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Az erdészeti hatóság – az ERTI-vel
együttmûködésben – eleget téve az
erdõtörvény vonatkozó rendelkezé-
sének, az Erdõvédelmi Mérõ- és
Megfigyelõrendszer alrendszere-
ként 2012-ben elindította az Orszá-
gos Erdõkár Nyilvántartási Rend-
szert. Az ehhez kapcsolódó új doku-
mentum az „Erdõvédelmi Kárbeje-
lentõ lap”, melyet minden jogosult,
szakszemélyzeti státussal bíró szak-
embernek évente négy alkalommal
kell megküldenie az erdészeti ható-
ság számára. 

Az erdészek és a társadalom számára
egyaránt kiemelt jelentõségû a magyar
erdõk egészségi állapota, amelyrõl az
elmúlt pár évtizedben az úgynevezett
„Erdõvédelmi jelzõlapokon” szolgáltat-
tak információt az erdõgazdálkodók.
Amíg azonban ez a rendszer az erdõ-
gazdálkodóknak csak egy körétõl – 200
ha-t meghaladó erdõterület felett – vár-
ta el az adatszolgáltatást, addig az
OENyR valamennyi jogosult erdészeti
szakszemélyzeti státussal bíró szakem-
bertõl várja az általuk kezelt erdõk

egészségi állapotáról szóló jelentést
évente négy alkalommal. Az adatszol-
gáltatás bizonylata az „Erdõvédelmi
Kárbejelentõ lap”, befogadója az erdé-
szeti hatóság.

Az OENyR lehetõvé teszi a ponto-
sabb erdõvédelmi prognózis készítését,
és 2013-tól kizárólagos alapját képezi
az Országos Statisztikai Adatgyûjtõ Prog-
ram (OSAP) felé való erdõvédelmi in-
formációszolgáltatásnak is.

Az OENyR elindításával az erdõvé-
delmi jelzõlapos adatszolgáltatás tehát
2013-tól megszûnik, ugyanakkor 2012
még átmeneti év lesz. Mivel az OSAP
jogszabály egy évvel korábban határoz-

za meg az adatszolgáltatás adott évre
vonatkozó elõírásait, ezért a 2012. év-
ben – elvben – még az erdõgazdálko-
dók felé is fennáll a korábbi kötelezett-
ség. Ezt a kötelezettséget azonban az
OENyR adatszolgáltatási nyomtatványá-
nak, az „Erdõvédelmi kárbejelentõ lap”-
nak a kitöltésével és beküldésével is tel-
jesíteni lehet. Amennyiben a szaksze-
mélyzet által egy adott kár bejelentésre
került, akkor a gazdálkodó felé fennál-
ló – ugyanarra a káreseményre vonat-
kozó – OSAP-os kötelezettség is teljesí-
tettnek tekintendõ.

A szakszemélyzet az „Erdõvédelmi
Kárbejelentõ lapok” nyomtatott és fû-
zött tömbjét az MgSzH Erdészeti Igazga-
tóságán, valamint a megyei kormányhi-
vatalok erdészeti igazgatóságain veheti
át. Egyéb adatszolgáltatók a
www.mgszh.gov.hu honlapról tölthetik
ki a kárbejelentõ nyomtatványt.

A honlapon az OENyR mûködtetésé-
re, az „Erdõvédelmi kárbejelentõ lap”
kitöltésére és beküldésre vonatkozó út-
mutató, illetve további, a témához kap-
csolódó információ is elérhetõ.

MgSzH Erdészeti Igazgatóság

Országos Erdõkár Nyilvántartási Rendszer

Erdõkár Nyilvántartási Rendszer

Nyomtatványok átvehetõk:
– MgSzH Erdészeti Igazgatóságon

(1023 Budapest Frankel L. 42-44.)
– Megyei Kormányhivatalok

Erdészeti Igazgatóságain

Jelentés leadás határideje elsõ
alkalommal:

2012. április 15.

Erdõgazdaságunk területén számtalan
mûemlék, történelmi emlékhely talál-
ható. Cégünk jövõbeli elképzelései kö-
zött szerepel, hogy valamennyi helyre-
állításában és megóvásában szerepet
vállal. Ezért minden évben pünkösdkor
egy-egy jótékonysági rendezvény szer-
vezésével hívjuk fel hagyományteremtõ
mozgalmunkra a figyelmet.

Mûemlék-rekonstrukciós program-
sorozatunk elsõ állomása Kõhányás. (A

település közigazgatásilag Gánthoz tar-
tozik.) Itt található az Esterházy család
által 1873-ban épített Szent Teréz ká-
polna. Ezt a kápolnát 1980-ban egyházi
összefogással erdõgazdaságunk Csák-
vári Erdészete felújította. 

Jótékonysági rendezvényünk
idõpontja: 2012. május 26.

A rendezvény védnöke: dr. Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes. Progra-
munk Kocsis Mihály vezérigazgató ünne-

pélyes megnyitójával kezdõdik, majd mi-
se és egyházzenei koncert következik.
Ezt követõen a kulturális programokkal
párhuzamosan népmûvészeti- és hagyo-
mányõrzõ vásár, valamint trófeabemuta-
tó, kisállat-bemutató, vadászkutya-bemu-
tató, íjászat, szénabála-vár lesz. Reménye-
ink szerint részt vesz az eseményen a
Szent László Lovagrend is. Rendezvé-
nyünket színesíti Pintér Tibor és a Komá-
romi Lovas Színház mûvészeinek fellépé-
se, majd a Kormorán Együttes koncertje.

Vértesi Erdõ Zrt.
Fotó: Fáczányi Zsombor

Jótékonysági rendezvény a Vértesben

Erdész-vadász könyvek
Az alábbi témákban könyveket, illetve fo-
lyóiratokat keresek: erdészet, vadászat,
halászat, horgászat, madarászat, állattan,
növénytan, gombászat, méhészet, útleírás,
néprajz. Akár egy darab könyve van vagy
esetleg egész könyvtárat, hagyatékot adna
el, keressen meg bizalommal! 
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