
erdőrész- 
letenként

hektáron- 
ként

terepi 
kiszállás 
(/km)

ponton- 
ként

alapdíj

Alapdíjon felüli ár

Erdőgazdálkodó nyilvántartásba- 
vételi eljárása                                                                                      

Elvégzendő munka

Erdészeti térkép/ leírólap/tulajdoni lap 
másolat kikérése 

Hatósági bizonyítvány/erdőrészlet 
határpont koordinátáinak kikérése    

Használati megosztás osztatlan 
közös erdőkben                             

Művelési ág változási kérelem   

140 Ft* -

- -

140 Ft 1400 Ft

- 140 Ft*

1. Hivatali ügyintézés, konzultáció, fásításssal kapcsolatos ügyek

Személyes hatósági konzultáció 

Telefonos vagy személyes 
konzultáció, tanácsadás 

GÖDÖLLŐN.

Ingyenes. Kérem azonban, hogy Pest, Heves, Nógrád és Fejér megyén 
kívülről ne keressenek.

(Amennyiben az erdőrészlethatárok a 
helyrajziszám/alrészlet harárral egyeznek! 
Erdőrészletenként=helyrajzi számonként)

30 000 Ft 10 000 Ft -

Akkor kell, ha a földrészlethatár egyezik az 
erdőrészlethatárral, de nem erdő művelési ágban 
van. (Előzetes hatósági bizonyítvány kéréssel 

együtt. Alapdíj=helyrajzi számonként.)

25 000 Ft - -

(1 ha-nál kisebb erdőgazdálkodási egység nem 
hozható létre.)

80 000 Ft 5 000 Ft -

-
Kizárólag az ügyfél kérésére. 

10 000 Ft -

-

(Példányonként. Hatósági díjat tartalmaz.)
2 000 Ft - - - -

(Hatósági díjat nem tartalmaz.)

- -10 000 Ft -

Az EVT hatálya alá tartozó, nem erdőnek 
minősülő, viszont a törvényben a fásítás 

kritériumainak megfeleleő fás rész 
kitermeléséhez szükséges.

-

Fásításból fakitermelés bejelentő

15 000 Ft - 15 000 Ft 140 Ft*



erdőrész- 
letenként

hektáron- 
ként

terepi 
kiszállás 
(/km)

ponton- 
ként

Minden fakitermelés 
megkezdése előtt kitöltése 

kötelező!
Egyéb 20 000 Ft - 140 Ft* -

A 61/2017 FVM rend. 
értelmében a helyszíni 
ellenőrzés kötelező az 

elvégzett munkák után.

Egyéb 10 000 Ft 5 000 Ft - 140 Ft -

Tervezett 
erdőgazdálkodási 

tevékenységek 
bejelentése      

Véghasználat - 10 000 Ft 140 Ft

Erdőrészlethatárok kijelölése          

alapdíj

Alapdíjon felüli ár

-

Elvégzendő munka

A műveleti lap kiállítása előtt az EVT 16.§ (9) 
alapján az erdőrészlet-határ töréspontjait ki kell 

jelölni!

-

Áthúzódóra jelentés

Elmaradt fakitermelés lejelentése
Tárgyévre bejelentett, de dec. 31-ig el nem kezdett 

fakitermelés lejelentése.
10 000 Ft -

1 500 Ft*40 000 Ft

-

Véghasználat 40 000 Ft - 140 Ft* -

2.1. Erdőgazdálkodáshoz szükséges beadványok, tevékenységek

-

20 000 Ft

25 000 Ft

Műveletilap kiállítása                       
Ennek birtokában kezdhető meg a fakitermelés. 

Legkorábban a bejelentést követő 22. napon 
állítható ki.

20 000 Ft - - 140 Ft 2 000 Ft

Végrehajtott 
erdőgazdálkodási 

tevékenységek 
lejelentése

Akkor kell, ha a fakitermelés áthúzódik a 
következő évre. Helyszíni szemle kötelező.

20 000 Ft

- - -

140 Ft 800 Ft*-5 000 Ft



erdőrész- 
letenként

hektáron- 
ként

terepi 
kiszállás 
(/km)

ponton- 
ként

20 000 Ft - - 140 Ft* -

40 000 Ft 10 000 Ft - 140 Ft* -

erdőrész- 
letenként

hektáron- 
ként

terepi 
kiszállás 
(/km)

ponton- 
ként

Az abiotikus károsítások bejelentése azon 
kívül, hogy kötelező, az erdősítések 

határidejének kitolásával is jár.

Elvégzendő munka alapdíj

Alapdíjon felüli ár

(Amennyiben sikerül megegyezni vele. 
Amennyiben nem, úgy csak a kiszállást kell 

fizetni.)

30 000 Ft -

-

Erdő rendeltetésének 
megváltoztatása

Erdőgazdálkodó képviselete az 
erdőtervezés során                           

Fahasználati és egyéb elvégzett 
munkák ellenőrzése, értékelése 

Erdőtervtől eltérő kérelem 
elkészítése ("ETE kérelem")                                             

Kivágandó fák kijelölése.                

2.3. Erdőgazdálkodáshoz szükséges beadványok, tevékenységek
Fakitermelő vállalkozó keresése, 

leszervezése                                 

Vadvédelmi kerítés engedélyeztetése

- 140 Ft -

Gyakran kérdés a tulajdonosok, 
erdőgazdálkodók részéről, hogy a külső 

vállalkozó által elvégzett munka szakszerű-e 
⸻ ki lehet-e fizetni?

20 000 Ft

1400 Ft*

10 évente új erdőterv készül, amibe a 
gazdálkodó a megfelelő fórumokon 
hozzászólhat, kéréseit közölheti.

25 000 Ft -

Amennyiben az erdőtervben szereplő 
lehetőségek az erdőgazdálkodónak nem 

felelnek meg.

30 000 Ft 2 000 Ft - 140 Ft*

140 Ft -Ha a műveleti lap kiállítása előtt EVT 73.§ (1) 
szerint ki kell jelölni.

30 000 Ft - 30 000 Ft

Erdőkár bejelentő   

15 000 Ft 500 Ft - 140 Ft*

5 000 Ft 140 Ft -

1 500 Ft*

2.2. Erdőgazdálkodáshoz szükséges beadványok, tevékenységek

Elvégzendő munka alapdíj

Alapdíjon felüli ár

500 Ft - 140 Ft* 



erdőrész- 
letenként

hektáron- 
ként

terepi 
kiszállás 
(/km)

ponton- 
ként

20 000 Ft - 70 000 Ft 250 Ft -
Törzsenkénti becslés gyérítés korú 

állományokban

A fenti három becslési forma adatait ennek 
során dolgozzuk fel.

Törzsenkénti becslés 
véghasználatkorú állományokban

Állományfelvétel körlap-módszerrel                                                                  

3. Erdőállomány-becslés

("erdő kivonás")

Erdőtelepítési terv                         

. Pályázatírás .                            

Erdőigénybevételi eljárás 
300 000 Ft - 50 000 Ft 140 Ft 1400 Ft*

- 140 Ft -

Pályázatírást nem vállalok. Erre a feladatra 
pályázatíró céget ajánlok vagy a falugazdászt.

-

Elvégzendő munka alapdíj

Alapdíjon felüli ár

-

(szabad rendelkezésű erdőnek is; talajvizsgáló 
gödörről az ügyfél gondoskodik - 2X2X2 m-

es, egy lépcsővel - megbeszélés szerinti 
hálózatban.)

200 000 Ft 10 000 Ft

Fatérfogatbecslési jegyzőkönyv 
elkészítése

10 000 Ft - 3 000 Ft -

4. Erdőtelepítés, erdőigénybevétel, pályázatírás

2 000 Ft

 Nagyértékű állományokban szokás 
alkalmazni.

40 000 Ft - 60 000 Ft 250 Ft -

Egyszerű és gyors módszer nagyobb 
hibahatárral - így olcsó eljárás a többihez 

képest.

20 000 Ft - - 140 Ft



Erdőtelepítési terv 

hatósági illetéke

Talajlabor díja 

(erdőtelepítési tervhez 
kapcsolódóan)

Talajtani szakmérnök 

munkája (erdőtelepítési 
tervhez kapcsolódóan)

Erdőgazdálkodó 

nyilvántartásba vétel és 

ETE kérelem hatósági 

illetéke

Erdőrészlet-határ 

kijelöléséhez a 

töréspont koordináták 

megigénylése - NFK

Erdőigénybevételi 

eljárás illetéke

Hatósági bizonyítvány 

illetéke

Erdőterv - 

erdőrészletenként

Eltörölték!

Tájékoztató hatósági illeték és bizonyos ügyekbe bevont más szolgáltatók hozzávetőleges díjairól:                                         
(ezen díjak nem rajtam keresztül futnak, de gyakran kérdés tárgya; így ezeket az adatokat kigyűjtöttem)

6 500 Ft alapdíj és helyrajzi számonként 500 Ft

Talajmintánként nettó ~6000 Ft. Általában 2-3 hektáronként kell egy vizsgálógödör,                    

gödrönként átl.  3-5 minta.                                                                                                                                                                                                                      

Nem érdemes spórolni rajta, mert ez lesz az alapja a telepítési tervnek, ami a következő 30-100 éves 
időszakot meghatározza.

30 000 Ft/kiszállás

5000 Ft

60 000 Ft alapdíj és helyrajzi számonként 7 000 Ft

2000 Ft

1500 Ft

A szolgáltatások árai a hatósági díjakat nem 
tartalmazzák. Alanyi adómentes, bruttó árak (kisadózó).

* ha szükséges2022.09.01-től

Minden egyéb, a fenti listában nem szereplő tevékenység irányára: 7.000 Ft/ mérnökóra, illetve 
140 Ft/km* (oda-vissza). Egyéb, általános szabályok: Nem foglalkozom kivitelezéssel (pl. 

ültetés, fakitermelés), de tudok segíteni megfelelő vállalkozót találni. 25 km alatti kiszállásnál a 
minimál ár 20.000 Ft, míg 25 km-nél távolabbi kiszállás esetén 30.000 Ft. Az elkészült 

dokumentáció beadása után 30% előleget kérek.  



Térképmásolat

Tulajdoni lap

Földhivatali művelési 

ág változási illeték
6600 Ft/helyrajzi szám

1000 Ft

1000 Ft








