
Az erdõrészleteket természetességi álla-
potuk szerint hét kategóriába lehet beso-
rolni az új Evt. 7. § (1) a)-f) pontjai alapján.

A természetes állapotokat leginkább
megközelítõ részletek a természetes er-
dõk, ezek az adott termõhelyen a boly-
gatatlan erdõk természetes összetételét,
szerkezetét és dinamikáját mutató er-
dõk. Ezekben az erdõkben a faállo-
mány természetes úton magról – illetve
a természetes körülmények között sarj-
ról is szaporodó õshonos fafajok eseté-
ben emberi beavatkozás nélkül sarjról –
jött létre, és idegenhonos, erdészeti táj-
idegen fafaj csak szálanként fordul elõ
és intenzíven terjedõ fafaj nincs jelen.

Az ezt követõ, alacsonyabb termé-
szetességi kategória a természetszerû
erdõ. Ebbe olyan erdõk kerülnek, ame-
lyek az adott termõhelyen a bolygatat-
lan erdõk természetes összetételéhez,
szerkezetéhez hasonló, természetes
úton létrejött vagy mesterséges úton lét-
rehozott és fenntartott erdõk. Ezekben
az idegenhonos és az erdészeti tájide-
gen fafaj(ok) elegyaránya nem több 20
%-nál, intenzíven terjedõ fafaj pedig
legfeljebb csak szálanként fordul elõ.

A következõ, származék erdõ kate-
góriába olyan erdõket sorolnak, ame-
lyek az emberi beavatkozás hatására fa-
fajösszetételükben, szerkezetükben át-
alakítottak vagy átalakultak. Azonban
ezek meghatározóan az adott termõ-
helynek megfelelõ természetes erdõ tár-
sulásalkotó õshonos fafajaiból álló, de a
természetes társulás egyes fafajait, illetve
a természetes szerkezet elemeinek nagy
részét nélkülözõ, mag vagy sarj eredetû
erdõk. Idetartoznak az olyan erdõk, me-
lyekben az idegenhonos és az erdészeti
tájidegen fafajok elegyaránya 20-50 %
közötti, az intenzíven terjedõ fafajok
elegyaránya 20 % alatt van.

Átmeneti erdõk közé kerülnek az
olyan erdõrészletek, melyek az emberi be-
avatkozás hatására fafajösszetételükben,
szerkezetükben erõsen átalakítottak
vagy átalakultak. Ezek közé csak kisebb
részben az adott termõhelynek megfele-
lõ természetes erdõtársulást alkotó õsho-
nos fafajokból álló, a természetes szer-
kezet elemeinek nagy részét nélkülözõ,
mag vagy sarj eredetû erdõk tartoznak,
amelyekben az idegenhonos és az erdé-
szeti tájidegen fafajok elegyaránya 50-70
% közötti. Továbbá minden olyan erdõ,

ahol az intenzíven terjedõ fafajok elegy-
aránya 20-50 % között van.

A kultúrerdõkhöz tartoznak az olyan
erdõk, amelyek elegyarányukat tekint-
ve több mint 70 %-ban idegenhonos,
erdészeti tájidegen, vagy több mint 50
%-ban intenzíven terjedõ fafajokból áll-
nak. Ezeknél az erdõknél az adott ter-
mõhelynek megfelelõ természetes er-
dõtársulást alkotó õshonos fafajai keve-
sebb, mint 30 %-os elegyarányban,
vagy egyáltalán nincsenek jelen.

A természetes állapotok legkevésbé
a faültetvényekben érvényesülnek.
Ezek jellemzõen idegenhonos fafajok-
ból vagy azok mesterséges hibridjeibõl
álló, szabályos hálózatban ültetett, lega-
lább 15 éves vágásfordulóval intenzí-
ven kezelt erdõk.

Az egyes erdészeti tájakon honos fa-
fajok jegyzéke a Vhr. 2. mellékletében
található. Az idegenhonos, valamint in-
tenzíven terjedõ fa- és cserjefajok listá-
ját ugyanezen jogszabály 3. számú mel-
léklete tartalmazza.

Az állami erdõkre vonatkozó szabályok:
Evt. 8. § (2) A gazdasági elsõdleges

rendeltetésû természetes erdõ, termé-
szetszerû erdõ és származék erdõ ter-
mészetességi állapotú, az állam kizáró-
lagos tulajdonában álló, 5 hektárnál na-
gyobb, természetben összefüggõ erdõ a
kincstári vagyon részét képezi és forga-
lomképtelen.

(4) Az állam kizárólagos tulajdonában
álló, gazdasági elsõdleges rendeltetésû,

a) 5 hektárnál nem nagyobb, termé-
szetben összefüggõ, természetes erdõ,
természetszerû erdõ és származék erdõ
természetességi állapotú erdõ,

állami tulajdonból történõ kikerülé-
sére kizárólag azonos vagy magasabb
természetességi állapotú erdõvel törté-
nõ birtokösszevonási célú önkéntes
földcsere vagy csere útján, az optimális
állami birtokszerkezet kialakítása céljá-
ból kerülhet sor.

Evt. 10. § (1) Az egyes erdõtervezé-
si körzetekben a védelmi és közjóléti
rendeltetésû, a 7. § (1) bekezdés a), b)
és c) pontja szerinti természetességû ál-
lami tulajdonú erdõ területének az e
törvény hatálybalépését követõ

a) elsõ körzeti erdõtervezést követõ-
en legalább egyötöd részén,

b) második körzeti erdõtervezést kö-
vetõen legalább egynegyed részén, 

c) harmadik körzeti erdõtervezést
követõen legalább egyharmad részén,

az erdõterv határozatban foglaltak
szerint, folyamatos erdõborítást biztosí-
tó átalakító, szálaló vagy faanyagterme-
lést nem szolgáló üzemmódokat kell al-
kalmazni.

(2) A védelmi és közjóléti elsõdleges
rendeltetésû, 7. § (1) bekezdés a), b) és
c) pontja szerinti természetességû, álla-
mi tulajdonú erdõben a tarvágás tilos.

(3) Az erdészeti hatóság kivételesen
engedélyezheti a tarvágást a 7. § (1) be-
kezdés a), b) és c) pontja szerinti termé-
szetességû, állami tulajdonú erdõben, ha

a) termõhelyi vagy erdõvédelmi ok-
ból vagy

b) a természetes újulat megõrzése
érdekében

indokolt.

Az erdészeti létesítményekre vonatkozó
szabályok:

Vhr. 8. § (2) Természetes erdõ, ter-
mészetszerû erdõ és származék erdõ
természetességi állapotú erdõben a kö-
zelítõ nyomokat a jogosult erdészeti
szakszemélyzet köteles azok használa-
tával járó erdõgazdálkodási tevékeny-
ség megkezdése elõtt jól látható módon
kijelölni. 

A körzeti erdõterv:
Evt. 34. § (2) A körzeti erdõterv ké-

szítése során
a) az erdõfelújítási feladatok megha-

tározásánál elõnyben kell részesíteni a
természetes és természetszerû erdõk
megõrzését és fenntartását;

Az erdõ és fásítás telepítése:
Evt. 45. § (1) Az erdészeti hatóság

megtagadja vagy feltételekhez köti a
természetes és természetszerû erdõ, va-
lamint a nem erdõ mûvelési ágú védett
területek kétszáz méteres körzetében
az idegenhonos fafajokkal tervezett er-
dõ telepítésére vonatkozó erdõtelepíté-
si-kivitelezési terv jóváhagyását, ha az a
meglévõ erdõ természetességi állapotá-
nak megõrzését, vagy védett természeti
terület fennmaradását veszélyezteti.

Evt. 47. § (2) Az erdészeti hatóság a
fásítás és a szabad rendelkezésû erdõ
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telepítését megtagadja, vagy feltételek-
hez köti, a természetes és természetsze-
rû erdõ, valamint a nem erdõ mûvelési
ágú védett területek kétszáz méteres
körzetében, ha a telepítés a meglévõ er-
dõ természetességi állapotának megõr-
zését, vagy védett természeti terület
fennmaradását veszélyezteti.

Az erdõ, valamint a fásítás felújításának
szabályai:

Evt. 51. § (6) Származék-, természe-
tes és természetszerû erdõvel közvetle-
nül határos erdõben idegenhonos fafa-
jokkal az erdõ mesterséges felújítása
csak akkor végezhetõ, ha az a környe-
zõ erdõk természetességi állapotát nem
rontja, nem veszélyezteti.

Vhr. 30.§ (1) Az erdõfelújítás befeje-
zetté nyilvánításának feltételei a követ-
kezõk:

c) az erdõ természetességi állapota
szempontjából meghatározó idegenho-
nos, illetve intenzíven terjedõ elegyfafajok
– amennyiben azok jelenlétét az erdõterv
erdõsítési elõírása és egyéb rendelkezé-
sek egyébként nem zárják ki – a véghasz-
nálatra került faállományt alapul véve
nem fordulnak elõ nagyobb elegyarány-
ban, kivéve, ha erre maga az erdõterv er-
dõsítési elõírása biztosít lehetõséget.

Vhr. 32. § Fásításból való fakiterme-
lés vagy a fásítás faállományának pusz-
tulása esetén az erdészeti hatóság – az
erdõsítés módjának és az alkalmazható
fafajoknak a meghatározása, valamint
az elõírt állapot elérésére vonatkozó
határidõ megállapítása mellett – elõír-
hatja a fásítás felújítását, ha

a) a kitermelt, vagy kipusztult fásítás
az Evt. 7. § (1) bekezdés szerint – a terü-
leti kiterjedésétõl eltekintve – besorol-
ható a természetes, a természetszerû,
vagy a származék erdõ természetességi
kategóriák egyikébe.

A befejezett erdõsítés felülvizsgálatának
szabályai:

Vhr. 33. § A befejezett erdõsítés fe-
lülvizsgálata során az erdészeti hatóság
azt vizsgálja meg, hogy a befejezett er-
dõsítés teljes, vagy részterületére vonat-
kozóan

b) a befejezett erdõsítés természetes-
ségi állapotának romlása miatt

szükséges-e intézkednie.

Vhr. 34. § (1) A 33. § b) pontja sze-
rinti esetben, amennyiben a befejezett
erdõsítés természetességi állapota erdõ-
nevelési beavatkozással nem állítható

helyre, az erdészeti hatóság elrendeli az
erdõsítés megismétlését.

(2) A 33. § b) pontja szerinti esetben,
amennyiben a befejezett erdõsítés ter-
mészetességi állapota erdõnevelési be-
avatkozással helyreállítható, az erdé-
szeti hatóság elrendeli a szükséges er-
dõnevelési feladatok elvégzését.

Vhr. 44.§ (2) A tisztítás során az er-
dõ rendeltetésének, távlati célállo-
mánytípusának, valamint elvárt termé-
szetességi állapotának megfelelõ faállo-
mány-szerkezet és elegyarányt kell ki-
alakítani. 

A fakitermelés szabályai:
Evt. 73. § (4) Az erdészeti hatóság

természetes és természetszerû, valamint
származék-erdõkben, véghasználat
esetében, termõhelyi, tájképvédelmi,
talajvédelmi és erdõmûvelési okokból
elõírhatja a faállomány élõfakészleté-
nek 5 százalékos mértékéig hagyásfák,
facsoportok visszahagyását.

Evt. 74. § (1) Az erdõterv alapján
tarvágás akkor végezhetõ, ha:

a) sík és dombvidéken gazdasági el-
sõdleges rendeltetésû faültetvényekben
és kultúrerdõkben húsz hektárnál, gaz-
dasági elsõdleges rendeltetésû szárma-
zék és átmeneti erdõkben tíz hektárnál,
egyéb erdõkben öt hektárnál na-
gyobb, egybefüggõ, felújítás alatt álló
vágásterület nem keletkezik.

Erdõnevelés végrehajtására vonatkozó
szabályok:

Vhr. 49. § (2) Az erdõnevelések ke-
retében elvégzett fakitermelések során
– az erdõ késõbbi sikeres felújításának
feltételeit is szem elõtt tartva – töreked-
ni kell az adott termõhelynek valamint
az erdõ természetességi kategóriájának
megfelelõ, elegyes erdõtársulás kialakí-
tására és fenntartására, valamint az ide-
genhonos, illetve intenzíven terjedõ
elegyfafajok visszaszorítására.

Az erdõszerkezet átalakítása:
Evt. 55. § A meglévõ erdõ természe-

tességi állapotán erdõgazdálkodási be-
avatkozással történõ javítás, valamint
sarjeredetû állomány után egy legalább
azonos természetességû, nem sarj ere-
detû állomány létrehozása (erdõszerke-
zet átalakítás)

a) faültetvénybõl, kultúrerdõbõl át-
meneti, származék- vagy természetsze-
rû erdõ,

b) átmeneti erdõbõl származék-
vagy természetszerû erdõ,

c) származékerdõbõl természetszerû
erdõ

létrehozásával történhet.

Az erdõ igénybevétele:
Evt. 81. § (1) Erdõ igénybevétele

esetén az igénybevevõ erdõvédelmi já-
rulékot köteles fizetni.

(2) Az erdõvédelmi járulék mértéke
b) erdõ mezõgazdasági mûvelésbe

vonásáért hektáronként
ba) természetes és természetszerû

természetességi állapotú, valamint vé-
delmi elsõdleges rendeltetésû erdõ ese-
tén az erdõvédelmi járulékalap húsz-
szorosa;

c) erdõ idõleges igénybevételéért
hektáronként és évenként

ca) természetes és természetszerû
természetességi állapotú, valamint vé-
delmi elsõdleges rendeltetésû erdõ ese-
tén az erdõvédelmi járulékalap három-
szorosa;

Evt. 82. § (3) Nem kell erdõvédelmi
járulékot fizetni,

a) amennyiben az erdõ igénybevéte-
lének ellentételezéseként az igénybe-
vevõ:

ab) természetes, természetszerû,
származék-, átmeneti természetességi
állapotú erdõ esetén az igénybe vett er-
dõ területénél másfélszer nagyobb terü-
letû, az igénybe vett erdõvel megegyezõ
vagy attól magasabb természetességi ál-
lapotú erdõ telepítésérõl gondoskodik;

(4) Az erdészeti hatóságnak csereer-
dõsítést kell elõírnia

a) természetes és természetszerû er-
dõ ötezer négyzetméter vagy azt meg-
haladó mértékû igénybevétele esetén.

Az erdõ megosztása:
Evt. 86. § (2) Megosztással csak

olyan erdõ mûvelési ágú földrészlet
vagy alrészlet alakítható ki, amelynek
szélessége átlagosan legalább harminc
méter, és területe a 7. § (1) bekezdés a)-
b) pontja szerinti természetességi álla-
potú erdõ esetében három hektárnál
nagyobb, kivéve, ha a megosztás célja
erdõ igénybevétele.
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