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Az agrárminiszter 51/2020. (X. 16.) AM rendelete

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 

szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosításáról

Az erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § (2)  bekezdés 2., 3. és 

9–11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 

79. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 

szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet] 4.  melléklete helyébe 

az 1. melléklet lép.

2. §  A 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

a) 4. § (5) bekezdésében

aa) az  „Ötnél több erdei közjóléti berendezést tartalmazó” szövegrész helyébe az  „Erdei közjóléti 

berendezés vagy” szöveg,

ab) az „a terv” szövegrész helyébe az „annak létesítése” szöveg;

b) 5. §-ában

ba) a „turistaútvonalat” szövegrész helyébe a „turistaútvonalat, erdei kerékpáros turista útvonalat vagy 

erdei kerékpáros ösvényt” szöveg,

bb) a „gyalogos” szövegrész helyébe a „gyalogos vagy kerékpáros” szöveg;

c) 7. § (1) bekezdésében

ca) a „berendezések” szövegrész helyébe a „berendezések és létesítmények” szöveg,

cb) a „berendezéseket” szövegrész helyébe a „berendezéseket és létesítményeket” szöveg;

d) 28.  § (2)  bekezdés b) és j)  pontjában, 28.  § (6)  bekezdés nyitó szövegrészében, 29.  § (4)  bekezdés c) és 

n) pontjában, 29. § (10) bekezdés nyitó szövegrészében, 43. § (1) és (3) bekezdésében az „a jogosult erdészeti 

szakszemélyzet” szövegrész helyébe az „az alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet” szöveg;

e) 28.  § (4)  bekezdésében az „a jogosult szakszemélyzetnél” szövegrész helyébe az „az alkalmazott jogosult 

erdészeti szakszemélyzetnél” szöveg;

f ) 40.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „erdészeti szakszemélyzet” szövegrész helyébe az „alkalmazott 

erdészeti szakszemélyzet” szöveg

lép.

3. §  Hatályát veszti a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 56. § (1) bekezdésében az „az érintett erdő elhelyezkedése szerinti 

megyében bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező, ennek hiányában az  érintett erdő elhelyezkedése 

szerint legközelebbi székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdőkezelési szolgáltatást végző” szövegrész.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet az 51/2020. (X. 16.) AM rendelethez

„4. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

1. Az erdei közjóléti berendezések jegyzéke

A B

1. Típus Meghatározás

2. emlékmű Valakinek, valaminek az emlékét megörökítő műtárgy.

3. erdei bútorgarnitúra
Fából készült, minimum 1,5 m hosszú és legalább 70 cm széles, asztalból és két padból álló, 

helyhez rögzített erdei közjóléti berendezés.

4. erdei játszószer

Nagyobbrészt faanyag felhasználásával készített, tájba illeszkedő színű és formájú, helyhez 

rögzített, kijelölt megfelelőségértékelő szervezet által kiadott minősítéssel rendelkező 

játékeszköz.

5. erdei kilátó

Erdőben vagy erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló területen alapozással és 

villámvédelemmel épített, legalább 6 méter padlómagasságú építmény, amely biztosítja 

a környező fák feletti akadálytalan ellátás lehetőségét, magasságán a legfelső járószint 

terepszinttől mért függőleges távolsága értendő.

6. erdei lépcső

Gyalogos nyomvonalak meredek szakaszain a továbbhaladást segítő, fából vagy kőből 

biztonságosan kialakított, szükség szerint kapaszkodókorláttal biztosított közjóléti berendezés. 

Járófelületének burkolata, szélessége a csatlakozó útéval megegyező. A rögzítőcövekek nem 

emelkednek a fellépő szintje fölé.

7. erdei tornaszer
Testmozgást szolgáló, fából és/vagy fémből készített, helyhez rögzített, kijelölt 

megfelelőségértékelő szervezet által kiadott minősítéssel rendelkező sporteszköz.

8. forrásfoglalás

A felszínre törő víz rendezett hozzáférhetőségét, tárolását, elvezetését szolgáló, terméskőből  

és/vagy vasalt betonból épített, vízjogi létesítési, üzemeltetési engedéllyel és természetvédelmi 

engedéllyel rendelkező műtárgy, esetleg fa felépítménnyel, zárt vízgyűjtő medencével, 

kifolyócsővel.

9.
gyalogos és  

kerékpáros fahíd

Vízfolyások feletti gyalogos vagy kerékpáros átkelést segítő, jellemzően fából épített,  

legalább 80 cm széles járófelületű, biztonságos kapaszkodókorláttal ellátott építmény.

10. illemhely (erdei WC) Zárt űrgödrös, fa felépítményű, egy vagy több férőhelyes építmény.

11. kerékpártámasz
A kerékpárok biztonságos letámasztását biztosító, legfeljebb 1 m magasságú és legfeljebb  

8 m2 alapterületű, fából készült, helyhez rögzített támasz.

12. korlát

A balesetek elkerülése érdekében az erős lejtésű terepen vezető útszakaszok vagy erdei 

kerékpáros ösvények lejtő felőli oldalán vagy meredek partfalak, szakadékok felső éle mögött 

elhelyezett, fából vagy fémből biztonságosan kialakított kapaszkodó. Magassága legalább  

80 cm és legfeljebb 120 cm.

13. lombkorona-tanösvény
Alapvetően a talajszint felett, általában a környező fák lombkoronaszintjében vezetett sétaút, 

amely rálátást enged a rajta közlekedőknek az erdő különböző szintjére.

14. nyomvonal
Vonalas létesítményekben az egyes berendezéseket, helyszíneket összekötő, tuskóktól mentes 

jelölt útvonal, amely legalább 0,5 m és erdőrészletben legfeljebb 1,6 m széles.

15. pad
Fából készült, minimum 1,5 m hosszú, legalább 30 cm széles ülőfelülettel rendelkező, helyhez 

rögzített erdei közjóléti berendezés.

16. szemétgyűjtő
Felületkezelt fa szerkezetű, minimum 40 l űrtartalmú, hulladék gyűjtésére és ideiglenes 

tárolására szolgáló, helyhez rögzített erdei közjóléti berendezés.

17. tájékoztató tábla

Faoszlopra vagy felületkezelt fa vázra rögzített, színes információs felületű, együttesen  

12 dm2 vagy annál nagyobb információs felületű, időjárásnak ellenálló kialakítású és 

UV-védelemmel ellátott tábla.

18. tűzrakóhely Minimum 80 cm belső átmérőjű, kőből épített tűzgödör kötőanyaggal, betonalappal.

19. védőház
Fedett, oldalt nyitott kialakítású, felületkezelt fából készült építmény, 6–50 m2 közötti 

alapterülettel, legalább 4 rögzített ülőhellyel.
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20.
erdei kerékpáros 

ösvény

Az erdőben történő kerékpározás céljából az erdő talaján vagy a járófelületét tekintve legfeljebb 

30 cm-re a talajfelszín fölé emelve, szükség esetén talajerózió elleni védelem érdekében 

stabilizációs céllal a talajfelszín megbontásával létesített, szilárd burkolat nélküli, a követhetőség 

és más jármódok figyelmeztetése céljából megfelelő távolságban elhelyezett, egységes jelöléssel 

ellátott, 1,60 m-nél nem szélesebb, legfeljebb az ösvény 10%-án tömörítéssel, illetve hulladéknak 

nem minősülő javítóanyag elhelyezésével stabilizált nyompálya, amelynek területe a használat 

megszűnése után újraerdősítésre alkalmassá tehető.

21.

erdei kerékpáros 

ösvényt keresztező 

áteresz

Az erdei kerékpáros ösvényt keresztező, a csapadékvíz vagy természetes vízfolyás zavartalan 

átfolyását biztosító legfeljebb 80 cm belső átmérőjű, maximálisan 2 m hosszúságú betoncső.

22. kerékpáros rámpa

A talaj védelme és a csapadék zavartalan lefolyása érdekében, egyenes szakaszokon vagy 

kanyarban, haladási irányban mérve maximálisan 15 m hosszúságban elhelyezett, a talajhoz 

rögzített, faanyagból készült, a járófelületét tekintve legfeljebb 30 cm-re a talajfelszín fölé emelt 

járófelület és tartókeret.

23. erdei útzár
Gyalogos vagy kerékpáros áthaladását lehetővé tevő, de más jármódok átjutását megakadályozó 

oszloprendszer, árok, kőrakás.

24. kerékpáros kapu
Vad- vagy egyéb funkciójú kerítést keresztező ösvényen, a keresztezési pontban, a kerítésbe 

épített, fából és dróthálóból készült, automatikusan záródó kapu.

25. kerékpáros ugrató

Az erdei kerékpáros ösvény nyomvonalán található, helyi talaj, rőzsefonat vagy kő 

felhasználásával kialakított, maximum 50 cm magasságú tereptárgy, melyen a kerékpárral 

történő áthaladás is biztosított.

26. ösvény megtámasztás

A talaj erózióját csökkentő, gyalogos vagy kerékpáros ösvény nyomvonalán vagy azok mentén 

közvetlenül elhelyezhető, idegen kötőanyag nélkül rakott, maximum 20 m2 alapterülettel 

rendelkező építmény.

2. Az erdei közjóléti létesítmények jegyzéke

A B C

1. Típus Alakzat Meghatározás

2. állandó erdei tábor terület

Erdőgazdálkodó által kijelölt és fenntartott táborozóhely.

Területe: 0,1–1 hektár

Befogadóképessége: legalább 20 fő

3.
bemutatóhely, 

emlékhely, park
terület

Helyszínhez kötött ismeretanyag átadását vagy emlékezést szolgáló létesítmény. 

A bemutatóhely témája lehet erdészeti, vadászati, természetvédelmi, növénytani, 

kultúrtörténeti, geológiai vagy régészeti vonatkozású.

Területe: 0,1–1 hektár

Befogadóképessége: legalább 2 fő

4. erdei autóspihenő terület

Általában közút mellett, erdőtervezett területen kialakított, burkolt vagy  

burkolat nélküli, gépjárművek leállítását biztosító parkoló és környezete, ahol  

a gépjárművek utasainak rövid idejű pihenése és kikapcsolódása biztosított.

Területe: 0,1–1 hektár

Befogadóképessége: legalább 10 fő (5 db személygépkocsi)

5.
erdei iskola és 

környezete
terület

A létesítmény rendeltetése erdei iskola oktatásszervezési formában végzett 

környezeti nevelés és oktatás.

Területe: 0,1–3 hektár

Befogadóképessége: legalább 20 fő

6. erdei játszóhely terület

Elsősorban gyermekek számára létesített, jellemzően fa játszóeszközökből és  

a kapcsolódó biztonsági eszközökből álló létesítmény.

Területe: 0,1–1 hektár

Befogadóképessége: legalább 5 fő
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7. erdei kirándulóhely terület

Intenzíven látogatott, huzamosabb ott-tartózkodást biztosító vagy kirándulási 

célt szolgáló erdei közjóléti létesítmény, amely a kirándulók számára pihenési, 

rekreációs lehetőséget biztosít.

Területe: 1–2 hektár

Befogadóképessége: legalább 25 fő

8. erdei pihenőhely terület

Rövid, legfeljebb néhány órás pihenésre szolgáló, jellemzően gyalogosan 

megközelíthető erdei közjóléti létesítmény.

Területe: 0,01–0,3 hektár

Befogadóképessége: legalább 4 fő

9. erdei tanösvény vonal

A térség erdeinek, növény- és állatvilágának, erdőgazdálkodásának megismerését 

és a környezeti nevelést szolgáló, erdős környezetben kiépített, tájékoztató 

táblákkal vagy tanösvény állomást jelző oszlopokkal ellátott útvonal.

Hossza: legalább 300 m

Befogadóképessége: legalább 20 fő

10. erdei tornapálya vonal

A szabadban végezhető testedzés céljából tornaszerekkel felszerelt útvonal vagy 

helyszín.

Befogadóképessége: legalább 5 fő

11. erdei vasút környezete terület

A turisztikai célra is használt keskeny nyomtávú erdei vasutak állomáshelyeinek, 

megállóhelyeinek közelében elhelyezett erdei közjóléti berendezések csoportja, 

amely elsősorban az erdei vasúton utazó kirándulókat szolgálja.

Területe: 0,05–1 hektár

Befogadóképessége: legalább 15 fő

12. forrás terület

Erdőterületen lévő foglalt forrás a környezetében lévő erdei közjóléti 

berendezésekkel együtt.

Területe: 0,01–0,03 hektár

Befogadóképessége: legalább 1 fő

13.
járműközlekedésre 

kijelölt nyomvonal
vonal

Közjóléti céllal járműközlekedésre kijelölt, a követhetőséget biztosító sűrűséggel 

jelzéssel ellátott nyomvonal.

14.
erdei kerékpáros turista 

útvonal
vonal

Erdőben vagy egyéb erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló 

földterületen az erdei kerékpáros ösvényen, a meglévő erdészeti feltáróhálózaton, 

a kerékpározásra alkalmas egyéb erdei utakon, nyiladékon, kerékpáros 

használatra együttesen is kijelölt turistaúton vezetett – a követhetőség, valamint 

más jármódok figyelmeztetése céljából megfelelő távolságban elhelyezett, 

egységes jelöléssel ellátott – kerékpározás célját szolgáló turista útvonal és 

kapcsolódó berendezései.

15. kilátó terület

A táj megfigyelésére alkalmas helyszínen lévő létesítmény. Jelentős turisztikai 

vonzereje van, a domborzati viszonyokból adódóan jellemzően gyalogosan 

közelíthető meg.

Területe: 0,03–0,7 hektár

Befogadóképessége: legalább 4 fő

16.
lovaglásra kijelölt 

nyomvonal
vonal

Közérdekből lovaglási célra kijelölt, a követhetőséget biztosító sűrűséggel lovas 

jelzéssel ellátott nyomvonal.

”
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