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Az erdészeti jogszabályi környezet

• 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról (Evt.)

• 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény végrehajtásáról (Vhr.)



Új fogalmak az Evt.-ben

Természetesség

Felnyíló erdő

Natura 2000 erdő



Természetesség
Evt. 7. § (1) Az erdőket a bennük található erdei életközösség természetes-

ségi állapota szerint, – aszerint, hogy a természetes folyamatok és a 
korábbi erdőgazdálkodás együttes hatására kialakult, vagy kialakított 
állapotuk mennyire áll közel a termőhelynek megfelelő természetes erdő-
társuláshoz, – az Adattárban a következők szerint kell elkülöníteni:

a)a)a)a) termtermtermterméééészetes erdszetes erdszetes erdszetes erdőőőőkkkk
b)b)b)b) termtermtermterméééészetszerszetszerszetszerszetszerűűűű erderderderdőőőőkkkk
c)c)c)c) szszszszáááármazrmazrmazrmazéééék erdk erdk erdk erdőőőőkkkk
d)d)d)d) áááátmeneti erdtmeneti erdtmeneti erdtmeneti erdőőőőkkkk
e)e)e)e) kultkultkultkultúúúúrerdrerdrerdrerdőőőőkkkk
f)f)f)f) fafafafaüüüültetvltetvltetvltetvéééénynynyny

(3) Az erd(3) Az erd(3) Az erd(3) Az erdőőőőgazdgazdgazdgazdáááálkodlkodlkodlkodáááási tevsi tevsi tevsi tevéééékenyskenyskenyskenysééééget get get get úúúúgy kell vgy kell vgy kell vgy kell véééégezni, hogy az erdgezni, hogy az erdgezni, hogy az erdgezni, hogy az erdőőőők k k k 
termtermtermterméééészetessszetessszetessszetesséééégi gi gi gi áááállapota az erdllapota az erdllapota az erdllapota az erdőőőőgazdgazdgazdgazdáááálkodlkodlkodlkodáááás ks ks ks köööövetkeztvetkeztvetkeztvetkeztéééében ne romoljon.ben ne romoljon.ben ne romoljon.ben ne romoljon.

Erre vonatkozóan az Evt. megállapítja, hogy mi minősül a természetességi 
állapot romlásának.



Természetesség

Vhr. 65. Vhr. 65. Vhr. 65. Vhr. 65. §§§§ (1) Az erdők természetességi állapotát e rendelet 
hatálybalépését követően első alkalommal az Adattár adatainak 
felhasználásával kell megállapítani.

(3) Az (1) bekezdés szerint megállapított természetességi állapot 
felülvizsgálatát az erdőgazdálkodó - az erdőtervben szereplő
faállomány-leírás módosításának kezdeményezése mellett - 2010. 
december 31-ig kérelmezheti.

Vhr. 2. Vhr. 2. Vhr. 2. Vhr. 2. §§§§ (1) Azon erdő természetességi állapotát, melynek 
faállománya átmenetileg hiányzik, a sikeres első erdősítésig a 
véghasználat előtti, illetve a kipusztult faállomány jellemzői 
alapján kell megállapítani.



Természetesség a Nagykőrösi pusztai 
tölgyesek Natura 2000 területen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Természetes Term.szerű Származék Átmeneti Kultúr Faültetvény

Tölgyes Akácos Nemes nyáras Nyáras Fenyves



Faállománytípusok a Natura 2000 
területen

0

200

400

600

800

1000

1200

Tölgyes Natura 2000
T1-3

Tölgyes Natura2000 Teljes Natura 2000

Tölgyes Kőrises Akácos Nyáras Fenyves



Fafaj és korosztályviszonyok a Natura
2000 területen
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Felnyíló erdők

Evt. 5. § E törvény alkalmazásában: 

12. felnyíló erdő: olyan természetes, természetszerű
erdőtársulás, illetve ezek származék erdői, amelyek 
természetes módon alacsony záródásban borítják a 
területet, ligetesek vagy erdő és sztyeppfoltok 
váltakozásával alakulnak ki, így különösen az 
erdőssztyepp erdők és a karsztbokor erdők;



Felnyíló erdő



Felnyíló erdő (?)



Felnyíló erdő (?)



Felnyíló erdő (?)



Felnyíló erdő (?)



Felnyíló erdő (?)



Felnyíló erdő (?)



Felnyíló erdők

A Natura 2000 erdőterületen ~ 400 ha 1-3 
természetességi állapotú erdő található, ezek  felnyíló
erdők lehetnek.

Az akác, kései meggy és fenyők elegyedése miatt ~ 200 
ha-on átmeneti erdőt találhatunk, így ezek nem 
lehetnek felnyíló erdők. Egyéb termelés keretében a 
záródási küszöb értékéig „felnyithatóak”.



Felnyíló erdők

Az erdAz erdAz erdAz erdőőőőfelfelfelfelúúúújjjjííííttttáááássss
EvtEvtEvtEvt. 51. . 51. . 51. . 51. §§§§ (7)(7)(7)(7) A véghasználat befejezését követően, továbbá, ha az erdő

faállománya összefüggően ötezer négyzetmétert meghaladó területen 
bármilyen okból kipusztult, illetve a faanyagtermelést szolgáló
erdőrészletben a fák koronavetületének területe az erdőrészlet területének 
hetven százaléka alá csökkent, az erdőgazdálkodónak az erdőfelújítást 
két éven belül meg kell kezdenie és az e törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározott határidőre be kell fejeznie.

(8)(8)(8)(8) A (7) bekezdés szerinti kötelezettség a felnyíló erdő esetében a fák 
koronavetületének harminc százalék alá csökkenése esetén keletkezik.

Vhr. 28. § (3) Sarjaztatással - az erdészeti hatóságnak a talajvédelmi, a 
mezővédő, vagy a bányászati rendeltetésű, valamint a felnyíló erdőre 
hozott eltérő döntése kivételével - az éger, az akác és az őshonos nyár 
főfafajú erdők újíthatók fel. Az éger felújítása tuskósarjaztatással, míg 
az akác és a hazai nyár gyökérsarjaztatással történhet.



Felnyíló erdők

Vhr. 4. számú melléklet Az erdősítés további értékelési szabályai:…

2. A fatermesztés szempontjából gazdaságtalannak minősített, V-VI. 
fatermési osztályba sorolt, talajvédelmi, mezővédő vagy bányászati 
rendeltetésű erdő, valamint a felnyíló erdő esetében az erdősítések 
sikeresnek és befejezhetőnek minősíthetők, ha azok a táblázatban 
megadott tőszám elvárásoknak átlagosan 50%-ban (felnyfelnyfelnyfelnyííííllllóóóó
erderderderdőőőőkben 30%kben 30%kben 30%kben 30%----banbanbanban) megfelelnek. Az ilyen kedvezőtlen termőhelyi 
viszonyú erdősítésekben ugyancsak elfogadható még, ha abban az 
összterület 5%-át meg nem haladó, de legfeljebb 0,5 ha-t el nem érő, 
egymással nem érintkező üres foltok találhatóak, amelyek összes 
területe nem haladja meg az erdőrészlet területének 20%-át.



Felújítások, szerkezetátalakítások

Akácos, kései meggyes, fenyves - természetesség 5 – így nem 
lehet felnyíló erdő, sok esetben még talajvédelmi sem, így 
a sikeresség elérésére a normál feltételek az irányadók. 
(Vhr. 2. § (1)).

Tölgyes akác eleggyel – természetesség 4 - így nem lehet 
felnyíló erdő, sok esetben még talajvédelmi sem, így a 
sikeresség elérésére a normál feltételek az irányadók. 
(Vhr. 2. § (1)).



Felújítások, szerkezetátalakítások

A sikeres első kivitelt követően - hazai nyár  és tölgy 
célállomány esetén - lesz lehetőség a felnyíló erdő
kategória megállapítására, kérelemre indult 
eljárásban.



Az eddigi szerkezetAz eddigi szerkezetAz eddigi szerkezetAz eddigi szerkezetáááátalaktalaktalaktalakííííttttáááások hatsok hatsok hatsok hatóóóóssssáááági gi gi gi 
megmegmegmegáááállapllapllapllapííííttttáááásaisaisaisai

Az első kivitel sikeressége nem minden erdőrészletben biztosított, 
itt sikeres első erdősítés elmaradása miatt hatósági intézkedés 
történik.

Ahol  megfelelő, ott a fejlődése kérdéses, így a befejezése is.
Az elsAz elsAz elsAz elsőőőő kivitelek elvkivitelek elvkivitelek elvkivitelek elvéééégzgzgzgzéééése (intenzse (intenzse (intenzse (intenzííííven terjedven terjedven terjedven terjedőőőő fafajok irtfafajok irtfafajok irtfafajok irtáááása, sa, sa, sa, 

talajeltalajeltalajeltalajelőőőőkkkkéééészszszszííííttttééééssss, erd, erd, erd, erdőőőőssssííííttttéééés) eredms) eredms) eredms) eredméééénytnytnytnytőőőől fl fl fl füüüüggggggggőőőően jelenten jelenten jelenten jelentőőőős s s s 
forrforrforrforráááásokat emsokat emsokat emsokat eméééészt fel. Befejezszt fel. Befejezszt fel. Befejezszt fel. Befejezééééskori skori skori skori áááállapotig a kllapotig a kllapotig a kllapotig a kíííívvvváááánt nt nt nt éééés s s s 
ttttöööörvrvrvrvéééényi elnyi elnyi elnyi előőőőíííírrrráááásoknak megfelelsoknak megfelelsoknak megfelelsoknak megfelelőőőő áááállapot kialakllapot kialakllapot kialakllapot kialakííííttttáááása, fenntartsa, fenntartsa, fenntartsa, fenntartáááása sa sa sa 
tovtovtovtováááábbi jelentbbi jelentbbi jelentbbi jelentőőőős forrs forrs forrs forráááásokat igsokat igsokat igsokat igéééényel, amelyek nnyel, amelyek nnyel, amelyek nnyel, amelyek néééélklklklküüüül az eddigi l az eddigi l az eddigi l az eddigi 
ererererőőőőfeszfeszfeszfeszííííttttéééések sek sek sek éééértelme is megkrtelme is megkrtelme is megkrtelme is megkéééérdrdrdrdőőőőjelezjelezjelezjelezőőőődhetdhetdhetdhetőőőő, nem besz, nem besz, nem besz, nem beszéééélve az lve az lve az lve az 
esetlegesen felmeresetlegesen felmeresetlegesen felmeresetlegesen felmerüüüüllllőőőő hathathathatóóóóssssáááág g g g ááááltal  kltal  kltal  kltal  kööööteleztelezteleztelezőőőően alkalmazanden alkalmazanden alkalmazanden alkalmazandóóóó
szankciszankciszankciszankcióóóókrkrkrkróóóól.l.l.l.



Az eddigi szerkezetAz eddigi szerkezetAz eddigi szerkezetAz eddigi szerkezetáááátalaktalaktalaktalakííííttttáááások sok sok sok 
hathathathatóóóóssssáááági meggi meggi meggi megáááállapllapllapllapííííttttáááásaisaisaisai

A rA rA rA réééészleges szleges szleges szleges talajeltalajeltalajeltalajelőőőőkkkkéééészszszszííííttttééééshezshezshezshez ffffűűűűzzzzöööött remtt remtt remtt reméééények nem nyek nem nyek nem nyek nem 
vvvvááááltak valltak valltak valltak valóóóóra, az intenzra, az intenzra, az intenzra, az intenzííííven terjedven terjedven terjedven terjedőőőő akakakakáááác c c c éééés ks ks ks kéééései sei sei sei 
meggy visszaszormeggy visszaszormeggy visszaszormeggy visszaszorííííttttáááása csak ersa csak ersa csak ersa csak erőőőős vegyszerezs vegyszerezs vegyszerezs vegyszerezéééés mellett s mellett s mellett s mellett 
biztosbiztosbiztosbiztosííííthatthatthatthatóóóó....

A gyepszintben a vA gyepszintben a vA gyepszintben a vA gyepszintben a váááággggáááástersterstersterüüüület gyomnlet gyomnlet gyomnlet gyomnöööövvvvéééényzete, nyzete, nyzete, nyzete, 
AsclepiasAsclepiasAsclepiasAsclepias syriacasyriacasyriacasyriaca terjed.terjed.terjed.terjed.



A NagykA NagykA NagykA Nagykőőőőrrrröööösi pusztai tsi pusztai tsi pusztai tsi pusztai töööölgyesek lgyesek lgyesek lgyesek 
fennmaradfennmaradfennmaradfennmaradáááása, megsa, megsa, megsa, megúúúújuljuljuljuláááása nem oldhatsa nem oldhatsa nem oldhatsa nem oldhatóóóó

meg pusztmeg pusztmeg pusztmeg pusztáááán erdn erdn erdn erdéééészeti igazgatszeti igazgatszeti igazgatszeti igazgatáááási, hatsi, hatsi, hatsi, hatóóóóssssáááági  gi  gi  gi  
intintintintéééézkedzkedzkedzkedéééésekkel , ehhez komplex sekkel , ehhez komplex sekkel , ehhez komplex sekkel , ehhez komplex öööökolkolkolkolóóóógiai giai giai giai 
ttttáááájrehabilitjrehabilitjrehabilitjrehabilitáááácicicicióóóónnnn keresztkeresztkeresztkeresztüüüül vezethet az l vezethet az l vezethet az l vezethet az úúúút!t!t!t!



KKKKööööszszszszöööönnnnööööm m m m 
megtisztelmegtisztelmegtisztelmegtisztelőőőő
figyelmfigyelmfigyelmfigyelmüüüüket!ket!ket!ket!


