempontok figyelembe vételével
kell elvégezni:
a) Az akácosok kivételével az intenzíven terjedő fafajokból álló erdőket a soron
következő erdőfelújítás során át kell alakítani a termőhelynek megfelelő, és az
erdészeti tájban őshonos fafajokból álló erdőkké.
b) A véghasználatra tervezett akác főfafajú, 100 %-os állami tulajdonban lévő erdők
területének 15 %-án – elsősorban az őshonos fafajú erdőtömbökben található, illetve a
magas természeti értékű, erdő- és gyepterületeket veszélyeztető akácosokban – az
erdőfelújítást kizárólagosan erdőszerkezet-átalakítással kell tervezni.
c) A fenyvesek erdőszerkezet-átalakítását, amennyiben egészségi állapotuk lehetővé
teszi, elsősorban a természetes folyamatokra alapozva, több tervezési ciklus alatt kell
végrehajtani.
5.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
5.2.1. Az erdőtervezési körzet területén található, a kedvező természetvédelmi helyzet
fenntartása, illetve megteremtése szempontjából a körzeti erdőtervezés során kiemelten
kezelendő, jelölő erdei élőhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentőségű jelölő erdei élőhelytípusok közül a lejtők és
sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői (9180), a pannon gyertyános tölgyesek Quercus
petraeával és Carpinus betulusszal (91G0), a pannon molyhos tölgyesek Quercus
pubescensszel (91H0), az enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus
excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0),
b) a közösségi jelentőségű jelölő erdei élőhelyek közül a szubmontán- és montán bükkösök
(Luzulo-fagetum) (9130), keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur,
Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal
(91F0), valamint a pannon cseres-tölgyesek (91M0).
5.2.2. A körzeti erdőtervezés során kiemelt figyelemmel kell lenni a kiemelt közösségi
jelentőségű, jelölő meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(6210), mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel (8210), pannon sziklagyepek (6190),
szubkontinentális peripannon cserjések (40A0), szubpannon sztyeppék (6240), mészkedvelő
vagy bazofil varjúhájas gyepek (6110), síksági pannon löszgyepek (6250) fennmaradásának
és kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítására.
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5.2.3. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedő erdők esetében a Natura 2000
rendeltetést elsődleges rendeltetésként indokolt megállapítani, és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdőrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentőségű jelölő faj jelentős állományának erdőtervben
rögzített élőhelyéül szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentőségű jelölő erdei élőhelytípusba tartozó erdő
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó, természetes,
természetszerű, vagy származék erdő természetességi állapotú erdő található.
5.2.4. A kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő élőhellyel határos erdő intenzíven terjedő fő
vagy elegyfafajjal történő felújítását lehetőség szerint az erdészeti tájban őshonos fa-, illetve
cserjefajokból álló, legalább 20 méter széles védőzóna létesítésével kell megtervezni.
5.2.5. Holt faanyagot lehetőség szerint az erdészeti tájban honos fafajú faegyedekből kell
visszahagyni a területen.
5.2.6. A puhafás ligeterdőkben (91E0) véghasználat csak akkor tervezhető, ha a jelölő élőhely
megújításának feltételei adottak, továbbá egyéb fahasználat az élőhelyek sérülékenysége miatt
csak fenntartási vagy helyreállítási célból tervezhető.
6. A védelmi rendeltetésű erdőkben folytatható erdőgazdálkodás szabályai
6.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
6.1.1. A változatos felszíni formák, a sziklaalakzatok, a sziklafalak, a sziklagyepek, a
szurdokvölgyek, a források, a természetes vízfolyások, valamint a természetes tisztások
megőrzésére különös figyelmet kell fordítani.
6.1.2. A kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) védelme érdekében tölgyes és cseres
faállománytípusú erdőkben idősebb sarj eredetű tölgy csoportok fenntartásával, illetve a
véghasználatot követően a tölgy és cser tuskók egy részén – 1-5 % elegyarányban – a
felverődött sarjak visszahagyásával és megőrzésével kell elősegíteni a talajszinti faodúk
fennmaradását és kialakulását.
6.1.3. A díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) élőhelyein a cserjeszint kímélete szükséges.
6.1.4. A havasi cincér (Rosalia alpina) élőhelyein az erdőből és az erdőterület 100 m-es
körzetéből a kitermelt bükk faanyagot lehetőség szerint május 31-ig el kell szállítani.
6.1.5. Az erdőfelújításokban a mesterséges erdősítések végrehajtása során törekedni kell az
erdők elegyességének fokozására.
6.1.6. Az erdei tisztásokat természetvédelmi célból indokolt hosszú távon fenntartani.
6.1.7. Teljes talajelőkészítés csak a kultúrerdő vagy faültetvény természetességi állapotú erdő
felújítása, valamint a természetvédelmi kezeléssel összhangban végzett erdőszerkezet
átalakítások során végezhető.
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6.1.8. A holtfához kötötten fejlődő, védett erdei rovarfajok például a skarlátbogár (Cucujus
cinnaberinus), a szarvasbogár (Lucanus cervus), a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) és a
havasi cincér (Rosalia alpina), valamint védett erdei madár- és denevérfajok, például fekete
harkály (Dryocopus martius), közép tarkaharkály (Dendrocopos medius), piszedenevér
(Barbastella barbastellus), nagyfülű denevér (Myotis bechsteini)) védelme érdekében az egy
évnél régebben elhalt faanyagot a természetszerű és származék erdőben a fakitermelések
során vissza kell hagyni az erdőrészletben. Kivételt jelentenek azok a cseres, illetve tölgyes
véghasználatok, ahol az erdőfelújítások, az első kivitelek sikerességének biztosítása
érdekében e korlátok maradéktalanul nem érvényesíthetőek.
6.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
6.2.1. A cserjeszint védelmére különösen a pannon molyhos tölgyes Quercus pubescensszel
(91H0) élőhelytípusba tartozó erdőkben kell kiemelt figyelmet fordítani.
6.2.2. A közösségi jelentőségű, jelölő kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) védelme
érdekében tölgyes és cseres faállománytípusú erdőkben idősebb sarj eredetű tölgy csoportok
fenntartásával, illetve a véghasználatot követően a tölgy és cser tuskók egy részén – 1-5 %
elegyarányban – a felverődött sarjak visszahagyásával és megőrzésével kell elősegíteni a
talajszinti faodúk fennmaradását és kialakulását.
6.2.3. A közösségi jelentőségű, jelölő díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) élőhelyein a
cserjeszint kímélete szükséges.
6.2.4. A kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő havasi cincér (Rosalia alpina) élőhelyein az
erdőből és az erdőterület 100 m-es körzetéből a kitermelt bükk faanyagot lehetőség szerint
május 31-ig el kell szállítani.
6.2.5. Az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületeken előforduló,
közösségi jelentőségű jelölő élőhelytípusok – pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia
pallentis) (6190), meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia) (6210), sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) (6510), hegyi kaszálórétek (6520), mészkősziklás lejtők
sziklanövényzettel (8210), szubkontinentális peripannon cserjések (40A0), szubpannon
sztyeppék (6240), síksági pannon löszgyepek (6250) – területének, illetve a közönséges ürge
(Spermophilus citellus) állományok előfordulási helyének erdősítése tilos.
6.2.6. A szubkontinentális peripannon cserjések (40A0) területén cserjeritkítás nem
végezhető.
6.2.7. Az élő vagy holtfához kötötten fejlődő, védett, közösségi jelentőségű, jelölő erdei
rovarfajok például a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), a szarvasbogár (Lucanus cervus), a
nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) és a havasi cincér (Rosalia alpina), valamint a védett,
közösségi jelentőségű, jelölő erdei madár- és denevérfajok például fekete harkály (Dryocopus
martius), közép fakopáncs (Dendrocopos medius), piszedenevér (Barbastella barbastellus),
nagyfülű denevér (Myotis bechsteini)) kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása
érdekében a böhöncös, odvas fák, valamint az álló és fekvő holt faanyag visszahagyására
kiemelt figyelmet kell fordítani. A természetszerű és származék erdőben az egy évnél
régebben elhalt faanyagot a fakitermelések során vissza kell hagyni az erdőrészletben.
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Kivételt jelentenek azok a cseres, illetve tölgyes véghasználatok, ahol az erdőfelújítások, az
első kivitelek sikerességének biztosítása érdekében e korlátok maradéktalanul nem
érvényesíthetőek.
6.3. Egyéb védelmi rendeltetésű erdők
6.3.1. Honvédelmi rendeltetésű erdőkben erdőgazdálkodás csak a honvédelmi érdekekkel
összhangban folytatható.
6.4. Az erdő rendeltetésétől független, természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
6.4.1. Talajhoz kötődő védett vagy közösségi jelentőségű jelölő fajok élőhelyéül szolgáló
erdőben teljes talajelőkészítés csak kivételes esetben, a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
6.4.2. A bíboros sallangvirág (Himantoglossum caprinum), a fénylő zsoltina (Serratula
lycopifolia), valamint a nőszőfű fajok (Epipactis spp.) erdőtervben rögzített élőhelyén és
annak 50 méteres környezetében erdőgazdálkodási tevékenység csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint folytatható.
6.4.3. Védett és/vagy közösségi jelentőségű geofiton növények (például hóvirág (Galanthus
nivalis)) jelentős állományának erdőtervben rögzített élőhelyéül szolgáló erdőben február 15től március 14-ig fakitermelés csak a természetvédelmi célokkal összhangban, a 7. § (7)
bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
6.4.4. A természetvédelmi szempontból jelentősebb védett vagy fokozottan védett madárfajok
szaporodási és utódnevelési időszakai, valamint az egyes madárfajok élőhelyéül szolgáló
erdőben folytatott erdőgazdálkodás egyedi szempontjai:
a) Vándorsólyom (Falco peregrinus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: február 1. – július 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek e rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt,
szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi
eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított
100-300 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészektől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
b) Rétisas (Haliaeetus albicilla):
Szaporodási és utódnevelési időszak: január 1. – július 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészektől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
c) Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos), közép fakopáncs (Dendrocopus medius),
fekete harkály (Dryocopus martius), hamvas küllő (Picus canus):
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Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – július 31.
A felsorolt fajok élőhelyein a fakitermelési munkák során lehetőség szerint idős
állományrészeket és facsoportokat kell visszahagyni, valamint kímélni kell az odvaskorhadó törzseket.
A fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) élőhelyein – amennyiben a
faállományviszonyok lehetővé teszik – a keletkező és elbomló holtfaanyag egyensúlya
mellett hektáronként legalább 15 m3 mennyiségű fekvő holtfaanyag jelenlétét kell
biztosítani.
A fehérhátú fakopáncs fészkétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a
természetvédelmi célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint
végezhető.
d) Fekete gólya (Ciconia nigra):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 1. – augusztus 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészektől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
e) Kígyászölyv (Circaëtus gallicus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – augusztus 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek e rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt,
szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi
eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított
100-400 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, fagyönggyel fertőzött fákat kell
visszahagyni.
f) Uhu (Bubo bubo):
Szaporodási és utódnevelési időszak: február 1. – július 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek e rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt,
szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi
eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100
méteren belül is fenn kell tartani.
A fészektől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
g) Darázsölyv (Pernis apivorus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: április 15. – augusztus 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek e rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt,
szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi
eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított
100-200 méteren belül is fenn kell tartani.
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A fészektől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
h) Bajszos sármány (Emberiza cia), lappantyú (Caprimulgus europaeus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – augusztus 15.
A bokorerdő-jellegű területeken, karsztbokorerdőkben, sziklakibúvásos részeken,
sziklagyepeken és melegkedvelő tölgyes erdőkben erdőgazdálkodási tevékenységre
lehetőség szerint ne kerüljön sor. Fent kell tartani az idős állományrészeket,
karsztbokorerdőket. Kímélni kell az odvas-korhadó törzseket.
7. A fakitermelések és erdőfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelővágások tervezése során alkalmazandó előhasználati erélyek
7.1.1. A vágásos és átalakító üzemmódú, valamint természetes, természetszerű, származék
vagy átmeneti erdők nevelővágásainak tervezése során alkalmazandó előhasználati erélyek:

A

B

1.

Előhasználati mód

2.
3.

Törzskiválasztó gyérítés
Növedékfokozó gyérítés

C
m /ha
min. max.
10
50
20
85
3

7.2. Az erdőnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Az erdőnevelési tevékenységeket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az
idegenhonos, valamint az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett a termőhelynek
megfelelő, és az erdészeti tájban őshonos elegyfafajok (például házi, madár-, barkóca
berkenye, madárcseresznye, tatárjuhar, rezgőnyár, kecskefűz, kis- és nagylevelű hárs,
vadkörte, vadalma, mézgás éger, mezei szil, hegyi szil), valamint cserje fajok (például húsos
som, mogyorós hólyagfa) megfelelő arányú megőrzését.
7.2.2. Faültetvény természetességű erdőkben erdőnevelésként csak törzskiválasztó gyérítést
lehet tervezni.
7.3. Az erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok
A

1.

2.
3.

Faállománytípus
neve
Mageredetű Gyertyánoskocsánytalan tölgyesek
Sarj eredetű Gyertyánoskocsánytalan tölgyesek

B
C
D
E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
egyéb
Természetvédelmi
védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
100-130

100-150

110-150

100-150

90-120

90-140

100-140

90-140
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mageredetű
kocsánytalan tölgyesek
Sarj eredetű
kocsánytalan tölgyesek
Mageredetű cseresek
Sarj eredetű cseresek
Bükkösök
Kőrisesek
Gyertyánosok; hársasok
Nemes nyárasok
Egyéb lombosok
Akácosok
Fenyvesek

90-120

90-150

100-150

90-150

85-110

85-140

90-140

85-140

80-100
80-100
90-130
70-120
70-110
15-35
20-120
25-50
40-80

80-140
80-140
90-150
70-140
70-120
15-45
20-150
25-65
40-120

90-140
85-140
100-150
75-140
80-120
15-40
20-150
30-65
40-120

80-140
80-140
90-150
70-140
70-120
15-45
20-150
25-65
40-120

7.3.1. A korábban kialakult nagyobb egykorú erdőtömbök felújítása esetén, különösen
átalakító üzemmód mellett az újabb egykorú erdőtömb kialakulása megakadályozása
érdekében, különleges esetben a fenti vágásérettségi szakaszoktól eltérően alacsonyabb
vágásérettségi kor is megállapítható, természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű
erdők esetén a természetvédelmi kezelésért felelős szervvel egyeztetett módon.
7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai

1.
2.

3.

A

B

Véghasználat módja

hektár

Tarvágással érintett terület
Fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe

1650

Összesen

1650

7.4.1. A nagy területen érintett állami erdőgazdálkodók a természetes felújítások támogatása
és a tartamosság követelményeinek megfelelően a területükre vonatkozóan a bővebb
véghasználati előírásból évente maximálisan csak a 30 éves vágásérettség átlagának
megfelelő arányos részt hajthatják végre.
7.5. A véghasználatok és erdőfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. A körzetben előforduló természetes, természetszerű vagy származék erdők esetében a
véghasználatok és erdőfelújítások tervezése során az alábbi táblázatban foglalt lehetőségeket
kell irányadónak tekinteni azzal, hogy tarvágás, illetve mesterséges erdőfelújítás csak az adott
termőhelyi viszonyok mellett az elvárt célállománnyal természetes úton igazolhatóan nem
felújítható erdőben, valamint az őshonos, de az adott termőhelynek nem megfelelő fafajokból
álló erdő (konszociációk) erdőszerkezet-átalakítása esetében, azok rendeltetéseivel
összhangban tervezhető.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A

B

Faállománytípus

Véghasználat

kocsánytalantölgyesek,
Szálalóvágás,
molyhos tölgyesek,
Felújítóvágás
bükkösök, cseresek
Szálalóvágás,
Felújítóvágás
Kocsányos tölgyesek

Kőrisesek

Gyertyánosok,
Juharosok, Hársasok

Égeresek

10.
Hazai nyárasok
11.
12. Fűzesek

C
Felújítás (erdősítés) módja
Természetes felújítás magról
Természetes felújítás magról

Tarvágás

Mesterséges felújítás

Szálalóvágás,
Felújítóvágás

Természetes felújítás magról

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

Mesterséges felújítás
(szerkezetátalakítás)
Mesterséges felújítás
(szerkezetátalakítás)
Természetes felújítás magról
Természetes felújítás sarjról
Természetes felújítás sarjról
vagy mesterséges felújítás
Mesterséges felújítás
Természetes felújítás sarjról
Mesterséges felújítás

8. A fakitermelések és erdőfelújítások végrehajtására vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
8.1. Az erdőnevelési munkák során a második lombkoronaszintet és a cserjeszintet kímélni
kell.
8.2. Az erdőnevelési munkák során az idegenhonos, valamint az erdészeti tájidegen
elegyfafajok visszaszorítása mellett elő kell segíteni a termőhelynek megfelelő, és az erdészeti
tájban őshonos, értékes elegyfafajok (például vadgyümölcsök, különös tekintettel a védett
dunai berkenye (Sorbus danubialis), illetve a szintén védett más állandósult berkenye kis
fajok (Sorbus spp.)) további fejlődését.
9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bővítésére vonatkozó
erdőgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. A feltáró hálózat bővítése – védett természeti, valamint Natura 2000 területen a
természetvédelmi szempontok figyelembe vétele mellett – elsősorban a szálaló, valamint az
átalakító üzemmódú erdőkezelés érdekében javasolt.
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10. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
10.1. A faanyagmozgatás során a közelítő nyomokból kiinduló eróziót meg kell akadályozni.
10.2. Az állandó vagy időszakos vízfolyásokon keresztül történő anyagmozgatást lehetőség
szerint kerülni kell, arra csak olyan módszerrel vagy időszakban kerülhet sor, ami a lehető
legkisebb mértékben eredményezi a meder erodálódását, vagy a vízfolyás élővilágának
károsodását.
10.3. Az erdei vízfolyásokban történő hosszirányú faanyagmozgatás, valamint közlekedés
tilos.
10.4. Védett természeti és Natura 2000 területeken faanyagmozgatásra a 11.1. pontban foglalt
időszakban csak a rakodókon, illetve az erdészeti feltáró hálózat részét képező területeken
kerülhet sor.
11. A vegetációs időszakra vonatkozó erdőgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
11.1. A vegetációs időszak a körzetben március 15-től augusztus 15-ig tart.
11.2. A kultúrerdő és faültetvény természetességi állapotú erdőkben fakitermelés a vegetációs
időszakban is engedélyezhető.
11.3. A tisztítások és törzskiválasztó gyérítések esetében a gépi eszközt nem igénylő – ide
értve a motorfűrészes munkákat is - munkaműveletek elsősorban július 15. és augusztus 15.
közötti időszakban engedélyezhetőek.
12. A 100 %-os állami tulajdonban lévő erdőkre vonatkozó erdőtervezési szempontok
12.1. Védelmi vagy közjóléti elsődleges rendeltetésű erdőben tarvágás jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában az alábbi esetekben tervezhető, illetve engedélyezhető:
a) a természetszerű vagy származék erdő természetességi állapotú erdőben, amennyiben
az természetes úton magról igazolhatóan nem újítható fel (például egyes elegyes vagy
elegyetlen égeres, kocsányos tölgyes, hazai nyáras, hazai füzes faállománytípusú
erdők – védett természeti, valamint Natura 2000 területeken kocsányos tölgyesek
esetében elsősorban származékerdőben –, valamint az erősen károsodott erdők),
b) a származék erdő természetességi állapotú, a termőhelynek nem megfelelő
faállománytípusú erdőben, ha a véghasználatot követően fafajcserés erdőszerkezetátalakításra kerül sor, valamint
c) az átmeneti, kultúrerdő vagy faültetvény természetességi állapotú erdőben.
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2. melléklet a 47/2014. (IV. 24.) VM rendelethez

2. melléklet a …/2014. (… . ... .) VM rendelethez

1. A körzet neve
Bugaci erdőtervezési körzet
2. A körzeti erdőtervezés során érvényesítendő szakmai célok, tervezési alapelvek
A körzet erdeinek meghatározó hányada (76%-a) jelenleg elsődlegesen faanyagtermelést
szolgál. A 23%-nyi védelmi elsődleges rendeltetésű erdők hozzávetőlegesen fele
természetvédelmi rendeltetésű. A Natura 2000 hálózat részeként a körzet erdeinek 15%-a
került kijelölésre. Ennek megfelelően az erdőtervezés, illetve az erdőgazdálkodás során
általános esetben az Alföldön már hagyományos és bevált tarvágásos véghasználaton,
valamint mesterséges erdőfelújításon alapuló módszereket, akácosok és hazai nyárasok
esetében pedig – amennyiben annak feltételei adottak – a sarjaztatást lehet és célszerű
alkalmazni.
A körzetben nagy hányadban található határ termőhelyeken az erdő talajvédelmi funkcióit
indokolt a jövőben hangsúlyosabban érvényesíteni.
A természetvédelmi érintettségű területeken a természeti értékekre, illetve azok megőrzésére
vonatkozó adatokat és előírásokat tartalmazó természetvédelmi kezelési terv, illetve Natura
2000 fenntartási terv még nem készült.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdőrészletek, erdőtagok) kialakításának
erdőtervezési szempontjai
3.1. A faanyagtermelő elsődleges rendeltetésű erdőkben 2,0 hektárnál kisebb erdőrészletek
lehetőség szerint ne keletkezzenek.
3.2. Az erdőtervezés során a 0,5 hektárnál nagyobb, összefüggő területű, kiemelt közösségi
jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó, illetve az őshonos fafajokból álló erdőfoltokat
lehetőség szerint külön erdőrészletbe kell sorolni.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdőtervezési
szempontok
4.1. Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód megállapítása különösen
a) az V-VI. fatermési osztályba tartozó, gyenge termőhelyen álló, védelmi rendeltetésű,
természetes, természetszerű vagy származék erdők,
b) a kubikgödrökben található, őshonos fafajokból álló erdők,
c) a part menti puhafás galéria erdők, valamint
d) a határ termőhelyeken álló, kiemelt természetvédelmi jelentőségű nyáras-borókás
valamint erdőssztyepp tölgyes felnyíló erdők
esetében indokolt.
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5. A védelmi rendeltetésű erdők erdőtervezésének szempontjai
5.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
5.1.1. Az erdészeti tájidegen főfafajú erdőket a véghasználatukat követően – amennyiben az
lehetséges – a termőhelynek megfelelő, és az erdészeti tájban őshonos fafajokkal kell
felújítani. Amennyiben az adott termőhelyen az erdészeti tájban őshonos fafajokból várhatóan
csak alacsonyabb záródású felnyíló erdő létesíthető, az invazív fajok visszaszorítása
érdekében szükséges záródás fenntartása céljából az erdőfelújítás során tájidegen, de nem
intenzíven terjedő fafajok alkalmazása is megengedett.
5.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
5.2.1. A körzet területén található, a kedvező természetvédelmi helyzet fenntartása
szempontjából a körzeti erdőtervezés során kiemelten kezelendő, jelölő erdei élőhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusok közül az enyves éger
(Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-padion,
Alnion incanae, Salicion albae) (91E0);
b) a közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusok közül a keményfás ligeterdők nagy
folyók mentén kocsányos tölgy (Quercus robur), vénic (Ulmus laevis) és mezei szil
(Ulmus minor), magas (Fraxinus excelsior) vagy magyar kőris (Fraxinus angustifolia)
fafajokkal (Ulmenion minoris) (91F0).
5.2.2. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedő erdők esetében a Natura 2000
rendeltetést elsődleges rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdőrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő faj jelentős állományának erdőtervben
rögzített élőhelyeként szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhely-típusba tartozó erdő
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhely-típusba tartozó, természetes vagy
természetszerű erdő található.
5.2.3. A határ termőhelyeken álló, kiemelt természetvédelmi jelentőségű borókás-nyáras
(91N0) és erdőssztyepp tölgyes (91I0), vágásos üzemmódú felnyíló erdőkben az erdőnevelési
tevékenység – az erdőtársulás fenntartása érdekében – csak az idegenhonos fajok
eltávolítására, valamint a sarjadásra képes őshonos faegyedek kivágására terjedhet ki.
5.2.4. Puhafás ligeterdőkben (91E0), valamint Keményfás ligeterdőkben (91F0) véghasználat
csak akkor tervezhető, ha jelölő élőhely megújításának feltételei adottak, továbbá egyéb
fahasználat az élőhelyek sérülékenysége miatt csak fenntartási vagy helyreállítási célból
tervezhető.
5.2.5. A közösségi jelentőségű, illetve kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei
élőhelytípusba tartozó erdők esetében – élőhelytípusonként külön vizsgálva – egyenletes
korosztályszerkezet elérésére kell törekedni.
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5.2.6. A közösségi jelentőségű, illetve kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő élőhellyel határos
erdő intenzíven terjedő fő vagy elegyfafajjal történő felújítását lehetőség szerint az erdészeti
tájban őshonos fa-, illetve cserjefajokból álló, legalább 20 méter széles védőzóna létesítésével
kell megtervezni.
5.2.7. Idegenhonos, intenzíven nem terjedő fafajokból álló erdő felújítását intenzíven nem
terjedő, lehetőség szerint őshonos fafajokból álló célállománytípussal kell megtervezni.
5.3. Egyéb védelmi rendeltetésű erdők
5.3.1. A sarjaztatásra szakmailag már nem javasolható, talajvédelmi rendeltetésű erdő
felújítását – amennyiben arra lehetőség van – mesterséges módon, első változatként őshonos
lombos főfafajú célállomány-típussal, második változatként feketefenyves vagy elegyes
feketefenyves célállomány-típussal indokolt megtervezni.
5.3.2. A partvédelmi erdőkben hosszú távú védelemre alkalmas, zárt, többszintű faállományt
indokolt fenntartani, lehetőség szerint hosszabb vágásérettségi kor alkalmazásával. A kiritkult
vagy elöregedett, a védelmi funkcióját már betölteni nem képes partvédelmi erdők –
különösen a korábban fejesfa üzemmódban használt füzesek – véghasználatát és
erdőfelújítását meg kell tervezni.
5.3.3. A nagyvízi meder elsődleges, másodlagos és átmeneti levezető sávjaiban található
erdők felújítása során a tág hálózatban is fenntartható fafajok alkalmazását kell előtérbe
helyezni. Amennyiben a természetvédelmi szempontok őshonos fafajokból álló erdőfelújítás
megtervezését teszik szükségessé, de a természetes állapottól jelentősen eltérő vízjárási
viszonyok miatt ennek jelentős kockázatával kell számolni, akkor a kizárólag őshonos
fafajokból álló távlati célállománytípus rögzítése mellett a soron következő erdőfelújítást
őshonos fafajok legalább 30%-os elegyarányát biztosító, intenzíven nem terjedő, idegenhonos
főfafajú célállománytípussal is meg lehet tervezni.
6. A védelmi rendeltetésű erdőkben folytatható erdőgazdálkodás szabályai
6.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
6.1.1. Az erdőnevelések során az intenzíven terjedő elegyfa- és cserjefajok közül különösen
az amerikai kőris, a zöld juhar, az akác, a gyalogakác és az amerikai vadszőlő
visszaszorítására kiemelt figyelmet kell fordítani. Ez nem vezethet azonban a záródás olyan
mértékű megbontásához, amely ugyanezen fajok újulatának megtelepedését eredményezi.
6.1.2. A többségében őshonos fajokból visszahagyott hagyásfa csoportban az intenzíven
terjedő fa- és cserjefajok megtelepedését az őshonos fafajok újulatának kímélete mellett
végzett rendszeres – akár vegyszeres – ápolással meg kell akadályozni.
6.1.3. A mesterséges erdősítések, pótlások végrehajtása során törekedni kell az erdők
elegyességének fokozására.
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6.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
6.2.1. A böhöncös, odvas fák, valamint álló és fekvő holt faanyag visszahagyására különösen
az élő, vagy holtfához kötötten fejlődő, közösségi jelentőségű jelölő erdei rovarfajok –
kiemelten a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), a szarvasbogár (Lucanus cervus) és a nagy
hőscincér (Cerambyx cerdo) –, valamint erdei madár- és denevérfajok – kiemelten a fekete
harkály (Dryocopus martius) és a tavi denevér (Myotis dasycneme) – kedvező
természetvédelmi helyzetének fenntartása érdekében kell kiemelt figyelemmel lenni.
6.2.2. A hullámtéri magas kórós növénytársulásokkal meghatározott területek kiterjedése az
erdőgazdálkodási tevékenység hatására nem csökkenhet, ezek kialakulására és
fennmaradására különösen a nagy tűzlepke (Lycaena dispar) valamint egyéb, az ilyen
élőhelyekhez kötődő védett fajok fenntartása érdekében kell kiemelt figyelmet fordítani.
6.3. Egyéb védelmi rendeltetésű erdők
6.3.1. A nagyvízi meder elsődleges, másodlagos és átmeneti levezető sávjai területén végzett
sarjaztatás során 20-30 méterenként 4 m széles, az árvízi vízáramlással párhuzamos, az árvízi
levonulást elősegítő pásztákat kell kialakítani, és azokat az erdő felső szintjében található
faegyedek törzsének megfelelő feltisztulásáig fás szárú aljnövényzettől mentesen kell tartani.
A nagyvízi mederben az erdőfelújításhoz kapcsolódóan tereprendezési tevékenységet csak a
vízügyi kezelő szervvel egyeztetett módon lehet végezni.
6.4. Az erdő rendeltetésétől független, természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
6.4.1. Védett és/vagy közösségi jelentőségű geofiton növények (pl. hóvirág (Galanthus
nivalis)) jelentős állományának erdőtervben rögzített élőhelyéül szolgáló erdőben
fakitermelés február 15-től március 14-ig csak a természetvédelmi célokkal összhangban, a 7.
§ (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
6.4.2. A védett és közösségi jelentőségű jelölő növényfaj, a homoki kikerics (Colchicum
arenarium) és a homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria) állományának erdőtervben
rögzített élőhelyein teljes talajelőkészítés nem végezhető.
6.4.3. A védett, fokozottan védett madárfajok szaporodási és utódnevelési időszakai, valamint
az egyes madárfajok élőhelyéül szolgáló erdőben folytatott erdőgazdálkodás egyedi
szempontjai:
a) Rétisas (Haliaeetus albicilla):
Szaporodási és utódnevelési időszak: január 1. – július 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészektől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
b) Közép fakopáncs (Dendrocopus medius), fekete harkály (Dryocopus martius), hamvas
küllő (Picus canus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – július 31.
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A felsorolt fajok élőhelyein a fakitermelési munkák során lehetőség szerint idős
állományrészeket és facsoportokat kell visszahagyni, valamint kímélni kell az odvaskorhadó törzseket.
c) Fekete gólya (Ciconia nigra):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 1. – augusztus 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészektől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
d) Barna kánya (Milvus migrans):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 1. – július 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-300 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 50 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
7. A fakitermelések és erdőfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelővágások tervezése során alkalmazandó előhasználati erélyek
7.1.1. A gazdasági rendeltetésű, vágásos és átalakító üzemmódú, valamint természetes,
természetszerű, származék vagy átmeneti erdők nevelővágásainak tervezése során
alkalmazandó előhasználati erélyek:
A
1.
2.

Előhasználati mód

B

C
m3/ha

min.

max.

3. Törzskiválasztó gyérítés

5

35

4. Növedékfokozó gyérítés

20

45

7.2. Az erdőnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Az erdőneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az idegenhonos, valamint
az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett a termőhelynek megfelelő és az erdészeti
tájban őshonos elegy-fafajok (például magyar kőris, magas kőris, hegyi juhar, mezei juhar,
feketegyűrű (tatár) juhar, vénic szil, mezei szil, feketenyár, rezgőnyár, vadkörte) megőrzését.
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7.2.2. Folyamatban lévő, jól záródott erdősítések esetén – elsősorban gyorsan növő lombos
faállományú erdőkben – tisztítás tervezése javasolt.
7.2.3. Egészséges, fenyves faállomány-típusú erdőben két alkalommal történő kis erélyű
tisztítás is tervezhető.
7.2.4. A jó növekedésű, gyorsan növő, lágy lombos faállomány-típusú erdőkben, valamint
akácosokban a törzskiválasztó gyérítés csökkentett eréllyel, két alkalommal is tervezhető.
7.2.5. Egészséges, jó növekedésű faállományok esetében növedékfokozó gyérítés a
véghasználatot megelőzően nemes nyár esetén 5 éves, akác, hazai nyár, szilek és fenyők
esetén 8 éves, tölgyek esetén 15 éves időszakra vonatkozóan már nem tervezhető.
7.3. Az erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok
A
Faállománytípus neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kocsányos tölgyesek
Akácosok
Juharosok
Kőrisesek
Egyéb kemény lombosok
Nemes nyárasok
Hazai nyárasok
Nemes nyáras – hazai
nyárasok
Fenyő elegyes – hazai
nyárasok
Füzesek
Égeresek
Egyéb lágy lombosok
Erdeifenyvesek
Erdeifenyő elegyes
feketefenyvesek
Feketefenyvesek
Egyéb fenyvesek

B

C
D
E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
Természetvédelmi Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
80–100
90–120
100–120
100–120
30–40
30–45
25–40
30–45
60-80
70-90
70-90
70-90
60-80
70-100
70-100
70-100
45–80
45–80
45–80
45–80
20–25
20–30
20–30
20–30
30–40
35–60
40–60
35–60
30–35

30–60

30–60

30–60

35–50

40–70

40–70

40–70

35–50
50-70
30–70
35–50

50-65
60-80
30–70
40–60

40-60
60-80
30–70
40–60

40-60
60-80
30–70
40–60

40–60

45–70

45–70

45–70

45–60
40–60

50–70
40–70

50–70
40–70

50–70
40–70

7.3.1. Gazdasági rendeltetésű, 150 m3-nél nagyobb hektáronkénti fatömegű akácosban, illetve
a részletben előforduló hazai nyár faegyedek sarjaztatására alkalmatlan termőhelyen álló és 35
%-nál nagyobb nemes nyár elegyarányú nemes nyár elegyes hazai nyárasokban véghasználat
már 25 éves kortól tervezhető.
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7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai

1.

A

B

Véghasználat módja

hektár

Tarvágással érintett terület
2.

Fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe*

7200

3.

Összesen

7200

* Hiteles, és szakmailag megalapozott gazdálkodói igény esetén kísérleti jelleggel előfordulhat.

7.5. A véghasználatok és erdőfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. A nagy, összefüggő, egykorú erdőtömbök újbóli kialakulásának elkerülése érdekében a
véghasználatokat megfelelő térbeli és időbeli ütemezéssel kell megtervezni.
7.5.2. Az elmúlt időszak károsításai eredményeképpen túlzottan kiritkult, visszazáródásra már
nem képes erdőkben a további erdőfelújítási kockázatok elkerülése érdekében indokolt
alacsonyabb vágásérettségi kort meghatározni.
7.5.3. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhető, illetve engedélyezhető:
a) a termőhelynek nem megfelelő, vagy erdészeti tájidegen fafajokból álló, így különösen
az akácos, elegyetlen erdei- és feketefenyves, valamint nemes nyáras faállomány-típusú
erdőben,
b) természetes, természetszerű vagy származékerdőben, amennyiben az termőhelyi okok
miatt az idős erdőre jellemző főfafajjal természetes úton magról igazolhatóan nem
újítható fel, így különösen egyes hazai nyáras és fűzes faállománytípusú erdőkben,
c) a sarjaztatható állapotú, égeres faállomány-típusú erdőben, valamint
d) a kis területű erdőfolt, zárvány vagy erdősáv jellegű, elsősorban többségében nem
őshonos fafajú erdőben.
7.5.4. Megfelelő termőhelyi adottságok esetén az erdőfelújítást alternatív lehetőség
biztosításával kell előírni.
7.5.5. A faanyagtermelő elsődleges rendeltetésű, feketefenyves faállománytípusú erdők
felújítását – amennyiben azt a termőhely lehetővé teszi – elsősorban őshonos fafajokból álló,
esetleg akácos vagy erdei fenyves célállománytípussal kell megtervezni.
7.5.6. A feketefenyő főfafajjal történő erdőfelújításokat – amennyiben a termőhely azt
lehetővé teszi – egyéb lomb -, vagy erdeifenyő elegyes feketefenyő célállomány-típussal kell
megtervezni.
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8. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
8.1. Fakitermelések során a faanyag felkészítését és készletezését lehetőség szerint a
fakitermeléssel érintett erdőrészlet területén, az azt határoló úton illetve nyiladékon,
rakodókon, vagy a rendkívüli helyzetek (például árvíz, erdőtűz és egyéb erdőkárok)
alkalmával kialakított ideiglenes rakodókon kell végezni.
9. A vegetációs időszakra vonatkozó erdőgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
9.1. A vegetációs időszak a körzetben március 15-től augusztus 31-ig tart.
9.2. Vegetációs időszakban elsősorban az alábbi fakitermelések engedélyezhetők:
a) tisztítások, továbbá nemes nyáras és nemes fűzes faállomány-típusú erdők gyérítése,
b) az erdészeti tájidegen főfafajú erdőkben történő erdőszerkezet-átalakítás érdekében
szükséges fakitermelés augusztus 1. és augusztus 31. közötti időszakban,
c) az intenzíven terjedő (különösen akác, bálványfa) főfafajú erdőkben, a téli sarjelfagyás
elősegítése, illetve az akác visszaszorítását célzó vegyszeres tuskókezelés
hatékonyságának biztosítása érdekében augusztus 1. és augusztus 31. közötti időszakban
végzett fakitermelés, valamint
d) az erdő károsodását, kiemelten a árvízkárt, viharkárt, tűzkárt követően a károsodott vagy
elhalt faegyedek erdővédelmi okból történő kitermelése és felkészítése.
10. A kizárólagos állami tulajdonú erdőkre vonatkozó erdőtervezési szempontok
10.1. Védelmi vagy közjóléti elsődleges rendeltetésű, természetes, természetszerű vagy
származék erdőben véghasználatként tarvágás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az
alábbi esetekben tervezhető, illetve engedélyezhető:
a) amennyiben az idős erdőnek megfelelő főfafajjal természetes úton magról igazolhatóan
nem újítható fel (például egyes hazai nyáras, kocsányos tölgyes, magas kőrises, magyar
kőrises faállománytípusú erdők – védett természeti valamint Natura 2000 területeken
elsősorban származékerdőben –, valamint az erősen károsodott erdőfoltok), valamint
b) a termőhelynek nem megfelelő faállománytípusú származék erdőben, ha abban a
véghasználatot követően fafajcserés erdőszerkezet-átalakításra kerül sor (például
kőrises, gyertyános, juharos, hársas, valamint egyes cseres faállományoktípusú erdők).
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3. melléklet a 47/2014. (IV. 24.) VM rendelethez

3. melléklet a …/2014. (… . ... .) VM rendelethez

1. A körzet neve
Dél-Vértesi erdőtervezési körzet
2. A körzeti erdőtervezés során érvényesítendő szakmai célok, tervezési alapelvek
Az erdőtervezési körzet a Vértes-hegység déli részén helyezkedik el, jellemzően természetes
úton kialakult erdőket foglal magában. Az erdők 90 %-a természetszerű vagy származékerdő.
A körzet erdeiben a védett természeti valamint Natura 2000 területek aránya jelentős (69% és
95 %). A táj, az erdők, a kultúrtörténeti emlékek sokakat vonzanak a térségbe, így az erdők
jelentős közjóléti szerepet is betöltenek.
Ennek megfelelően a körzeti erdőtervezés elsődleges célja azon erdőgazdálkodási
tevékenységek meghatározása, amelyek a faanyagtermelési célkitűzéseket a környezet- és
természetvédelmi, valamint a közjóléti szempontok – gyakran együttes – érvényre juttatásával
összhangban szolgálják. Az erdőtervezés és az erdőgazdálkodás során így fokozottan
törekedni kell az őshonos fafajokból álló, és a természeteshez közelálló szerkezetű erdők
megőrzésére, az erdők természetes úton való felújítására, valamint az erdőborítás minél
folyamatosabb fenntartására.
Az érintett területeken a természeti értékekre, illetve azok megőrzésére vonatkozó adatokat és
előírásokat tartalmazó természetvédelmi kezelési terv, illetve Natura 2000 fenntartási terv
még nem készült.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdőrészletek, erdőtagok) kialakításának
erdőtervezési szempontjai
3.1. Az erdőrészletek határainak a termőhelyi viszonyokhoz és erdőtípusokhoz való szoros
illesztésére különösen a természetvédelmi, valamint Natura 2000 rendeltetésű, természetes
erdőtípusba tartozó erdők – különösen a véderdő jellegű karsztbokorerdők, melegkedvelő
tölgyesek, sziklaerdők, szurdokerdők és törmeléklejtő-erdők – esetében kell kiemelt figyelmet
fordítani. Ennek érdekében a 0,5 hektárnál nagyobb, kiemelt természetvédelmi jelentőségű
erdőfoltokat lehetőség szerint külön erdőrészletbe kell sorolni.
3.2. Az Evt. 5. § 12. pontja szerinti felnyíló erdőket az erdőrészlet leírólapján fel kell tüntetni
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdőtervezési
szempontok
4.1. A folyamatos erdőborítást biztosító, vagy az arra való átállást szolgáló üzemmódra való
áttérés elsősorban a kiemelt védelmi vagy közjóléti célokat szolgáló erdők esetében javasolt.
4.2. Faanyagtermesztést nem szolgáló üzemmódot, valamint szükség szerint teljes
erdőgazdálkodási korlátozást elsősorban a kiemelt természetvédelmi jelentőségű felnyíló
erdőkben javasolt megállapítani, ha az élőhely folyamatos fennmaradása csak így biztosítható.
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5. A védelmi rendeltetésű erdők erdőtervezésének szempontjai
5.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
5.1.1. Az erdőszerkezet-átalakítások tervezését az alábbi szempontok figyelembe vételével
kell elvégezni:
a) Az akácosok kivételével az intenzíven terjedő fafajokból álló erdőket a soron
következő erdőfelújítás során át kell alakítani a termőhelynek megfelelő, és az
erdészeti tájban őshonos fafajokból álló erdőkké.
b) A véghasználatra tervezett akác főfafajú, 100 %-os állami tulajdonban lévő erdők
területének 15 %-án – elsősorban az őshonos fafajú erdőtömbökben található, illetve a
magas természeti értékű, erdő- és gyepterületeket veszélyeztető akácosokban – az
erdőfelújítást kizárólagosan erdőszerkezet-átalakítással kell tervezni.
c) A fenyvesek erdőszerkezet-átalakítását, amennyiben egészségi állapotuk lehetővé
teszi, elsősorban a természetes folyamatokra alapozva, több tervezési ciklus alatt kell
végrehajtani.
5.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
5.2.1. Az erdőtervezési körzet területén található, a kedvező természetvédelmi helyzet
fenntartása, illetve megteremtése szempontjából a körzeti erdőtervezés során kiemelten
kezelendő, jelölő erdei élőhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusok közül a lejtők és
sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői (9180), a pannon gyertyános tölgyesek Quercus
petraeával és Carpinus betulusszal (91G0), a pannon molyhos tölgyesek Quercus
pubescensszel (91H0),
b) a közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelyek közül a szubmontán- és montán
bükkösök (Luzulo-fagetum) (9130), valamint a pannon cseres-tölgyesek (91M0).
5.2.2. A körzeti erdőtervezés során kiemelt figyelemmel kell lenni a kiemelt közösségi
jelentőségű, jelölő meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(6210), a mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel (8210), a lejtőssztyeppek és sziklafüves
lejtők (6190), a szubpannon sztyeppék (6240), a varjúhájas sziklanövényzet (6110), a
barlangok (8310), a kontinentális cserjések (40A0), a sík és dombvidéki kaszálórétek (6510)
és a hegyvidéki kaszálórétek (6520) fennmaradásának és kedvező természetvédelmi
helyzetének biztosítására.
5.2.3. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedő erdők esetében a Natura 2000
rendeltetést elsődleges rendeltetésként indokolt megállapítani, és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdőrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő faj jelentős állományának erdőtervben
rögzített élőhelyéül szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó erdő
található, vagy
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c) amelyben közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó, természetes,
természetszerű, vagy származék erdő természetességi állapotú erdő található.
5.2.4. A kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő élőhellyel határos erdő intenzíven terjedő fő
vagy elegyfafajjal történő felújítását lehetőség szerint az erdészeti tájban őshonos fa- illetve
cserjefajokból álló, legalább 20 méter széles védőzóna létesítésével kell megtervezni.
5.2.5. Holt faanyagot lehetőség szerint az erdészeti tájban honos fafajú faegyedekből kell
visszahagyni a területen.
5.2.6. A puhafás ligeterdőkben (91E0) véghasználat csak akkor tervezhető, ha a jelölő élőhely
megújításának feltételei adottak.
6. A védelmi rendeltetésű erdőkben folytatható erdőgazdálkodás szabályai
6.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
6.1.1. A változatos felszíni formák, a sziklaalakzatok, a sziklafalak, a sziklagyepek, a
szurdokvölgyek, a források, a természetes vízfolyások, valamint a hegyi rétek megőrzésére
különös figyelmet kell fordítani.
6.1.2. A kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) védelme érdekében tölgyes és cseres
faállománytípusú erdőkben idősebb sarj eredetű tölgy csoportok fenntartásával, illetve a
véghasználatot követően a tölgy és cser tuskók egy részén – 1-5 % elegyarányban – a
felverődött sarjak visszahagyásával és megőrzésével kell elősegíteni a talajszinti faodúk
fennmaradását és kialakulását.
6.1.3. A díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) élőhelyein a cserjeszint kímélete szükséges.
6.1.4. A sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) élőhelyein az erdőszegélyek galagonyás
cserjéseit eltávolítani csak szakaszosan lehet úgy, hogy megfelelő arányban biztosítani kell
0,5-1,5 méter magasságú bokorcsoportok fennmaradását.
6.1.5. A havasi cincér (Rosalia alpina) élőhelyein az erdőből és az erdőterület 100 m-es
körzetéből a kitermelt bükk faanyagot lehetőség szerint május 31-ig el kell szállítani.
6.1.6.Az erdőfelújításokban a mesterséges erdősítések végrehajtása során törekedni kell az
erdők elegyességének fokozására.
6.1.7. Az erdei tisztásokat és hegyi kaszálókat természetvédelmi célból indokolt hosszú távon
fenntartani.
6.1.8. Teljes talajelőkészítés csak a kultúrerdő vagy faültetvény természetességi állapotú erdő
felújítása során végezhető.
6.1.9. Fokozottan védett, növedékfokozó gyérítési korú vagy annál idősebb erdőben végzett
fakitermelés során – amennyiben a faállományviszonyok lehetővé teszik – a keletkező és
elbomló holtfaanyag egyensúlya mellett hektáronként legalább 15 m3 mennyiségű álló vagy
fekvő holtfát kell visszahagyni a területen.
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6.1.10. A holtfához kötötten fejlődő, védett erdei rovarfajok (például a skarlátbogár (Cucujus
cinnaberinus), a szarvasbogár (Lucanus cervus), a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) és a
havasi cincér (Rosalia alpina)), valamint védett erdei madár- és denevérfajok (például fekete
harkály (Dryocopus martius), közép fakopáncs (Dendrocopos medius), piszedenevér
(Barbastella barbastellus), nagyfülű denevér (Myotis bechsteini)) védelme érdekében az egy
évnél régebben elhalt faanyagot a természetszerű és származék természetességű erdőkben a
fakitermelések során vissza kell hagyni. Kivételt jelentenek azok a cseres, illetve tölgyes
véghasználatok, ahol az erdőfelújítások, az első kivitelek sikerességének biztosítása
érdekében e korlátok maradéktalanul nem érvényesíthetőek.
6.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
6.2.1. A cserjeszint védelmére különösen a pannon molyhos tölgyes Quercus pubescensszel
(91H0) élőhelytípusba tartozó erdőkben kell kiemelt figyelmet fordítani.
6.2.2. A közösségi jelentőségű kék pattanóbogár (Limoniscus violaceus) védelme érdekében
tölgyes és cseres faállománytípusú erdőkben idősebb sarj eredetű tölgy csoportok
fenntartásával, illetve a véghasználatot követően a tölgy és cser tuskók egy részén – 1-5 %
elegyarányban – a felverődött sarjak visszahagyásával és megőrzésével kell elősegíteni a
talajszinti faodúk fennmaradását és kialakulását.
6.2.3. A közösségi jelentőségű díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) élőhelyein a
cserjeszint kímélete szükséges.
6.2.4. A közösségi jelentőségű sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) élőhelyein az
erdőszegélyek galagonyás cserjéseit eltávolítani csak szakaszosan lehet úgy, hogy megfelelő
arányban biztosítani kell 0,5-1,5 méter magasságú bokorcsoportok fennmaradását.
6.2.5. A kiemelt közösségi jelentőségű havasi cincér (Rosalia alpina) élőhelyein az erdőből és
az erdőterület 100 m-es körzetéből a kitermelt bükk faanyagot lehetőség szerint május 31-ig el
kell szállítani.
6.2.6. Az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen előforduló,
közösségi jelentőségű jelölő élőhelytípusok – pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia
pallentis) (6190), meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
(Festuco-Brometalia) (6210), sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) (6510), hegyi kaszálórétek (6520), mészkősziklás lejtők
sziklanövényzettel (8210), szubkontinentális peripannon cserjések (40A0), szubpannon
sztyeppék (6240), síksági pannon löszgyepek (6250) – területének, illetve a közönséges ürge
(Spermophilus citellus) állományok előfordulási helyének erdősítése tilos. A
szubkontinentális peripannon cserjések (40A0) területén cserjeritkítást nem szabad végezni.
6.2.7. Az élő vagy holtfához kötötten fejlődő, védett, közösségi jelentőségű, jelölő erdei
rovarfajok például a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), a szarvasbogár (Lucanus cervus), a
nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) és a havasi cincér (Rosalia alpina), valamint a védett,
közösségi jelentőségű, jelölő erdei madár- és denevérfajok például fekete harkály (Dryocopus
martius), közép fakopáncs (Dendrocopos medius), piszedenevér (Barbastella barbastellus),
nagyfülű denevér (Myotis bechsteini)) kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása
érdekében a böhöncös, odvas fák, valamint az álló és fekvő holt faanyag visszahagyására

5680

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 58. szám

kiemelt figyelmet kell fordítani. A természetszerű és származék erdőben az egy évnél
régebben elhalt faanyagot a fakitermelések során vissza kell hagyni az erdőrészletben.
Kivételt jelentenek azok a cseres, illetve tölgyes véghasználatok, ahol az erdőfelújítások, az
első kivitelek sikerességének biztosítása érdekében e korlátok maradéktalanul nem
érvényesíthetőek.
6.3. Egyéb védelmi rendeltetésű erdők
6.3.1. Honvédelmi rendeltetésű erdőkben erdőgazdálkodás csak a honvédelmi érdekekkel
összhangban folytatható.
6.4. Az erdő rendeltetésétől független, természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
6.4.1. Talajhoz kötődő védett vagy közösségi jelentőségű jelölő fajok élőhelyéül szolgáló
erdőben teljes talajelőkészítés csak kivételes esetben, a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
6.4.2. A bíboros sallangvirág (Himantoglossum caprinum), a fénylő zsoltina (Serratula
lycopifolia), valamint a nőszőfű fajok (Epipactis spp.) erdőtervben rögzített élőhelyén és
annak 50 méteres környezetében erdőgazdálkodási tevékenység csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint folytatható.
6.4.3. Védett és/vagy közösségi jelentőségű geofiton növények (például hóvirág (Galanthus
nivalis)) jelentős állományának erdőtervben rögzített élőhelyéül szolgáló erdőben február 15től március 14-ig fakitermelés csak a természetvédelmi célokkal összhangban, a 7. § (7)
bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
6.4.4. A természetvédelmi szempontból jelentősebb védett vagy fokozottan védett madárfajok
szaporodási és utódnevelési időszakai, valamint az egyes madárfajok élőhelyéül szolgáló
erdőben folytatott erdőgazdálkodás egyedi szempontjai:
a) Vándorsólyom (Falco peregrinus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: február 1. – július 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-300 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
b) Parlagi sas (Aquilla heliaca):
Szaporodási és utódnevelési időszak: február 1. –augusztus 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek e rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt,
szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi
eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított
100-300 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
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c) Rétisas (Haliaeetus albicilla):
Szaporodási és utódnevelési időszak: január 1. – július 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek e rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt,
szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi
eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított
100-400 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
d) Közép fakopáncs (Dendrocopus medius), fekete harkály (Dryocopus martius), hamvas
küllő (Picus canus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – július 31.
A felsorolt fajok élőhelyein a fakitermelési munkák során lehetőség szerint idős
állományrészeket és facsoportokat kell visszahagyni, valamint kímélni kell az odvaskorhadó törzseket.
e) Fekete gólya (Ciconia nigra):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 1. – augusztus 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek e rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt,
szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi
eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított
100-400 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
f) Kígyászölyv (Circaëtus gallicus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – augusztus 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek e rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt,
szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi
eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított
100-400 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, fagyönggyel fertőzött fákat kell
visszahagyni.
g) Darázsölyv (Pernis apivorus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: április 15. – augusztus 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek e rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt,
szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi
eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított
100-200 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
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7. A fakitermelések és erdőfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelővágások tervezése során alkalmazandó előhasználati erélyek
7.1.1. A gazdasági rendeltetésű, vágásos és átalakító üzemmódú, valamint természetes,
természetszerű, származék vagy átmeneti erdők nevelővágásainak tervezése során
alkalmazandó előhasználati erélyek:

A

B

1.

Előhasználati mód

2.
3.

Törzskiválasztó gyérítés
Növedékfokozó gyérítés

3

C

m /ha
min.
max.
10
40
20
70

7.2. Az erdőnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Az erdőnevelési tevékenységeket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az
idegenhonos, valamint az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett a termőhelynek
megfelelő, és az erdészeti tájban őshonos elegyfafajok (így különösen a házi-, madár- és
barkóca berkenye, madárcseresznye, tatárjuhar, rezgőnyár, kecskefűz, kis- és nagylevelű hárs,
vadkörte, vadalma, mézgás éger, mezei- és hegyi szil), valamint cserje fajok (így különösen a
húsos som, mogyorós hólyagfa) megfelelő arányú megőrzését.
7.2.2. Az erdőnevelési munkák során a második lombkoronaszintet és a cserjeszintet kímélni
kell.
7.2.3. Faültetvény természetességű erdőkben erdőnevelésként csak törzskiválasztó gyérítést
lehet tervezni.
7.3. Az erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok
A
1.

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

Faállománytípus
neve
Mageredetű Gyertyánoskocsánytalan tölgyesek
Sarj eredetű Gyertyánoskocsánytalan tölgyesek
Mageredetű kocsánytalan
tölgyesek
Sarj eredetű kocsánytalan
tölgyesek
Mageredetű cseresek
Sarj eredetű cseresek
Bükkösök
Kőrisesek
Gyertyánosok; hársasok

B

C
D
E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
Természetvédelmi Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
90-120

90-150

110-150

90-150

80-110

90-140

100-140

90-140

90-120

90-150

100-150

90-150

85-110

85-140

90-140

85-140

80-100
70-100
90-120
70-100
70-100

80-140
80-140
90-150
70-140
70-120

90-140
85-140
100-150
90-140
80-120

80-140
80-140
90-150
70-140
70-120

5683

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 58. szám

11.
12.
13.
14.

Nemes nyárasok
Egyéb lombosok
Akácosok
Fenyvesek

15-35
20-100
20-50
40-80

15-40
20-150
20-65
40-120

15-40
20-150
30-65
40-120

15-40
20-150
20-65
40-120

7.3.1. A korábban kialakult nagyobb egykorú erdőtömbök felújításának megtervezése során
az újabb egykorú erdőtömb kialakulásának megakadályozása érdekében a nagyobb üzemi
területen gazdálkodók esetében a fenti vágásérettségi szakaszoktól eltérően alacsonyabb
vágásérettségi kor is megállapítható, természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű
erdők esetén a természetvédelmi kezelésért felelős szervvel egyeztetett módon.
7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai

1.

A

B

Véghasználat módja

hektár

Tarvágással érintett terület
2.

Fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe

1600

3.

Összesen

1600

7.4.1. A nagy területen érintett állami erdőgazdálkodó a természetes felújítások támogatása és
a tartamosság követelményeinek megfelelően a területükre vonatkozóan a bővebb
véghasználati előírásból évente maximálisan csak a 30 éves vágásérettség átlagának
megfelelő arányos részt hajthatja végre.
7.5. A véghasználatok és erdőfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. A körzetben előforduló természetes, természetszerű vagy származék erdők esetében a
véghasználatok és erdőfelújítások tervezése során az alábbi táblázatban foglalt lehetőségeket
kell irányadónak tekinteni azzal, hogy tarvágás, illetve mesterséges erdőfelújítás csak az adott
termőhelyi viszonyok mellett az elvárt célállománnyal természetes úton igazolhatóan nem
felújítható erdőben, valamint az őshonos, de az adott termőhelynek nem megfelelő fafajokból
álló erdő (konszociációk) erdőszerkezet-átalakítása esetében, azok rendeltetéseivel
összhangban tervezhető.

1.
2.
3.
4.
5.

A

B

C

Faállománytípus

Véghasználat módja

Felújítás (erdősítés) módja

Kocsánytalantölgyesek,
molyhos tölgyesek,
bükkösök, cseresek
Kocsányos tölgyesek

Kőrisesek

Szálalóvágás,
felújítóvágás

Természetes felújítás magról

Szálalóvágás,
felújítóvágás

Természetes felújítás magról

Tarvágás

Mesterséges felújítás

Szálalóvágás,
felújítóvágás

Természetes felújítás magról

Tarvágás

Mesterséges felújítás
(szerkezetátalakítás)
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6.
7.
8.
9.

Gyertyánosok,
Juharosok, Hársasok

Égeresek

10.
Hazai nyárasok
11.
12. Fűzesek

Tarvágás
Szálalóvágás,
felújítóvágás
Szálalóvágás,
felújítóvágás
Tarvágás
Tarvágás
Tarvágás
Tarvágás

Mesterséges felújítás
(szerkezetátalakítás)
Természetes felújítás magról
Természetes felújítás sarjról
Természetes felújítás sarjról
vagy mesterséges felújítás
Mesterséges felújítás
Természetes felújítás sarjról
Mesterséges felújítás

8. A fakitermelések és erdőfelújítások végrehajtására vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
8.1. Az erdőnevelési munkák során az idegenhonos, valamint az erdészeti tájidegen
elegyfafajok visszaszorítása mellett elő kell segíteni a termőhelynek megfelelő, és az erdészeti
tájban őshonos, értékes elegyfafajok (például vadgyümölcsök különös tekintettel a védett
dunai berkenye (Sorbus danubialis), illetve a szintén védett más állandósult berkenye kis
fajok (Sorbus spp.)) további fejlődését.
9. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
9.1. A faanyagmozgatás során a közelítő nyomokból kiinduló eróziót meg kell akadályozni.
9.2. Az állandó vagy időszakos vízfolyásokon keresztül történő anyagmozgatást lehetőség
szerint kerülni kell, arra csak olyan módszerrel vagy időszakban kerülhet sor, ami a lehető
legkisebb mértékben eredményezi a meder erodálódását, vagy a vízfolyás élővilágának
károsodását.
9.3. Az erdei vízfolyásokban történő hosszirányú faanyagmozgatás, valamint közlekedés tilos.
9.4. Védett természeti, illetve Natura 2000 területeken faanyagmozgatásra a 10.1. pontban
foglalt időszakban csak a rakodókon, illetve az erdészeti feltáró hálózat részét képező
területeken kerülhet sor.
10. A vegetációs időszakra vonatkozó erdőgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
10.1. A vegetációs időszak a körzetben március 15-től augusztus 15-ig tart.
10.2. A kultúrerdő és faültetvény természetességi állapotú erdőkben fakitermelés a vegetációs
időszakban is engedélyezhető.
10.3. A tisztítások és törzskiválasztó gyérítések esetében a gépi eszközt nem igénylő – ide
értve a motorfűrészes munkákat is – munkaműveletek elsősorban július 15. és augusztus 15.
közötti időszakban engedélyezhetőek.
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4. melléklet a 47/2014. (IV. 24.) VM rendelethez

4. melléklet a …/2014. (… . ... .) VM rendelethez

1. A körzet neve
Devecseri erdőtervezési körzet
2. A körzeti erdőtervezés során érvényesítendő szakmai célok, tervezési alapelvek
A körzetben a védelmi és közjóléti elsődleges rendeltetésű erdők aránya jelenleg az országos
átlaghoz képest alacsony, mindössze 20%. A védelmi rendeltetésű erdők közül nagyobb
arányban honvédelmi rendeltetésű erdők fordulnak elő. A védett természeti területen álló
erdők aránya mindössze 7%. A Natura 2000 hálózat részeként a körzet erdeinek 29%-a került
kijelölésre. A körzeti erdőtervezés során így elsősorban a fenntartható erdőgazdálkodás
szempontjaira kell nagyobb hangsúlyt fektetni, azaz az erdőkkel kapcsolatos általános
elvárások, illetve az erdő egyéb funkcióinak szem előtt tartása mellett viszonylag nagyobb
teret kaphatnak az erdő gazdasági funkciói. A körzeti erdőtervben az erdők hozamainak
gazdaságos kihasználása mellett lehetővé kell tenni az erdők természetességi állapotának
javítását. Ennek érdekében az erdőtervezés kiemelt feladata a fenyvesek és a gyenge
termőhelyen álló nemes nyárasok átalakítását jelentő előírás-javaslatok megállapítása, a
távlati célállomány és a természetességi állapot minél pontosabb megállapítása, valamint a
gazdálkodó által választott üzemmódon belül a legcélravezetőbb tevékenységek
meghatározása.
A természetvédelmi érintettségű területeken a természeti értékekre, illetve azok megőrzésére
vonatkozó adatokat és előírásokat tartalmazó természetvédelmi kezelési terv, illetve Natura
2000 fenntartási terv még nem készült.
3. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdőtervezési
szempontok
3.1. Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód állapítható meg azokra a vízvédelmi, vagy
partvédelmi rendeltetésű erdőkre, ahol a cél a bolygatatlanság fenntartása.
3.2. Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód nem állapítható meg a fenyves, az akácos és a
nemes nyáras faállománytípusú erdőkre, illetve csak kivételes okból állapítható meg a jelenős
környezeti kockázatoknak kitett, vízhatáshoz kötődő termőhelyeken álló égeres és füzes
faállománytípusú erdők esetében.
3.3. Szálaló üzemmódú erdőgazdálkodás elsősorban az elegyes, természetes úton felújulni
képes faállománnyal borított, lehetőleg vegyes korú és változatos térbeli szerkezetű erdőkben
folytatható, javasoltan a nagyobb kiterjedésű és megfelelően feltárt erdőtömbökben.
3.4. Átalakító üzemmódot akkor indokolt megállapítani, ha a szálaló üzemmódra való
végleges átállás előtt még sor kerül véghasználatra és/vagy erdőfelújításra, így elsősorban
középkorú, vagy idősebb erdők esetében.
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3.5. A 100%-os állami tulajdonban lévő erdőkben a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy az
arra való átállást szolgáló üzemmódra való áttérés elsősorban a természetvédelmi, a Natura
2000, valamint a közjóléti rendeltetésű erdők esetében javasolt.
4. A védelmi rendeltetésű erdők erdőtervezésének szempontjai
4.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
4.1.1. Erdőszerkezet átalakítás kizárólagos előírása ebben a tervezési időszakban a
rendelkezésre álló adatok alapján nem szükséges.
4.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
4.2.1. A körzet területén található, a kedvező természetvédelmi helyzet fenntartása
szempontjából a körzeti erdőtervezés során kiemelten kezelendő, jelölő erdei élőhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusok közül a pannon gyertyánostölgyesek (91G0);
b) a közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusok közül a pannon cseres-tölgyesek
(91M0).
4.2.2. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedő erdők esetében – amennyiben az
erdő egyéb rendeltetései azt nem zárják ki – a Natura 2000 rendeltetést elsődleges
rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó körülmény fennállásáig
fenntartani minden olyan erdőrészletre vonatkozóan:
a) amely közösségi jelentőségű, jelölő faj jelentős állományának erdőtervben rögzített
élőhelyeként szolgál, vagy
b) amelyben kiemelt közösségi jelentőségű vagy közösségi jelentőségű, jelölő erdei
élőhelytípusba tartozó erdő található.
4.2.3. A körzeti erdőtervezések során arra kell törekedni, hogy a nagyobb területi kiterjedésű
Natura 2000 erdőtömbökön belül a jelölő erdei élőhelytípusokból arányos mértékben és
eloszlásban mindig legyen idős erdő. A cseres és a tölgyes faállománytípusú, 80 évnél
idősebb erdők aránya a jelenlegi mértékhez viszonyítva nem csökkenhet.
4.2.4. Hagyásfa csoportokat különösen a Felső-Nyírádi-erdő és Meggyes-erdő Natura 2000
területen található jelölő erdei élőhelyek véghasználata során indokolt visszahagyni, az eredeti
fakészlet 10%-os mértékéig.
5. A védelmi rendeltetésű erdőkben folytatható erdőgazdálkodás szabályai
5.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
5.1.1. A hagyásfa csoportok kijelölése során a természetvédelmi, tájképvédelmi és
talajvédelmi szempontokra figyelemmel kell lenni. A hagyásfa csoportok legyenek
összhangban a terepalakzatokkal és a környező erdőszegélyekkel, lehetőség szerint biztosítsák
a vízmosások és gerincek takarását, illetve járuljanak hozzá az eróziós kockázatok
csökkentéséhez. Több, szomszédosan elhelyezkedő, véghasználatra tervezett erdőrészlet
esetén a hagyásfa csoportokat nem erdőrészletenként, hanem a véghasználattal érintett teljes
erdőtömb és környezetének figyelembe vételével javasolt kijelölni. A hagyásfákat és hagyásfa
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csoportokat a természetvédelmi célokkal összhangban, már az első növedékfokozó gyérítés
végrehajtása előtt ki kell jelölni, majd a további fakitermelések során elő kell segíteni a
kijelölt faegyedek állékonyságának növekedését.
5.1.2. Az erdőnevelések során különös tekintettel a hársak, kőrisek, szilek, berkenyék és a
madárcseresznye kíméletére kell kiemelt figyelmet fordítani.
5.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
5.2.1. Az élő vagy holtfához kötötten fejlődő, védett, közösségi jelentőségű, jelölő erdei
rovarfajok, például a szarvasbogár (Lucanus cervus), a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) és
remetebogár (Osmoderma eremita) kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása
érdekében a böhöncös, odvas fák, valamint az álló és fekvő holt faanyag visszahagyására
kiemelt figyelmet kell fordítani.
5.2.2. A Felső-Nyírádi-erdő és Meggyes-erdő Natura 2000 területen található jelölő erdei
élőhelyek véghasználata során hagyásfaként vagy hagyásfa csoportként elsősorban az
erdőszegélyeken található, szélálló faegyedekből kell visszahagyni.
5.3. Az erdő rendeltetésétől független, természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
5.3.1. A felsorolt védett növények jelentős állományának erdőtervben rögzített élőhelyéül
szolgáló erdőben a feltüntetett időszakban fakitermelés csak a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető:
Hóvirág (Galanthus nivalis)
Csillagvirág (Scilla bifolia aggr.)
Tavaszi tőzike (Leucojum vernum)
Májvirág (Anemone hepatica)
Tavaszi kankalin (Primula veris)
Farkasboroszlán (Daphne mezereum)
Erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens)

február 1-től március 31-ig,
február 1-től március 31-ig,
február 15-től március 31-ig,
február 15-től március 31-ig,
február 15-től március 31-ig,
február 15-től március 31-ig,
szeptember 1-től szeptember 30-ig.

5.3.2. A természetvédelmi szempontból jelentősebb védett vagy fokozottan védett madárfajok
szaporodási és utódnevelési időszakai, valamint az egyes madárfajok élőhelyéül szolgáló
erdőben folytatott erdőgazdálkodás egyedi szempontjai:
a) Fekete gólya (Ciconia nigra):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 1. – augusztus 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
b) Réti sas (Haliaeetus albicilla):
Szaporodási és utódnevelési időszak: január 1. – július 15.
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Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
c) Darázsölyv (Pernis apivorus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: április 15. – augusztus 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-200 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
d) Kígyászölyv (Circaëtus gallicus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – augusztus 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-300 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, fagyönggyel fertőzött fákat kell
visszahagyni.
6. A fakitermelések és erdőfelújítások tervezésének szempontjai
6.1. A nevelővágások tervezése során alkalmazandó előhasználati erélyek
6.1.1. A gazdasági rendeltetésű, vágásos és átalakító üzemmódú, valamint természetes,
természetszerű, származék vagy átmeneti erdők nevelővágásainak tervezése során
alkalmazandó előhasználati erélyek:
A
1.

Előhasználati mód

B

C
m3/ha

min.

max.

2. Törzskiválasztó gyérítés

10

60

3. Növedékfokozó gyérítés

30

90
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6.1.2. Átalakító üzemmódú erdők esetében az előzőekben foglaltak az irányadók, annyi
eltéréssel, hogy felső határértékként a táblázatban feltüntetett maximális értékek 150%-át kell
tekinteni.
6.1.3. A legyengült egészségi állapotú fenyvesekben, különösen alacsony záródás esetén
erélyesebb egészségügyi termelés tervezése indokolt.
6.2. Az erdőnevelések tervezésének szempontjai
6.2.1. A lomb elegyes fenyvesekben és lomb elegyes akácosokban a nevelővágások során a
nem intenzíven terjedő lombos fafajok kíméletével azok elegyarányának növelésére kell
törekedni.
6.2.2. Az erdőneveléseket az elegyfafajok – különösen az őshonos elegyfafajok, mint a
berkenyék, a madárcseresznye, a vadalma, a vadkörte, a szilek, a fehér nyár valamint a szürke
nyár –kíméletének elősegítésével kell tervezni.
6.3. Az erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok
A
1.

Faállománytípus
neve

B

C
D
E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
Természetvédelmi
Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan

2. Bükkösök

100-110

100-120

110-130

100-130

3. Gyertyános-tölgyesek

90-110

90-110

100-120

100-120

4. Kocsánytalan
tölgyesek

90-100

90-110

100-120

100-110

5. Kocsányos tölgyesek

85-105

90-110

100-120

95-110

6. Cseresek

80-95

80-100

90-100

90-110

7. Molyhos tölgyesek

90-140

90-150

100-170

100-170

8. Akácosok

25-45

35-45

20-40

20-50

9. Gyertyánosok

70-80

70-90

80-90

80-100

10. Juharosok

60-80

70-90

80-100

70-90

11. Kőrisesek

80-90

80-100

90-110

80-100

12. Egyéb
keménylombosok

70-90

70-90

80-100

80-100

13. Nemes nyárasok

25-35

25-40

25-40

30-45

14. Hazai nyárasok

40-50

40-60

50-70

50-70

15. Füzesek

40-50

40-60

50-60

40-60

16. Égeresek

55-75

60-75

60-80

60-80

17. Hársasok

70-85

70-90

80-100

80-100

18. Nyíresek

50-70

60-80

50-70

60-80
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19. Egyéb lágylombosok

60-80

70-90

70-90

70-90

20. Erdeifenyvesek

60-80

60-80

70-90

70-90

21. Feketefenyvesek

60-80

70-90

70-90

70-90

22. Lucfenyvesek

50-70

60-80

60-80

60-80

23. Egyéb fenyvesek

70-90

70-90

70-90

70-90

6.3.1. A honvédelmi elsődleges rendeltetésű erdőknél a vágásérettségi kor megállapításakor
az erdő további rendeltetéseit is figyelembe kell venni.
6.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
A

B

1.

Véghasználat módja

hektár

2.

tarvágással érintett terület

1150

3.

fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe

1200

4.

Összesen

2350

6.5. A véghasználatok és erdőfelújítások tervezési szempontjai
6.5.1. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhető, illetve engedélyezhető:
a) a termőhelynek nem megfelelő, vagy erdészeti tájidegen fafajokból álló, így különösen
az akácos, elegyetlen erdei- és feketefenyves, lucfenyves, egyéb fenyves, valamint
nemes nyáras faállománytípusú erdőben,
b) természetes, természetszerű vagy származékerdőben, amennyiben az termőhelyi okok
miatt a véghasználatra kerülő erdőnek megfelelő főfafajjal természetes úton magról
igazolhatóan nem újítható fel (így különösen egyes hazai nyáras és hazai fűzes
faállománytípusú erdőkben),
c) a sarjaztatható állapotú, égeres faállománytípusú erdőben, valamint
d) a 3 ha-nál kisebb véghasználattal érintett, illetve zárvány vagy erdősáv jellegű erdőben.
6.5.2. Az erdőfelújítások tervezése során lehetőség szerint elegyes célállománytípusokat kell
alkalmazni.
7. A fakitermelések és erdőfelújítások végrehajtására vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
7.1. Az erdőnevelési munkák során az idegenhonos, valamint az erdészeti tájidegen
elegyfafajok visszaszorítása mellett elő kell segíteni a termőhelynek megfelelő, és az erdészeti
tájban őshonos fafajú (különösen a berkenyék, a madárcseresznye, a vadalma, a vadkörte, a
szil, a fehér nyár és a szürke nyár), valamint az értékes elegyfafajok további fejlődését.
8. A vegetációs időszakra vonatkozó erdőgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
8.1. A körzetben a vegetációs időszak április 1-től augusztus 31-ig tart.
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5. melléklet a 47/2014. (IV. 24.) VM rendelethez

5. melléklet a …/2014. (… . ... .) VM rendelethez

1. A körzet neve
Fonyi erdőtervezési körzet
2. A körzeti erdőtervezés során érvényesítendő szakmai célok, tervezési alapelvek
A Fonyi körzet erdőterületeinek szinte teljes egésze (96,4 %-a) a Zempléni Tájvédelmi Körzet
része.
A közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű erdei élőhelyek és fajok kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése céljából az erdőterület 99,7 %-a a Natura 2000
hálózat részeként is kijelölésre került.
A körzetben található nagyobb települések környékén fekvő erdők jelentős közjóléti funkciót
töltenek be.
Ennek megfelelően az erdőgazdálkodás során a fenntartható használat követelményeinek
megfelelve olyan módszerek alkalmazására kell törekedni, amelyek biztosítják, hogy az erdő
megőrizze a biológiai sokféleségét, természetességét, valamint, termő-, felújuló- és
életképességét, betöltse természet- és környezetvédelmi, közjóléti (egészségügyi-szociális,
turisztikai, valamint oktatási és kutatási) célokat szolgáló szerepét, továbbá az erdővagyonnal
való gazdálkodás lehetőségei a jövő nemzedékei számára is fennmaradjanak.
A természetvédelmi érintettségű területeken a természeti értékekre, illetve azok megőrzésére
vonatkozó adatokat és előírásokat tartalmazó természetvédelmi kezelési terv, illetve Natura
2000 fenntartási terv még nem készült.
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a körzet erdőállományainak jelentős része alkalmas a
természetes felújításra, ennek megfelelően a körzeti erdőtervezés során szinte kizárólagos
szerepet kaphatnak a természetes felújítási módok, és az ezeket szolgáló véghasználati
eljárások.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdőrészletek, erdőtagok) kialakításának
erdőtervezési szempontjai
3.1. Az erdőrészletek határainak a termőhelyi viszonyokhoz és erdőtípusokhoz való szoros
illesztésére a természetvédelmi, valamint Natura 2000 rendeltetésű, természetes erdőtípusba
tartozó erdők esetében a természetvédelmi célokkal összhangban – különösen a
karsztbokorerdők, melegkedvelő tölgyesek, sziklaerdők, szurdokerdők és törmeléklejtő-erdők,
a meredek, sekély, kőkibúvásos talajú erdők, valamint az égerligetek – esetében kell kiemelt
figyelmet fordítani.
4. A védelmi rendeltetésű erdők erdőtervezésének szempontjai
4.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
4.1.1. A Nagy-sertéshegy Erdőrezervátumnak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi
területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló
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3/2000. (III. 24.) KöM rendelet 20. számú mellékletével kihirdetett magterületén (Regéc
70/A, ÚT, 87/B-F, H, I, TI2, ÚT2, 88/C, D erdőrészletek) semmilyen fakitermelési
tevékenység nem tervezhető.
4.1.2. Patakkísérő égerligetek 7. § (2) bekezdésében meghatározott védősávjában – a fiatal,
sűrű állományrészekben esedékes, őshonos lombos elegyfafajokat megtartó tisztítási
munkákat leszámítva – fakitermelési tevékenység nem tervezhető.
4.1.3. A nem éger dominanciájú (pl. gyertyános, juharos, bükkös) patak menti ligeterdők 7. §
(2) bekezdésében meghatározott védősávjában nevelővágás tervezhető, de a 90 év feletti
állományok érintetlenül visszahagyandók.
4.1.4. Vágásos vagy átalakító üzemmódú, természetes vagy természetszerű erdőkben, illetve a
jellemzően őshonos fafajokból álló, de idegenhonos fafajokkal szórt elegyes erdőkben,
amennyiben az idegenhonos fafaj aránya nem éri el a 40%-ot, véghasználatként elsősorban
szálalóvágás tervezhető. Amennyiben a szálalóvágás sikeres alkalmazása a faállomány
záródása, kora vagy egészségi állapota miatt kétséges, a lehetőségekhez mérten hosszú
felújítási időszakkal fokozatos felújítóvágás is tervezhető.
4.1.5. Erdőfelújítások tervezésekor fő- és elegyfafajként kizárólag az erdészeti tájban őshonos
fafajok tervezhetők.
4.1.6. A fakitermelések tervezése során az intenzíven terjedő fafajok (pl. akác, bálványfa)
lehetséges mértékű visszaszorítására kiemelt figyelmet kell fordítani.
4.1.7. Természetes, természetszerű vagy származék erdőkben az idős faállományok, illetve
faegyedek megfelelő előfordulásának biztosítása érdekében a véghasználatok során őshonos
fafajú faegyedekből az eredeti fakészlet 10%-os mértékéig hagyásfa csoportokat vagy
hagyásfákat kell visszahagyni a területen.
4.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
4.2.1. Az erdőtervezési körzet területén található, a kedvező természetvédelmi helyzet
fenntartása, illetve megteremtése szempontjából a körzeti erdőtervezés során kiemelten
kezelendő, közösségi jelentőségű jelölő erdei élőhelytípusok a mészkerülő bükkösök
(Deschampsio-Fagetum) (9110), valamint a szubmontán és montán bükkösök (AsperuloFagetum) (9130).
4.2.2. Natura 2000 területen elhelyezkedő erdők esetében a Natura 2000 rendeltetést
elsődleges rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó körülmény
fennállásáig fenntartani minden olyan erdőrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentőségű jelölő faj jelentős állományának erdőtervben
rögzített élőhelyéül szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó erdő
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó, természetes, vagy
természetszerű erdő található.
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4.2.3. A nevelővágások tervezése során az őshonos elegyfafajok kíméletére kiemelten a magyar
kőris, hegyi- és mezei juhar, kislevelű hárs, madárcseresznye, barkócaberkenye és a törékeny
fűz fafajok, valamint az idősebb faegyedek esetében kell törekedni.
4.2.4. A csarabosok, borókás fenyérek és a boróka (Juniperus communis)formációk
fenyéreken vagy mészkedvelő gyepeken élőhelyeket egyéb részletként (így elsősorban TI,
CE) kell nyilvántartani.
5. A védelmi rendeltetésű erdőkben folytatható erdőgazdálkodás szabályai
5.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
5.1.1. A termőhelynek megfelelő és az erdészeti tájban honos fafajú, idős, böhöncös
faegyedek (a korábbi véghasználat során visszahagyott hagyásfák, famatuzsálemek), valamint
álló és fekvő, vastag holt faanyag, illetve odvas fák fakitermelések végrehajtása során való
visszahagyása különösen az odúlakó madarak és emlősök fészkelő- és élőhelyének megóvása
érdekében indokolt.
5.1.2. A felújítóvágások végrehajtása során lehetőség szerint az egyenlőtlen bontáson alapuló
eljárásokat kell alkalmazni.
5.1.3. A cserjeszinttel rendelkező erdőrészletekben a nevelővágások során csak azok a cserjék
távolíthatók el, melyek a közelítési, kiszállítási munkákat közvetlenül akadályozzák.
5.1.4. A fokozottan védett gömböskosbor (Traunsteinera globosa) élőhelyéül szolgáló
tisztásokon (Gyertyán-kúti rét), valamint a fokozottan védett hegyi szirtipáfrány (Woodsia
ilvensis) élőhelyéül szolgáló tisztásokon (Nagy-Szárkő) erdőgazdálkodási tevékenység nem
végezhető.
5.1.5. Az erdei tisztásokat természetvédelmi célból indokolt hosszú távon fenntartani.
5.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
5.2.1. Böhöncös, odvas faegyedek, valamint az álló és fekvő, vastag holt faanyag
visszahagyására különösen az odvas fatörzsekhez, illetve lábon álló holtfához kötődő
közösségi jelentőségű, jelölő fajok élőhelyén (különösen a harkályfélék, légykapók és urali
bagoly (Strix uralensis) fészkelő helyén, továbbá a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), havasi
cincér (Rosalia alpina), szarvasbogár (Lucanus cervus), skarlátbogár (Cucujus cinnabarinus),
valamint a pisze denevér (Barbastella barbastellus) és nagyfülü denevér (Myotis bechsteini)
előfordulási helyein) kell kiemelt figyelemmel lenni.
5.2.2. A „Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel” különleges
madárvédelmi területen (HUBN10007) előforduló közösségi jelentőségű, jelölő madárfajok
szaporodási és utódnevelési időszakai, valamint az egyes madárfajok élőhelyéül szolgáló
erdőben folytatott erdőgazdálkodás egyedi szempontjai:
a) Darázsölyv (Pernis apivorus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: április 15. – augusztus 15.
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A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni. Biztosítani kell a középkorú-idős tölgyes erdőfoltok folyamatos jelenlétét
a körzet nem ártéri területein.
b) Fekete gólya (Ciconia nigra):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – augusztus 15.
Biztosítani kell a hegységperemi és ártéri idős erdők jelenlétét. A fakitermelési munkák
során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell visszahagyni.
c) Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos),
fekete harkály (Dryocopus martius), hamvas küllő (Picus canus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – július 15.
A fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) élőhelyein – amennyiben a
faállományviszonyok lehetővé teszik – a keletkező és elbomló holtfaanyag egyensúlya
mellett hektáronként legalább 15 m3 mennyiségű fekvő holtfaanyagot kell visszahagyni.
d) Lappantyú (Caprimulgus europaeus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: április 15. – augusztus 15.
A faj kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása érdekében nyílt élőhelyeket
(például felnyíló erdők, bokorerdő-jellegű, melegkedvelő tölgyesek) szükséges
fenntartani.
e) Örvös légykapó (Ficedula albicollis), kis légykapó (Ficedula parva):
Szaporodási és utódnevelési időszak: április 1. – július 15.
A fakitermelési munkák során idős állományrészeket és facsoportokat kell visszahagyni,
valamint kímélni kell az odvas-korhadó törzseket.
f) Parlagi sas (Aquila heliaca), Szirti sas (Aquila chrysaetos):
Szaporodási és utódnevelési időszak: február 1. – augusztus 15.
Biztosítani kell az idős erdők és erdősávok-fasorok jelenlétét. A fakitermelési munkák
során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell visszahagyni.
g) Urali bagoly (Strix uralensis):
Szaporodási és utódnevelési időszak: február 1. – július 15.
A fakitermelési munkák során idős állományrészeket, facsoportokat, valamint odvas,
vagy széthasadt fatörzseket kell visszahagyni.
h) Uhu (Bubo bubo):
Szaporodási és utódnevelési időszak: február 1. – július 31.
i) Vándorsólyom (Falco peregrinus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: február 1. – augusztus 15.
5.2.3. Parlagi sas, szirti sas, vándorsólyom, fekete gólya és darázsölyv fészkelése esetén az
erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási és
utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – domborzattól függően, a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt
nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-300
(darázsölyv esetében 100-200) méteren belül is fenn kell tartani. Az időbeli korlátozást az
erdőrészlet-lapok „megjegyzés” rovatában fel kell tüntetni.
5.2.4. Parlagi sas, szirti sas, vándorsólyom, fekete gólya és darázsölyv esetében a fészek
szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
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5.2.5. A közösségi jelentőségű, jelölő zempléni futrinka (Carabus zawadszkii) előfordulási
helyeit jelentő patakkísérő füzes-égeres állományok cserjés szegélyeit fenn kell tartani.
5.2.6. A közösségi jelentőségű, jelölő vízi futrinka (Carabus variolosus), vöröshasú unka
(Bombina bombina), sárgahasú unka (Bombina variegata) előfordulási helyeit jelentő
patakkísérő füzes-égeres állományokban a fakitermelési és közelítési munkálatokat kíméletes
módon kell végrehajtani.
5.2.7. A közösségi jelentőségű, jelölő farkas (Canis lupus) és hiúz (Lynx lynx) védelme
érdekében az erdőgazdálkodási tevékenységek lehetséges koncentrálásával törekedni kell arra,
hogy mindig legyenek összefüggő, viszonylag háborítatlan erdőtömbök az elterjedési
területen.
5.2.8. A közösségi jelentőségű, jelölő csengettyűvirág (Adenophora lilifolia), magyar
nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) és piros
kígyószisz (Echium maculatum) élőhelyéül szolgáló tisztásokon az erdészeti tájidegen fafajok
– különösen a bálványfa, az akác és a fenyőfajok – eltávolítása kivételével erdőgazdálkodási
tevékenység nem végezhető. A fajok élőhelyén faanyag készletezése és rakodása tilos. A
csengettyűvirág élőhelyén (Gyertyán-kúti rét) a tisztások kaszálása csak szeptember 15. után
engedélyezett.
5.2.9. Az erdőborítás minél folyamatosabb fenntartása különösen a közösségi jelentőségű,
jelölő zöld seprőmoha (Dicranum viride) előfordulási helyén indokolt, melynek során a
jelentős mohagyepeket hordozó fákat hagyásfacsoportok részeként vissza kell hagyni a
területen, és törekedni kell az erdő belső mikroklímájának megőrzésére.
5.3. Egyéb védelmi rendeltetésű erdők
5.3.1. A nagyvízi meder elsődleges, másodlagos és átmeneti levezető sávjaiban található
erdők esetében a nagyterületű végvágások részterületeinek kijelölése alkalmával figyelembe
kell venni, hogy a felújítás során a sorokat a nagyvízi folyásiránnyal párhuzamosan lehessen
kialakítani.
5.4. Az erdő rendeltetésétől független, természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
5.4.1. Védett és/vagy közösségi jelentőségű geofiton növények (pl. hóvirág (Galanthus
nivalis)) jelentős állományának erdőtervben rögzített élőhelyéül szolgáló erdőben
fakitermelés február 15-től a vegetációs időszak kezdetéig csak a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
6. A fakitermelések és erdőfelújítások tervezésének szempontjai
6.1. A nevelővágások tervezése során alkalmazandó előhasználati erélyek
6.1.1. A vágásos és átalakító üzemmódú, valamint természetes, természetszerű, származék
vagy átmeneti erdők nevelővágásainak tervezése során alkalmazandó előhasználati erélyek:
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A
1.

B

Előhasználati mód

C
m3/ha

min.

max.

2.

Törzskiválasztó gyérítés

20

35

3.

Növedékfokozó gyérítés

35

60

6.2. Az erdőnevelések tervezésének szempontjai
6.2.1. Azokban az erdőrészletekben ahol az adott erdőnevelési tevékenység tervezését a
faállomány kora lehetővé teszi, de annak erélye nem érné el a 6.1.1. táblázatban foglalt alsó
határértéket, erdőnevelési tevékenység nem, vagy csak részterülettel tervezhető.
6.2.2. Az erdőnevelési tevékenységeket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az
idegenhonos, valamint az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett a termőhelynek
megfelelő, és az erdészeti tájban őshonos elegyfafajok (például gyertyán, hegyi juhar, mezei
juhar, korai juhar, hegyi szil, mezei szil, madárcseresznye, kislevelű hárs, mézgás éger, házi
berkenye, barkócaberkenye, rezgő nyár és fehér fűz stb.) megőrzését.
6.3. Az erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok
A
1.

Faállománytípus
neve

2. Mageredetű bükkösök
3. Sarj eredetű bükkösök
Mageredetű gyertyános4.
tölgyesek
Sarj eredetű gyertyános5.
tölgyesek
Mageredetű
6.
kocsánytalan tölgyesek
Sarj eredetű
7.
kocsánytalan tölgyesek
8. Gyertyánosok
Erdei- és fekete
9.
fenyvesek
10. Égeresek
11. Luc és egyéb fenyvesek
12. Hazai nyarasok
Nemes nyarasok,
13.
füzesek

B

C
D
E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
Természetvédelmi
Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
90-140
100-150
100-150
100-150
90-120
90-120
90-130
100-130
90-120

90-130

90-130

100-150

80-110

80-110

90-120

90-150

90-120

90-130

90-130

100-140

80-110

80-110

90-130

90-130

70-100

80-100

80-100

90-120

60-70

60-70

60-70

60-70

50-70
60-80
50-70

60-70
60-80
50-70

60-80
60-80
50-70

60-70
60-80
50-70

20-40

20-40

20-40

20-40

6.3.1. A korábban kialakult nagyobb, egykorú erdőtömbök felújítása esetén, átalakító
üzemmód mellett az újabb egykorú erdőtömb kialakulása megakadályozása érdekében,
különleges esetben a fenti vágásérettségi szakaszoktól eltérően alacsonyabb vágásérettségi kor
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is megállapítható, természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű erdők esetén a
természetvédelmi kezelésért felelős szervvel egyeztetett módon.
6.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
A

B

1.

Véghasználat módja

hektár

2.

tarvágással érintett terület

3.

fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe

900

4.

Összesen

900

6.5. A véghasználatok és erdőfelújítások tervezési szempontjai
6.5.1. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhető, illetve engedélyezhető:
a) természetszerű vagy származék erdőben, amennyiben az termőhelyi okok miatt az idős
erdőnek megfelelő főfafajjal, természetes úton, magról igazolhatóan nem újítható fel,
b) a termőhelynek nem megfelelő faállománytípusú származék erdőben, amennyiben
abban a véghasználathoz kapcsolódóan erdőszerkezet-átalakításra kerül sor (például
elegyes vagy elegyetlen gyertyános, juharos, kőrises illetve hársas faállománytípusú
erdők),
c) átmeneti erdő, kultúrerdő vagy faültetvény természetességű erdőben.
6.5.2. A fenyőszáradással érintett lucosokban előírt egészségügyi termelések mellett további
sürgősséggel a véghasználat is megtervezhető, azzal a megjegyzéssel, hogy az csak az
állomány egészségi állapotának függvényében hajtható végre.
6.5.3. A hozamok hosszú távú kiegyenlítése érdekében, elsősorban bükk és tölgy főfafajú
erdők esetében, egészségi állapottól függően, a vágásérettségi kor emelésére kell törekedni.
7. A fakitermelések és erdőfelújítások végrehajtására vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
7.1. Átalakító üzemmódú erdőben az erdőnevelési tevékenységeket – különösen a
növedékfokozó gyérítéseket – részterületenként eltérő eréllyel kell végrehajtani.
8. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bővítésére vonatkozó
erdőgazdálkodói tervezési irányelvek
8.1. A természetkímélő erdőgazdálkodás nagy volumenű, szakszerű megvalósíthatósága
érdekében – védett természeti, valamint Natura 2000 területen a természetvédelmi
szempontok figyelembe vétele mellett – indokolt az erdők, különösen a szálaló és átalakító
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üzemmódú erdők feltártságának bővítése, valamint a meglévő erdészeti feltáró hálózat
javítása.
8.2. Az időjárástól függetlenül használható utak kialakításakor, illetve javításakor idegen
anyag (pl. kő, zúzalék stb.) felhasználása is indokolt lehet.
9. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
9.1. Új erdei rakodó és készletező hely nyilvántartására ott kerülhet sor, ahol az előző
időszakban is gyakran készleteztek, vagy a fakitermelési lehetőségek szerint a következő
években is rendszeres használatra kerül.
9.2. Védett természeti, illetve Natura 2000 területeken faanyagmozgatásra a 10.1. pontban
foglalt időszakban csak a rakodókon, illetve az erdészeti feltáró hálózat részét képező
területeken kerülhet sor.
10. A vegetációs időszakra vonatkozó erdőgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
10.1. A vegetációs időszak a körzetben:
a) a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdés a) és l) pontja szerinti sík- és
dombvidéki erdőkben március 15-től augusztus 15-ig,
b) a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti hegyvidéki
erdőkben április 1-től augusztus 15-ig
tart.
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6. melléklet a 47/2014. (IV. 24.) VM rendelethez

6. melléklet a …/2014. (… . ... .) VM rendelethez

1. A körzet neve
Igali erdőtervezési körzet
2. A körzeti erdőtervezés során érvényesítendő szakmai célok, tervezési alapelvek
Az Igali erdőtervezési körzetben az országos átlaghoz képest kevés, jelenleg mindössze 7
százaléknyi védelmi rendeltetésű erdő található. A védett természeti területen található erdők
aránya mindössze 0,4%. A körzet erdeinek 47%-a ugyanakkor a Natura 2000 hálózat
részeként kijelölésre került. Erre való tekintettel a körzeti erdőtervezés célja az
erdőállományok elsődleges és további rendeltetéseinek egymással is összhangban történő
érvényesülését biztosító erdőgazdálkodási tevékenységek meghatározása, kiemelt
figyelemmel a Natura 2000 területeken található jelölő fajok és élőhelyek kedvező
természetvédelmi helyzetének fenntartására és javítására.A körzeti erdőtervnek ugyanakkor a
közjóléti és védelmi szempontok megfelelő érvényesítése mellett az erdei haszonvételek
lehetséges mértékű gyakorlását is lehetővé kell tennie.A természetvédelmi érintettségű
területeken a természeti értékekre, illetve azok megőrzésére vonatkozó adatokat és előírásokat
tartalmazó természetvédelmi kezelési terv, illetve Natura 2000 fenntartási terv még nem
készült.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdőrészletek, erdőtagok) kialakításának
3.1. Az erdőtagok és erdőrészletek erdőgazdasági azonosítói új közlekedési utak (autópálya,
autóút, stb.) építésekor a tömbök megosztottsága miatt egyes részletek más tagba történő
besorolása esetén is módosítható.
3.2. Az erdőrészletek határainak a termőhelyi viszonyokhoz és erdőtípusokhoz való szoros
illesztésére különösen a természetvédelmi, vagy Natura 2000 rendeltetésű, természetes
erdőtípusba tartozó erdők esetében kell kiemelt figyelmet fordítani.
3.3. Vágásos üzemmódú, véghasználati korú erdőben az erdőrészletek kialakítása során
tekintettel kell lenni a véghasználat területi korlátaira is, így törekedni kell a legfeljebb 3 vagy
5 hektár területű erdőrészletek kialakítására.
3.4. Az átalakító üzemmódú erdőkben nagyobb területű, lehetőség szerint 5-15 hektáros
erdőrészletek kialakítására kell törekedni.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdőtervezési
szempontok
4.1. A 100%-os állami tulajdonban lévő erdőkben a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy az
arra való átállást szolgáló üzemmódra való áttérés elsősorban a fiatal, illetve középkorú,
lehetőség szerint vegyes faállomány szerkezetű, védett természeti területen, valamint a Natura
2000 területen álló erdők esetében javasolt.
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4.2. Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódot különösen a források és vízfolyások
védőzónáját képező erdők esetében, a lápokon és a lápok védőzónájában található erdők
esetében indokolt megállapítani.
4.3. A szálaló vagy átalakító üzemmód alkalmazásának alapvető feltétele az erdő természetes
felújulását nem akadályozó vadlétszám biztosítása a területen.
5. A védelmi rendeltetésű erdők erdőtervezésének szempontjai
5.1. Natura 2000 rendeltetésű erdők
5.1.1. A körzet területén található, a kedvező természetvédelmi helyzet fenntartása
szempontjából a körzeti erdőtervezés során kiemelten kezelendő, közösségi jelentőségű jelölő
erdei élőhelytípusok az illír bükkösök (91K0), az illír gyertyános-tölgyesek (91L0) és a
pannon cseres tölgyesek (91M0).
5.1.2. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedő erdők esetében a Natura 2000
rendeltetést elsődleges rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdőrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő faj jelentős állományának erdőtervben
rögzített élőhelyeként szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentőségű jelölő erdei élőhelytípusba tartozó erdő
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó, természetes,
természetszerű, vagy származék erdő természetességi állapotú erdő található.
5.1.3. A közjóléti elsődleges rendeltetésű erdőrészletek esetében a Natura 2000 rendeltetés
csak további rendeltetésként kerülhet megállapításra.
5.2. Egyéb védelmi rendeltetésű erdők
5.2.1. A gyenge termőhelyen álló, talajvédelmi rendeltetésű erdőkben
a) az erdőneveléseket mérsékelt eréllyel kell tervezni;
b) a véghasználatok tervezése során a természetes felújításra alkalmas állományokban
elsősorban elnyújtott fokozatos felújítóvágást vagy szálalóvágást kell alkalmazni;
c) az akácosok erdőszerkezet-átalakítását javasolt két vágásfordulóra elnyújtva – első
erdőfelújításként akác elegyes célállománytípus tervezésével – előírni.
5.2.2. A mezővédő rendeltetésű erdőkben az erdőnevelések tervezésekor az elegyességet,
valamint a zárt erdőszerkezet és az erdő állékonyságának megőrzését kell elsődlegesen
figyelembe venni.
5.2.3. A településvédelmi rendeltetésű erdőkben a funkcióhoz illő fafajválasztás (tájesztétikai
szempontok miatt például tájidegen, de nem intenzíven terjedő elegyfafajok alkalmazása),
elegyes állományok létrehozása, a véghasználatok térben és időben több ütemben történő
végrehajtása, valamint a vágásérettségi szakaszon belüli magasabb vágásérettségi kor
meghatározása a fő tervezési szempontok.
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5.2.4. Műtárgyvédelmi rendeltetésű erdőkben a faállomány funkcióhoz illeszkedő
szerkezetének megőrzése, valamint a közlekedés biztonságának a folyamatos fenntartása az
elsődleges erdőtervezési szempontok. Ennek érdekében mérsékelt erélyű nevelővágások,
részterületes véghasználatok, valamint szükség esetén egészségügyi termelések tervezése
indokolt.
6. A védelmi rendeltetésű erdőkben folytatható erdőgazdálkodás szabályai
6.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
6.1.1. Az erdőnevelések során az erdőtársulásokat kísérő őshonos elegyfafajok közül
különösen a hársak, kőrisek, szilek, berkenyék és a madárcseresznye kíméletére kell
fokozottan figyelemmel lenni.
6.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
6.2.1. A böhöncös, odvas faegyedek, valamint az álló és fekvő holt faanyag visszahagyása
különösen az élő, vagy holtfához kötötten fejlődő, védett, illetve jelölő erdei rovar-, madár- és
denevérfajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása érdekében indokolt.
6.2.2. Amennyiben nem eredményez balesetveszélyt, a döntések során felrepedt fák csonkjait
javasolt holtfaként visszahagyni a területen.
6.2.3. Természetes, természetszerű, származék vagy kultúrerdő természetességi állapotú
erdőben egészségügyi termelés vegetációs időszakban csak a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
6.3. Egyéb védelmi rendeltetésű erdők
6.3.1. Talajvédelmi rendeltetésű erdőben a véghasználatot az erdőfelújítások sikerességét is
figyelembe véve, több ütemben javasolt végrehajtani.
6.4. Az erdő rendeltetésétől független, természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
6.4.1. A természetvédelmi szempontból jelentősebb, védett vagy fokozottan védett
madárfajok szaporodási és utódnevelési időszakai, valamint az egyes madárfajok élőhelyéül
szolgáló erdőben folytatott erdőgazdálkodás egyedi szempontjai:
a) Réti sas (Haliaeetus albicilla):
Szaporodási és utódnevelési időszak: január 1. – július 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó
korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése
céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével –
a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
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b) Fekete gólya (Ciconia nigra):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 1. – augusztus 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó
korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése
céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével –
a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
c) Darázsölyv (Pernis apivorus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: április 15. – augusztus 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó
korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése
céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével –
a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
6.4.2. Védett és/vagy közösségi jelentőségű geofiton növények (pl. hóvirág (Galanthus
nivalis)) jelentős állományának erdőtervben rögzített élőhelyéül szolgáló erdőben
fakitermelés február 15-től március 31-ig csak a természetvédelmi célokkal összhangban, a 7.
§ (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
7. A fakitermelések és erdőfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelővágások tervezése során alkalmazandó előhasználati erélyek
7.1.1. A gazdasági rendeltetésű, vágásos és átalakító üzemmódú, valamint természetes,
természetszerű, származék vagy átmeneti erdők nevelővágásainak tervezése során
alkalmazandó előhasználati erélyek:
A
1.

Előhasználati mód

B

C
m3/ha

min.

max.

2.

Törzskiválasztó gyérítés

15

50

3.

Növedékfokozó gyérítés

25

75

7.2. Az erdőnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Növedékfokozó gyérítés a hosszú vágásfordulójú fafajoknál (tölgy, cser, bükk,
gyertyán) a véghasználat előtt 15-20, a rövid vágásfordulójúaknál pedig 10 éven belül nem
tervezhető.
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7.2.2. Növedékfokozó gyérítés a körzeti erdőterv érvényességi időszakára vonatkozóan több
ütemben csak rendkívüli okból, például átalakító üzemmódú erdőrészletek esetében a
megfelelő erdőszerkezet kialakítása érdekében, alkalmanként kisebb eréllyel tervezhető.
7.2.3. Növedékfokozó gyérítés és egészségügyi fakitermelés egy területre vonatkozóan, egy
erdőtervezési cikluson belül nem tervezhető.
7.2.4. Lomb elegyes akácosokban és lomb elegyes fenyvesekben a nevelővágásokat a
meglévő őshonos lombos elegyfajok kíméletét biztosító módon kell megtervezni.
7.2.5. Az erdőnevelések tervezése során az intenzíven terjedő elegyfafajok (különösen
bálványfa) visszaszorítására fokozott figyelemmel kell lenni. A már magtermőre fordult
bálványfák és bálványfa foltok visszaszorítását idősebb erdők esetében többszöri visszatérést
biztosító egyéb termelésként indokolt megtervezni.
7.2.6. A 100 %-os állami tulajdonban lévő erdőkben készletgondozó használat nem
tervezhető.
7.2.7. Az erdőnevelési munkák során az értékes elegyfafajok, például berkenyék,
madárcseresznye, vadalma, vadkörte, szilek, esetenként a hazai nyárak faegyedeit kímélni
kell.
7.3. Az erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Faállománytípus
neve
Bükkösök
Gyertyános-tölgyesek
Kocsánytalan tölgyesek
Kocsányos tölgyesek
Cseresek
Akácosok
Gyertyánosok
Juharosok
Kőrisesek
Egyéb kemény
lombosok (nem
intenzíven terjedő)
Egyéb kemény
lombosok (intenzíven
terjedő)
Nemes nyárasok - nemes
füzesek
Hazai nyárasok
Füzesek
Égeresek
Hársasok
Nyíresek

B
C
D
E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
Természetvédelmi Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
90-110
100-150
110-150
110-150
90-110
100-150
110-150
100-150
85-105
90-150
100-150
90-150
80-100
90-150
100-150
90-150
70-90
85-130
100-150
85-130
30-40
35-50
30-45
35-55
70-90
90-150
90-150
90-120
70-95
100-150
100-150
85-130
70-95
100-150
100-150
85-130
60-80

80-100

70-100

80-100

35-50

40-60

30-40

40-60

15-40

20-40

15-30

20-40

40-55
30-45
50-65
60-90
30-50

40-65
40-60
60-70
80-120
40-60

45-65
40-60
60-80
80-120
40-60

40-65
40-60
55-65
70-100
40-60
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19.
20.
21.
22.
23.

Egyéb lágy lombosok
(Bálványfa is)
Erdeifenyvesek
Feketefenyvesek
Lucfenyvesek
Egyéb fenyvesek

15-40

15-45

15-50

15-50

50-80
50-70
35-45
50-70

60-90
60-90
40-60
60-90

50-80
50-70
30-40
40-60

60-90
60-90
35-50
50-80

7.3.1. A vágásérettségi kort sarjeredetű faállományok esetében a vágásérettségi szakasz alsó,
mageredetű faállományok esetében pedig a felső határértékéhez közelítve indokolt
meghatározni.
7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai

1.

A

B

Véghasználat módja

hektár

2.

Tarvágással érintett terület

3.

Fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe

2000

4.

Összesen

2000

7.5. A véghasználatok és erdőfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhető, illetve engedélyezhető:
a) természetes, természetszerű vagy származék erdőben, amennyiben az idős erdőnek
megfelelő főfafajjal az természetes úton magról igazolhatóan nem újítható fel (például
egyes kocsányos tölgyes, mézgás égeres, nyíres, hazai nyáras és füzes faállománytípusú
erdők – védett természeti valamint Natura 2000 területeken kocsányos tölgyesek
esetében elsősorban származékerdőben –, valamint az erősen károsodott erdőfoltok),
b) a termőhelynek nem megfelelő faállománytípusú származék erdőben, ha abban a
véghasználatot követően fafajcserés erdőszerkezet-átalakításra kerül sor (például egyes
cseres, hársas, kocsányos tölgyes, gyertyános, juharos, hársas, kőrises faállománytípusú
erdők),
c) az átmeneti erdő, kultúrerdő és faültetvény természetességi állapotú erdőben.
7.5.2. A tölgyes és cseres főfafajú erdőkben fokozatos felújítóvágást az erdők fafajösszetétele
és termőhelyi viszonyai függvényében általában egyszeri, egyenletes, legfeljebb 50%-os
bontással, majd az újulat megjelenését követően egy menetben történő végvágással –
célszerűen a fokozatos felújítóvágás teljes folyamatát egy erdőtervi időszakra vonatkozóan –
indokolt megtervezni.
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7.5.3. Az erdei- és feketefenyves faállományok erdőszerkezet-átalakítása, ha abban a
gyertyán, a cser, a hárs, vagy az erdészeti tájban őshonos egyéb kemény lombos fafaj
megjelent, több vágásérettségi ciklusra elnyújtottan is tervezhető.
7.5.4. A védelmi vagy közjóléti rendeltetésű, kultúrerdő vagy faültetvény természetességi
állapotú erdő véghasználata során hagyásfákat, illetve hagyásfa csoportokat lehetőség szerint
őshonos fafajokból kell visszahagyni. Amennyiben az őshonos fafajok elegyaránya nem éri el
az 5%-ot, hagyásfaként minden őshonos fafajú faegyedet vissza kell hagyni a területen.
8. A fakitermelések és erdőfelújítások végrehajtására vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
8.1. A hagyásfa csoportok kijelölése során a természetvédelmi, tájképvédelmi és talajvédelmi
szempontokra figyelemmel kell lenni. A hagyásfa csoportok legyenek összhangban a
terepalakzatokkal és a környező erdőszegélyekkel, lehetőség szerint biztosítsák a vízmosások
és gerincek takarását, illetve járuljanak hozzá az eróziós kockázatok csökkentéséhez. Több,
szomszédosan elhelyezkedő, véghasználatra tervezett erdőrészlet esetén a hagyásfa
csoportokat nem erdőrészletenként, hanem a véghasználattal érintett teljes erdőtömb és
környezetének figyelembe vételével javasolt kijelölni.
8.2. A vágásos üzemmódú erdőkben a leendő hagyásfa csoportokat már az utolsó
nevelővágások során ki kell alakítani, amelyekben a további erdőnevelési feladat a
visszahagyandó fák állékonyságának növelése.
8.3. 2,0 hektárnál kisebb véghasználat esetén hektáronként 4-6 darab hagyásfát javasolt
kijelölni.
9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bővítésére vonatkozó
erdőgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. A védelmi és közjóléti szempontoknak megfelelő erdőgazdálkodási módszerek szakszerű,
és gazdasági értelemben is eredményes folytatása érdekében indokolt az erdők feltártságának
a növelése, és a meglévő feltáró hálózat állapotának javítása.
9.2. Az átalakító üzemmódú vagy felújító- és szálalóvágással érintett vágásos üzemmódú
erdőkben az erdőtalaj és a természetes újulat kímélete érdekében megfelelő sűrűségű közelítő
nyomhálózat kialakítása szükséges.
10. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
10.1. Vizes élőhelyeken keresztül közelítés és szállítás nem végezhető.
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11. A vegetációs időszakra vonatkozó erdőgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
11.1. A vegetációs időszak a körzetben április 1-től augusztus 31-ig tart.
12. A 100 %-os állami tulajdonban lévő erdőkre vonatkozó erdőtervezési szempontok
12.1. Védelmi vagy közjóléti elsődleges rendeltetésű, természetes, természetszerű vagy
származék erdőben véghasználatként tarvágás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az
alábbi esetekben tervezhető, illetve engedélyezhető:
a) amennyiben az idős erdőnek megfelelő főfafajjal természetes úton magról igazolhatóan
nem újítható fel (például egyes hazai nyáras, hazai füzes, égeres, nyíres
faállománytípusú erdők, valamint az erősen károsodott erdőfoltok), továbbá
b) a termőhelynek nem megfelelő faállománytípusú származék erdőben, ha abban a
véghasználatot követően fafajcserés erdőszerkezet-átalakításra kerül sor (például egyes
cseres, hársas vagy kocsányos tölgyes faállománytípusú erdők).
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7. melléklet a 47/2014. (IV. 24.) VM rendelethez

7. melléklet a …/2014. (… . ... .) VM rendelethez

1. A körzet neve
Kelet-Zselic erdőtervezési körzet
2. A körzeti erdőtervezés során érvényesítendő szakmai célok, tervezési alapelvek
A Kelet-Zselici erdőtervezési körzet erdei jelenleg 84%-ban gazdasági elsődleges
rendeltetésűek. A körzetben mindössze 64 hektár területű természetvédelmi rendeltetésű erdő
található, melyek helyi védettség alatt állnak. A körzet erdeinek 56%-a ugyanakkor a Natura
2000 hálózat részeként kijelölésre került. Erre való tekintettel a körzeti erdőtervezés célja az
erdőállományok elsődleges és további rendeltetéseinek egymással is összhangban történő
érvényesülését biztosító erdőgazdálkodási tevékenységek meghatározása, kiemelt
figyelemmel a Natura 2000 területeken található jelölő fajok és élőhelyek kedvező
természetvédelmi helyzetének fenntartására és javítására.
A körzeti erdőtervnek ugyanakkor a közjóléti és védelmi szempontok megfelelő érvényesítése
mellett az erdei haszonvételek lehetséges mértékű gyakorlását is lehetővé kell tennie.
A természetvédelmi érintettségű területeken a természeti értékekre, illetve azok megőrzésére
vonatkozó adatokat és előírásokat tartalmazó természetvédelmi kezelési terv, illetve Natura
2000 fenntartási terv még nem készült.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdőrészletek, erdőtagok) kialakításának
erdőtervezési szempontjai
3.1. Az erdőtagok és erdőrészletek erdőgazdasági azonosítói új közlekedési utak (autópálya,
autóút, stb.) építésekor a tömbök megosztottsága miatt egyes részletek más tagba történő
besorolása esetén is módosítható.
3.2. Az erdőrészletek határainak a termőhelyi viszonyokhoz és erdőtípusokhoz való szoros
illesztésére különösen a természetvédelmi, vagy Natura 2000 rendeltetésű, természetes
erdőtípusba tartozó erdők esetében kell kiemelt figyelmet fordítani.
3.3. Vágásos üzemmódú, véghasználati korú erdőben az erdőrészletek kialakítása során
tekintettel kell lenni a véghasználat területi korlátaira is, így törekedni kell a legfeljebb 3 vagy
5 hektár területű erdőrészletek kialakítására.
3.4. Az átalakító üzemmódú erdőkben nagyobb területű, lehetőség szerint 5-15 hektáros
erdőrészletek kialakítására kell törekedni.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdőtervezési
szempontok
4.1. A 100%-os állami tulajdonban lévő erdőkben a folyamatos erdőborítást biztosító, vagy az
arra való átállást szolgáló üzemmódra való áttérés elsősorban a fiatal, illetve középkorú,
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lehetőség szerint vegyes faállomány szerkezetű, védett természeti területen, valamint a Natura
2000 területen álló erdők esetében javasolt.
4.2. Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódot különösen a források és vízfolyások
védőzónáját képező erdők esetében, a lápokon és a lápok védőzónájában található erdők
esetében indokolt megállapítani.
4.3. A szálaló vagy átalakító üzemmód alkalmazásának alapvető feltétele az erdő természetes
felújulását nem akadályozó vadlétszám biztosítása a területen.
5. A védelmi rendeltetésű erdők erdőtervezésének szempontjai
5.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
5.1.1. Azokban az átmeneti és kultúrerdőkben, ahol a természetes felújulási folyamatok a
termőhelynek megfelelő, és az erdészeti tájban őshonos fafajokkal megindultak,
erdőszerkezet-átalakítás tervezése indokolt, lehetőség szerint természetes mag eredetű
erdőfelújítással.
5.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
5.2.1. A körzet területén található, a kedvező természetvédelmi helyzet fenntartása
szempontjából a körzeti erdőtervezés során kiemelten kezelendő, jelölő erdei élőhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusok közül az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0);
b) a közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusok közül a keményfás ligeterdők nagy
folyók mentén kocsányos tölgy (Quercus robur), vénic (Ulmus laevis) és mezei szil
(Ulmus minor), magas (Fraxinus excelsior) vagy magyar kőris (Fraxinus angustifolia)
fafajokkal (Ulmenion minoris) (91F0), az illír bükkösök (91K0) és illír gyertyánostölgyesek (91L0).
5.2.2. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedő erdők esetében a Natura 2000
rendeltetést elsődleges rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdőrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő faj jelentős állományának erdőtervben
rögzített élőhelyeként szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentőségű jelölő erdei élőhelytípusba tartozó erdő
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó, természetes,
természetszerű, vagy származék erdő természetességi állapotú erdő található.
5.3. Egyéb védelmi rendeltetésű erdők
5.3.1. A gyenge termőhelyen álló, talajvédelmi rendeltetésű erdőkben
a) az erdőneveléseket mérsékelt eréllyel kell tervezni;
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b) a véghasználatok tervezése során a természetes felújításra alkalmas állományokban
elsősorban elnyújtott fokozatos felújítóvágást vagy szálalóvágást kell alkalmazni;
c) az akácosok erdőszerkezet-átalakítását javasolt két vágásfordulóra elnyújtva – első
erdőfelújításként akác elegyes célállománytípus tervezésével – előírni.
5.3.2. Műtárgyvédelmi rendeltetésű erdőkben a faállomány funkcióhoz illeszkedő
szerkezetének megőrzése, valamint a közlekedés biztonságának a folyamatos fenntartása az
elsődleges erdőtervezési szempontok. Ennek érdekében mérsékelt erélyű nevelővágások,
részterületes véghasználatok, valamint szükség esetén egészségügyi termelések tervezése
indokolt.
6. A védelmi rendeltetésű erdőkben folytatható erdőgazdálkodás szabályai
6.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
6.1.1. Az erdőnevelések során az erdőtársulásokat kísérő őshonos elegyfafajok közül
különösen a hársak, kőrisek, szilek, berkenyék és a madárcseresznye kíméletére kell
fokozottan figyelemmel lenni.
6.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
6.2.1. A böhöncös, odvas faegyedek, valamint az álló és fekvő holt faanyag visszahagyása
különösen az élő, vagy holtfához kötötten fejlődő, védett, illetve jelölő erdei rovar-, madár- és
denevérfajok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása érdekében indokolt.
6.2.2. Amennyiben nem eredményez balesetveszélyt, a döntések során felrepedt fák csonkjait
javasolt holtfaként visszahagyni a területen.
6.2.3. Természetes, természetszerű, származék vagy kultúrerdő természetességi állapotú
erdőben egészségügyi termelés vegetációs időszakban csak a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
6.3. Egyéb védelmi rendeltetésű erdők
6.3.1. Talajvédelmi rendeltetésű erdőben a véghasználatot az erdőfelújítások sikerességét is
figyelembe véve, több ütemben javasolt végrehajtani.
6.4. Az erdő rendeltetésétől független, természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
6.4.1. A természetvédelmi szempontból jelentősebb védett vagy fokozottan védett madárfajok
szaporodási és utódnevelési időszakai, valamint az egyes madárfajok élőhelyéül szolgáló
erdőben folytatott erdőgazdálkodás egyedi szempontjai:
a) Réti sas (Haliaeetus albicilla):
Szaporodási és utódnevelési időszak: január 1. – július 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó
korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése
céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével –
a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is fenn kell tartani.
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A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
b) Fekete gólya (Ciconia nigra):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 1. – augusztus 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó
korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése
céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével –
a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
c) Darázsölyv (Pernis apivorus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: április 15. – augusztus 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó
korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése
céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével –
a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
d) Közép fakopáncs (Dendrocopus medius), fekete harkály (Dryocopus martius), hamvas
küllő (Picus canus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – július 31.
A felsorolt fajok élőhelyein a fakitermelési munkák során lehetőség szerint idős
állományrészeket és facsoportokat kell visszahagyni, valamint kímélni kell az odvaskorhadó törzseket.
e) Örvös légykapó (Ficedula albicollis), kis légykapó (Ficedula parva):
Szaporodási és utódnevelési időszak: április 1. – július 15.
A fakitermelési munkák során idős állományrészeket és facsoportokat kell visszahagyni,
valamint kímélni kell az odvas-korhadó törzseket.
6.4.2. A felsorolt védett növények jelentős állományának erdőtervben rögzített élőhelyéül
szolgáló erdőben a feltüntetett időszakban fakitermelés csak a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető:
Hóvirág (Galanthus nivalis)

február 1-től március 15-ig,

Farkasboroszlán (Daphne mezereum)

február 15-től március 31-ig.
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7. A fakitermelések és erdőfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelővágások tervezése során alkalmazandó előhasználati erélyek
7.1.1. A gazdasági rendeltetésű, vágásos és átalakító üzemmódú, valamint természetes,
természetszerű, származék vagy átmeneti erdők nevelővágásainak tervezése során
alkalmazandó előhasználati erélyek:
A
1.

Előhasználati mód

B

C
m3/ha

min.

max.

2.

Törzskiválasztó gyérítés

15

50

3.

Növedékfokozó gyérítés

25

70

7.2. Az erdőnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Növedékfokozó gyérítés a hosszú vágásfordulójú fafajoknál (tölgy, cser, bükk,
gyertyán) a véghasználat előtt 15-20, a rövid vágásfordulójúaknál pedig 10 éven belül nem
tervezhető.
7.2.2. Növedékfokozó gyérítés a körzeti erdőterv érvényességi időszakára vonatkozóan több
ütemben csak rendkívüli okból, például átalakító üzemmódú erdőrészletek esetében a
megfelelő erdőszerkezet kialakítása érdekében, alkalmanként kisebb eréllyel tervezhető.
7.2.3. Növedékfokozó gyérítés és egészségügyi fakitermelés egy területre vonatkozóan, egy
erdőtervezési cikluson belül nem tervezhető.
7.2.4. Lomb elegyes akácosokban és lomb elegyes fenyvesekben a nevelővágásokat a
meglévő őshonos lombos elegyfajok kíméletét biztosító módon kell megtervezni.
7.2.5. Az erdőnevelések tervezése során az intenzíven terjedő elegyfafajok (különösen
bálványfa) visszaszorítására fokozott figyelemmel kell lenni. A már magtermőre fordult
bálványfák és bálványfa foltok visszaszorítását idősebb erdők esetében többszöri visszatérést
biztosító egyéb termelésként indokolt megtervezni.
7.2.6. A 100 %-os állami tulajdonban lévő erdőkben készletgondozó használat nem
tervezhető.
7.2.7. Az erdőnevelési munkák során az értékes elegyfafajok, például berkenyék,
madárcseresznye, vadalma, vadkörte, szilek, esetenként a hazai nyárak faegyedeit kímélni
kell.
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7.3. Az erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok
A

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Faállománytípus
neve
Bükkösök
Gyertyános-tölgyesek
Kocsánytalan tölgyesek
Kocsányos tölgyesek
Cseresek
Akácosok
Gyertyánosok
Juharosok
Kőrisesek
Egyéb kemény lombosok
(nem intenzíven terjedő)
Egyéb kemény lombosok
(intenzíven terjedő)
Nemes nyárasok - nemes
füzesek
Hazai nyárasok
Füzesek
Égeresek
Hársasok
Nyíresek
Egyéb lágylombosok
(Bálványfa is)
Erdeifenyvesek
Feketefenyvesek
Lucfenyvesek
Egyéb fenyvesek

B
C
D
E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
TermészetEgyéb védelmi
védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
90-110
100-150
110-150
110-150
90-110
100-150
110-150
100-150
90-120
90-150
100-150
90-150
85-110
90-150
100-150
90-150
70-90
85-130
100-150
85-130
30-40
35-50
30-45
35-55
70-90
90-150
90-150
90-120
60-95
90-150
90-150
85-130
70-95
100-150
100-150
85-130
60-80

80-100

70-100

80-100

35-50

40-60

30-40

40-60

15-40

20-40

15-30

20-40

40-55
30-45
50-65
60-90
30-50

40-65
40-60
60-70
80-120
40-60

45-65
40-60
60-80
80-120
40-60

40-65
40-60
55-65
70-100
40-60

15-40

15-45

15-50

15-50

50-80
50-70
30-45
50-70

60-90
60-90
40-60
60-90

50-80
50-70
30-40
40-60

60-90
60-90
35-50
50-80

7.3.1. A vágásérettségi kort sarjeredetű faállományok esetében a vágásérettségi szakasz alsó,
mageredetű faállományok esetében pedig a felső határértékéhez közelítve indokolt
meghatározni.
7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai

1.

A

B

Véghasználat módja

hektár

2.

Tarvágással érintett terület

3.

Fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe

1600

4.

Összesen

1600
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7.5. A véghasználatok és erdőfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhető, illetve engedélyezhető:
a) természetes, természetszerű vagy származék erdőben, amennyiben az idős erdőnek
megfelelő főfafajjal az természetes úton magról igazolhatóan nem újítható fel (például
egyes kocsányos tölgyes, mézgás égeres, nyíres, hazai nyáras és füzes faállománytípusú
erdők – védett természeti valamint Natura 2000 területeken kocsányos tölgyesek
esetében elsősorban származékerdőben –, valamint az erősen károsodott erdőfoltok),
b) a termőhelynek nem megfelelő faállománytípusú származék erdőben, ha abban a
véghasználatot követően fafajcserés erdőszerkezet-átalakításra kerül sor (például egyes
cseres, hársas, kocsányos tölgyes, gyertyános, juharos, hársas, kőrises
faállományoktípusú erdők),
c) az átmeneti erdő, kultúrerdő és faültetvény természetességi állapotú erdőben.
7.5.2. A tölgyes és cseres főfafajú erdőkben fokozatos felújítóvágást az erdők fafajösszetétele
és termőhelyi viszonyai függvényében általában egyszeri, egyenletes, legfeljebb 50%-os
bontással, majd az újulat megjelenését követően egy menetben történő végvágással –
célszerűen a fokozatos felújítóvágás teljes folyamatát egy erdőtervi időszakra vonatkozóan –
indokolt megtervezni.
7.5.3. A védelmi vagy közjóléti rendeltetésű, kultúrerdő vagy faültetvény természetességi
állapotú erdő véghasználata során hagyásfákat illetve hagyásfa csoportokat lehetőség szerint
őshonos fafajokból kell visszahagyni. Amennyiben az őshonos fafajok elegyaránya nem éri el
az 5%-ot, hagyásfaként minden őshonos fafajú faegyedet vissza kell hagyni a területen.
8. A fakitermelések és erdőfelújítások végrehajtására vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
8.1. A hagyásfa csoportok kijelölése során a természetvédelmi, tájképvédelmi és talajvédelmi
szempontokra figyelemmel kell lenni. A hagyásfa csoportok legyenek összhangban a
terepalakzatokkal és a környező erdőszegélyekkel, lehetőség szerint biztosítsák a vízmosások
és gerincek takarását, illetve járuljanak hozzá az eróziós kockázatok csökkentéséhez. Több,
szomszédosan elhelyezkedő, véghasználatra tervezett erdőrészlet esetén a hagyásfa
csoportokat nem erdőrészletenként, hanem a véghasználattal érintett teljes erdőtömb és
környezetének figyelembe vételével javasolt kijelölni. A hagyásfákat és hagyásfa csoportokat
a természetvédelmi célokkal összhangban kell kijelölni.
8.2. A vágásos üzemmódú erdőkben a leendő hagyásfa csoportokat már az utolsó
nevelővágások során ki kell alakítani, amelyekben a további erdőnevelési feladat a
visszahagyandó fák állékonyságának növelése.
8.3. 2,0 hektárnál kisebb véghasználat esetén hektáronként 4-6 darab hagyásfát javasolt
kijelölni.
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9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bővítésére vonatkozó
erdőgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. A védelmi és közjóléti szempontoknak megfelelő erdőgazdálkodási módszerek szakszerű,
és gazdasági értelemben is eredményes folytatása érdekében indokolt az erdők feltártságának
a növelése, és a meglévő feltáró hálózat állapotának javítása.
9.2. Az átalakító üzemmódú vagy felújító- és szálalóvágással érintett vágásos üzemmódú
erdőkben az erdőtalaj és a természetes újulat kímélete érdekében megfelelő sűrűségű közelítő
nyomhálózat kialakítása szükséges.
10. A vegetációs időszakra vonatkozó erdőgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
10.1. A vegetációs időszak a körzetben április 1-től augusztus 31-ig tart.
11. A 100 %-os állami tulajdonban lévő erdőkre vonatkozó erdőtervezési szempontok
11.1. Védelmi vagy közjóléti elsődleges rendeltetésű, természetes, természetszerű vagy
származék erdőben véghasználatként tarvágás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az
alábbi esetekben tervezhető, illetve engedélyezhető:
a) amennyiben az idős erdőnek megfelelő főfafajjal természetes úton magról
igazolhatóan nem újítható fel (például egyes hazai nyáras, hazai füzes, égeres, nyíres
faállománytípusú erdők, valamint az erősen károsodott erdőfoltok), továbbá
b) a termőhelynek nem megfelelő faállománytípusú származék erdőben, ha abban a
véghasználatot követően fafajcserés erdőszerkezet-átalakításra kerül sor (például
egyes cseres, hársas vagy kocsányos tölgyes faállománytípusú erdők).
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8. melléklet a 47/2014. (IV. 24.) VM rendelethez

8. melléklet a …/2014. (… . ... .) VM rendelethez

1. A körzet neve
Lenti erdőtervezési körzet
2. A körzeti erdőtervezés során érvényesítendő szakmai célok, tervezési alapelvek
A körzetben található erdők 98,5 %-a jelenleg gazdasági elsődleges rendeltetésű. A védelmi
rendeltetésű erdők aránya mindössze 1 %, melyek döntő része talajvédelmi erdő. A
természetvédelmi rendeltetésű erdők helyi védelem alatt állnak, vagy ex lege védett láp
területén helyezkednek el. Az erdők hozzávetőlegesen 15%-a került Natura 2000 területként
kijelölésre.
A természetvédelmi érintettségű területeken a természeti értékekre, illetve azok megőrzésére
vonatkozó adatokat és előírásokat tartalmazó természetvédelmi kezelési terv, illetve Natura
2000 fenntartási terv még nem készült.
A körzetben az erdők természetességi állapota kedvező. Az erdőtervezés során fokozott
figyelmet kell fordítani ennek az állapotnak a fenntartására, illetve további javítására.
A körzet erdei jó lehetőséget biztosítanak a természetkímélő erdőgazdálkodási eljárások
szélesebb körű alkalmazására.
A körzet egyes területein az akác jelenléte veszélyezteti az őshonos fafajok állományait, ezért
az erdőgazdálkodás során törekedni kell a további terjedésének megállítására, valamint az
előfordulásának visszaszorítására.
Az erdőfelújítások tervezése során a szerkezetátalakítás kötelező érvényű előírását a
rendeltetés, a természetvédelmi célok és a gazdálkodási viszonyok figyelembe vételével
egyedileg szükséges mérlegelni.
A határ-termőhelyen álló, labilis egészségi állapotú extrazonális bükkös állományok
tervezésénél a klímaviszonyok várható változására okvetlenül figyelemmel kell lenni. Az
ilyen erdők erdőnevelése és erdőfelújítása során elegyetlen bükkösök helyett elegyfafajokban
gazdag faállományok létrehozására kell törekedni, továbbá ha a klimatikus viszonyok
indokolják, akkor az erdőfelújítás bükkös helyett kivételes esetben kocsánytalan tölgyes
főfafajú célállománytípussal is megtervezhető.
Átmeneti erdők, kultúrerdők és faültetvények esetében a gazdálkodókat ösztönözni kell a
természetességi állapot javítására.
A klímaváltozás és szúkár következtében pusztuló és tovább nem fenntartható lucfenyvesek
véghasználatát és szerkezetátalakítását minden indokolt esetben meg kell tervezni.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdőrészletek, erdőtagok) kialakításának
erdőtervezési szempontjai
3.1. A szálaló vagy átalakító üzemmódra tervezett területeken nagyobb erdőrészletek
kialakítására kell törekedni.
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3.2. A tervezés során törekedni kell arra, hogy a véghasználatok után visszamaradó
mikroélőhelyek területe külön erdőrészletben, célszerűen faanyagtermelést nem szolgáló
üzemmóddal legyen leválasztva.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdőtervezési
szempontok
4.1. Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódot a források és vízfolyások védőzónájában, a
lápokon és azok védőzónájában található erdőkre vonatkozóan indokolt megállapítani.
5. A védelmi rendeltetésű erdők erdőtervezésének szempontjai
5.1. Natura 2000 rendeltetésű erdők
5.1.1. Az erdőtervezési körzet területén található, a kedvező természetvédelmi helyzet
fenntartása szempontjából a körzeti erdőtervezés során kiemelten kezelendő, jelölő erdei
élőhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusok közül az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (91E0), valamint
b) a közösségi jelentőségű, jelölő élőhelytípusok közül az illír bükkösök (Fagus sylvatica)erdők (Aremonio-Fagion) (91K0), illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion)
(91L0) és keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és
Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion
minoris) (91F0).
5.1.2. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedő erdők esetében a Natura 2000
rendeltetést elsődleges rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdőrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő faj jelentős állományának erdőtervben
rögzített élőhelyéül szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó erdő
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó, természetes,
természetszerű vagy származék erdő található.
5.1.3. Az erdőborítás minél folyamatosabb fenntartására elsősorban a közösségi jelentőségű,
fában fejlődő jelölő bogárfajok (nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), szarvasbogár (Lucanus
cervus) és skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)), valamint a közösségi jelentőségű erdei jelölő
denevérfajok (nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii), közönséges denevér (Myotis myotis),
csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) és pisze denevér (Barbastella barbastellus))
élőhelyein kell törekedni.
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6. A védelmi rendeltetésű erdőkben folytatható erdőgazdálkodás szabályai
6.1. Natura 2000 rendeltetésű erdők
6.1.1. Odvas fák, valamint álló és fekvő holt faanyag visszahagyására különösen az élő, vagy
holtfához kötötten fejlődő, közösségi jelentőségű jelölő erdei madár és denevérfajok nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii), pisze denevér (Barbastella barbastellus), közép
fakopáncs (Dendrocopos medius) és/vagy fekete harkály (Dryocopus martius) -, valamint a
jelölő erdei rovarfajok – kiemelten a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) és a nagy hőscincér
(Cerambyx cerdo) – jelentős állományának erdőtervben rögzített élőhelyéül szolgáló
erdőben a kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása érdekében kell kiemelt
figyelemmel lenni.
6.1.2. Az erdőszegélyek kialakulását és fennmaradását különösen csíkos medvelepke
(Callimorpha quadripunctaria) és sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) élőhelyén kell
biztosítani.
6.1.3. A díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) előfordulási helyén különös hangsúlyt kell
fektetni az elegyben előforduló, őshonos kőris faegyedek megőrzésére, valamint a cserjeszint,
az aljnövényzet és az erdőszegély fenntartására.
6.1.4. Az intenzíven terjedő fafajok, (például az akác, bálványfa) és a szeder fajok
visszaszorítása érdekében a Natura 2000 célok érvényesülését nem veszélyeztető módon
vegyszeres beavatkozás is alkalmazható.
6.2. Az erdő rendeltetésétől független, természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
6.2.1. A természetvédelmi szempontból jelentősebb védett vagy fokozottan védett madárfajok
szaporodási és utódnevelési időszakai, valamint az egyes madárfajok jelentős állományának
erdőtervben rögzített élőhelyéül szolgáló erdőben folytatott erdőgazdálkodás egyedi
szempontjai:
a) Fekete gólya (Ciconia nigra):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 1. – augusztus 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
b) Rétisas (Haliaeetus albicilla):
Szaporodási és utódnevelési időszak: január 1. – július 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is
fenn kell tartani.
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A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
c) Holló (Corvus corax):
Szaporodási és utódnevelési időszak: február 1. – május 31.
A fészek szélétől számított 30 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
d) Szürke gém (Ardea cinerea):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – augusztus 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-200 méteren belül is
fenn kell tartani.
A telep szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
e) Darázsölyv (Pernis apivorus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: április 15. – augusztus 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-200 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés nem végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
6.2.2. A fokozottan védett, illetve védett, hagymás, rizómás, gyöktörzses növények élőhelyein
erdőgazdálkodási tevékenység csak fagyott, vagy kiszáradt talajviszonyok mellett végezhető.
6.2.3. A felsorolt védett növények jelentős állományának erdőtervben rögzített élőhelyéül
szolgáló erdőben a feltüntetett időszakban fakitermelés csak a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető:
Hóvirág (Galanthus nivalis)

február 1-től március 31-ig,

Csillagvirág (Scilla bifolia)

február 1-től március 31-ig,

Tavaszi tőzike (Leucojum vernum)

február 15-től március 31-ig,

Tavaszi kankalin (Primula veris)

február 15-től március 31-ig,

Farkasboroszlán (Daphne mezereum)

február 15-től március 31-ig,

Erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens)

szeptember 1-től szeptember 30-ig.
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7. A fakitermelések és erdőfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelővágások tervezése során alkalmazandó előhasználati erélyek
7.1.1. A gazdasági rendeltetésű, vágásos és átalakító üzemmódú, valamint természetes,
természetszerű, származék vagy átmeneti erdők nevelővágásainak tervezése során
alkalmazandó előhasználati erélyek:
A

B

1.

C
m3/ha

Előhasználati mód

min.

max.

2.

Törzskiválasztó gyérítés

30

60

3.

Növedékfokozó gyérítés

40

110

7.2. Az erdőnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Többszintű erdők esetében a felső szintben nagyobb erélyű beavatkozást indokolt
tervezni. A kétszintes állományok gyérítésénél az alsó szintre csak kivételes indokkal
tervezhető fakitermelés.
7.2.2. Ha az erdő faállományának tőszáma 20%-nál nagyobb mértékkel meghaladja a
véghasználatra elérni kívánt értéket, akkor húsz évnél kisebb vágásérettségi mutató esetén is
indokolt a növedékfokozó gyérítés tervezése.
7.2.3. A vágásérettségi kort még nem elérő erdő részterületén előforduló vágásérett akác
csoportos kitermelését 0,5 ha-t meghaladó egybefüggő terület esetén véghasználat, egyéb
esetben nevelővágás keretében kell megtervezni.
7.3. Az erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok
A

B

C

D

E

Vágásérettségi szakaszok (év)
1.

Faállománytípus
neve

Gazdasági

Közjóléti

Védelmi
Természetvédelmi

Egyéb védelmi

elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
2. Bükkösök

90-120

100-130

100-140

100-140

3. Kocsánytalan tölgyesek

110-130

110-140

110-150

110-150

90-130

100-130

100-140

100-140

100-130

100-140

100-150

100-150

6. Cseresek

70-100

80-110

90-110

90-110

7. Akácosok

30-40

30-50

30-50

30-50

Kocsányos tölgyesek KerkaMura-sík erdészeti tájrészletben
Kocsányos tölgyesek Göcseji5.
dombság erdészeti tájrészletben
4.
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8. Gyertyánosok

70-90

80-100

70-100

70-100

9. Mézgás égeresek

50-70

60-80

60-80

60-80

10. Erdeifenyvesek

80-100

80-110

80-110

80-110

11. Lucfenyvesek

30-50

50-60

40-60

40-60

7.3.1. A vágásérettségi szakasz alsó felébe eső vágásérettségi kort termőhelyi hibára
visszavezethető okból legyengült, pusztuló faállományú, vagy a 2013. december 31. előtti
időszakban már véghasználattal érintett erdők esetében indokolt megállapítani. Egyéb esetben
a vágásérettségi kor a vágásérettségi szakasz középértékénél nem lehet alacsonyabb.
7.4. Az egyes véghasználatok 10 évre vonatkozó keretszáma
1.
2.
3.

A
Véghasználat módja
Tarvágással érintett terület
Fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe

B
hektár
1750

7.5. A véghasználatok és erdőfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhető:
a) természetszerű vagy származék erdőben, ha az a kedvezőtlen termőhelyi adottságok,
vagy az idős faállomány jelentős egészségügyi állapotromlása miatt, vagy egyéb okból
kifolyólag az idős erdőnek megfelelő főfafajjal természetes úton, magról igazoltan nem
újítható fel (különös tekintettel egyes elegyes vagy elegyetlen égeres, hazai nyáras,
hazai fűzes faállománytípusú erdőkben),
b) termőhelynek nem megfelelő faállománytípusú származék erdőben, amennyiben abban
a véghasználatot követően erdőszerkezet-átalakításra kerül sor (különös tekintettel az
elegyes vagy elegyetlen gyertyános, cseres, juharos, kőrises, hazai nyáras illetve hazai
fűzes faállománytípusú erdőkre),
c) agyagbemosódásos barna erdőtalajon álló erdeifenyves állományokban, tölgyes
fafajcserét megelőzően, valamint abban az esetben, ha az erdeifenyves számára
megfelelő termőhelyen áll, de az állomány mag eredetű természetes felújításának
feltételei - egyéb okból - nem adottak; a természetes felújítás feltételeinek meglétét
minden érintett állományra egyedileg kell megvizsgálni,
d) az átmeneti erdő, kultúrerdők és faültetvény természetességi állapotú erdőkben.
7.5.2. Tölgyesek fokozatos felújítóvágásának teljes folyamatát indokolt egy erdőtervi
időszakra megtervezni. Ennek érdekében, ha az idős faállomány a tervezési ciklus során nem
éri el a vágáérettségi korát, akkor abban fokozatos felújítóvágás bontóvágást sem javasolt
tervezni, ellenkező esetben viszont javasolt a fokozatos felújítóvágás végvágására is
lehetőséget biztosítani.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 58. szám

5721

7.5.3. A véghasználatok tervezése során legalább 0,5 hektár kiterjedésű hagyásfa csoportok
(mikroélőhelyek) visszahagyására kell törekedni. Egymással szomszédos, véghasználatra
tervezett erdőrészletek esetében a hagyásfa csoportokat összevontan is ki lehet alakítani.
7.5.4. Mesterséges erdőfelújítások esetében egyik változatként a termőhelynek megfelelő,
őshonos fafajokból álló célállománytípust kell megtervezni.
7.5.5. Az erdők természetes felújításának alapvető feltétele a megfelelő vadlétszám biztosítása
a területen.
8. A fakitermelések és erdőfelújítások végrehajtására vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
8.1. Tölgyes és bükkös főfafajú erdőkben fokozatos felújítóvágás, szálalóvágás és szálalás
március 31. és október 15. közötti időszakban nem végezhető.
8.2. A mikroélőhelyként tervezett hagyásfa csoportok kialakítását már a nevelővágások során
meg kell kezdeni, és azokban a faegyedek hosszú távú állékonyságát elősegítő erdőnevelési
beavatkozásokat kell végezni.
8.3. Tölgyesek fokozatos felújítóvágását – az erdők fafajösszetétele és termőhelyi viszonyai
függvényében – egyszeri, egyenletes, a fényigényes csemeték megmaradása érdekében akár
40–50 százalék erélyű bontással, majd a megfelelő minőségű és mennyiségű újulat
megjelenését kocsányos tölgyesek esetében 1-2 évvel, kocsánytalan tölgyesek esetében 3-5
évvel követően végrehajtott végvágással indokolt tervezni.
8.4. A nevelővágások végrehajtása során törekedni kell az erdőtársulásokat kísérő, értékes
elegyfafajok (például hársak, kőrisek, szilek, berkenyék, madárcseresznye, stb.) megőrzésére.
9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bővítésére vonatkozó
erdőgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. A közérdekű és szakmai elvárásoknak megfelelő erdőgazdálkodás érdekében a
rendeltetésekkel összhangban az erdészeti feltáróhálózat fejlesztése, illetve korszerűsítése
javasolt.
10. A vegetációs időszakra vonatkozó erdőgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
10.1. A vegetációs időszak az erdőtervezési körzet területén április 1-től augusztus 31-ig tart.
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9. melléklet a 47/2014. (IV. 24.) VM rendelethez

9. melléklet a …/2014. (… . ... .) VM rendelethez

1. A körzet neve
Nyírbátori erdőtervezési körzet
2. A körzeti erdőtervezés során érvényesítendő szakmai célok, tervezési alapelvek
A körzet erdeinek meghatározó hányada faanyagtermelést szolgáló, telepített erdő, amelyek
esetében az erdőtervezés, illetve az erdőgazdálkodás során az Alföldön jellemzően
alkalmazott tarvágásos véghasználaton, valamint mesterséges erdőfelújításon alapuló
módszereket, akácosok, hazai nyarasok, égeresek esetében pedig – amennyiben annak
feltételei adottak – a sarjaztatást lehet és célszerű alkalmazni.
A körzet erdeinek jelenleg mindössze 5,0 %-át teszik ki a védelmi elsődleges rendeltetésű
erdők. Ennek közel harmada a védett természeti területen lévő erdő. A Natura 2000 hálózat
részeként az erdők 6,3 %-a került kijelölésre.
Az ismertetett adottságoknak megfelelően a körzeti erdőtervezés során a fenntartható
erdőgazdálkodás lehetőségét és feltételeit a környezet-, természet- és egyéb védelmi, illetve a
közjóléti szempontokkal összhangban is vizsgálni szükséges. A védelmi és közjóléti
rendeltetésű erdőkben – különösen a 100 %-os állami tulajdonban lévő erdőkben – az
erdőtervezés és az erdőgazdálkodás során a termőhelyi viszonyok függvényében
fokozottabban kell törekedni a védett természeti területek, Natura 2000 területek esetében a
közösségi jelentőségű jelölő élőhelyek illetve fajok hosszú távú fennmaradásához szükséges
feltételek megőrzésére, az őshonos fafajokból álló, természeteshez közelítő szerkezetű erdők
kialakítására, az erdők természetes úton történő felújítására, valamint az erdőborítás minél
folyamatosabb fenntartására.
A természetvédelmi érintettségű területeken a természeti értékekre, illetve azok megőrzésére
vonatkozó adatokat és előírásokat tartalmazó természetvédelmi kezelési terv, illetve Natura
2000 fenntartási terv még nem készült.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdőrészletek, erdőtagok) kialakításának
erdőtervezési szempontjai
3.1. Amennyiben az erdőrészlet területének 30 százalékánál nagyobb, de legalább 1,0 hektárt
elérő részterületén eltérő erdőfelújítási célállománytípus előírása indokolt, azon külön
erdőrészletet kell kialakítani.
3.2. Az új erdőrészletek kialakításakor – amennyiben az várhatóan mesterséges úton kerül
erdőfelújításra – a terület gépi művelhetősége érdekében 2,0–3,0 hektárnál kisebb
erdőrészletek lehetőség szerint ne kerüljenek kialakításra.
3.3. Az erdőtervezés során a 0,2 hektárnál nagyobb, összefüggő területű, kiemelt közösségi
jelentőségű élőhelytípusokat és más, őshonos fafajokból álló erdőtársulások maradványait
lehetőség szerint külön erdőrészletbe kell sorolni.
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4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdőtervezési
szempontok
4.1. Folyamatos erdőborítást, vagy az arra való átállást szolgáló üzemmódú
erdőgazdálkodásra való áttérés elsősorban a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a
NYÍRERDŐ Zrt. vagyonkezelésében álló védett természeti területen lévő, illetve a kiemelt
közösségi és közösségi jelentőségű jelölő erdei élőhelytípusba tartozó erdők esetében javasolt,
ha a termőhelyi és faállományviszonyok – átalakító üzemmód esetén a gazdálkodási
viszonyok – ezt lehetővé teszik.
5. A védelmi rendeltetésű erdők erdőtervezésének szempontjai
5.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
5.1.1. Védett természeti területen található természetes, természetszerű és indokolt esetben
származék erdő véghasználataként fokozatos felújítóvágás, szálalóvágás, vagy – termőhelyi,
illetve egészségügyi okokból – kis területű (maximum 0,5 ha) tarvágás tervezhető. Utóbbi
esetben törekedni kell a talajbolygatást minimalizáló pásztás talajelőkészítés alkalmazására.
5.1.2. A hozamvizsgálat és a véghasználatok tervezése során törekedni kell arra, hogy a védett
természeti területen elhelyezkedő nagyobb erdőtömbben, például a Fényi-erdőben mindig
legyen zárt, idős erdő.
5.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
5.2.1. Az erdőtervezési körzet területén található, a kedvező természetvédelmi helyzet
fenntartása szempontjából a körzeti erdőtervezés során kiemelten kezelendő jelölő erdei
élőhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentőségű jelölő erdei élőhelytípusok közül az enyves éger (Alnus
glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (91E0), valamint az euroszibériai erdőssztyepp-tölgyesek
tölgyfajokkal (Quercus spp.) (91I0);
b) a közösségi jelentőségű jelölő erdei élőhelytípusok közül a keményfás ligeterdő nagy
folyók mentén kocsányos tölgy (Quercus robur), vénic szil (Ulmus laevis) és mezei szil
(Ulmus minor), magas kőris (Fraxinus excelsior) vagy magyar kőris (Fraxinus
angustifolia) fajokkal (Ulmenion minoris) (91F0).
5.2.2. A nem védett természeti területen található Natura 2000 területeken elhelyezkedő erdők
esetében a Natura 2000 rendeltetést elsődleges rendeltetésként indokolt megállapítani, és az
azt megalapozó körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdőrészletre vonatkozóan,
a) amely kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő faj jelentős állományának erdőtervben
rögzített élőhelyeként szolgál,
b) amelyen kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó erdő
található, vagy
c) amelyen közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó természetes,
természetszerű erdő – kivételesen indokolt esetben származék erdő – található.
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5.2.3. Az euroszibériai erdőssztyepp-tölgyes kiemelt közösségi jelentőségű jelölő erdei
élőhely (91I0) állományaiban csak a természetvédelmi kezelést, fenntartást szolgáló
beavatkozás tervezése javasolt. Véghasználat az állomány szerkezete, egészségi állapota
alapján, valamint a jelölő erdei élőhely hozami területének megfelelően tervezhető. Ahol
termőhelyi okok miatt zárt erdő kialakulására nincs lehetőség, ott alacsony záródású felnyíló
erdőt kell fenntartani.
5.2.4. Az erdőborítás minél folyamatosabb fenntartására különösen a kiemelt közösségi
jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó erdőkben kell törekedni.
5.2.5. A körzeti erdőtervezés során figyelemmel kell lenni a közösségi jelentőségű, fához
kötötten fejlődő, jelölő bogárfajok (például a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), illetve a
szarvasbogár (Lucanus cervus)) életfeltételeinek megőrzésére. Ennek érdekében az Ömbölyierdő és Fényi-erdő Natura 2000 területen (HUHN20035) a fahasználatokat úgy kell tervezni,
hogy az biztosítsa az idős, nagyméretű fák és álló holt faanyag folyamatos jelenlétét.
5.3. Egyéb védelmi rendeltetésű erdők
5.3.1. A talajvédelmi, mezővédő, településvédelmi, tájképvédelmi és műtárgyvédelmi
rendeltetésű erdőkben elsődleges cél a minél folyamatosabb erdőborítás megvalósítása,
kíméletes erdőgazdálkodási módszerek alkalmazása, valamint lehetőség szerint magasabb
vágásérettségi korok meghatározása.
5.3.2. Több védelmi rendeltetés fennállása esetén arra kell törekedni, hogy a megfelelő
prioritások szem előtt tartásával minden védelmi szempont érvényesüljön.
5.3.3. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek előfordulására az érintett erdőrészletek erdőrészlet
lapjainak szöveges megjegyzésében utalni kell.
6. A védelmi rendeltetésű erdőkben folytatható erdőgazdálkodás szabályai
6.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
6.1.1. Az idős erdőben természetesen kialakult, legfeljebb 0,2 hektár nagyságú fátlan
területrészt, amennyiben azon védett növények vagy értékes cserjefajok települtek meg,
lehetőség szerint az erdőfelújítás során is fátlan állapotban kell hagyni.
6.1.2. Az erdőnevelések során a termőhelynek nem megfelelő, vagy idegenhonos elegyfafajok
közül különös tekintettel a nemes nyár fajták, a vörös tölgy, a fekete dió, az erdei- és a
feketefenyő, valamint az intenzíven terjedő akác, amerikai kőris, zöld juhar, bálványfa és
kései meggy fafajok lehetséges mértékű visszaszorítására, illetve az őshonos, lombos
elegyfafajok közül különös tekintettel a kocsányos tölgy, gyertyán, magyar kőris, mezei és
feketegyűrű juhar, vénic, hegyi és mezei szil, madárcseresznye, zselnicemeggy, kislevelű,
nagylevelű és ezüst hárs, mézgás éger, szőrös és közönséges nyír, fehér, fekete és rezgő nyár,
fehér és törékeny fűz, vadkörte és vadalma kíméletére kell kiemelt figyelmet fordítani.
6.1.3. Indokolt esetben a tuskózás tervezhető és engedélyezhető erdőszerkezet-átalakítással
nem járó erdőfelújítások esetén is, amennyiben az a természetvédelmi célokat nem
veszélyezteti.
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6.1.4. A mesterséges erdősítések végrehajtása során törekedni kell a helyi, vagy az adott
származási körzetből származó szaporító anyag felhasználására.
6.1.5. A mesterséges pótlások végrehajtása során törekedni kell az erdők elegyességének
fokozására. Az elegyítés lehetőség szerint csoportosan történjen.
6.1.6. Az őshonos fajok uralta hagyásfa csoportban az elegyedő akác, kései meggy és egyéb,
erősen sarjadó, intenzíven terjedő fafaj egyedeinek kitermelése esetén a természetes sarj
eredetű újulat későbbi folyamatos visszaszorítását is el kell végezni.
6.2.Natura 2000 rendeltetésű erdők
6.2.1. Jelölő erdei élőhely véghasználata során – különösen nem őshonos fafajú erdőterületbe
zárt kis kiterjedésű erdőrészlet, állományrész esetén – indokolt hagyásfa csoport kijelölése,
melynek szerepe nem kizárólag a faállomány egy kis részének fenntartása, hanem az élőhely
egyéb elemeinek átmentése is a véghasználat utáni időszakra.
6.2.2. A fakitermelések során böhöncös, odvas faegyedek, valamint álló és fekvő holt faanyag
visszahagyása a közösségi jelentőségű, fában fejlődő bogárfajok, kiemelten a nagy hőscincér
(Cerambyx cerdo), illetve a szarvasbogár (Lucanus cervus) kedvező természetvédelmi
helyzetének a fenntartása érdekében, különösen a kocsányos tölgy főfafajú erdőkben
szükséges.
6.2.3. A díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) előfordulási helyén különös hangsúlyt kell
fektetni az elegyben előforduló, őshonos kőris faegyedek megőrzésére, valamint a cserjeszint,
az aljnövényzet és az erdőszegély fenntartására, háborítatlanságának biztosítására. Kívánatos
az aljnövényzetet kímélő, lékeket kialakító felújítási mód alkalmazása.
6.2.4. A sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) élőhelyein kiemelt fontosságú az őshonos
fajokból álló cserjések, cserjeszegélyek kímélete.
6.2.5. A magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) élőhelyein különösen nagy
figyelmet kell fordítani az intenzíven terjedő fás szárú fajok visszaszorítására. Akácosban
külön figyelmet kell fordítani arra a fahasználatok és az erdőművelési tevékenységek során,
hogy a növények felett a lombkorona felnyílt legyen.
6.2.6. Az euroszibériai erdőssztyepp-tölgyes erdőkben (91I0) kiemelt szempont az erdei
tisztások, erdőszegélyek, érintkező gyepek védelme, bolygatatlanságának biztosítása, illetve
szükség esetén az intenzíven terjedő fajok visszaszorítása.
6.2.7. Az intenzíven terjedő fa- és cserjefajok visszaszorítása érdekében a természetvédelmi
szempontokkal összhangban szükség esetén vegyszeres ápolás is végezhető.
6.3. Egyéb védelmi rendeltetésű erdők
6.3.1. A közutak menti műtárgyvédelmi rendeltetésű erdők véghasználatát – amennyiben az
elengedhetetlen – csak a hóvédművek előzetes kihelyezése után lehet elvégezni.
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6.4. Az erdő rendeltetésétől független, természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
6.4.1. Védett és/vagy közösségi jelentőségű geofiton növények (pl. hóvirág (Galanthus
nivalis)) jelentős állományának erdőtervben rögzített élőhelyéül szolgáló erdőben
fakitermelés február 15-től március 14-ig csak a természetvédelmi célokkal összhangban, a 7.
§ (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
7. A fakitermelések és erdőfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelővágások tervezése során alkalmazandó előhasználati erélyek
7.1.1. A gazdasági rendeltetésű, vágásos és átalakító üzemmódú, valamint természetes,
természetszerű, származék vagy átmeneti erdők nevelővágásainak tervezése során
alkalmazandó előhasználati erélyek:
A
1.

B

C
m3/ha

Előhasználati mód

min.

max.

2. Törzskiválasztó gyérítés

10

55

3. Növedékfokozó gyérítés

20

60

7.2. Az erdőnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Azokban az erdőrészletekben ahol az adott erdőnevelési tevékenység tervezését a
faállomány kora lehetővé teszi, de annak erélye nem érné el a 7.1.1. táblázatban foglalt alsó
határértéket, erdőnevelési tevékenység nem tervezhető.
7.2.2. Azokban a tölgyes faállománytípusú erdőkben, ahol az elegyfafajok veszélyeztetik a
tölgy megmaradását, a tervidőszakban többszöri előhasználatot is lehet tervezni.
7.3. Az erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok
A

B

C

D

Vágásérettségi szakaszok
Faállománytípus
neve

1.
2.
3.
4.
5.

Gyertyános- kocsányos
tölgyesek
Mag eredetű kocsányos
tölgyesek
Sarj eredetű kocsányos
tölgyesek
Akácosok
Kőrisesek

E
(év)

Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
TermészetEgyéb védelmi
védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
80-110

90-120

90-150

90-120

70-110

90-120

90-150

90-120

70-100

80-100

90-150

80-120

25-40
70-90

30-45
70-90

25-40
70-120

30-45
70-120
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Egyéb kemény
lombosok
Nemes nyarasok; nemes
7.
füzesek
8. Hazai nyárasok
9. Füzesek
10. Égeresek
11. Erdeifenyvesek
12. Feketefenyvesek
6.

55-80

60-80

60-100

60-100

15-40

20-40

15-40

20-40

30-45
30-45
40-60
40-60
40-70

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

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

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

7.3.1. Amerikai kőris főfafajú, egyéb kemény lombos faállománytípusú erdőben a
vágásérettségi szakasz táblázatban szereplő alsó határértékénél alacsonyabb – gazdasági
rendeltetés esetén legalább 50, védelmi rendeltetés esetén legalább 40 éves – vágásérettségi
kor is meghatározható.
7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai

1.

A

B

Véghasználat módja

hektár

2.

Tarvágással érintett terület

3.

Fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe

7000

4.

Összesen

7000

7.5. A véghasználatok és erdőfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. Az átalakító üzemmódú erdőkben, amennyiben annak lehetősége adott, időben
elnyújtott, egyenletes vagy csoportos bontáson alapuló fokozatos felújítóvágást vagy szálaló
vágást kell tervezni.
8. A fakitermelések és erdőfelújítások végrehajtására vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
8.1. Több, szomszédosan elhelyezkedő, véghasználatra tervezett erdőrészlet esetén a hagyásfa
csoportokat nem erdőrészletenként, hanem a véghasználattal érintett teljes erdőtömb
figyelembe vételével kell kijelölni.
8.2. Fokozatos felújítóvágásoknál a hagyásfa csoportokat még a bontás megkezdése előtt ki
kell jelölni.
8.3. Az erdőnevelési munkák során az erdészeti tájban honos elegyfafajokat lehetőség szerint
kímélni kell.
8.4. Az erdőtervezési körzet területén található nyilvántartott régészeti lelőhelyeken az
erdőfelújítások során a tuskózás nélküli, és 30 cm-nél sekélyebb talajelőkészítést kell
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előnyben részesíteni. Az erdősítések során a kialakult terepi formákat, morfológiai
alakzatokat meg kell őrizni.
9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bővítésére vonatkozó
erdőgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. Az átalakító üzemmódú vagy felújítóvágással érintett, vágásos üzemmódú erdőkben az
erdőtalaj és a természetes újulat kímélete érdekében – védett természeti valamint Natura 2000
területen a természetvédelmi szempontok figyelembe vétele mellett – megfelelő sűrűségű
közelítőnyom-hálózat kialakítása szükséges.
10. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
10.1. Terepi anyagmozgatást és faanyag készletezését védett és közösségi jelentőségű jelölő
növényfajok élőhelyéül szolgáló tisztásokon, gyepeken nem, vagy legfeljebb fagyott
talajviszonyok mellett, időszakosan szabad végezni.
10.2. Az átalakító üzemmódú erdőben végrehajtott fokozatos felújítóvágások vagy szálaló
vágások során kitermelt faanyagot a visszamaradó erdő védelme érdekében – amennyiben
arra mód van – kíméletes közelítésre alkalmas technológia, illetve berendezés alkalmazása
esetén legalább elődarabolva, egyébként darabolva kell kiközelíteni.
10.3. Faanyagmozgatás során törekedni kell a gyepek, az erdei vízfolyások, vízbázisok és
vizes élőhelyek védelmére.
11. A vegetációs időszakra vonatkozó erdőgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
11.1. A vegetációs időszak a körzetben március 15-től augusztus 31-ig tart.
11.2.. Vegetációs időszakban elsősorban az alábbi fakitermelések engedélyezhetők:
a) tisztítások,
b) az erdészeti tájidegen főfafajú erdőkben történő erdőszerkezet-átalakítás érdekében
szükséges fakitermelés augusztus 1. és augusztus 31. közötti időszakban,
c) az intenzíven terjedő (különösen akác, bálványfa) főfafajú erdőkben, a téli sarjelfagyás
elősegítése, illetve az akác visszaszorítását célzó vegyszeres tuskókezelés
hatékonyságának biztosítása érdekében augusztus 1. és augusztus 31. közötti időszakban
végzett fakitermelés, valamint
d) az erdő károsodását, kiemelten a viharkárt, tűzkárt követően a károsodott faanyag
erdővédelmi okból történő feldolgozása.
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10. melléklet a 47/2014. (IV. 24.) VM rendelethez

10. melléklet a …/2014. (… . ... .) VM rendelethez

1. A körzet neve
Salgótarjáni erdőtervezési körzet
2. A körzeti erdőtervezés során érvényesítendő szakmai célok, tervezési alapelvek
A körzet erdeinek jelenleg 43%-a természetvédelmi elsődleges rendeltetésű, 4%-a fokozottan
védett természeti területen található. A Natura 2000 hálózat részeként az erdők 10%-a került
kijelölésre. Az erdőtervezés során így kiemelt figyelemmel kell lenni a táj jellegzetes
arculatának, kedvező természeti tulajdonságainak és természeti értékeinek – különösen a
változatos felszíni formák, a sziklaalakzatok, a sziklafalak, a szurdokvölgyek, a források, a
természetes vízfolyások, és a hegyi rétek – megőrzésére, az erdők természetességi
állapotának, sokféleségének, értékes génállományának fenntartására, fokozatos javítására,
illetve bővítésére, valamint a védett és fokozottan védett növények és állatok élőhelyének
védelmére.
A védett természeti területeken a természeti értékekre, illetve azok megőrzésére vonatkozó
adatokat és előírásokat tartalmazó természetvédelmi kezelési tervek teljes körűen
rendelkezésre állnak, Natura 2000 fenntartási tervek viszont még nem készültek.
Gazdasági elsődleges rendeltetésű erdők esetében a körzeti erdőtervezés célja a fenntartható
erdőgazdálkodás keretében elérhető haszonvételi lehetőségek biztosításának megtervezése.
Az erdőgazdálkodás során kiemelt figyelemmel kell lenni a táj kultúrtörténeti értékeinek
megőrzésére.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdőrészletek, erdőtagok) kialakításának
erdőtervezési szempontjai
3.1. A véghasználatra több ütemben tervezhető erdőrészleteket, amennyiben az egyes ütemek
között jelentős az időbeli eltolódás, indokolt már az első véghasználat tervezése alkalmával
megosztani.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdőtervezési
szempontok
4.1. A fokozottan védett természeti területen lévő természetes, természetszerű és származék
erdőkben minden esetben cél a bolygatatlanság fenntartása, ezért azokban erdőgazdálkodást
csak folyamatos erdőborítást, vagy az arra való átállást szolgáló üzemmód keretében lehet
folytatni.
4.2. Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódot különösen fokozottan védett természeti
területen lévő középhegységi mészkerülő bükkösökben (Luzulo nemorosae-Fagetum
sylvaticae); mész- és melegkedvelő tölgyesekben (Corno - Quercetum pubescentis) és a
molyhos tölgyes bokorerdőkben (Epipactis microphyllae - Quercetum pubescentis) indokolt
megállapítani.
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4.3. Natura 2000 rendeltetésű erdőkben faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód alkalmazása
a lejtők és sziklatörmelékek erdői (9180) valamint a pannon molyhos-tölgyesek (91H0)
kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelyek esetében lehet indokolt.
4.4. Parkerdő rendeltetésű erdőrészlet nem tervezhető faanyagtermelést nem szolgáló
üzemmódba.
4.5. Átalakító, illetve szálaló üzemmódra való átállásra elsősorban a bükk főfafajú erdőkben
kell törekedni.
5. A védelmi rendeltetésű erdők erdőtervezésének szempontjai
5.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
5.1.1. A nevelővágásokat, valamint véghasználatok esetén a hagyásfák, illetve hagyásfa
csoportok visszahagyását az őshonos, lombos elegyfafajok - különösen a madárcseresznye
(Cerasus avium), a berkenye fajok (Sorbus spp.), a vadalma (Malus sylvestris), a vadkörte
(Pyrus pyraster), a kecskefűz (Salix caprea), a rezgő nyár (Populus tremula), a szil fajok
(Ulmus spp.) és a közönséges nyír (Betula pendula) fafajokat – kíméletével, illetve
visszahagyásával kell megtervezni.
5.1.2. Az erdőszerkezet-átalakításokat az alábbi szempontok figyelembe vételével kell
megtervezni:
a) A fenyvesek véghasználatát követő erdőfelújítást – lehetőség szerint a természetes
úton megjelenő újulatra is alapozva – minden esetben kizárólagosan erdőszerkezetátalakítással kell megtervezni.
b) Az erdőtervezési körzet védett területein országosan kimagasló arányban vannak jelen
akácos faállománytípusú erdők. A véghasználatra tervezett akácosok területének
legalább 15%-án – elsősorban az őshonos fafajú erdőtömbökben található
akácosokban – az erdőfelújítást kizárólagosan erdőszerkezet-átalakítással kell
megtervezni. Az akácosok erdőszerkezet-átalakítása őshonos fafajokból álló távlati
célállománytípusra, első menetben gyorsan növő, jól árnyaló honos fafajokból álló
átmeneti célállománytípussal is tervezhető. Ebben az esetben a vágásérettségi szakasz
alsó határértékénél alacsonyabb vágásérettségi kor is megállapítható.
c) Akác tömbök esetében az elő- és véghasználatok során elsődleges cél a természetesen
megjelenő tájhonos fafajok maximális kíméletével, a felújítások során akác elegyes,
esetleg elegyes akácos állományok kialakításával a fokozatos átalakítás.
d) Fokozottan védett természeti területen lévő idegenhonos (különös tekintettel az
intenzíven terjedő) faállománytípusú erdőkben az erdőfelújítást kizárólagosan
erdőszerkezet-átalakítással, az erdészeti tájban őshonos fafajokból álló
célállománytípussal kell megtervezni.
e) Erdőszerkezet-átalakítás esetén az intenzíven terjedő idegenhonos fafajok még
elegyfaként sem tervezhetők.
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5.1.3. A tájvédelmi körzet középhegységi rekettyés tölgyesek (Genisto pilosae-Quercetum
petraeae); törmeléklejtő erdők (Mercuriali-Tilietum); szurdokerdők (ScolopendrioFraxinetum); hársas-kőrises sziklaerdők (Tilio-Fraxinetum excelsioris) élőhelyein
fakitermelés csak az erdő védelme, az eredeti élőhely fenntartása érdekében tervezhető.
5.1.4. Az erdészeti tájban őshonos főfafajú, akác elegyes erdőkben az akác visszaszorítása
önmagában is célja lehet az előhasználat előírásának.
5.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
5.2.1. Az erdőtervezési körzet területén található, a kedvező természetvédelmi helyzet
fenntartása, illetve megteremtése szempontjából a körzeti erdőtervezés során kiemelten
kezelendő, jelölő erdei élőhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusok közül a lejtők és
sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői (9180), a pannon gyertyános tölgyesek Quercus
petraeával és Carpinus betulusszal (91G0), a pannon molyhos tölgyesek Quercus
pubescensszel (91H0);
b) a közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelyek közül a szubmontán- és montán
bükkösök (Luzulo-fagetum) (9130), valamint a pannon cseres-tölgyesek (91M0).
5.2.2. A kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő élőhellyel – nem erdei élőhelyek közül
különösen a pannon sziklagyeppel (6190), a szubpannon sztyeppel (6240) vagy a
szilikátsziklás lejtőkkel sziklanövényzettel (8220) – határos erdőben intenzíven terjedő
főfafajú erdőfelújítást, valamint intenzíven terjedő elegyfafajok mesterséges erdősítését is
lehetővé tevő erdőfelújítást lehetőség szerint az erdészeti tájban őshonos fa-, illetve
cserjefajokból álló, legalább 30 méter széles védőzóna létesítése mellett kell megtervezni,
illetve a kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó erdőben az
erdőneveléseket a jelen lévő intenzíven terjedő fafajok visszaszorítását szem előtt tartva kell
megtervezni.
5.2.3. Véghasználatok során hagyásfa csoportok visszahagyása különösen a szubmontán és
montán bükkösök (9130), a pannon gyertyános-tölgyesek (91G0) és a pannon cserestölgyesek (91M0) esetében indokolt.
6. A védelmi rendeltetésű erdőkben folytatható erdőgazdálkodás szabályai
6.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
6.1.1. A fakitermelések során az erdészeti tájban őshonos fafajú faegyedek lehetséges
kíméletére – véghasználat esetén hagyásfaként vagy hagyásfa csoport részeként történő
visszahagyására – akkor is törekedni kell, ha az adott fafaj az erdőtervben nincs önálló
fafajsorként nyilvántartva.
6.1.2. A kijelölt hagyásfa csoportok közelítéssel, készletezéssel, rakodással csak kivételes
esetben, a természetvédelmi célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint
érinthetők.
6.1.3. Nem őshonos főfafajú erdők véghasználatakor az erdőrészletben előforduló őshonos
fafajok valamennyi állékony egyede visszahagyandó.

5732

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 58. szám

6.1.4. Az elő- és véghasználatok során keletkező vágástéri maradékot az élővizek medréből el
kell távolítani.
6.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
6.2.1. A szubkontinentális peripannon cserjések (40A0) és a szilikátsziklás lejtők
sziklanövényzettel (8220) jelölő élőhelyeken erdőgazdálkodási tevékenység csak
természetvédelmi kezelési célból végezhető.
6.2.2. A pannon sziklagyepek (6190), a szubpannon sztyeppek (6240), valamint a sík- és
dombvidéki kaszálórétek (6510) jelölő élőhelytípusba sorolható tisztásokon készletezés,
rakodás és közelítés csak kivételes esetben, a természetvédelmi célokkal összhangban, a 7. §
(7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
6.2.3. A véghasználatok során tölgy facsoportok és egyes fák meghagyására különösen a
szarvasbogár (Lucanus cervus) és a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) élőhelyéül szolgáló
erdőkben kell kiemelt figyelmet fordítani.
6.2.4. A havasi cincér (Rosalia alpina) élőhelyéül szolgáló területen kitermelt vagy
készletezett faanyagot legkésőbb május 15-ig el kell szállítani.
6.2.5. A skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) élőhelyéül szolgáló erdőben a méretes nyár- és
fűzfa egyedeket kímélni kell.
6.2.6. A sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) élőhelyéül szolgáló területen a cserjeirtás
vegetációs időben tilos.
6.2.7. A megfelelő cserjeborítás fenntartására különösen a kis patkósdenevér (Rhinolophus
hipposideros), a nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum), a nagyfülű denevér
(Myotis bechsteinii), a pisze denevér (Barbastella barbastellus) élőhelyéül szolgáló erdőkben
kell kiemelt figyelmet fordítani.
6.3. Az erdő rendeltetésétől független, természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
6.3.1. A nevelővágások során az odúlakó madarak és emlősök számára kiemelt fontosságú
odvas fákat, a lábon álló holtfát, facsonkokat, a terebélyes koronájú böhöncöket, valamint a
ragadozómadár-fészket hordozó fákat kímélni kell, hektáronként legalább 5 ilyen egyedet
vissza kell hagyni.
6.3.2. A természetvédelmi szempontból jelentősebb védett vagy fokozottan védett madárfajok
szaporodási és utódnevelési időszakai, valamint az egyes madárfajok élőhelyéül szolgáló
erdőben folytatott erdőgazdálkodás egyedi szempontjai:
a) Darázsölyv (Pernis apivorus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: április 15. – augusztus 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek e rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt,
szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi
eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított
100-200 méteren belül is fenn kell tartani.
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A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
b) Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – július 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek e rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt,
szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi
eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított
100-200 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) élőhelyein – amennyiben a
faállományviszonyok lehetővé teszik – a keletkező és elbomló holtfaanyag egyensúlya
mellett hektáronként legalább 15 m3 mennyiségű fekvő holtfaanyagot kell visszahagyni.
c) Uráli bagoly (Strix uralensis):
Szaporodási és utódnevelési időszak: február 1. – június 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek e rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt,
szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi
eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított
100-200 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
d) Karvalyposzáta (Sylvia nisoria), tövisszúró gébics (Lanius collurio):
A faj élőhelyén a cserjeirtás költési időben tilos.
7. A fakitermelések és erdőfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelővágások tervezése során alkalmazandó előhasználati erélyek
7.1.1. A gazdasági rendeltetésű, vágásos és átalakító üzemmódú, valamint természetes,
természetszerű, származék vagy átmeneti erdők nevelővágásainak tervezése során
alkalmazandó előhasználati erélyek:
A
1.

Előhasználati mód

B

C
m3/ha

min.

max.

2. Törzskiválasztó gyérítés

10

40

3. Növedékfokozó gyérítés

15

80

7.1.2. Indokolt esetben (például az erdőrészleten belül eltérő záródási, korosztály viszonyok
esetén) a nevelővágások részterületen, részterületenként eltérő eréllyel vagy egy erdőrészleten
belül akár eltérő használati móddal is megtervezhetők.
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7.1.3. Azokban a tölgyesekben, ahol az elegy fafaj veszélyeztetheti a tölgy megmaradását,
kétszeri nevelővágást kell tervezni.
7.2. Az erdőnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Idegenhonos főfafajú erdőrészletekben az őshonos fafajok egyedei kímélendők.
7.3. Az erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok vágásos üzemmódban
A

1.

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

Faállománytípus
neve
Gyertyánoskocsánytalan tölgyesek
Kocsánytalant tölgyesek
Sarj eredetű
kocsánytalan tölgyesek
Cseresek
Sarj eredetű cseresek
Bükkösök
Sarj eredetű bükkösök
Akácosok
Erdei- és
feketefenyvesek

B
C
D
E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
TermészetEgyéb védelmi
védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
90-120

100-150

100-150

100-150

90-120

100-140

100-160

100-160

90-110

90-140

90-150

90-160

70-110
70-100
100-140
90-130
25-40

80-150
80-130
100-150
90-150
25-60

80-150
80-130
100-180
100-160
25-60

80-150
80-150
100-150
100-150
25-60

60-90

70-110

70-120

70-120

7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai

1.

A

B

Véghasználat módja

hektár

2.

Tarvágással érintett terület

3.

Fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe

2500

4.

Összesen

2500

7.5. A véghasználatok és erdőfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. Átalakító üzemmód esetén a véghasználati időszak 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.
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A
1.

Átalakító üzemmód

Gyertyános-kocsánytalan
tölgyesek
3. Kocsánytalan tölgyesek
4. Cseresek
5. Bükkösök
2.

B
Véghasználat
kezdete

C
Véghasználat
vége

D
Véghasználati szakasz
javasolt hossza

70-100

130-180

50-80

70-100
60-90
70-100

130-180
100-130
130-160

50-80
40-50
50-70

7.5.2. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhető, illetve engedélyezhető:
a) természetes, természetszerű vagy származékerdő természetességi állapotú erdőben,
amennyiben az az idős erdőnek megfelelő főfafajjal, természetes úton, magról
igazolhatóan nem újítható fel (például egyes tölgyes, cseres, kőrises, égeres, hazai nyár
és fűz faállománytípusú erdők – védett természeti valamint Natura 2000 területeken
tölgyesek, cseresek és kőrisesek esetében elsősorban származékerdőben –, az erősen
károsodott erdőfoltok, valamint intenzíven terjedő fa- vagy cserjefajok újulatával erősen
fertőzött erdőrészek);
b) származékerdő természetességi állapotú, a termőhelynek nem megfelelő
faállománytípusú erdőben, amennyiben abban a véghasználatot követően fafajcserés
erdőszerkezet-átalakításra kerül sor (például egyes elegyes vagy elegyetlen gyertyános,
juharos, kőrises, illetve hársas faállománytípusú erdők);
c) az átmeneti erdő, kultúrerdő vagy faültetvény természetességi állapotú erdőben;
d) a kis területű erdőfolt, zárvány vagy erdősáv jellegű erdőben.
8. A fakitermelések és erdőfelújítások végrehajtására vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
8.1. Az idegenhonos főfafajú erdők nevelővágásainak végrehajtása során az ott előforduló, az
erdészeti tájban őshonos fafajú, állékony faegyedeket kímélni kell.
8.2. A pótlások végrehajtása során törekedni kell az erdők elegyességének fokozására.
9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bővítésére vonatkozó
erdőgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. A természetkímélő erdőgazdálkodás nagy volumenű, szakszerű megvalósíthatósága
érdekében – védett természeti valamint Natura 2000 területen a természetvédelmi szempontok
figyelembe vétele mellett – indokolt az erdők, különösen a szálaló és átalakító üzemmódú
erdők feltártságának bővítése, valamint a meglévő erdészeti feltáró hálózat javítása.
10. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
10.1. A faanyagmozgatás során a közelítő nyomokból kiinduló eróziót meg kell akadályozni.
10.2. Állandó és időszakos vízfolyásokon keresztül, valamint az időszakos állóvizek (erdei kis
tavak) területén történő anyagmozgatást lehetőség szerint kerülni kell, arra csak olyan
módszerrel vagy időben kerülhet sor, ami a lehető legkisebb mértékben okozza a meder
erodálódását, vagy a vízfolyás, állóviz életközösségének sérülését.
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10.3. A terepi faanyagmozgatás során a fennmaradó faállományt szükség esetén ideiglenesen
visszahagyott védőfákkal kell megvédeni, amelyek a faanyagmozgatás végeztével
eltávolíthatóak.
10.4. A rakodókat olyan állapotban kell tartani, hogy az ott megjelenő inváziós fajokból álló
gyomnövényzet ne okozzon természetvédelmi problémát.
11. A vegetációs időszakra vonatkozó erdőgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
11.1. A vegetációs időszak a körzetben április 1-től augusztus 31-ig tart.
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11. melléklet a 47/2014. (IV. 24.) VM rendelethez

11. melléklet a …/2014. (… . ... .) VM rendelethez

1. A körzet neve
Sopron-Fertőmelléki erdőtervezési körzet
2. A körzeti erdőtervezés során érvényesítendő szakmai célok, tervezési alapelvek
Az országos átlagot meghaladó erdőborítottság miatt a nyugat-magyarországi térségben az
erdők kiemelt fontossággal bírnak. A középhegységi, domb- és síkvidéki részeket egyaránt
felölelő erdőtervezési körzetben heterogén termőhelyi viszonyok közt tenyésző, változatos
szerkezetű és fafajösszetételű erdőket találunk. Ezek szerepe a gazdasági értékeken felül
messze túlmutat, hiszen az erdők jelenléte szoros összefüggésben áll a térség biológiai
sokféleségével, környezeti állapotával, tájképi megjelenésével, turisztikai vonzerejével
valamint foglalkoztatási helyzetével is.
A Soproni-hegység és a Fertő-mente kiemelt turisztikai vonzereje, magas látogatottsága és
közjóléti objektumokkal, berendezésekkel való kiemelkedő ellátottsága miatt az érintett
területeken a közjóléti szempontok érvényesítése az erdők nagy része esetében a legfontosabb
cél. Ezen felül fontos vidékfejlesztési cél az erdők gazdasági potenciáljának lehetséges
mértékű kihasználása is, mely a megtermelt erdei termékek fenntartható módon történő
használatával a kapcsolódó munkahelyek megtartását, bővítését is szolgálja. A síkvidéki
részeken továbbá nagy jelentőséggel bír az erdőgazdálkodástól elválaszthatatlan vadászativadgazdálkodási tevékenység is. Az előbbiek mellett ugyanakkor az erdőtervezési körzetben
magas a védett természeti, illetve Natura 2000 területeken elhelyezkedő erdők aránya is (32%,
70%), így az erdők három kiemelt funkcióján (gazdasági, védelmi és közjóléti) belüli
egyensúly megteremtése a tervezés legfajsúlyosabb feladata.
A természetvédelmi érintettségű területeken a természeti értékekre, illetve azok megőrzésére
vonatkozó adatokat és előírásokat tartalmazó természetvédelmi kezelési terv, illetve Natura
2000 fenntartási terv még nem készült.
3. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdőtervezési
szempontok
3.1. Az alább felsorolt esetekben a védelmi és közjóléti funkciók érvényesülését a folyamatos
erdőborítást biztosító, vagy az arra való átállást szolgáló üzemmódú erdőgazdálkodás
fokozottabban biztosítja:
a) települések belterületével közvetlenül érintkező természetes és természetszerű erdőkben;
b) erdészeti közjóléti létesítményekben, közjóléti rendeltetésű parkerdőkben és azok
fokozottabban látogatott környezetében;
c) az erdőt átszelő vagy határoló közutak melletti, 1-2 famagasságnyi sávban;
d) szigetszerű erdőfoltokban;
e) érzékeny élőhelyek (patak, mocsár, láp, forrás) környezetét alkotó erdőkben;
f) a védelmi célok függvényében a védett, fokozottan védett és közösségi jelentőségű fajok
élőhelyéül szolgáló erdőkben, valamint közösségi jelentőségű élőhelyeket tartalmazó
erdőkben;
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g) a mezőgazdasági területek között elhelyezkedő, a termőhelynek megfelelő, az erdészeti
tájban őshonos fafajokból álló fasorok, facsoportok alkotta ökológiai zöldfolyosókban.
4. A védelmi rendeltetésű erdők erdőtervezésének szempontjai
4.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
4.1.1. Hosszú távú (a körzeti erdőtervezésen túlmutató), általános természetvédelmi
célkitűzésként a körzetben törekedni kell
a) az idős (80-100 év feletti) erdők arányának növelésére,
b) a vágásterületek csökkentésére, valamint
c) az időben elnyújtott felújítóvágások és a szálalóvágások alkalmazására.
4.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
4.2.1. A körzet területén található, a kedvező természetvédelmi helyzet fenntartása
szempontjából a körzeti erdőtervezés során kiemelten kezelendő, jelölő erdei élőhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusok közül a mézgás éger
(Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (91E0), a
pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal (91G0),
valamint pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel (91H0);
b) a közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusok közül a keményfás ligeterdők
kocsányos tölgy (Quercus robur), vénic (Ulmus laevis) és mezei szil (Ulmus minor),
magas (Fraxinus excelsior) vagy magyar kőris (Fraxinus angustifolia) fafajokkal
(Ulmenion minoris) (91F0), a szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum)
(9130), valamint a pannon cseres-tölgyesek (91M0).
4.2.2. A nem védett, Natura 2000 területen elhelyezkedő erdők esetében a Natura 2000
rendeltetést elsődleges rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdőrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő faj jelentős állományának erdőtervben
rögzített élőhelyeként szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó erdő
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó, természetes vagy
természetszerű erdő található.
4.2.3. Az erdőnevelések tervezése során az erdészeti tájban őshonos elegyfajok közül
kiemelten a tatárjuhar, a rezgő nyár, a kecskefűz, a hársak, a szilek, a berkenyék, a
madárcseresznye, a vadkörte és egyéb vadgyümölcs fajok kíméletére kell kiemelt figyelmet
fordítani.
4.3. Egyéb védelmi rendeltetésű erdők
4.3.1. A talajvédelmi rendeltetésű erdőkben
a) az erdőneveléseket mérsékelt eréllyel kell tervezni;
b) a véghasználatok tervezése során a természetes felújításra alkalmas állományokban
elsősorban elnyújtott fokozatos felújítóvágást vagy szálalóvágást kell alkalmazni;
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c) az akácosok erdőszerkezet-átalakítása során javasolt a teljes átalakítást több
vágásforduló alatt megvalósítani. Első alkalommal ennek megfelelően elegyes akácos
célállománytípusú erdőfelújítást indokolt előírni.
4.3.2. A talajvédelmi szempontok érvényesítése rendeltetéstől függetlenül indokolt a
vízmosásokban, az átlagosan 25 fokos vagy annál nagyobb lejtésű területeken, valamint az
igen sekély, vagy sekély termőrétegű, gyenge termőhelyeken található erdők esetében.
4.3.3. A mezővédő rendeltetésű erdőkben az erdőnevelések tervezésekor az elegyesség
növekedését, valamint a zárt erdőszerkezet és az erdő állékonyságának megőrzését kell
elsődlegesen elősegíteni.
4.3.4. A településvédelmi rendeltetésű erdőkben a funkcióhoz illő fafajválasztás (tájesztétikai
szempontok miatt például tájidegen, de nem intenzíven terjedő elegyfafajok alkalmazása),
elegyes állományok létrehozása, a véghasználatok térben és időben több ütemben történő
végrehajtása, valamint a vágásérettségi szakaszon belüli magasabb vágásérettségi kor
meghatározása a fő tervezési szempontok.
5. A közjóléti és védelmi rendeltetésű erdőkben folytatható erdőgazdálkodás szabályai
5.1. Közjóléti rendeltetésű park- és gyógyerdők
5.1.1. A parkerdők leglátogatottabb részeiben a fakitermelést, különösen a fadöntést március
15. és november 15. közötti időszakban lehetőség szerint kerülni kell.
5.2. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
5.2.1. Cserjésekben (a körzeti erdőtervben CE jelű egyéb részletek) a fészkelő madarak
védelmének érdekében erdőgazdálkodással összefüggő tevékenység vegetációs időben csak a
természetvédelmi célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
5.3. Natura 2000 rendeltetésű erdők
5.3.1. Cserjésekben (a körzeti erdőtervben CE jelű egyéb részletek) a fészkelő madarak
védelmének érdekében erdőgazdálkodással összefüggő tevékenység vegetációs időben csak a
természetvédelmi célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
5.4. Egyéb védelmi rendeltetésű erdők
5.4.1. A településvédelmi rendeltetésű erdőkben törekedni kell az erdőborítás minél
folyamatosabb fenntartására, valamint a fakitermelést, különösen fadöntést március 15. és
november 15. közötti időszakban lehetőség szerint kerülni kell.
5.4.2. Az erdőtervezési körzet területén található nyilvántartott régészeti lelőhelyeken az
erdőfelújítások során a tuskózás nélküli, és 30 cm-nél sekélyebb talajelőkészítést kell
előnyben részesíteni. Az erdősítések során a kialakult terepi formákat, morfológiai
alakzatokat meg kell őrizni.
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5.4.3. Honvédelmi rendeltetésű erdőkben erdőgazdálkodás csak a honvédelmi érdekekkel
összhangban folytatható.
5.5. Az erdő rendeltetésétől független, természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
5.5.1. A természetvédelmi szempontból jelentősebb védett vagy fokozottan védett madárfajok
szaporodási és utódnevelési időszakai, valamint az egyes madárfajok élőhelyéül szolgáló
erdőben folytatott erdőgazdálkodás egyedi szempontjai:
a) Fekete gólya (Ciconia nigra):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 1. – augusztus 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
b) Réti sas (Haliaeetus albicilla):
Szaporodási és utódnevelési időszak: január 1. – július 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
c) Parlagi sas (Aquila heliaca):
Szaporodási és utódnevelési időszak: február 1. – augusztus 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-300 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
d) Kerecsensólyom (Falco cherrug):
Szaporodási és utódnevelési időszak: február 1. – július 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is
fenn kell tartani.
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A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
e) Kék vércse (Falco vespertinus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: április 15. – augusztus 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-200 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 50 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
f) Uhu (Bubo bubo):
Szaporodási és utódnevelési időszak: február 1. – július 31.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
g) Darázsölyv (Pernis apivorus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: április 15. – augusztus 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-200 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
h) Kis légykapó (Ficedula parva):
Szaporodási és utódnevelési időszak: május 1. – augusztus 31.
A populáció hosszú távú fennmaradása érdekében fészkelőhelynek alkalmas erdőben –
völgyaljig lehúzódó középkorú vagy idős bükkösök – néhány fakitermeléssel nem vagy
csak indokolt esetben érintett területrészt javasolt kijelölni és fenntartani.
i) Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – július 31.
A populáció hosszú távú fennmaradása érdekében fészkelőhelynek alkalmas erdőben –
idős lombos állományok, amelyekben már jelenleg is sok az álló holtfa – néhány
fakitermeléssel nem vagy csak indokolt esetben érintett területrészt javasolt kijelölni és
fenntartani.
Amennyiben a faállományviszonyok lehetővé teszik, a fekitermelések során a keletkező
és elbomló holtfaanyag egyensúlya mellett hektáronként legalább 15 m3 mennyiségű
fekvő holtfaanyagot kell visszahagyni.
j)

Fekete harkály (Dryocopus martius), hamvas küllő (Picus canus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – július 31.
A felsorolt fajok élőhelyein a fakitermelési munkák során lehetőség szerint idős
állományrészeket és facsoportokat kell visszahagyni, valamint kímélni kell az odvaskorhadó törzseket.
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5.5.2. Az odúlakó, védett és fokozottan védett denevérfajok élőhelyéül szolgáló
erdőrészletekben található odvas fák szeptember 1. és november 15. közötti időszak
kivételével csak a természetvédelmi célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak
szerint termelhetők ki.
5.5.3. Védett és/vagy közösségi jelentőségű geofiton növények (pl. hóvirág (Galanthus
nivalis)) jelentős állományának erdőtervben rögzített élőhelyéül szolgáló erdőben február 15től március 31-ig, talajlakó orchideák (például nőszőfű fajok) élőhelyén szeptember 1-től
szeptember 30-ig fakitermelés csak a természetvédelmi célokkal összhangban, a 7. § (7)
bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
5.5.4. A kövi benge (Rhamnus saxatilis) egyedeinek védelmére a fahasználatok, és különösen
az erdőfelújítás végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani. Az egyes egyedek 5
méteres környezetében az erdőfelújítás során csak mechanikus ápolás végezhető, kellő
körültekintés mellett.
5.5.5. A farkasboroszlán (Daphne mezereum) élőhelyén február 15. és április 30. között
fakitermelés csak az erdőrészletleíró lapon rögzített módon végezhető. A faj előforduló
egyedeit az év többi részében végzett erdőgazdálkodási tevékenység során is kímélni kell.
6. A fakitermelések és erdőfelújítások tervezésének szempontjai
6.1. A nevelővágások tervezése során alkalmazandó előhasználati erélyek
6.1.1. A gazdasági rendeltetésű, vágásos és átalakító üzemmódú, valamint természetes,
természetszerű, származék- vagy átmeneti erdők nevelővágásainak tervezése során
alkalmazandó előhasználati erélyek:
A

B

C
3

1.

Előhasználati mód

m /ha
min.

max.

2.

Törzskiválasztó gyérítés

10

60

3.

Növedékfokozó gyérítés

15

90

6.2. Az erdőnevelések tervezésének szempontjai
6.2.1. Az erdőneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az idegenhonos, valamint
az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett a termőhelynek megfelelő és az erdészeti
tájban őshonos elegyfafajok (például házi, madár-, barkócaberkenye, madárcseresznye,
tatárjuhar, rezgő nyár, kecskefűz, kis- és nagylevelű hárs, vadkörte, vadalma, mézgás éger,
mezei szil, hegyi szil, bibircses nyír) megőrzését.
6.2.2. Egyéb termelésként kell megtervezni a közepes vagy hosszú vágásfordulójú
faállományokban tömbös vagy mozaikos elegyben megtalálható, alacsonyabb vágásérettségi
korú, illetve intenzíven terjedő fafajok eltávolítását, valamint a fenyves faállományok alatt
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található, az erdészeti tájban őshonos lombos újulat megerősödését célzó, gyenge erélyű
fahasználatot (ha nevelővágást egyébként nem igényel), amennyiben annak végrehajtása
során erdőfelújítási kötelezettséget keletkeztető nagyságú üres vágásterület előre láthatóan
nem keletkezik.
6.2.3. Indokolt esetben (például az erdőrészleten belül eltérő záródási viszonyok esetén) a
nevelővágások részterületen is előírhatók.
6.2.4. A gyorsan növő, lágy lombos faállománytípusú erdőkben, valamint akácosokban
gyérítés az időszakban két alkalommal is tervezhető.
6.2.5. A gyorsan növő, lágy lombos faállomány-típusú erdőkben, valamint akácosokban a
tervidőszakra szükség szerint gyérítés és véghasználat is tervezhető.
6.3. Az erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok
A

1.

Faállománytípus
neve

2. Bükkösök
Gyertyános3.
kocsánytalan tölgyesek
Gyertyános4.
kocsányos tölgyesek
Kocsánytalan
5.
tölgyesek
6. Kocsányos tölgyesek
7. Molyhos tölgyesek
8. Cseresek
9. Akácosok
10. Gyertyánosok
11. Juharosok
12. Kőrisesek
13. Vörös tölgyesek
14. Nemes nyárasok
15. Nyíresek
16. Égeresek
17. Erdeifenyvesek
18. Feketefenyvesek
19. Lucfenyvesek

B
C
D
E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
TermészetEgyéb védelmi
védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
80-120
90-140
90-140
90-140
90-120

100-140

100-140

100-140

90-120

100-130

100-130

100-130

90-120

90-140

90-140

90-140

85-120
90-120
70-110
20-45
70-100
70-100
70-100
60-100
20-40
50-80
50-70
60-90
60-80
40-70

90-120
100-140
80-120
30-50
80-120
70-120
80-110
80-110
30-45
60-80
60-80
60-110
60-110
50-100

90-120
100-140
80-120
30-50
80-120
70-120
80-110
80-110
30-45
60-80
60-80
60-110
60-110
50-100

90-120
100-140
80-120
30-50
80-120
70-120
80-110
80-110
30-45
60-80
60-80
60-110
60-110
50-100

6.3.1. Vágásos üzemmódú erdőben a tájléptékű mozaikosság megteremtése érdekében a
nagyobb, egykorú erdőtömbökben a vágásérettségi szakasz alsó határértékénél alacsonyabb
vágásérettségi kort is meg lehet határozni.
6.3.2. Készletgondozó használatokat követően, vagy azok tervezése esetén a vágásérettségi
kort javasolt a vágásérettségi szakasz felső határához közelítve megállapítani.
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6.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai

1.

A

B

Véghasználat módja

hektár

2.

Tarvágással érintett terület

3.

Fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe

2500

4.

Összesen

2500

6.4.1. A nagy területen érintett állami erdőgazdálkodók (Soproni és Síkvidéki Erdészet) a
tartamosság követelményeinek megfelelően a területükre vonatkozóan a véghasználati
előírásból évente maximálisan csak a 30 éves vágásérettség átlagának megfelelő arányos részt
hajthatják végre.
6.5. A véghasználatok és erdőfelújítások tervezési szempontjai
6.5.1. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhető, illetve engedélyezhető:
a) természetes, természetszerű vagy származékerdő természetességi állapotú erdőben,
amennyiben az az idős erdőnek megfelelő főfafajjal, természetes úton, magról
igazolhatóan nem újítható fel (például egyes tölgyes, cseres, kőrises, égeres, fenyves
faállománytípusú erdők – védett természeti valamint Natura 2000 területeken tölgyesek,
cseresek és kőrisesek esetében elsősorban származékerdőben –, az erősen károsodott
erdőfoltok, valamint intenzíven terjedő fa- vagy cserjefajok újulatával erősen fertőzött
erdőrészek);
b) származékerdő természetességi állapotú, a termőhelynek nem megfelelő
faállománytípusú erdőben, amennyiben abban a véghasználatot követően fafajcserés
erdőszerkezet-átalakításra kerül sor (például egyes elegyes vagy elegyetlen gyertyános,
juharos, kőrises, illetve hársas faállománytípusú erdők);
c) az átmeneti erdő, kultúrerdő vagy faültetvény természetességi állapotú erdőben;
d) a kis területű erdőfolt, zárvány vagy erdősáv jellegű erdőben.
6.5.2. Kocsányos tölgy vagy cser főfafajú, faanyagtermelést szolgáló erdőkben fokozatos
felújítóvágást az erdők fafajösszetétele és termőhelyi viszonyai függvényében, egyszeri,
egyenletes, 40–50 százalék erélyű bontással, majd az újulat megjelenését vagy alátelepítését
követően egy menetben történő végvágással is lehet tervezni.
6.5.3. Szálalóvágást elsősorban a nagyobb, többé-kevésbé egykorú erdőtömbökben található
bükkös, kocsánytalan tölgyes vagy jelentős szórt bükk, illetve kocsánytalan tölgy eleggyel
bíró gyertyános faállománytípusú erdőkben javasolt tervezni.
6.5.4. A fenyőszáradással érintett lucfenyvesekben, erdei- és fekete fenyvesekben előírt
egészségügyi termelés mellett az állomány egészségi állapotának függvényében tarvágásos
véghasználat is tervezhető.
6.5.5. Erdőfelújítások tervezése során lehetőség szerint elegyes célállománytípusokat kell
alkalmazni.
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6.5.6. Az erdei- és feketefenyves faállományok erdőszerkezet-átalakítása, ha abban a
gyertyán, a cser, a hárs vagy az erdészeti tájban őshonos egyéb kemény lombos fafaj
megjelent, több vágásérettségi ciklusra elnyújtottan is tervezhető.
7. A fakitermelések és erdőfelújítások végrehajtására vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
7.1. Az egymással szomszédos, véghasználatra tervezett erdőrészletek esetében a hagyásfa
csoportokat összevontan is ki lehet alakítani.
8. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bővítésére vonatkozó
erdőgazdálkodói tervezési irányelvek
8.1. Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódú erdőrészletekben új erdészeti magánút vagy
épített közelítőnyom nem létesíthető.
8.2. A természetkímélő erdőgazdálkodás nagy volumenű, szakszerű megvalósíthatósága
érdekében – védett természeti valamint Natura 2000 területen a természetvédelmi szempontok
figyelembe vétele mellett – indokolt az erdők, különösen a szálaló és átalakító üzemmódú
erdők feltártságának bővítése, valamint a meglévő erdészeti feltáró hálózat javítása.
9. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
9.1. A fakitermelések során támogatni kell a kevesebb talajsérülést eredményező
technológiák, berendezések használatát, arányának növelését.
9.2. Új erdei rakodó és készletező hely nyilvántartására elsősorban ott kerülhet sor, ahol az
előző időszakban is gyakran készleteztek, vagy a fakitermelési lehetőségek szerint a
következő években is rendszeres használatra kerül.
10. A vegetációs időszakra vonatkozó erdőgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
10.1. A vegetációs időszak április 1-től augusztus 31-ig tart.
10.2. Vegetációs időszakban elsősorban az alábbi fakitermelések engedélyezhetők:
a) az intenzíven terjedő (különösen akác, bálványfa) főfafajú erdőkben, a téli sarjelfagyás
elősegítése, illetve az akác visszaszorítását célzó vegyszeres tuskókezelés
hatékonyságának biztosítása érdekében augusztus 1. és augusztus 31. közötti időszakban
végzett fakitermelés, valamint
b) az erdő károsodását, kiemelten a fenyőpusztulást, árvízkárt, viharkárt, tűzkárt követően
a károsodott faanyag erdővédelmi okból történő feldolgozása.
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11. A kizárólagos állami tulajdonú erdőkre vonatkozó erdőtervezési szempontok
11.1. Védelmi vagy közjóléti elsődleges rendeltetésű, természetszerű vagy származékerdőben
tarvágás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az alábbi esetekben tervezhető, illetve
engedélyezhető:
a) tölgyes, cseres, kőrises, égeres és fenyves faállománytípusú erdőben – védett természeti
valamint Natura 2000 területeken tölgyesek, cseresek és kőrisesek esetében elsősorban
származékerdőben –, ha az idős erdőnek megfelelő főfafajjal természetes úton magról
nem újítható fel;
b) a termőhelynek nem megfelelő faállománytípusú erdőben, ha abban a véghasználatot
követően fafajcserés erdőszerkezet-átalakításra kerül sor;
c) az intenzíven terjedő fa- vagy cserjefajok újulatával erősen fertőzött erdőben.
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12. melléklet a 47/2014. (IV. 24.) VM rendelethez

12. melléklet a …/2014. (… . ... .) VM rendelethez

1. A körzet neve
Szilvásváradi erdőtervezési körzet
2. A körzeti erdőtervezés során érvényesítendő szakmai célok, tervezési alapelvek
A körzetben található erdők több mint 2/3-a természetvédelmi elsődleges rendeltetésű, védett
természeti terület, a Bükki Nemzeti Park része. Ezek a területek egyben a Natura 2000 hálózat
részei is.
Az erdők gazdasági funkcióinak érvényesítésére a fentiekre tekintettel csak olyan módon
kerülhet sor, ami a védelmi funkciók egyidejű érvényesülését nem akadályozza, és az erdők
természetességi állapotának megőrzését, vagy növelését eredményezi.
A természetvédelmi érintettségű területeken a természeti értékekre, illetve azok megőrzésére
vonatkozó adatokat és előírásokat tartalmazó természetvédelmi kezelési terv, illetve Natura
2000 fenntartási terv még nem készült.
Az erdőrezervátumokban az erdőgazdálkodási tevékenységek megtervezésekor a
Magyar Erdőrezervátum Koordinációs Munkacsoport ajánlásait fokozottan szem előtt kell
tartani.
A védett természeti területeken álló erdőkben jelentős területű túltartott erdőállományok
találhatók, ezek a nagy területtel jelenlevő idős faállományok rendkívül megnehezítik a
hozamszabályozást és a tartamos erdőgazdálkodás tervezését. A körzeti erdőtervezés során
emiatt különösen körültekintően kell eljárni.
A körzetben nagy látogatottságú és közkedvelt turistacélpontok találhatók, az erdők jelentős
közjóléti funkciót töltenek be, amire az erdőtervezés és az erdőgazdálkodás során ugyancsak
figyelemmel kell lenni.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdőrészletek, erdőtagok) kialakításának
erdőtervezési szempontjai
3.1. Az erdőrészletek határainak a termőhelyi viszonyokhoz és erdőtípusokhoz való szoros
illesztésére különösen a természetvédelmi, valamint Natura 2000 rendeltetésű, természetes
erdőtípusba tartozó erdők esetében kell kiemelt figyelmet fordítani.
3.2. A 0,5 hektárt meghaladó visszahagyott hagyásfa csoportokat külön erdőrészletként kell
tervezni.
3.3. A vágásos üzemmódú, 10 hektárnál nagyobb erdőrészleteket a terepen könnyen
azonosítható természetes határvonal mentén meg kell osztani.
4. Az üzemmódok megállapítására, megváltoztatására vonatkozó erdőtervezési
szempontok
4.1. Folyamatos erdőborítást biztosító, vagy az arra való átállást szolgáló üzemmódú
erdőgazdálkodásra elsősorban a fokozottan védett természeti területen található erdőkben, az
erdőrezervátumok védőzónájában, az északi gyökérrágólepke (Pharmacis fusconebulosus), a
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békabogyó-araszoló (Acasias appensata), a boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus)
élőhelyein, valamint a kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros), a nagy patkósdenevér
(Rhinolophus ferrumequinum), a kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale), a
nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii), a közönséges denevér (Myotis myotis), a hegyesorrú
denevér (Myotis blythii), a csonkafülű denevér (Myotis emarginatus), a pisze denevér
(Barbastella barbastellus), a farkas (Canis lupus), és a hiúz (Lynx lynx) életfeltételeinek
javítása érdekében kell törekedni.
4.2. Faanyagtermelést nem szolgáló üzemmódot javasolt megállapítani a nagyon meredek
erózióveszélyes területeken, ahol a faállomány részleges eltávolítása is a termőtalaj eltűnését
vonná maga után.
4.3. A szálaló vagy átalakító üzemmódú erdőgazdálkodásra való áttérés elsősorban bükkös,
elegyes bükkös, kisebb mértékben tölgyes faállománytípusú erdőkben, tömbös jelleggel
javasolt.
4.4. A szálaló üzemmódú gazdálkodás elsősorban a kíméletes közelítéshez megfelelő
feltártságú erdőkben, vagy az állandó közelítő nyomok kialakítását lehetővé tevő
terepviszonyok mellett folytatható.
4.5. Átalakító üzemmód elsősorban azokra az erdőrészletekre vonatkozóan állapítható meg,
amelyek a szálaló üzemmód esetében meghatározott egyéb kritériumoknak megfelelnek, de
80 évnél idősebbek, így már vágásos módszerekkel szükséges őket felújítani.
5. A védelmi rendeltetésű erdők erdőtervezésének szempontjai
5.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
5.1.1. A természetvédelmi célokkal összhangban 2014. március 31-ig a terepen kijelölt
hagyásfa csoportokat a valós állapotuknak megfelelően rögzíteni kell az Adattárban.
5.1.2. Az erdőszerkezet-átalakítások tervezését az alábbi szempontok figyelembe vételével
kell elvégezni:
a) A fenyvesek véghasználatát követő erdőfelújítást minden esetben kizárólagosan
erdőszerkezet-átalakítással kell tervezni.
b) A véghasználatra tervezett akác főfafajú erdők területén az erdőfelújítást kizárólagosan
erdőszerkezet-átalakítással kell tervezni.
c) Az akácosok erdőszerkezet-átalakítása őshonos fafajokból álló távlati célállománytípus,
valamint szükség esetén a vágásérettségi szakasz alsó határértékénél alacsonyabb
vágásérettségi kor rögzítése mellett első menetben gyorsan növő, jól árnyaló fafajokból
(például lucfenyő, juharok, hársak, valamint gyertyán) álló átmeneti célállománytípussal
is tervezhető.
d) A körzeti erdőterv időbeli hatálya alatt véghasználatra kerülő, őshonos főfafajú, akác
elegyes erdők felújítása során az akác ismételt elegyedését meg kell akadályozni.
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6. A védelmi rendeltetésű erdőkben folytatható erdőgazdálkodás szabályai
6.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
6.1.1. A erdőborítás minél folyamatosabb fenntartása különösen a melegkedvelő tölgyesekben
(Corno-Quercetum), molyhos tölgyes bokorerdőkben (Ceraso-Quercetum), szurdokerdőkben
(Scolopendrio-Fraxinetum),
hársas-sziklaerdőkben
(Tilio-Sorbetum),
hársas-kőrises
sziklaerdőkben (Tilio-Fraxinetum), nyúlfarkfüves tölgyesekben (Seslerio-Quercetum),
nyúlfarkfüves sziklai bükkösökben (Seslerio-Fagetum), törmeléklejtő-erdőkben (Mercuriali
tilietum), selymes rekettyés mészkerülő tölgyesekben (Genisto pilosae-Quercetum),
mészkerülő bükkösökben (Deschampsio-Fagetum), égerlápokban (Carici elongatae-Alnetum)
és podagrafüves égerligetek (Aegopodio-Alnetum) esetében, valamint a bükki hegyiaraszoló
(Enterphria cyanata) élőhelyein indokolt.
6.1.2. Az erdőgazdálkodási tevékenységek végrehajtása során az intenzíven terjedő fafajokat
mechanikai, szükség esetén kémiai módszerekkel vissza kell szorítani.
6.1.3. A kultúrerdő vagy faültetvény természetességi állapotú erdő véghasználata során
hagyásfákat, illetve hagyásfa csoportokat lehetőség szerint őshonos fafajokból kell
visszahagyni. Amennyiben az őshonos fafajok elegyaránya nem éri el az 5%-ot, hagyásfaként
minden őshonos fafajú, állékony faegyedet vissza kell hagyni a területen.
6.1.4. A fakitermelések során böhöncös, odvas faegyedek, illetve változatos méretű, álló és
fekvő holt faanyag visszahagyása különösen a védett xilofág rovarok (például nagy hőscincér
(Cerambyx cerdo), nagy szarvasbogár (Lucanus cervus), szilfacincér (Akimerus schaefferi)),
valamint a fokozottan védett, vagy védett odúlakó madarak és erdei denevérfajok kedvező
természetvédelmi helyzetének biztosítása érdekében kell kiemelt figyelmet fordítani.
6.1.5. Az elő- és véghasználatok során keletkező vágástéri maradékot az élővizek medréből el
kell távolítani.
6.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
6.2.1. A szubkontinentális peripannon cserjések (40A0), pannon sziklagyepek (StipoFestucetalis pallentis - 6190), meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett
változataik (Festuco-Brometalia - 6210), szubpannon sztyeppek (6240), síkságok és a
hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai (6430),
sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis - 6510), hegyi
kaszálórétek (6520) és a fajgazdag Nardus-gyepek (6230) jelölő élőhelyek területén
készletezés, rakodás, közelítés csak kivételes esetben, a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető, egyéb erdőgazdálkodási
tevékenység pedig csak ezen élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése,
fejlesztése céljából folytatható. A felsorolt élőhelyek spontán beerdősülését különösen a
Janka-tarsóka (Thaspi jankae), és az álolaszsáska (Cypripedium calceolus) élőhelyén kell
elkerülni.
6.2.2. A szubpannon sztyeppek (6240) jelölő élőhelyeken, a síkságok és a hegyvidéktől a
magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai (6430) jelölő élőhelyek
magaskórós társulásai által elfoglalt területeken – kiemelten a gólyaorr-boglárka (Aricia
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eumedon) és a lápi gyöngyházlepke (Brenthis ino) védelme érdekében –, valamint a Hegyi
kaszálórétek (6520) és a fajgazdag Nardus-gyepek (6230) jelölő élőhelyeken – kiemelten a
rétek szegélyében élő és a montán bükkösökhöz kötődő, de az erdőgazdálkodási gyakorlat
miatt az erdőszegélybe kiszorult fajok (völgycsillag (Astrantia major), pávafarkú
salamonpecsét (Polygonatum verticillatum), farkasboroszlán (Daphne mezereum), havasi
ribiszke (Ribes alpinum), havasalji rózsa (Rosa pendulina), sugárkankalin (Primula elatior))
védelme érdekében – az élőhelyek mikroklímájának megőrzésére kiemelt figyelmet kell
fordítani. Ennek érdekében az élőhelyeket határoló erdőben védősáv visszahagyása indokolt.
6.2.3. A pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal (91G0),
pannon cseres-tölgyesek (91M0), valamint szubmontán és montán bükkösök (AsperuloFagetum - 9130) jelölő erdei élőhelyeken a nevelővágások során a természeteshez közelítő
tér- és korszerkezet kialakítására kell törekedni, szubmontán és montán bükkösökben az alsó
lombkorona- és a cserjeszint kialakításával, valamint a kialakult szintek megfelelő
záródásának fenntartásával.
6.2.4. Az erdőállományok közé ékelődő, közösségi jelentőségű gyepes élőhelyek – pannon
sziklagyepek (Stipo-Festucetalis pallentis) (6190), szubpannon sztyeppek (6240), síkságok és
a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórósok (6430) –
zavartalanságát és nyílt állapotban való tartását a szomszédos erdőkben folyó
erdőgazdálkodás során biztosítani kell.
6.2.5. A közösségi jelentőségű területen elhelyezkedő erdőkben, valamint az
erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterületeken található nyílt gyepes
élőhelyek becserjésedésének megakadályozása érdekében, valamint a cserjés élőhelyek
természetvédelmi helyzetének javítása érdekében az intenzíven terjedő fafajokat
mechanikai, szükség esetén kémiai módszerekkel vissza kell szorítani.
6.2.6. Hagyásfákat, hagyásfa csoportokat különösen a pannon gyertyános-tölgyesek Quercus
petraeával és Carpinus betulusszal (91G0), a pannon cseres-tölgyesek (91M0), a szubmontán
és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) (9130) jelölő erdei élőhelyeken álló erdőben
szükséges visszahagyni. A hagyásfákat és hagyásfa csoportokat a természetvédelmi célokkal
összhangban kell kijelölni.
6.2.7. Különleges madárvédelmi területeken előforduló Natura 2000 jelölő madárfajok
szaporodási és utódnevelési időszakai, valamint az egyes madárfajok élőhelyéül szolgáló
erdőben folytatott erdőgazdálkodás egyedi szempontjai:
a) Darázsölyv (Pernis apivorus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: április 15. – augusztus 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek e rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt,
szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi
eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított
100-200 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
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b) Békászó sas (Aquila pomarina):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – augusztus 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek e rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt,
szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi
eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított
100-400 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
c) Fekete gólya (Ciconia nigra):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 1. – augusztus 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek e rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt,
szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi
eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított
100-400 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
d) Vándorsólyom (Falco peregrinus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: február 15. – július 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek e rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt,
szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi
eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított
100-300 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
e) Uráli bagoly (Strix uralensis):
Szaporodási és utódnevelési időszak: február 1. – június 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek e rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt,
szaporodási és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem
ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi
eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított
100-200 méteren belül is fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
f)

Császármadár (Tetrastes bonasia):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 1. – augusztus 31.
Az erdőgazdálkodás során biztosítani kell a mozaikos erdőszerkezet fennmaradását vagy
kialakítását.

g) Közép fakopáncs (Dendrocopus medius), fekete harkály (Dryocopus martius), hamvas
küllő (Picus canus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – július 31.
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A felsorolt fajok élőhelyein a fakitermelési munkák során lehetőség szerint idős
állományrészeket és facsoportokat kell visszahagyni, valamint kímélni kell az odvaskorhadó törzseket.
6.3. Az erdő rendeltetésétől független, természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
6.3.1. Teljes talajelőkészítés és tuskózás a vöröshasú unka (Bombina bombina) jelentős
állományának erdőtervben rögzített élőhelyén csak kivételes esetben, a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
7. A fakitermelések és erdőfelújítások tervezésének szempontjai
7.1. A nevelővágások tervezése során alkalmazandó előhasználati erélyek
7.1.1. A gazdasági rendeltetésű, vágásos és átalakító üzemmódú, valamint természetes,
természetszerű, származék vagy átmeneti erdők nevelővágásainak tervezése során
alkalmazandó előhasználati erélyek:
A
1.

Előhasználati mód

B

C
m3/ha

min.

max.

2.

Törzskiválasztó gyérítés

10

40

3.

Növedékfokozó gyérítés

30

80

7.2. Az erdőnevelések tervezésének szempontjai
7.2.1. Az erdőneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az idegenhonos, valamint
az erdészeti tájidegen fafajok – különösen az intenzíven terjedő fafajok – visszaszorítása
mellett a termőhelynek megfelelő és az erdészeti tájban őshonos vagy értékes elegyfafajok –
kiemelten a madárcseresznye, a berkenyék, a vadkörte, a vadalma és a hegyi szil –
megőrzését.
7.2.2. Azokban a tölgyesekben, ahol az elegyfafaj veszélyezteti a tölgy megmaradását,
kétszeri tisztítást kell tervezni a tervidőszakra.
7.2.3. Növedékfokozó gyérítést rossz minőségű, vagy alacsony záródású erdőben nem
indokolt tervezni.
7.2.4. Bükkös, tölgyes, gyertyános-tölgyes, illetve cseres faállománytípusú, a második
vágásérettségi csoportba tartozó erdőkben növedékfokozó gyérítés már nem tervezhető.
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7.3. Az erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok
A
1.

B

Faállománytípus
neve

2.

Bükkösök

3.

C
D
E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
Természetvédelmi
Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
100-120

100-120

100-140

100-120

Gyertyánoskocsánytalan tölgyesek

100-130

100-130

100-140

100-130

4.

Mageredetű
kocsánytalan tölgyesek

100-120

100-120

100-140

100-120

5.

Sarj eredetű
kocsánytalan tölgyesek

90-100

90-100

90-120

90-100

6.

Mageredetű cseresek

70-90

70-90

70-100

70-90

7.

Sarj eredetű cseresek

70-80

70-80

70-90

70-80

8.

Akácosok

25-35

25-35

25-35

25-35

9.

Gyertyánosok

60-70

60-70

60-90

60-70

60-70
60-80

60-70
60-80

60-70
60-80

60-70
60-80

10. Erdeifenyvesek
11. Feketefenyvesek

7.3.1. Az akácosok erdőszerkezet-átalakítása céljából tervezett, gyorsan növő és jól árnyaló
fafajokból álló átmeneti erdőtársulás esetében a táblázatban rögzített vágásérettségi szakasz
alsó határértékénél alacsonyabb vágásérettségi kor is megállapítható.
7.3.2. A bükkös mellett jelentős hányadban cseres faállománytípusú területrészeket is
tartalmazó erdőrészlet elnyújtott fokozatos felújítóvágással történő véghasználata esetén az
egységes vágásérettségi kort a bükkösökre meghatározott vágásérettségi szakaszon belül az
alsó határértékhez közelítve indokolt megállapítani úgy, hogy az egyes területrészek
véghasználatára a megfelelő faállománytípusra meghatározott vágásérettségi szakaszon belül
kerüljön sor.
7.3.3. Nagyobb, összefüggő területű, egykorú erdőtömbben a faállományok változatosabb
korszerkezetének elérését elsősorban szálalóvágás vagy elnyújtott fokozatos felújítóvágások
tervezésével, egyéb esetben egyes erdőrészletekben a táblázatban meghatározott
vágásérettségi szakaszon belül az alsó határértékhez közeli, vagy az alatti vágásérettségi kor
megállapításával javasolt elősegíteni.
7.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
A

B

1.

Véghasználat módja

hektár

2.

tarvágással érintett terület

3.

fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe

900

4.

Összesen

900
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7.4.1. A Szilvásváradi Erdészet üzemi területét képező erdők esetében nullás sürgősséggel
kell megjelölni azokat a véghasználatokat, amelyek végrehajtását a körzeti erdőterv –
átmenetileg – kizárólag hozamszabályozási célból nem teszi lehetővé. Ezeknek a
véghasználatoknak az erdőterv érvényességi időszakában történő végrehajtását – hasonló
területű, az erdőtervben tervezett véghasználat elhalasztása mellett (vágáscsere) – a körzeti
erdőterv készítésekor ismert szempontok nem zárják ki.
7.5. A véghasználatok és erdőfelújítások tervezési szempontjai
7.5.1. Az erdőfelújítások során az erdészeti tájban őshonos fafajokat kell előtérbe helyezni, de
ha azt egyéb szempont nem zárja ki, megfelelő termőhelyen a luc-, és vörösfenyő is
alkalmazható. Fenyvesek fenyővel történő ismételt felújítása nem tervezhető.
7.5.2. Véghasználatként tarvágás a többségében erdészeti tájhonos fafajokból álló erdőkben
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az alábbi esetekben tervezhető, illetve
engedélyezhető:
a) termőhelynek nem megfelelő faállománytípusú erdőben, amennyiben abban a
véghasználathoz kapcsolódóan fafajcserével járó erdőszerkezet-átalakításra kerül sor,
valamint
b) a vágásérettségi kort elérő kocsányos tölgyesekben, gyertyánosokban, mézgás
égeresekben, juharosokban, kőrisesekben, hazai nyarasokban és hazai fűzesekben –
védett természeti, valamint Natura 2000 területeken kocsányos tölgyesek, gyertyánosok,
mézgás égeresek, juharosok és kőrisesek esetében elsősorban származékerdőben –, ha
azok termőhelyi okokból kifolyólag az idős erdőnek megfelelő főfafajjal, természetes
úton, magról igazolhatóan nem újíthatók fel.
8. A fakitermelések és erdőfelújítások végrehajtására vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
8.1. A véghasználatok során megsérült csemeték tőrevágását április 30-ig be kell fejezni.
8.2. Vágástakarítás május és június hónapokban nem végezhető. Vegetációs időszakban a
vágástéri maradék égetése tilos.
9. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bővítésére vonatkozó
erdőgazdálkodói tervezési irányelvek
9.1. A folyamatos erdőborítás melletti gazdálkodásra tervezett területeken – védett természeti,
valamint Natura 2000 területeken a természetvédelmi célok figyelembe vétele mellett – a
szükséges feltáró hálózatot biztosítani kell.
9.2. Az erdei feltáróhálózat részét képező utak, elsősorban az erdészeti magánutak jelentős
része javításra szorul.
10. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
10.1. A faanyagmozgatás során a közelítő nyomokból kiinduló eróziót meg kell akadályozni.
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10.2. Állandó és időszakos vízfolyásokon keresztül, valamint az időszakos állóvizek (erdei kis
tavak) területén történő anyagmozgatást lehetőség szerint kerülni kell, arra csak olyan
módszerrel vagy időben kerülhet sor, ami a lehető legkisebb mértékben okozza a meder
erodálódását, vagy a vízfolyás, állóviz életközösségének sérülését.
10.3. A terepi faanyagmozgatás során a fennmaradó faállományt szükség esetén ideiglenesen
visszahagyott védőfákkal kell megvédeni, amelyek a faanyagmozgatás végeztével
eltávolíthatóak.
10.4. Erdei rakodóknak és készletező helyeknek – a fakitermeléssel érintett erdőrészlet
területe mellett – elsősorban a nyiladékok, erdei utak szolgálhatnak.
10.5. A rakodókat olyan állapotban kell tartani, hogy az ott megjelenő intenzíven terjedő
fajokból álló gyomnövényzet a környező természeti területeken ne tudjon elszaporodni.
11. A vegetációs időszakra vonatkozó erdőgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
11.1. A vegetációs időszak a körzetben április 1-től augusztus 31-ig tart.
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13. melléklet a 47/2014. (IV. 24.) VM rendelethez

13. melléklet a …/2014. (… . ... .) VM rendelethez

1. A körzet neve
Tornai erdőtervezési körzet
2. A körzeti erdőtervezés során érvényesítendő szakmai célok, tervezési alapelvek
A körzet erdősültsége az országos átlaghoz képes magas, az erdők jelentős hányada őshonos
fafajokból álló, természetszerű vagy származék erdő. A körzet teljes területéhez mérten a
védelmi rendeltetésű erdők aránya magas (76,9 %), ezek zöme (72,2%) természetvédelmi és
kisebb hányadban talajvédelmi elsődleges rendeltetésű.
A közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű erdei élőhelyek és fajok kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése céljából az erdőterület 86,4 %-a a Natura 2000
hálózat részeként is kijelölésre került.
A körzetben lévő jelentősebb települések környékén lévő erdőkben a közjóléti funkciót
erősíteni szükséges.
A fentiekre tekintettel az erdőgazdálkodás során a fenntartható erdőgazdálkodás
követelményeinek megfelelve az erdőgazdálkodási tevékenységek tervezése és gyakorlása
során olyan módszerek alkalmazására kell törekedni, amelyek biztosítják, hogy az erdő
megőrizze biológiai sokféleségét, természetességét vagy természetszerűségét, termő-,
felújuló- és életképességét, továbbá megfeleljen a társadalmi igényekkel összhangban levő
védelmi, közjóléti és gazdasági követelményeknek, betöltse a természet- és környezetvédelmi,
közjóléti célokat szolgáló szerepét, és az erdővagyonnal való gazdálkodás lehetőségei a jövő
nemzedékei számára is fennmaradjanak.
A természetvédelmi érintettségű területeken a természeti értékekre, illetve azok megőrzésére
vonatkozó adatokat és előírásokat tartalmazó természetvédelmi kezelési terv, illetve Natura
2000 fenntartási terv még nem készült.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdőrészletek, erdőtagok) kialakításának
erdőtervezési szempontjai
3.1. Az erdőrészletek határainak a termőhelyi viszonyokhoz és erdőtípusokhoz való szoros
illesztésére különösen a természetvédelmi valamint Natura 2000 rendeltetésű, természetes
erdőtípusba tartozó erdők – különösen a véderdő jellegű karsztbokorerdők, melegkedvelő
tölgyesek, sziklaerdők, szurdokerdők és törmeléklejtő-erdők, valamint a meredek, sekély
termőrétegű, kőkibúvásos termőhelyeken álló egyéb erdők – esetében kell kiemelt figyelmet
fordítani.
4. A védelmi rendeltetésű erdők erdőtervezésének szempontjai
4.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
4.1.1. Az Alsó-hegy Erdőrezervátum az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi
területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló
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1/2000. (III. 24.) KöM rendelet 2. számú mellékletével kihirdetett magterületén (Bódvaszilas
1/E, H, 2/A, 6/A-E, L erdőrészletek) semmilyen fakitermelési tevékenység nem tervezhető.
4.1.2. Vágásos vagy átalakító üzemmódú, természetes vagy természetszerű erdőkben, illetve a
jellemzően őshonos fafajokból álló, de idegenhonos fafajokkal szórt elegyes erdőkben,
amennyiben az idegenhonos fafaj aránya nem éri el a 40%-ot, véghasználatként elsősorban
szálalóvágás tervezhető. Amennyiben a szálalóvágás sikeres alkalmazása a faállomány
záródása, kora vagy egészségi állapota miatt kétséges, a lehetőségekhez mérten hosszú
felújítási időszakkal fokozatos felújítóvágás is tervezhető.
4.1.3. Patakkísérő égerligetek 7. § (2) bekezdésében meghatározott védősávjában – a fiatal,
sűrű állományrészekben esedékes, őshonos lombos elegyfafajokat megtartó tisztítási
munkákat leszámítva – fakitermelési tevékenység nem tervezhető.
4.1.4. Erdőfelújítások tervezésekor fő- és elegyfafajként kizárólag az erdészeti tájban őshonos
fafajok tervezhetők.
4.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
4.2.1. A körzet területén található, a kedvező természetvédelmi helyzet fenntartása
szempontjából a körzeti erdőtervezés során kiemelten kezelendő kiemelt közösségi
jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusok az enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0),
a pannon molyhos tölgyesek (91H0), valamint a lejtők és sziklatörmelékek erdői (9180).
4.2.2. A nevelővágások tervezése során az őshonos elegyfafajok kíméletére kiemelten a magyar
kőris, hegyi- és mezei juhar, kislevelű hárs, madárcseresznye, barkócaberkenye, és a törékeny
fűz fafajok, valamint az idősebb faegyedek esetében kell törekedni.
4.2.3. Natura 2000 területen elhelyezkedő erdők esetében a Natura 2000 rendeltetést
elsődleges rendeltetésként indokolt megállapítani és az azt megalapozó körülmény
fennállásáig fenntartani minden olyan erdőrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentőségű jelölő faj jelentős állományának erdőtervben
rögzített élőhelyéül szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó erdő
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó, természetes, vagy
természetszerű erdő található.
5. A védelmi rendeltetésű erdőkben folytatható erdőgazdálkodás szabályai
5.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
5.1.1. A termőhelynek megfelelő és az erdészeti tájban honos fafajú, idős, böhöncös
faegyedek (a korábbi véghasználat során visszahagyott hagyásfák, famatuzsálemek), valamint
álló és fekvő, vastag holt faanyag, illetve odvas fák fakitermelések végrehajtása során való
visszahagyásának különösen az odúlakó madarak és emlősök fészkelő- és élőhelyének
megóvása érdekében indokolt.
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5.1.2. A felújítóvágások végrehajtása során lehetőség szerint az egyenlőtlen bontáson alapuló
eljárásokat kell alkalmazni.
5.1.3. A cserjeszinttel rendelkező erdőrészletekben a nevelővágások során csak azok a cserjék
távolíthatók el, melyek a közelítési, kiszállítási munkákat közvetlenül akadályozzák.
5.1.4. A fokozottan védett borsóképű lednek (Lathyrus pisiformis) előfordulási helyein
semmilyen erdőgazdálkodási tevékenység nem végezhető.
5.1.5. A fokozottan védett korai szegfű (Dianthus plumarius subsp. praecox) élőhelyén
(Esztramos-hegy) az erdészeti tájidegen fafajok eltávolítását kivéve erdőgazdálkodási
tevékenység nem végezhető.
5.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
5.2.1. Böhöncös, odvas faegyedek, valamint az álló és fekvő, vastag holt faanyag
visszahagyására különösen az odvas fatörzsekhez, illetve lábon álló holtfához kötődő
közösségi jelentőségű, jelölő fajok élőhelyén (különösen a harkályfélék, légykapók és az urali
bagoly (Strix uralensis) fészkelő helyén, továbbá a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo), a
havasi cincér (Rosalia alpina), a gyászcincér (Morinus funereus), valamint a szarvasbogár
(Lucanus cervus) előfordulási helyein) kell kiemelt figyelmet fordítani.
5.2.2. Az „Aggteleki-karszt” különleges madárvédelmi területen (HUAN10001) előforduló
közösségi jelentőségű, jelölő madárfajok szaporodási és utódnevelési időszakai, valamint az
egyes madárfajok élőhelyéül szolgáló erdőben folytatott erdőgazdálkodás egyedi szempontjai:
a) Császármadár (Bonasa bonasia):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 1. – augusztus 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – domborzattól függően, a más
időpontra nem ütemezhető, az erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából
elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő erdőművelési munkák kivételével – a lakott
fészektől számított 100-400 méteren belül is fenn kell tartani.
Biztosítani kell a mozaikos erdőszerkezet, illetve egymáshoz közel különböző
korosztályok jelenlétét.
b) Közép fakopáncs (Dendrocopos medius), fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos),
fekete harkály (Dryocopus martius), hamvas küllő (Picus canus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – július 15.
A fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) élőhelyein – amennyiben a
faállományviszonyok lehetővé teszik – a keletkező és elbomló holtfaanyag egyensúlya
mellett hektáronként legalább 15 m3 mennyiségű fekvő holtfaanyagot kell visszahagyni.
c) Lappantyú (Caprimulgus europaeus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: április 15. – augusztus 15.
A faj kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása érdekében nyílt élőhelyeket
(például felnyíló erdők, bokorerdő-jellegű, melegkedvelő tölgyesek) szükséges
fenntartani.
d) Örvös légykapó (Ficedula albicollis), kis légykapó (Ficedula parva):
Szaporodási és utódnevelési időszak: április 1. – július 15.
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A fakitermelési munkák során idős állományrészeket és facsoportokat kell visszahagyni,
valamint kímélni kell az odvas-korhadó törzseket
e) Urali bagoly (Strix uralensis):
Szaporodási és utódnevelési időszak: február 1. – július 15.
A fakitermelési munkák során idős állományrészeket, facsoportokat, valamint odvas,
vagy széthasadt fatörzseket kell visszahagyni.
f) Uhu (Bubo bubo):
Szaporodási és utódnevelési időszak: február 1. – július 31..
5.2.3. Az „Aggteleki-karszt és peremterületei” (HUAN20001) és a „Bódva-völgy és Saspatak-völgye” (HUAN 20003) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeken található
erdőkben:
a) A fakitermelések végrehajtása során az erdőszegélyeket és az erdők cserjeszintjét
(különös tekintettel a díszes tarkalepke (Euphydrias maturna) előfordulási helyein lévő
fagyalos cserjeszintre, a gyöngyvessző-cserjésekre, valamint a császármadár (Bonasa
bonasia) élőhelyein, elsősorban a mogyorós cserjésekre) kímélni kell.
b) A felújítóvágások végrehajtása során lehetőség szerint az egyenlőtlen bontáson alapuló
eljárásokat kell alkalmazni.
5.2.4. Az „Aggteleki-karszt és peremterületei” (HUAN20001) és a „Bódva-völgy és Saspatak-völgye” (HUAN 20003) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeken előforduló
közösségi jelentőségű, jelölő fajok élőhelyéül szolgáló erdőben folytatott erdőgazdálkodás
egyedi szempontjai:
a) A közösségi jelentőségű, jelölő díszes tarkalepke (Euphydrias maturna) előfordulási
helyein biztosítani kell a meglévő magas kőris egyedek szórványos megőrzését,
kőriselegyes állományok és fagyalos állományszegélyek fenntartását.
b) A közösségi jelentőségű, jelölő magyar tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana schmidtii)
előfordulási helyein biztosítani kell a száraz gyepek és száraz tölgyesek mozaikjainak
fenntartását és az erdőszegélyek kíméletét.
c) A közösségi jelentőségű, jelölő sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) előfordulási
helyein biztosítani kell a kökény, galagonya kíméletét az erdei tisztásokon, cserjésekben
és az erdőszegélyekben.
d) A közösségi jelentőségű, jelölő vöröshasú unka (Bombina bombina) és sárgahasú unka
(Bombina variegata) előfordulási helyeit jelentő patakkísérő füzes-égeres erdőkben a
fakitermelési és közelítési munkálatokat kíméletes módon kell végrehajtani.
e) A közösségi jelentőségű, jelölő farkas (Canis lupus) és hiúz (Lynx lynx) védelme
érdekében az erdőgazdálkodási tevékenységek lehetséges koncentrálásával törekedni
kell arra, hogy mindig legyenek összefüggő, viszonylag háborítatlan erdőtömbök az
elterjedési területen.
f) A közösségi jelentőségű, jelölő tornai vértő (Onosma tornense), janka-tarsóka (Thlaspi
jankae), osztrák sárkányfű (Dracocephalum austriacum), leánykökörcsin (Pulsatilla
grandis) és piros kígyószisz (Echium maculatum) élőhelyéül szolgáló tisztásokon az
erdészeti tájidegen fafajok – különösen a bálványfa, az akác és a fenyőfajok –
eltávolítása kivételével, erdőgazdálkodási tevékenység nem végezhető. A fajok
élőhelyén faanyag készletezése és rakodása tilos.
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g) A közösségi jelentőségű, jelölő zempléni futrinka (Carabus zawadszkii) előfordulási
helyeit jelentő patakkísérő füzes-égeres erdők cserjés szegélyeit fenn kell tartani.
5.3. Az erdő rendeltetésétől független, természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
5.3.1. Védett és/vagy közösségi jelentőségű geofiton növények (pl. hóvirág (Galanthus
nivalis)) jelentős állományának erdőtervben rögzített élőhelyéül szolgáló erdőben
fakitermelés február 15-től a vegetációs időszak kezdetéig csak a természetvédelmi célokkal
összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
6. A fakitermelések és erdőfelújítások tervezésének szempontjai
6.1. A nevelővágások tervezése során alkalmazandó előhasználati erélyek
6.1.1. A gazdasági rendeltetésű, vágásos és átalakító üzemmódú, valamint természetes,
természetszerű, származék vagy átmeneti erdők nevelővágásainak tervezése során
alkalmazandó előhasználati erélyek:
A

B

C
3

1.

Előhasználati mód

m /ha
min.

max.

2. Törzskiválasztó gyérítés

20

35

3. Növedékfokozó gyérítés

35

60

6.2. Az erdőnevelések tervezésének szempontjai
6.2.1. Azokban az erdőrészletekben ahol az adott erdőnevelési tevékenység tervezését a
faállomány kora lehetővé teszi, de annak erélye nem érné el a 6.1.1. táblázatban foglalt alsó
határértéket, erdőnevelési tevékenység nem vagy csak részterülettel tervezhető.
6.2.2. Az erdőnevelési tevékenységeket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az
idegenhonos, valamint az erdészeti tájidegen fafajok visszaszorítása mellett a termőhelynek
megfelelő, és az erdészeti tájban őshonos elegyfafajok (például molyhos tölgy, hegyi juhar,
mezei juhar, korai juhar, hegyi szil, mezei szil, magas kőris, madárcseresznye, vadalma,
vadkörte, kislevelű hárs, mézgás éger, házi berkenye, barkócaberkenye, rezgő nyár és fehér
fűz stb.) megőrzését.
6.3. Az erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok
A
1.

Faállománytípus
neve

2. Mageredetű bükkösök

B

C
D
E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
Természetvédelmi
Egyéb védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
90-130
90-130
90-140
100-150

5761

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 58. szám

3. Sarjeredetű bükkösök
Mageredetű
4.
kocsánytalan tölgyesek
Sarjeredetű
5.
kocsánytalan tölgyesek
6. Kocsányos tölgyesek
7. Gyertyánosok
8. Cseresek
9. Akácosok
10. Egyéb keménylombosok
11. Égeresek
Erdei- és
12.
feketefenyvesek
13. Luc- és egyéb fenyvesek
Hazai nyárasok és
14.
füzesek

90-120

90-120

90-130

90-140

90-130

90-130

90-130

100-140

80-110

80-120

80-120

90-140

80-100
70-90
80-90
30-60
80-100
50-70

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

80-110
80-110
80-100
30-60
80-110
60-80

80-110
80-120
90-120
30-60
80-110
60-70

60-70

60-70

60-70

60-70

60-80

60-90

60-90

60-90

50-70

50-70

50-70

50-70

6.3.1. A korábban kialakult nagyobb, egykorú erdőtömbök felújítása esetén, átalakító
üzemmód mellett az újabb egykorú erdőtömb kialakulása megakadályozása érdekében,
különleges esetben a fenti vágásérettségi szakaszoktól eltérően alacsonyabb vágásérettségi kor
is megállapítható, természetvédelmi és Natura 2000 elsődleges rendeltetésű erdők esetén a
természetvédelmi kezelésért felelős szervvel egyeztetett módon.
6.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
A
1. Véghasználat módja

B
hektár

2. tarvágással érintett terület
3.

fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe

4. Összesen

1300
1300

6.5. A véghasználatok és erdőfelújítások tervezési szempontjai
6.5.1. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhető, illetve engedélyezhető:
a) természetszerű vagy származék erdőben, amennyiben az termőhelyi okok miatt az idős
erdőnek megfelelő főfafajjal, természetes úton, magról igazolhatóan nem újítható fel
(például egyes elegyes vagy elegyetlen égeres, kocsányos tölgyes, hazai nyaras illetve
hazai fűzes faállománytípusú erdők – védett természeti valamint Natura 2000
területeken kocsányos tölgyesek esetében elsősorban származékerdőben –),
b) termőhelynek nem megfelelő faállománytípusú származék erdőben, amennyiben abban
a véghasználathoz kapcsolódóan erdőszerkezet-átalakításra kerül sor (például elegyes
vagy elegyetlen gyertyános, juharos, kőrises illetve hársas faállománytípusú erdők),
c) átmeneti erdő, kultúrerdő vagy faültetvény természetességű erdőben.
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6.5.2. A fenyőszáradással érintett lucosokban előírt egészségügyi termelések mellett további
sürgősséggel a véghasználat is megtervezhető, azzal a megjegyzéssel, hogy az csak az
állomány egészségi állapotának függvényében hajtható végre.
6.5.3. A termőhelynek nem megfelelő, vagy erdészeti tájidegen főfafajú erdők felújításának
tervezése során az erdőszerkezet-átalakítást alternatív lehetőségként a nem védett természeti
területen található erdőkben is meg kell tervezni.
6.5.4. A hozamok hosszú távú kiegyenlítése érdekében, elsősorban bükk és tölgy főfafajú
erdők esetében, egészségi állapottól függően, a vágásérettségi kor emelésére kell törekedni.
7. A fakitermelések és erdőfelújítások végrehajtására vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
7.1. Átalakító üzemmódú erdőben az erdőnevelési tevékenységeket – különösen a
növedékfokozó gyérítéseket – részterületenként eltérő eréllyel kell végrehajtani.
8. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bővítésére vonatkozó
erdőgazdálkodói tervezési irányelvek
8.1. A természetkímélő erdőgazdálkodás nagy volumenű, szakszerű megvalósíthatósága
érdekében a természetvédelmi szempontok figyelembe vétele mellett indokolt az erdők –
különösen a szálaló és átalakító üzemmódú erdők – feltártságának bővítése, valamint a
meglévő erdészeti feltáró hálózat javítása.
8.2. Az időjárástól függetlenül használható utak kialakításakor, illetve javításakor idegen
anyag (pl. kő, zúzalék stb.) felhasználása is indokolt lehet.
9. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
9.1. Új erdei rakodó és készletező hely nyilvántartására ott kerülhet sor, ahol az előző
időszakban is gyakran készleteztek, vagy a fakitermelési lehetőségek szerint a következő
években is rendszeres használatra kerül.
10. A vegetációs időszakra vonatkozó erdőgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
10.1. A vegetációs időszak a körzetben:
a) a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdés a) és l) pontja szerinti sík- és
dombvidéki erdőkben március 15-től augusztus 15-ig,
b) a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 1.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti hegyvidéki
erdőkben április 1-től augusztus 15-ig tart.
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14. melléklet a 47/2014. (IV. 24.) VM rendelethez

14. melléklet a …/2014. (… . ... .) VM rendelethez

1. A körzet neve
Vajszlói erdőtervezési körzet
2. A körzeti erdőtervezés során érvényesítendő szakmai célok, tervezési alapelvek
Az erdőtervezési körzet erdősültsége az országos átlagnál alacsonyabb. Az itt található erdők
mintegy fele őshonos fafajokból álló, természetszerű vagy származék erdő. A jövőben az ŐsDráva Program keretében megvalósuló termőföld művelési szerkezetváltás és az átalakuló
vízkormányzási rendszernek köszönhetően az erdők területe és természetességi állapota
várhatóan növekedni fog.A körzet erdeinek meghatározó hányada – több, mint 80%-a –
jelenleg faanyagtermelő elsődleges rendeltetésű. Közjóléti elsődleges rendeltetésű erdő csak
minimális területen fordul elő. A védelmi elsődleges rendeltetésű erdők kétharmada
természetvédelmi, a többi nagyobb részt talajvédelmi célokat szolgál. Az erdők közel 40%-a
emellett a Natura 2000 hálózat részeként is kijelölésre került. Az erdők gazdasági funkciói a
körzet erdeiben döntően érvényesíthetők, azzal a kitétellel, hogy azok a védelmi, valamint az
esetleges közjóléti funkciók egyidejű érvényesülését nem akadályozhatják és az erdők
természetességi állapotának megőrzését, vagy növelését eredményezik.
Az érintett területeken a természeti értékekre, illetve azok megőrzésére vonatkozó adatokat és
előírásokat tartalmazó természetvédelmi kezelési terv mindössze a védett erdők egynegyedére
vonatkozóan áll rendelkezésre, Natura 2000 fenntartási terv pedig még nem készült.
3. Az erdészeti igazgatási egységek (erdőrészletek, erdőtagok) kialakításának
erdőtervezési szempontjai
3.1. Amennyiben az erdőrészlet területének 30 százalékánál, de legalább 1,0 hektárnál
nagyobb részterületén eltérő erdőfelújítási előírás megtervezése indokolt, azon külön
erdőrészletet kell kialakítani.
4. A védelmi rendeltetésű erdők erdőtervezésének szempontjai
4.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
4.1.1. A körzeti erdőtervben – az akácosok kivételével – véghasználatra tervezett idegenhonos
főfafajú erdők legalább 50 százalékát kizárólag őshonos fafajokból álló célállománytípus
tervezésével fafajcserés erdőszerkezet-átalakításra kell előírni.
4.1.2. A véghasználatra tervezett akácos faállománytípusú erdők felújítását első változatként
„természetes sarjeredetű erdőfelújítás” vagy „természetes sarjeredetű erdőfelújítás,
mesterséges kiegészítéssel” erdősítési móddal és a lehető legnagyobb arányú őshonos elegyű
akácos célállománytípussal kell előírni. Ez alól kivételt képeznek a túltartott, rossz egészségi
állapotú akácosok, amelyek felújítását erdőszerkezet-átalakítás megvalósításával kell tervezni.
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4.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
4.2.1. Az erdőtervezési körzet területén található, a kedvező természetvédelmi helyzet
fenntartása szempontjából a körzeti erdőtervezés során kiemelten kezelendő, jelölő erdei
élőhelytípusok:
a) a kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusok közül az enyves éger és
magas kőris (magyar kőris) alkotta ligeterdők (91E0), a pannon molyhos tölgyesek
(91H0), valamint a lejtők és sziklatörmelékek erdői (9180);
b) a közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusok közül a keményfás ligeterdők
(91F0), az illír gyertyános-tölgyesek (91L0), az illír bükkösök (91K0) és a pannon
cseres-tölgyesek (91M0).
4.2.2. A nem védett Natura 2000 területen elhelyezkedő erdők esetében a Natura 2000
rendeltetést elsődleges rendeltetésként lehetséges megállapítani, és az azt megalapozó
körülmény fennállásáig fenntartani minden olyan erdőrészletre vonatkozóan:
a) amely kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő faj jelentős állományának erdőtervben
rögzített élőhelyeként szolgál,
b) amelyben kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó erdő
található, vagy
c) amelyben közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelytípusba tartozó, természetes,
természetszerű, vagy származék erdő természetességi állapotú erdő található.
4.2.3. Az egészségügyi fakitermelések korlátozására különösen a közösségi jelentőségű, fában
fejlődő bogárfajok – például szarvasbogár (Lucanus cervus), nagy hőscincér (Cerambyx
cerdo) – állományainak megőrzése érdekében lehet indokolt.
4.3. Egyéb védelmi rendeltetésű erdők
4.3.1. A talajvédelmi szempontok érvényesítése rendeltetéstől függetlenül indokolt a
vízmosásokban, az átlagosan 25 fokos vagy annál nagyobb lejtésű területeken, valamint az
igen sekély, sekély termőrétegű gyenge termőhelyeken található erdők esetében.
5. A védelmi rendeltetésű erdőkben folytatható erdőgazdálkodás szabályai
5.1. Természetvédelmi rendeltetésű erdők
5.1.1. A 2,0 hektárnál nagyobb, átmeneti erdő, kultúrerdő vagy faültetvény természetességi
állapotú erdőkben előforduló tájhonos fafajokból hagyásfákat vagy hagyásfa csoportokat kell
visszahagyni.
5.1.2. A beerdősült legelőerdők idős, őshonos hagyásfáit – amennyiben az nem eredményez
balesetveszélyt, vagy erdővédelmi kockázatot – kidőlésük vagy kiszáradásuk után sem szabad
eltávolítani a területről.
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5.2. Natura 2000 rendeltetésű erdők
5.2.1. A beerdősült legelőerdők idős, őshonos hagyásfáit – amennyiben az nem eredményez
balesetveszélyt, vagy erdővédelmi kockázatot – kidőlésük vagy kiszáradásuk után sem szabad
eltávolítani a területről.
5.2.2. A cserjeszint védelmére a kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő erdei élőhelyeken,
különösen az enyves éger és magas kőris (magyar kőris) alkotta ligeterdők (91E0) esetében
kell kiemelt figyelmet fordítani.
5.2.3. A böhöncös faegyedek és a lábon álló és fekvő holt faanyag folyamatos jelenlétének
biztosítása különösen a holt faanyaghoz kötődő fajok, például a közösségi jelentőségű
szarvasbogár (Lucanus cervus) és nagy hőscincér (Cerambyx cerdo); továbbá az álló holtfát
költő és táplálkozó helyül használó, közösségi jelentőségű madárfajok, így például az örvös
légykapó (Ficedula albicollis), a hamvas küllő (Picus canus), a közép fakopáncs
(Dendrocopos medius) és a fekete harkály (Dryocopus martius) védelme érdekében fontos.
5.3. Az erdő rendeltetésétől független, természetvédelmi célú erdőgazdálkodási szabályok
5.3.1. A védett mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris) élőhelyéül szolgáló erdőben
március 1-től április 30-ig fakitermelés csak a természetvédelmi célokkal összhangban, a 7. §
(7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
5.3.2. A jelentősebb védett, illetve fokozottan védett madárfajok szaporodási és utódnevelési
időszakai, valamint az egyes madárfajok élőhelyéül szolgáló erdőben folytatott
erdőgazdálkodás egyedi szempontjai
a) Fekete gólya (Ciconia nigra):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 1. – augusztus 15.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
b) Rétisas (Haliaeetus albicilla):
Szaporodási és utódnevelési időszak: január 1. – július 15..
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-400 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 100 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
c) Barna kánya (Milvus migrans):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 15. – július 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
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erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-300 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 50 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
d) Vörös kánya (Milvus milvus):
Szaporodási és utódnevelési időszak: március 1. – július 31.
Az erdőgazdálkodási tevékenységek 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt, szaporodási
és utódnevelési időszakra vonatkozó korlátozását – a más időpontra nem ütemezhető, az
erdősítések fennmaradása, fejlődése céljából elengedhetetlen, gépi eszközt nem igénylő
erdőművelési munkák kivételével – a lakott fészektől számított 100-300 méteren belül is
fenn kell tartani.
A fészek szélétől számított 50 méteren belül fakitermelés csak a természetvédelmi
célokkal összhangban, a 7. § (7) bekezdésében foglaltak szerint végezhető.
A fakitermelési munkák során fészekrakásra alkalmas, nagy koronájú fákat kell
visszahagyni.
6. A fakitermelések és erdőfelújítások tervezésének szempontjai
6.1. A nevelővágások tervezése során alkalmazandó előhasználati erélyek
6.1.1. A gazdasági rendeltetésű, vágásos és átalakító üzemmódú, valamint természetes,
természetszerű, származék vagy átmeneti erdők nevelővágásainak tervezése során
alkalmazandó előhasználati erélyek:
A
1.

Előhasználati mód

B

C
m3/ha

min.

max.

2.

Törzskiválasztó gyérítés

10

35

3.

Növedékfokozó gyérítés

20

60

6.2. Az erdőnevelések tervezésének szempontjai
6.2.1. Az erdőneveléseket úgy kell tervezni, hogy azok elősegítsék az idegenhonos, valamint
az erdészeti tájidegen fafajok – különösen az intenzíven terjedő fafajok – visszaszorítása
mellett, a termőhelynek megfelelő és az erdészeti tájban őshonos vagy értékes elegyfafajok –
kiemelten a fekete nyár, vénic-szil, vadgyümölcsök, tatár juhar, hamvas éger és a molyhos
tölgy – megőrzését.
6.2.2. Egyéb termelésként kell megtervezni a közepes vagy hosszú vágásfordulójú
faállományokban tömbös vagy mozaikos elegyben megtalálható, alacsonyabb vágásérettségi
korú fafajok eltávolítását, valamint a fenyves faállományok alatt található, az erdészeti tájban
őshonos lombos újulat megerősödését célzó, gyenge erélyű fahasználatot (ha nevelővágást
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egyébként nem igényel), amennyiben annak végrehajtása során erdőfelújítási kötelezettséget
keletkeztető nagyságú üres vágásterület előre láthatóan nem keletkezik.
6.2.3. Készletgondozó fahasználat – erdőgazdálkodói javaslatra – elsősorban azokon a kis
magánbirtokokon tervezhető, ahol hagyományos nevelővágás elvégzése szakmailag nem
indokolt, de gyakori, kiserélyű beavatkozás lehetséges.
6.3. Az erdőtervezés során alkalmazandó vágásérettségi szakaszok
A

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

B
C
D
E
Vágásérettségi szakaszok (év)
Védelmi
Gazdasági
Közjóléti
Egyéb
Természetvédelmi
védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőkre vonatkozóan
90-115
100-130
100-130
100-130
80-110

90-120

90-120

90-120

80-110

90-120

90-120

90-120

80-110
80-110
75-95
25-45
70-90
60-80
70-90

90-120
90-120
85-110
30-50
80-100
70-90
80-120

90-120
90-120
85-110
30-50
80-100
70-90
80-120

90-120
90-120
85-110
30-50
80-100
70-90
80-120

60-80

70-90

70-90

70-90

40-80
20-40
30-45
35-50
35-50
50-70
60-90
25-60
50-80

40-80
25-50
30-50
45-70
40-60
55-80
70-110
25-70
50-90

40-80
25-50
30-50
45-70
40-60
55-80
70-110
25-70
50-90

40-80
25-50
30-50
45-70
40-60
55-80
70-110
25-70
50-90

6.4. Az egyes véghasználati módok 10 évre vonatkozó keretszámai
A

B

1.

Véghasználat módja

hektár

2.

Tarvágással érintett terület

2700

3.

Fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás
tervezett redukált területe

500

4.

Összesen

3200
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6.5. A véghasználatok és erdőfelújítások tervezési szempontjai
6.5.1. A nagy, összefüggő, egykorú erdőtömbök újbóli kialakulásának elkerülése érdekében a
véghasználatokat megfelelő térbeli és időbeli ütemezéssel kell megtervezni.
6.5.2. Véghasználatként tarvágás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az alábbi
esetekben tervezhető illetve engedélyezhető:
a) természetes, természetszerű vagy származék erdőben, amennyiben az termőhelyi okok
miatt az idős erdőnek megfelelő főfafajjal természetes úton magról igazolhatóan nem
újítható fel (például. egyes kocsányos tölgyes, mézgás égeres, hazai füzes illetve hazai
nyáras faállománytípusú erdők – védett természeti valamint Natura 2000 területeken
kocsányos tölgyesek esetében elsősorban származékerdőben –),
b) a termőhelynek nem megfelelő faállománytípusú származék erdőkben, amennyiben
abban a véghasználatot követően fafajcserés erdőszerkezet-átalakításra kerül sor
(különös tekintettel a kőrises, gyertyános, cseres, hársas illetve juharos faállománytípusú
erdőkre),
c) az átmeneti erdő, kultúrerdő vagy faültetvény természetességi állapotú erdőben,
valamint
d) 0,5 hektárnál kisebb vagy 20 méternél keskenyebb, elsősorban többségében nem
őshonos fafajokból álló erdőben.
6.5.3. Kocsányos tölgy és magyar kőris főfafajú erdőkben fokozatos felújítóvágást – az erdők
fafajösszetétele és termőhelyi viszonyai függvényében – egyszeri, egyenletes, 40–50 százalék
erélyű bontással, majd az újulat megjelenését illetve kiegészítését, vagy alátelepítést követő
végvágással, elegyes kocsányos tölgyes erdősítési célállomány előírásával indokolt tervezni.
6.5.4. Hazai nyár főfafajú erdőkben a felső, illetve az alsó szint fafajösszetételétől, valamint
az őshonos kemény lombos újulat jelenlététől függően 30-65 százalékos erélyű csoportos
jelleggel végrehajtható bontóvágás is tervezhető.
6.5.5. Szálalóvágást – az erdőgazdálkodó egyetértésével – a nagyobb, többé-kevésbé egykorú
erdőtömbökben, elsősorban gyertyános-kocsányos vagy kocsánytalan tölgyes, illetve bükkös,
valamint átalakító üzemmódú erdőkben javasolt tervezni.
6.5.6. A legfeljebb egy famagasság szélességben végrehajtott ugrósávos, illetve kulisszás
tarvágás jellegű véghasználatot fokozatos felújítóvágásként kell megtervezni.
6.5.7. A tarvágás tilalom alá eső kocsányos vagy kocsánytalan tölgy, valamint cser főfafajú
erdő természetes erdőfelújításaként – amennyiben azt az idős faállomány vagy az újulati szint
fafajösszetétele indokolja – elegyes kőrises, elegyes gyertyános, elegyes hársas erdősítési
célállománytípusok is tervezhetőek, ha a természetes erdőtársulást alkotó főfafajok
(kocsányos vagy kocsánytalan tölgy, illetve cser) tőszáma az erdőfelújítás befejezésekor
várhatóan eléri majd a befejezéskor elvárt tőszám 25 százalékát.
6.5.8. Azokban az akác, mézgás éger vagy hazai nyár főfafajú, gazdasági rendeltetésű
erdőkben, ahol megfelelő a fedettség és a természetes sarjeredetű felújítás lehetőségei
biztosítottak, az erdőfelújítás első változatában a sarjaztatást kell előírni.
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6.5.9. A vízzel borított termőhelyeken álló fehér fűz főfafajú, a „homokgöröndökön”
megtelepült, az erdészeti tájban őshonos fafajokból álló erdők, valamint a karsztbokor erdők
esetében a véghasználatok és az erdőfelújítási kötelezettségek tekintetében a felnyíló erdőkre
vonatkozó szabályok alkalmazása indokolt lehet.
7. A fakitermelések és erdőfelújítások végrehajtására vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
7.1. A hagyásfákat és hagyásfa csoportokat a természetvédelmi szempontokkal összhangban a
véghasználatok megkezdése előtt ki kell jelölni.
7.2. A fakitermelés során álló holtfát visszahagyni a kijelölt turista útvonalaktól, közúttól,
vasúttól és a közjóléti létesítményektől mért egy fahossznyi távolságon belül tilos.
7.3. Az erdőnevelési munkák során az idegenhonos valamint az erdészeti tájidegen
elegyfafajok visszaszorítása mellett elő kell segíteni a termőhelynek megfelelő és az erdészeti
tájban őshonos vagy értékes elegyfafajok további fejlődését.
8. Az erdészeti feltáró hálózat kialakítására, fenntartására és bővítésére vonatkozó
erdőgazdálkodói tervezési irányelvek
8.1. A fenntartható erdőgazdálkodás érdekében – védett természeti valamint Natura 2000
területen a természetvédelmi szempontok figyelembe vétele mellett – az erdők feltártságának
a növelése és a meglévő feltáró hálózat állapotának javítása indokolt.
9. A fakitermelések során végzett terepi anyagmozgatásra vonatkozó erdőgazdálkodási
szabályok
9.1. Fakitermelések során a faanyag felkészítése és készletezése lehetőség szerint a
fakitermeléssel érintett erdőrészlet területén, az azt határoló úton illetve nyiladékon, a
rakodóként nyilvántartott, az erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterületen, vagy
a rendkívüli helyzetek (például árvíz, erdőtűz és egyéb erdőkárok) esetén kialakított
ideiglenes rakodókon történjen.
9.2. Fakitermelések során a terepi anyagmozgatást és a készletezést úgy kell végezni, hogy a
természeti környezet – különösen védett fajok élőhelyein és közjóléti létesítmények
környékén – a lehető legkisebb mértékben sérüljön.
10. A vegetációs időszakra vonatkozó erdőgazdálkodási szabályok védett természeti
területen
10.1. A vegetációs időszak az erdőtervezési körzet területén április 1-től július 31-ig tart.
11. A kizárólagos állami tulajdonú erdőkre vonatkozó erdőtervezési szempontok
11.1. Védelmi vagy közjóléti elsődleges rendeltetésű, természetes, természetszerű vagy
származék erdőben tarvágás jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az alábbi esetekben
tervezhető illetve engedélyezhető:
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a) amennyiben az idős erdőre jellemző főfafajjal az természetes úton magról
igazolhatóan nem újítható fel (például egyes kocsányos tölgyes, mézgás égeres, hazai
füzes illetve hazai nyáras faállománytípusú erdők – védett természeti valamint Natura
2000 területeken kocsányos tölgyesek esetében elsősorban származékerdőben –, és az
erősen károsodott erdők), valamint
b) a termőhelynek nem megfelelő faállománytípusú származék erdőben, ha abban a
véghasználatot követően fafajcserés erdőszerkezet-átalakításra kerül sor (például
egyes kőrises, gyertyános, cseres, hársas illetve juharos faállománytípusú erdők).
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15. melléklet a 47/2014. (IV. 24.) VM rendelethez
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15. melléklet a …/2014. (… . ... .) VM rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletének „10 Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága”
címszava alatt a Nagybátonyi erdőtervezési körzethez tartozó
„Nagybátonyi
Bátonyterenye-Kisterenye (5018)
Bátonyterenye-Nagybátony (5004)
Dorogháza (5000)
Jobbágyi (5002)
Mátramindszent (5003)
Nagykeresztúr (5135)
Pásztó (5007)
Rákóczibánya (5136)
Szuha (5008)
Szurdokpüspöki (5009)
Tar (5010)”
szövegrész helyébe a
„Nagybátonyi
Bátonyterenye-Kisterenye (5018)
Bátonyterenye-Nagybátony (5004)
Dorogháza (5000)
Jobbágyi (5002)
Mátramindszent (5003)
Pásztó (5007)
Rákóczibánya (5136)
Szuha (5008)
Szurdokpüspöki (5009)
Tar (5010)
Vizslás (5031)”
szöveg lép.
2. A R. 1. számú mellékletének „10 Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága”
címszava alatt a Kelet Cserháti erdőtervezési körzethez tartozó
„Kelet-Cserháti
Ecseg (5013)
Egyházasgerge (5041)
Etes (5014)
Ipolytarnóc (5043)
Karancskeszi (5044)
Karancsság (5045)
Kisbárkány (5016)
Kishartyán (5017)
Kozárd (5019)
Lucfalva (5020)
Márkháza (5021)
Mátraszőlős (5022)
Mátraverebély (5023)
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Mihálygerge (5048)
Nagybárkány (5024)
Nógrádmegyer (5065)
Piliny (5050)
Ságújfalu (5026)
Sámsonháza (5027)
Sóshartyán (5028)
Szalmatercs (5051)
Szécsényfelfalu (5052)
Vizslás (5031)”
szövegrész helyébe a
„Kelet-Cserháti
Ecseg (5013)
Egyházasgerge (5041)
Etes (5014)
Ipolytarnóc (5043)
Karancskeszi (5044)
Karancsság (5045)
Kisbárkány (5016)
Kishartyán (5017)
Kozárd (5019)
Lucfalva (5020)
Márkháza (5021)
Mátraszőlős (5022)
Mátraverebély (5023)
Mihálygerge (5048)
Nagybárkány (5024)
Nagykeresztúr (5135)
Nógrádmegyer (5065)
Piliny (5050)
Ságújfalu (5026)
Sámsonháza (5027)
Sóshartyán (5028)
Szalmatercs (5051)
Szécsényfelfalu (5052)”
szövegrész lép.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1268/2014. (IV. 24.) Korm. határozata
az egyszerűsített honosításhoz kapcsolódó további külügyminisztériumi feladatellátáshoz, valamint
az ennek kapcsán jelentős mértékben megnövekedett számú külföldön élő magyar állampolgár konzuli
ügyeinek hatékony intézéséhez szükséges személyi feltételek biztosításáról
A Kormány egyetért azzal, hogy az egyszerűsített honosításhoz, valamint az ehhez kapcsolódó, jelentős mértékben
megnövekedett egyéb konzuli feladatok ellátásához, a külföldön élő magyar állampolgárok konzuli ügyeinek
gyors és hatékony intézéséhez a Kormány korábbi határozataiban e feladat ellátására a Külügyminisztérium
részére biztosított személyi feltételeket hosszú távon is biztosítani kell. A Kormány ennek érdekében engedélyezi,
hogy 2014. július 1-jei hatállyal a Külügyminisztérium központi igazgatásának engedélyezett létszáma 20,
a Külképviseletek igazgatásának engedélyezett létszáma pedig 45 fővel tartósan megemelésre kerüljön, és ennek
megfelelő számú ügyintézői, illetve konzuli és konzuli adminisztrátori álláshely létesüljön. A Kormány egyúttal
felkéri a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy ezt a létszámbővítést vezesse át a Miniszterelnökségen,
a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatási jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat soron következő módosításakor.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1269/2014. (IV. 24.) Korm. határozata
egyes közfeladatok ellátásához szükséges fedezet biztosítása érdekében a Miniszterelnökség
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1123/2014. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtása
során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
egyes közfeladatok ellátásához szükséges fedezet biztosítása érdekében a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
a)
1. Miniszterelnökség cím terhére 16 200 ezer forint,
b)
15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 15. A 2015. évi Milánói Világkiállításon való
részvételhez kapcsolódó feladatok jogcímcsoport terhére 69 900 ezer forint,
c)
15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére 92 800 ezer forint,
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
a)
1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára 16 200 ezer forint,
b)
11. Közgyűjtemények cím javára 122 200 ezer forint,
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c)

20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Közoktatási feladatok támogatása alcím, 9. Nem önkormányzati
fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata jogcímcsoport javára 40 500 ezer forint,
azaz összesen 178 900 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1123/2014. (III. 13.) Korm. határozat
(a továbbiakban: H.) végrehajtása során a H. 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen
összegének változatlanul hagyása mellett – a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 2. Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport, K5. Egyéb
működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 350,0 millió forint a K8. Egyéb felhalmozási célú
kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási
egyedi azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
15

341240
296668
005214

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

K3
1

15

K3

2
XX.

218672

K5

1

K3

11

20
207221

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
4

9

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok
Dologi kiadások
Fejezeti általános tartalék
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Dologi kiadások
Közgyűjtemények
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közoktatási feladatok támogatása
Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-16 200

-69 900
-92 800
16 200
2 000
540
119 660

40 500

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím

BEVÉTEL

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve
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1. melléklet az 1269/2014. (IV. 24.) Korm. határozathoz

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

T Á M O GAT Á S

szám

szám

szám

cím
csop.

cím
szám

előir.
szám

név

név

név

cím
csop.

cím
név

Kiemelt előirányzat

Államháztartási
egyedi azonosító
294502
341240
296668
005214
218672
207221

szám
XI.

XX.

1
15

1
2

1
11
20

4

15

9

név

A módosítás

(+/-)

következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-16 200
-69 900
-92 800
16 200
122 200
40 500

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
178 900

II. n.év
178 900

III.n.év

IV.n.év

5775

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Módosítás

neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok
Fejezeti általános tartalék
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Közgyűjtemények
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közoktatási feladatok támogatása
Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

5776
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A Kormány 1270/2014. (IV. 24.) Korm. határozata
az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem képzési kínálatának fejlesztése érdekében 50,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás
alcím, 2. Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében:
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt
szám szám szám cím cím
előir.
csop. szám
szám
szám
XX.

20

333795

297102

XI.

2

17

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi azonosító

2

K5

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

-50,0

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt
szám szám szám cím cím
előir.
csop. szám
szám
szám
XX.

333795

20

2

2

Fejezet
név

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Millió forintban, egy tizedessel

A módosítás jogcíme

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

50,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt
szám szám szám cím cím
előir.
csop. szám
szám
szám

Millió forintban, egy tizedessel

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
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1. melléklet az 1270/2014. (IV. 24.) Korm. határozathoz

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

50,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
50,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

50,0

5777

5778
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A Kormány 1271/2014. (IV. 24.) Korm. határozata
az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) ösztöndíjas programjának
2013/2014. tanév II. félévi megvalósítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) ösztöndíjas programjának 2013/2014. tanév
II. félévi megvalósítása érdekében 59,7 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési
Minisztérium fejezet 1. Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet 5. Egyetemek, főiskolák cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

004240

227942

Fejezet
szám

XII.

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Fejezet
szám

5

Cím
szám

004240
227942

Fejezet
szám

XII.
XX.

Cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

K3

K3

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Dologi kiadások

-59,7

Dologi kiadások

59,7

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

1
5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Fejezet
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Jogcím
szám

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Jogcím
csop.
szám

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

-59,7
59,7

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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1. melléklet az 1271/2014. (IV. 24.) Korm. határozathoz

Összesen

I.n.év
59,7

millió forintban, egy tizedessel
II. n.év
III.n.év
IV.n.év
59,7

5779

5780
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A Kormány 1272/2014. (IV. 24.) Korm. határozata
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság működési költségeinek kiegészítésére, az Ányos Pál-örökséget
feldolgozó tanulmánykötet kiadásával összefüggésben, valamint a Díva, Színész, Nő – Lukács, Mészáros,
Tolnay 100 elnevezésű kiállítás és kísérő rendezvényei támogatása érdekében költségvetési fejezetek
közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1. a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság működési költségeinek kiegészítésére
a)
699 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 12. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára
az 1. melléklet szerint,
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
b)
1255 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
fejezet 1. Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet 12. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára a 2. melléklet szerint,
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. az Ányos Pál szellemi örökségét feldolgozó tanulmánykötet kiadásával összefüggésben 1300 ezer forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 25. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára a 3. melléklet szerint,
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. a Díva, Színész, Nő – Lukács, Mészáros, Tolnay 100 elnevezésű kiállítás és kísérő rendezvényei támogatása érdekében
500 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára a 4. melléklet szerint.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a ....../2014.(......) Korm. határozathoz
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államháztartási egyedi
azonosító

000516

Fejezet
szám

XVII.

X.
010025

Cím Alcím
szám szám

Fejezet
szám

20

Államháztartási egyedi
azonosító

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2

25

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

XVII.
X.

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

Egyéb működési célú kiadások

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

550
149

50
13

-699

-63

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
20
010025
25
Fejezeti általános tartalék
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
000516

Jogcím
név

K5
b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Cím Alcím
szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Fejezet
szám

Jogcím
szám

12

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Jogcím
csop.
szám
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1. melléklet az 1272/2014. (IV. 24.) Korm. határozathoz

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

12

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezetet irányító szerv
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év

699

699

63

-699

-63

II. n.év

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

III.n.év

IV.n.év

699

5781

5782

2. melléklet az 1272/2014. (IV. 24.) Korm. határozathoz
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államháztartási egyedi
azonosító

004240

000516

Fejezet
szám

XII.

XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2

12

K1
K2
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-988
-267

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

988
267

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

004240
000516

Fejezet
szám

XII.
XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1
12

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezetet irányító szerv
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-1 255
1 255

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
1 255

II. n.év
1 255

III.n.év

IV.n.év
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki

T Á M O GAT Á S

3.melléklet a ....../2014.(......) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államháztartási egyedi
azonosító

227942

Fejezet
szám

XX.

X.
010025

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

5

Kiemelt
előir.
szám

K1
K3

20

25
K5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Személyi juttatások
Dologi kiadások

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

200
1 100

Egyéb működési célú kiadások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ezer forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 58. szám

3. melléklet az 1272/2014. (IV. 24.) Korm. határozathoz

-1 300
BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

ezer forintban

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

227942

Fejezet
szám

XX.
X.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

5

20
010025
25
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezetet irányító szerv
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ezer forintban

1 300

-1 300
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év

1 300

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

1 300

5783

4. melléklet a ....../2014.(......) Korm. határozathoz

5784

4. melléklet az 1272/2014. (IV. 24.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államháztartási egyedi
azonosító

218672

Fejezet
szám

XX.

X.
010025

Cím
szám

Fejezet
szám

20

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

218672

Fejezet
szám

XX.
X.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

11

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Alcím
szám

Cím
szám

11
20

010025
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Kiemelt
előir.
szám

K3

25

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

500

Egyéb működési célú kiadások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ezer forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Dologi kiadások

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

K5
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

A módosítás jogcíme

-500

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

ezer forintban

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Közgyűjtemények
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
25
Fejezeti általános tartalék
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

ezer forintban

500

-500
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év

500

II. n.év

III.n.év

500

IV.n.év
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezetet irányító szerv
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

T Á M O GAT Á S

5785
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A Kormány 1273/2014. (IV. 24.) Korm. határozata
a Siemens Zrt. tanműhely bővítésére és korszerűsítésére irányuló beruházásának támogatásáról
A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
14. § b) és c) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Siemens termelő, szolgáltató és kereskedelmi
zártkörűen működő részvénytársaság (székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 51–57., cégjegyzékszám: 01-10-041548)
részére tanműhelyének bővítését, korszerűsítését szolgáló fejlesztési támogatásként a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet,
2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím terhére 224 028 000 forint költségvetési támogatás biztosítását
rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
e kormányhatározat közzétételét követő 30. nap
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1274/2014. (IV. 24.) Korm. határozata
a REHAU-Automotive Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról
A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 14. §
a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a REHAU-Automotive Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
9027 Győr, Tibormajori út 2–12., cégjegyzékszáma: 08-09-024706) részére képzési támogatásként a központi
költségvetésről szóló törvény Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, Szakképzési és felnőttképzési támogatások
kiadási előirányzata terhére 17 787 000 forint költségvetési támogatás biztosítását rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
e kormányhatározat közzétételét követő 30. nap
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1275/2014. (IV. 24.) Korm. határozata
a PÁPAI HÚS 1913 Kft. „cs.a.” és a PÁPA-SER Kft. „cs.a.” részére az MFB Zrt. által nyújtott hitel feltételeinek
módosításáról és a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. részére nyújtandó hitelről
szóló 1976/2013. (XII. 18.) Korm. határozat 5. pontjának hatályon kívül helyezéséről
1. Hatályát veszti a PÁPAI HÚS 1913 Kft. „cs.a.” és a PÁPA-SER Kft. „cs.a.” részére az MFB Zrt. által nyújtott hitel
feltételeinek módosításáról és a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft. részére nyújtandó
hitelről szóló 1976/2013. (XII. 18.) Korm. határozat 5. pontja.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

5786
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A miniszterelnök 38/2014. (IV. 24.) ME határozata
a Nemzetközi Beruházási Bankról és annak Alapokmányáról szóló Megállapodás módosításáról szóló
Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződés létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Nemzetközi Beruházási Bankról és annak Alapokmányáról szóló Megállapodás módosításáról szóló
Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződés (a továbbiakban: nemzetközi szerződés)
létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy a csatlakozás létrehozását célzó tárgyalásokon részt vevő
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a nemzetközi szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot
adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert, a külügyminisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert,
hogy a nemzetközi szerződés létrehozását követően a nemzetközi szerződés szövegének végleges megállapítására
való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
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miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

