A fakitermelés szabályai a hatályos jogi szabályozás alapján.
A fakitermeléskor megkülönböztetjük a fásításban és a nyilvántartott erdőterületen történő
fakitermelést. Minkét esetben más-más szabályokat kell alkalmazni.
Az országos erdőállomány adattárban szereplő erdőterületekre vonatkozó fakitermelési
szabályok:
Az erdő elsődlegesen az a terület, melyet az erdészeti hatóság az Országos Erdőállomány
Adattárban erdőként tart nyilván, függetlenül attól, hogy a földrészletet adott időpontban
faállomány borítja vagy valamely élő vagy élettelen alkotóelem átmenetileg hiányzik. Az
adattárban szereplő területeken kívül erdőnek minősül minden olyan terület is, amely nem
szerepel az Adattárban, de megfelel a törvényben megfogalmazott területi és
állományszerkezeti követelményeknek. A törvényben meghatározott állományszerkezeti
paraméterek segítségével meghatározható, hogy adott szukcessziós stádiumban lévő
életközösség a törvény hatálya alá tartozik-e. A szabályozás segítségével minden területről
egyértelműen eldönthető, hogy egy adott időpontban erdőnek minősül-e, így kiterjednek-e rá
e törvény előírásai.
Ezen kívül minden fával, bokorral borított külterület fásításnak nevezhető. Az erdő
kritériumrendszerének nem megfelelő fával borított területek valamennyi típusára egységes
szabályozás kialakítása indokolt. A szabályozás elsősorban az erdővédelmi szempontok
érvényre juttatására és a kitermelendő faanyag eredetigazolása miatt szükséges.
A nyilvántartott erdőterületen jogszerűen csak a regisztrált erdőgazdálkodó, vagy akinek az
erdőgazdálkodó engedélyt ad, vagy akivel szerződést köt, az végezhet fakitermelést. Ebből
következik a fő kritérium, hogy legyen a területen bejegyzett erdőgazdálkodó.
A fakitermelés első lépése, hogy azt be kell jelenteni az erdészeti hatósághoz, aki azt vagy
engedélyezi, vagy korlátozza. Védett területen a Zöldhatóság is beleszólhat az engedélyezési
folyamatba.
Az érvényes bejelentésre az erdészeti hatóságnak 30 napja van reagálni. Ezután adja be az
erdőgazdálkodó a műveleti lapot, mely a terepi munkavégzés bizonylata. Ezen kell megjelölni
a fakitermelés várható időtartamát, a kitermelni tervezett famennyiséget.
A terepi munkavégzés csak műveleti lap birtokában folytatható. Ez lesz később a szállítás
alapbizonylata, majd ez alapján lehet a munkákkal elszámolni a hatóság felé.
Ezekből egyenesen következik, hogy erdőgazdálkodó hiányában jogszerű fakitermelés nem
folytatható. Minden olyan fakitermelés, mely nem ment át az engedélyezési aktuson engedély
nélküli illegális fakitermelésnek minősül.
Az engedély nélküli fakitermelések esetében az osztatlan közös területeken az összes
tulajdonostársat kár éri hisz az ő jogos tulajdonuk veszik el a falopás következtében.
Egyszemélyes tulajdon esetén szintén a tulajdonos kára a fakitermelés.
A kár mértéke a kitermelt famennyiség nettó értéke, de a tulajdonos egyéb viszonyai miatt a
fa eszmei értéke is képezheti a kár alapját. A kár értelmezhető zöldkárként és
hozamszámításon alapuló kárként egyaránt.

Az erdőállomány adattárban nem szereplő fásításokra vonatkozó fakitermelési
szabályok
A fásítás az erdőtörvény szerint:
Erdei fafajból vagy fafajokból álló
egyes fa;
jellemzően vonalas kiterjedésű fával borított terület, ahol az állományon belüli egyes fák, és
a terület kisebb kiterjedése szerinti szélső fák egymástól mért tőtávolsága átlagosan nem
nagyobb húsz méternél (fasor);
ötezer négyzetméternél kisebb, jellemzően nem vonalas kiterjedéssel rendelkező, legalább
ötven százalékban fával borított területen lévő fák összessége (facsoport);
olyan legelő művelési ágban lévő földrészlet, amelyet a fák koronavetülete egyenletes
elosztásban legfeljebb harminc százalékban fed (fás legelő).
Fásítás minden olyan területen lehet ami külterület, vagy egykori zártkert.
A fásításokon a fakitermelés szabályai a következők: A fásított területen kell, hogy legyen
érvényes bejegyzett földhasználó a földhivatali nyilvántartásban. A földhivatali
nyilvántartásban bejegyzett földhasználó jogosult bejelenteni a fásításban végzett
fakitermelést. Ha nincs földhasználó, akkor 1/1 tulajdon esetén a tulajdonos is bejelentheti a
fakitermelést.
A bejelentett fakitermelést az erdészeti hatóság engedélyezi, vagy megtiltja a beérkezett
bejelentés tükrében. Szabályos fakitermelés csak ezután folytatható. Ennek a tevékenységnek
a végén nem kell lejelenteni az elvégzett munkát. Adott bejelentés csak adott évre vonatkozik.
Ebben az esetben is érvényes az, hogy a hatósági engedélyezési folyamaton kívül történő
fakitermelés engedély nélküli illegális fakitermelésnek minősül.

Jogszabályi háttér EVT (2009. évi XXXVII. Törvény az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról), VHR (153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 2009. évi XXXVII.
törvény végrehajtásáról) tükrében:
Az éves erdőgazdálkodási tevékenység gyakorlása
Evt. 41. § (1) Az erdőgazdálkodó az erdő fenntartására, védelmére, valamint az erdei haszonvételek
gyakorlására irányuló, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott erdőgazdálkodási
tevékenységet az erdészeti hatósághoz történt előzetes bejelentést követően végezhet.
(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott
fahasználati, erdőművelési tevékenységeket, valamint ha a bejelentett fahasználat következtében erdőfelújítási
kötelezettség keletkezik, az erdőgazdálkodó által az erdőtervi lehetőségek közül választott erdősítési előírást,
valamint a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzését.
(4) Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodási tevékenységeket feltételhez köti, korlátozza, súlyos vagy
ismételt jogsértés esetén megtiltja, amennyiben
a) az erdőgazdálkodó gazdálkodása során e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
előírt szabályokat megszegte,

b) az erdő állapotában korábban előre nem látható esemény következett be, vagy
c) a védett természeti területen a védelmi célok megváltozását eredményező, illetve azokat veszélyeztető,
korábban előre nem látható esemény következett be.
(8) A tárgyévben megkezdett, de be nem fejezett fakitermeléseket az erdészeti hatóság részére be kell
jelenteni, melyek a tárgyévet követő év végéig végrehajthatók.
Az Evt. 36.§, 40-42. §-hoz
Az erdőgazdálkodás az erdőterv határozatban foglaltak betartásával az Országos Erdőállomány Adattárban
nyilvántartottak szerint folytatható. Az adattárban biztosított fahasználati lehetőségek igénybevételét be kell
jelenteni az erdészeti hatóságnak és az erdőrészletek számától vagy a terület nagyságától függően a bejelentést
követő 31. vagy 46. naptól kezdve végre lehet hajtani. Az erdészeti hatóságnak ebben az esetben 30 vagy 45
napja van arra, hogy amennyiben az adattári előírások végrehajtása valamilyen jogszabályi akadályba ütközik,
erről értesítse az erdőgazdálkodót, illetve a jogosult erdészeti szakszemélyzetet.
A fahasználatokat és egyes erdőgazdálkodási műveletek befejezését köteles az erdőgazdálkodó bejelenteni,
melynek célja az előírás vagy lehetőség teljesülésének adattárban történő átvezetése.

Az éves erdőgazdálkodási tevékenység bejelentésének szabályai
Vhr. 23. § (1) Az Evt. 41. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése során az
erdőgazdálkodónak arról kell adatot szolgáltatnia az erdészeti hatóság részére, hogy a jogszabályokban és az
erdőtervben az erdő fenntartására, védelmére, valamint az erdei haszonvételekre vonatkozóan megállapított
jogokat és kötelezettségeket az egyes években mely erdőrészletben, milyen módon és mérték szerint kívánja
érvényesíteni vagy teljesíteni.
(2) Az Evt. 41. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség alá tartozó erdőgazdálkodási tevékenység az
erdőben - szabad rendelkezésű erdő kivételével - végzett:
a) befejezett erdősítés ápolás,
b) tisztítás,
c) gyérítés,
d) készletgondozó használat,
e) tarvágás,
f) fokozatos felújítóvágás,
g) szálaló vágás,
h) szálalás,
i) egészségügyi fakitermelés,
j) egyéb fakitermelés, valamint
k) alábbi erdősítési tevékenységek:
ka) tuskózás,
kb) mélyforgatás,
kc) első kivitel, és
kd) pótlás.
(3) A bejelentést az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a honlapján közzétett, az alábbi

adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell benyújtani:
(4) Amennyiben a bejelentett tevékenység nem a teljes erdőrészletet érinti, a bejelentéshez csatolni kell a
tervezett tevékenységgel érintett részterületet ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000 méretarányú
másolatát.
Vhr. 24. § (1) Az erdőgazdálkodó
b) a tárgyév első felében befejezett fakitermeléseket tárgyév július 31-ig a június 30-i állapotnak megfelelően,
a tárgyév végéig elvégzett, és be nem jelentett fakitermeléseket a tárgyévet követő év január 31-ig a december
31-i állapotnak megfelelően
köteles bejelenteni.
(2) A bejelentést az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a honlapján közzétett, az alábbi
adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell teljesíteni:
(4) Amennyiben a végrehajtott tevékenység nem a teljes erdőrészletet érinti, a bejelentéshez csatolni kell a
végrehajtással érintett részterületet - a töréspontok legalább 5 m pontosságú EOV koordinátáin alapuló
vonalakkal - ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000 méretarányú másolatát.

Fakitermelés
Evt. 70. § (1) Az erdőben fakitermelést az erdőtervben foglalt előírásokkal összhangban lehet végezni.
(2) A fásításból, a szabad rendelkezésű erdőből történő fakitermelést az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban előírtak szerint kell előzetesen az erdészeti hatóságnak bejelenteni.
(3) A fakitermelési munka végrehajtója köteles a munka elvégzésére jogosító, az erdőgazdálkodó az
erdőgazdálkodó jogosult erdészeti szakszemélyzete1 által kiadott erdőgazdálkodási műveleti lapot vagy annak
másolati példányát a munkavégzés során magánál tartani, és azt az arra jogosult személynek felszólítására
bemutatni.
Evt. 71. § (1) A fakitermelés módja lehet:
a) a fiatal erdő nevelése, megfelelő fejlődése céljából végzett fakitermelés, az erdősítés befejezését követő öt
éven belül befejezett ápolás, ezt követően tisztítás (ápoló- és tisztítóvágás);
b) az erdő faállománya minőségének javítását és a fahozam növelését szolgáló fakitermelés (gyérítés);
c) a véghasználati kor elérése előtt az erdő szerkezetét károsan nem befolyásoló, faanyagnyerésre lehetőséget
adó fakitermelés (készletgondozó használat);
d) a faállomány egy beavatkozással végrehajtott kitermelése, véghasználata (tarvágás);
e) a faállomány fokozatos, időben elhúzódó, több alkalommal végrehajtott véghasználat jellegű kitermelése
(fokozatos felújítóvágás);
f) a faállomány fokozatos, időben elhúzódó (30 évet meghaladó), több alkalommal végrehajtott véghasználat
jellegű kitermelése (szálaló vágás);
g) a folyamatos erdőborítás fenntartása mellett végrehajtott - vegyes korú és szerkezetű erdő kialakítását és
fenntartását célzó - fakitermelés, amelynek mértéke a készletgazdálkodáson alapul (szálalás);
h) az elhalt, a súlyosan sérült vagy a veszélyes károsítók elszaporodását előidéző, beteg fák kitermelése
(egészségügyi fakitermelés);
i) olyan véghasználati jellegű fakitermelés, amely után erdőfelújítási kötelezettség nem keletkezik (egyéb
termelés).
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(2) A fa kitermelésekor figyelemmel kell lenni a vízforrások és vízbázisok védelmére, a védett élő szervezetek
élőhelyére, az élettelen természeti értékek védelmére, a tájképre, valamint az értékes emberi alkotások
környezetére.
(3) Az erdészeti hatóság a vízforrások, vízbázisok, a védett élő szervezetek élőhelyének, az élettelen
természeti vagy tájképi értékek környezetének, a közjóléti objektumok védelme érdekében egyes fák vagy
facsoportok kitermelését megtilthatja.
Az Evt. 68-71. §-hoz
A törvény által felsorolt különböző haszonvételek esetében érvényesíteni kell azt az alapelvet, hogy az erdő és
a természeti környezet megőrzésének normáit be kell tartani. Valamennyi erdőben folytatott, és erdőn kívüli
egyéb olyan tevékenység, amelynek hatásterületén erdő található, csak olymértékben megengedett, hogy az erdei
ökoszisztéma fennmaradása biztosított legyen.
Erdőben fakitermelést csak az adattári előírásokkal összhangban, bejelentést követően lehet végezni. Az
adattári lehetőségeknek megfelelő, bejelentett fakitermelési lehetőséget és a szakmai szabályok
erdőgazdálkodóval történő ismertetését a jogosult erdészeti szakszemélyzet erdőgazdálkodási műveleti lappal
igazolja.
Evt. 73. § (1) Az ápoló- és tisztítóvágás, felújítóvágás végvágása és szálalóvágás végvágása, valamint a
tarvágás kivételével minden fahasználat csak akkor hajtható végre, ha a kivágásra tervezett fák szakszerű
megjelölése előzetesen már megtörtént. A faültetvényre, kultúrerdőkre az előírás nem vonatkozik.
(2) Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály eltérő rendelkezése hiányában természetes mageredetű
erdőfelújításra az erdőtervben előírt újulattal rendelkező erdőrészletekben véghasználat, szálaló üzemmódban
kezelt területeken szálalás március 31. és szeptember 1. közötti időszakban nem végezhető. Ettől eltérni csak
időjárási körülmények miatt, az erdészeti hatóság engedélye alapján lehet.
(3) Az újulattal rendelkező erdőrészletekben véghasználatot, szálalást csak olyan időpontban és olyan
technológiával lehet végrehajtani, amelyik az erdő felújulásának sikerességét, a visszamaradó állományt és a
talajt nem veszélyezteti.
(5) Amennyiben az erdőgazdálkodó az erdőfelújítási kötelezettségének e törvényben, illetve az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban megszabott módon, illetve határidőre nem tett eleget, vagy az erdészeti
hatóság által jogerős határozattal kiszabott erdővédelmi vagy erdőgazdálkodási bírságtartozása van, az erdészeti
hatóság a fakitermelést korlátozza, ismételt vagy súlyos jogsértés esetén megtiltja.
(6) Az erdészeti hatóság határidő kitűzésével elrendeli a fakitermelést, ha az az erdő egészségi állapotának
megőrzése, javítása, veszély elhárítása vagy az erdő felújítása érdekében szükséges.
Az Evt. 73. §-hoz
A fahasználatok végrehajtását, időpontját egyes állományokban az év adott időszakára indokolt korlátozni. A
megfelelő színvonalú erdőnevelési és egyes véghasználati beavatkozások érdekében a fahasználatok előtt meg
kell követelni a kitermelendő fák szakszerű kijelölését.
Amennyiben az erdőgazdálkodó erdőfelújítási kötelezettségének nem tett eleget, az erdészeti hatóság az
adattár szerint bejelentett fahasználati lehetőségeit is korlátozhatja a kötelezettség teljesítésének időpontjáig,
hiszen amennyiben az erdőgazdálkodó korábban letermelt erdőben nem tud eleget tenni felújítási
kötelezettségeinek, nem megengedhető a használatában lévő erdőterületen a felújítással érintett területek
növelése. Ez a szabályozás az erdő tulajdonosok érdekét is szolgálja, hiszen mögöttes felelősség keretében,
amennyiben az erdőgazdálkodó nem áll helyt, ők kötelezhetőek az erdő felújítására.

A fakitermelés szabályai

Vhr. 42. § (1) Erdőben jogszerűen végezhető fakitermelés megkezdése előtt - a fásítás és szabad rendelkezésű
erdő kivételével - a jogosult erdészeti szakszemélyzet köteles az erdőgazdálkodót vagy megbízottját tájékoztatni
az elvégzendő munkafolyamatról, és a tájékoztatásról erdőrészletenként az erdészeti hatóság központi szerve
által rendszeresített, és a honlapján közzétett, az alábbi adatokat tartalmazó műveleti lap formanyomtatványt
kiállítani:
(2) A műveleti lapon a jogosult erdészeti szakszemélyzet köteles tájékoztatást adni a tervezett munka
céljairól, szakmai előírásairól, a követendő technológiáról és a kialakítandó közelítő nyom hálózatról.
(3) A kiállított műveleti lapot a jogosult erdészeti szakszemélyzet köteles szigorú számadású bizonylatként
kezelni, és egyedi sorszámozással ellátni.
(5) Az erdőgazdálkodási műveleti lap erdőrészletenként 3 példányban készül, melyből 1 példány az
erdőgazdálkodót, 1 példány a jogosult erdészeti szakszemélyzetet, 1 példány az erdészeti hatóságot illeti.
(6) A jogosult erdészeti szakszemélyzet, a kiadott erdőgazdálkodási műveleti lap egy példányát, a kiadást
követő 5 napon belül köteles megküldeni az erdészeti hatósághoz.
Vhr. 43. § (1) Fásításban tervezett fakitermelést az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a
honlapján közzétett, az alábbi adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell előzetesen bejelenteni az erdészeti
hatósághoz:
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell az érintett ingatlan tulajdonosának és az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog, valamint teher
jogosultjának közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a fásításban történő fakitermelésre
vonatkozó hozzájárulását.
(3) A szabad rendelkezésű erdőben tervezett fakitermelést az erdészeti hatóság központi szerve által
rendszeresített, és a honlapján közzétett, az alábbi adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell előzetesen
bejelenteni az erdészeti hatósághoz:
(5) Ha az erdészeti hatóság az (1) és (3) bekezdés szerint bejelentett fakitermelést az Evt. alapján nem tiltja
meg, nem korlátozza, vagy nem köti feltételhez, a bejelentés egy példányát tudomásul vételi záradékkal ellátva
visszaküldi a bejelentő részére.
(7) Fásításban és szabad rendelkezésű erdőben fakitermelés csak az erdészeti hatóság által záradékolt
bejelentés, vagy az erdészeti hatóságnak a fakitermelés korlátozásáról vagy feltételhez kötéséről rendelkező
határozata alapján végezhető, melyet a fakitermelési munka végrehajtója a munkavégzés során köteles magánál
tartani.
(8) Az Evt. 70. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a munka elvégzésére jogosító, erdőgazdálkodó
által kiállított okiratként közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el.
Vhr. 44. §
(2) A tisztítás során az erdő rendeltetésének, távlati célállománytípusának, valamint elvárt természetességi
állapotának megfelelő faállomány-szerkezet és elegyarányt kell kialakítani.
(3) A törzskiválasztó gyérítéssel olyan faállomány-szerkezetet kell kialakítani, amely biztosítja az erdő
faállományának erőteljes magassági növekedését, a megfelelő nagyságú korona kialakulását, és az állomány
minőségi jellemzőinek javulását.
(4) A növedékfokozó gyérítéssel olyan faállomány-szerkezetet kell kialakítani, amely biztosítja az erdő
faállományának erőteljes vastagsági növekedését, és a minőségi faanyagtermesztés lehetőségét.
(5) A készletgondozó használat során az erdőterv hatálya alatt legfeljebb a fakitermeléssel érintett terület
faállománya folyónövedékének megfelelő bruttó fatérfogat termelhető ki.
(6) A szálaló vágás alkalmazásával a vágásos és az átmeneti üzemmódban kezelt erdők véghasználata és
felújítása során a folyamatos erdőborításból fakadó ökológiai előnyök fokozottabb érvényesülését kell
biztosítani.

(7) A szálalással a szálaló üzemmódban kezelt erdő vegyes korú, folyamatos erdőborítást biztosító
faállomány-szerkezetének kialakítását és fenntartását kell biztosítani. Ennek érdekében a szálalást rendszeresen,
legfeljebb ötéves visszatérési idő és egyenletes kitermelési mértékek alkalmazása mellett kell végezni, melynek
során erdőfelújítási kötelezettség nem keletkezhet.
Vhr. 45. § (1) Vágásos üzemmód esetén, fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás keretében bontóvágás csak
az erdőtervi előírásnak megfelelő állomány alatti újulat megtelepedésének, illetve megmaradásának elősegítése
céljából végezhető.
(2) Vágásos üzemmód esetén, fokozatos felújítóvágás és szálalóvágás keretében végvágás csak akkor
végezhető, ha a végvágandó területen az újulat 29. § (5) bekezdése szerint meghatározott záródása a hetven
százalékot eléri.
Fakitermelések ellenőrzése
Vhr. 51. § Az erdőgazdálkodó által bejelentett fakitermelések megtörténtét, jogszabályoknak való
megfelelőségét, szakszerűségét és az esetlegesen előírt engedélyezési feltételek megtartását az erdészeti hatóság
kockázatelemzés alapján ellenőrzi. A kockázatelemzés során a jogosult erdészeti szakszemélyzetnek a
fakitermelési munka szakszerűtlenségére vonatkozó bejelentéseit is figyelembe kell venni.

A faanyag származásának igazolása
Evt. 90. § (1) Az erdőgazdálkodó vagy a meghatalmazottja jogosult az erdőből kitermelt erdei faválaszték
származásáról a szállításhoz szükséges igazolást (a továbbiakban: szállítójegyet) kiállítani, amelynek alapja az
erdőgazdálkodási műveleti lap.
(2) A fásításból, valamint a törvény hatálya alá tartozó erdőnek nem minősülő területről származó faanyagról
a földrészlet tulajdonosa, vagy a faanyaggal rendelkezni jogosult személy köteles az erdészeti hatósághoz
megtett fakitermelési bejelentésében szereplő adatok felhasználásával szállítójegyet kiállítani.
(3) A szállítójegyet a faanyag szállítója köteles a szállítás során magánál tartani és azt a hatóság
képviselőjének felszólítására bemutatni.
(4) A törvény hatálya alá nem tartozó területről származó erdei faválasztékokról a földrészlet tulajdonosa vagy
az erdei faválasztékkal rendelkezni jogosult egyéb személy köteles szállítójegyet kiállítani.
Evt. 90/A. §2 (1) Tilos forgalomba hozni azt a faterméket, amely illegális kitermelésből származik, vagy az
általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt
követelményeknek nem felel meg.
(6) Az illegális kitermelések megakadályozása, illetve a faanyag kereskedelmi láncban levő fatermék nyomon
követhetőségének és – a szükséges esetekben – forgalomból történő visszahívhatósága érdekében a faanyag
kereskedelmi lánc valamennyi szereplőjének az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az
Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott, kellő gondosság elvén alapuló nyomon
követhetőségi eljárást kell létrehoznia vagy igénybe vennie és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs
rendszert kell működtetnie.
Bejelentési kötelezettség
Evt. 102. § Jogosulatlanul végzett fakitermelés vagy egyéb erdőt károsító cselekmény észlelése esetén az
erdőgazdálkodó, vagy annak hiányában az erdő tulajdonosa, jogszerű használója haladéktalanul köteles
bejelentést tenni a rendőrség és az erdészeti hatóság felé.
Az Evt. 101-102. §-hoz
Az erdőgazdálkodók erdőőrzési kötelezettségét pontosítja a törvény, mindamellett szigorítja az erdészeti
hatósági eljárást az illegális fakitermelőkkel szemben. Az erdőgazdálkodók erdőőrzési kötelezettsége nem
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terjedhet túl a kötelező szignalizáción, hiszen erdő esetén, amennyiben más felelőssége nem kerül
megállapításra, az erdő felújítása az erdőgazdálkodó, erdőgazdálkodó hiányában a tulajdonos kötelezettsége,
amely más tulajdonhoz képest önmagában is jelentős többlet-felelősséget jelent. A magánerdő-gazdálkodók, de
sokszor az állami erdőgazdálkodók sem képesek a megváltozott szocio-ökonómiai viszonyok között eleget tenni a
folyamatos vagyonvédelem követelményének.

Az erdőgazdálkodási bírság
Evt. 107. § (1) Az erdőgazdálkodóra erdőgazdálkodási bírságot kell kiszabni, ha az erdőgazdálkodó
a) erdejében bejelentés nélkül végzett fakitermelésre megbízást adott vagy a fakitermelésről tudomással bírt
és azt haladéktalanul nem jelentette az erdészeti hatóságnak vagy a 41. § (3) bekezdésében foglalt
előírásokat megsérti;

