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Adásvételi szerződés 

mely létrejött, az 
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
székhely: 9021 Győr, Árpád út 28-32. 
ÁHT: 036012 
bankszámlaszám: 10033001-01712027-00000000 
képviseli: Németh József igazgató 
adószám: 15308373-2-08 mint eladó (a továbbiakban: Eladó) 
 
valamint 
 
………………………………………………… 
székhely: ……………………………………… 
cégjegyzékszám: …………………………………………. 
bankszámlaszám: ……………………………. 
képviseli: ………………………………………  
adószám: ………………………………………  
 
 mint vevő (a továbbiakban: Vevő) 
között az alábbi feltételekkel: 
 
1. A szerződés tárgya: 

 
„Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Rábai Szakaszmérnökségének területén kijelölt faállományok 
véghasználati faanyagának lábon történő értékesítése, kitermelése, továbbá az erdőfelújítás első kivitelének 
elvégzése” 
 
A tárgyi faállományok a Magyar Állam tulajdonában és az ÉDUVIZIG vagyonkezelésében állnak.  
 
A szerződést tárgyát képező tételeket az 1. számú táblázat tartalmazza. 
 

1. számú táblázat 

Tétel 

száma 
Értékesítés tárgya 

Érintett 
terület (ha) 

Erdőtervi 
fatérfogat (m3) 

Becsült bruttó 
fatérfogat (m3) 

Becsült nettó 
fatérfogat (m3) 

1. 
Rábapatona 22/A 
erdőrészlet faállománya 

1,06 283 476 381 

2. 
Rábaszentmiklós 16/B 
erdőrészlet faállománya 

4,00 1569 1486 1189 

 Összesen: 5,06 1852 1962 1570 

 
Jelen szerződés kizárólag a(z) ……………. számú tétel(ek) szerinti faállományok véghasználati faanyagának lábon 
történő értékesítésére, kitermelésére, továbbá az erdőfelújítás első kivitelének elvégzésére vonatkozik.  
 
Az érintett területnagyság térképi megjelenítését a csatolt adásvételi szerződés tervezet 1.) számú mellékletét 
képező helyszínrajzok tartalmazzák. A szomszédos erdőrészletekben, illetve egyéb nem erdőtervezett területeken 
tilos minden nemű munkavégzés! A véghasználattal érintett terület kijelölését, valamint a hagyásfák megjelölését 
az Eladó elvégezte. A fakitermeléssel érintett terület digitális térképi állományát a Vevőnek kérésére átadja. 
 

Szerződésszám: …………………………………………………….. 
Iktatószám: …………………………………………………………. 
Közbeszerzés: igen/nem 
Projekt: …………………………………………………................... 
Pénzforrás: költségvetés/védekezés/fejezeti ei./egyéb: ……………. 
Analitikus kód: …………………………………………………… 
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Jelen adásvételi szerződés kizárólag a fent felsorolt erdőrészletek, illetve ingatlanok faállományának erdőterv 
szerinti megvásárlására és kitermelésére, illetve annak szakszerű erdőfelújítására vonatkozik. Ezek becsült lábon 
álló fatérfogatát az adásvételi szerződés tervezetének 2.) számú mellékleteként csatolt fatérfogatbecslés 
tartalmazza. A megjelölt becsült adatok tájékoztató jellegűek. A Vevő a megvásárolt faanyaggal, egyéb 
fatermékkel, növényi hulladékkal kapcsolatosan kapcsolatban utólag mennyiségi vagy minőségi kifogással nem 
élhet. 
 
2. A szerződés tartalma:  
 
Az 1. pontban meghatározott erdőrészletben döntően nemes nyár fafajú fás szárú növényzet található. E faanyagot 
az Eladó eladja, a Vevő pedig megvásárolja a 3. pontban rögzített vételáron. A faállomány kitermelését követően 
Vevő elvégzi az erdőfelújítás elsőkivitelét. 
 
3. A vételár:  
 

Tételszám Értékesítés tárgya Vételár (nettó Ft)* Vételár (bruttó Ft)* 

1. 
Rábapatona 22/A erdőrészlet 
faállománya 

  

2. 
Rábaszentmiklós 16/B erdőrészlet 
faállománya 

  

 Összesen:   
 
* A táblázat a Vevő által megvásárolt tételek szerint kerül kitöltésre. Amelyik tételnél nem jelenik meg vételár, az 
nem képezi a szerződés tárgyát. 
 
A Vevő viseli annak a kockázatát, ha az 1. pontban meghatározott területről letermelt faanyag illetve egyéb 
fatermék, növényi hulladék értéke a vételárat nem éri el, az Eladó a letermelt faanyag, egyéb fatermék, növényi 
hulladék ellenértékeként a vételárnál többet nem követelhet. 
 
Amennyiben a Vevő a szerződés időtartama alatt nem tesz meg mindent a szerződéssel érintett területen található 
faállomány, ill. növényzet szerződésszerű letermelésére, úgy a fennmaradó faállományrész, ill. az abban található 
faanyag a szerződés lejártával az Eladó tulajdonát képezi, melyet az Eladó szabadon letermelhet, ill. értékesíthet.  
A szerződés lejáratát követően a Vevő az Eladó felé vételár-visszafizetési követeléssel nem élhet. 
 

A Vevő elismeri és tudomásul veszi, hogy az Eladó felé semmi nemű kártalanítási, ill. kártérítési követeléssel nem 
élhet, az az Eladón nem érvényesíthető. 
 
4. A vételár megfizetése: 
 
A Vevő a megállapított vételárat, valamint a kauciókat a munkavégzés megkezdését megelőzően egy összegben 
köteles átutalni az Eladó Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-017120027-00000000 számú számlájára. 
Késedelmes fizetés esetén a felek a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot kötnek ki. 
 
5. Hatósági bejelentések: 
 
Az Eladó a jelen szerződés tárgyát képező erdőrészletek és az erdőrészleteket határoló nyiladékok esetében 
2021.11.22-én, illetve a határos földrészletek esetében 2021.12.15-én kelt levelében 2022. évre megtette a 
fakitermelés bejelentését a Vas Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztályához, melynek 
jogszerű tudomásulvétele megtörtént.  
 
Az Vevő köteles a fakitermelési és erdőfelújítási feladatok elvégzése során az ÉDUVIZIG, mint vagyonkezelő és 
Eladó által adott előírásokat, valamint az erdőterv, továbbá a hatályos 2009. évi XXXVII. az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben, illetve a hozzá kapcsolódó rendeletekben foglaltakat 
betartani.  
 
6. Elvégzendő feladatok, előírások: 

A munkák célja: a kijelölt faállományok véghasználati faanyagának lábon történő megvásárlása és kitermelése, az 
erdőfelújítás első kivitelének elvégzése. 
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A Vevő a jelen szerződésben szereplő helyszínt előzetesen megtekintette, az érintett területekről, azok 
határairól, a területeken található állományokról, a termelés és a szállítás körülményeiről tájékozódott.  
 
Vevő vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott területeken, a fás szárú növényzet eltávolítását, azaz a 
fakitermelési és a kapcsolódó cserjeirtási, vágástakarítási munkákat, az ágfa és egyéb növényi hulladék 
összegyűjtését elvégzi. A munkavégzés során ügyelni kell arra, hogy a szomszédos faállományokban töréskárok és 
tősérülések ne keletkezzenek. 
 
Az Vevő feladata az árajánlat tételei szerinti erdőrészletekben az Erdészeti Hatóság felé az ÉDUVIZIG által 
bejelentett tarvágás elvégzése és ahhoz kapcsolódóan a tőelválasztás, letermelt faanyag darabolása és / vagy 
aprítása, faanyag felkészítése, szakszerű kezelése, a vágástakarítás maradéktalan elvégzése, azaz a kitermelt 
faanyag, uszadék, ágfa, cserje, ill. egyéb növényi hulladék összegyűjtése és elszállítása.  
 
A munkálatok időpontját előzetesen egyeztetni kell, azok megkezdését és befejezését be kell jelenteni az 
ÉDUVIZIG-nak. A fakitermelés megkezdéséhez szükséges műveleti lapot az ÉDUVIZIG állítja ki, a munkákat a 
Vevő csak érvényes műveleti lap birtokában kezdheti meg.  
 
A Vevő köteles a munkavégzés során a fentiekre vonatkozó iratok, műveleti lap, valamint az aláírt szerződés 
másolati példányát a helyszínen magánál tartani. 
 
A fakitermelést a szerződés érvényességén belül, a természetvédelmi időkorlát betartása mellett lehet végezni. A 
fakivágási munkák csak 2022. szeptember 1. időponttal kezdhetők meg.  
 
A fakivágási munkálatokat a lehető legkisebb terület-igénybevétellel kell megoldani úgy, hogy a gyepterület ne 
sérüljön. A fakitermeléssel érintett területek a Natura 2000 hálózat részét képezik. Az idegenhonos inváziós fajok 
terjedésének megelőzéséről, illetve visszaszorításáról folyamatosan gondoskodni kell. 
 
A munkaterületen, a töltésen, ill. annak előterén a munkavégzést követően semmilyen hulladék nem maradhat. A 
szerződésben szereplő munkaterülettel szomszédos további ingatlanokon/erdőterületeken hulladék elhelyezése 
tilos, kitermelt készlet átmeneti tárolását a Vevő az Eladóval, illetve az igénybe vett terület 
tulajdonosával/vagyonkezelőjével köteles egyeztetni, és csak annak írásos hozzájárulásával történhet a tárolás. A 
Vevő feladata a munkavégzést megelőzően valamennyi szükséges egyeztetés megtétele az érintett ingatlanok 
tulajdonosaival, ill. használóival. 
 
A fakitermelési, cserjeirtási, vágástakarítási, valamint az ezekhez kapcsolódó munkák végzése során a fás szárú 
növényzetet a lehető legalacsonyabb vágáslappal kell letermelni. A tuskókat a talajsíkig le kell marni, vagy szét 
kell fúrni. A tuskók más módon történő eltávolítása nem képezi az Vevő feladatát. Az árvízvédelmi töltés előterére, 
ill. rézsűjére, továbbá a mederbe került faanyagot, ágfát, növényi hulladékot maradéktalanul ki kell szedni. 
 
A szerződésben meghatározott feladatokból származó faanyag, valamint a keletkező vágástéri hulladék égetése 
kizárólag az érintett hatóságok, ill. szervek előzetes értesítését követően, a környezetvédelmi és egyéb jogszabályok 
előírásaira figyelemmel, illetve a jogszabály szerint szükséges hatósági engedélyekkel végezhető. Az engedélyezett 
égetést nagy körültekintéssel, megfelelő időjárási viszonyok (szél, stb.) esetén szabad csak elkezdeni és azon a 
napon lehetőség szerint be kell fejezni. A tűz felügyelet nélkül nem hagyható, gázolaj, gumi és más 
környezetszennyező anyag a tűzgyújtáshoz nem használható, a helyszínen tűzoltó berendezések biztosításáról 
gondoskodni kell. Tilos az ellenőrizhetetlenné, veszélyessé válható égetés, a felelőtlen gyújtogatás! Az égetés 
engedélyeztetése és bejelentése a Vevő feladata. 
 
A kitermelt és a lábon álló faanyagban keletkezett károkért az Eladó felelősséget nem vállal, a faanyag 
őrzése a Vevő feladata. Az őrzés költségei a Vevőt terhelik. Az esetlegesen észlelt vagyonellenes 
cselekményekről a Vevő köteles haladéktalanul bejelentést tenni a területileg illetékes Rendőrkapitányság felé, 
melynek megtörténtéről az Eladót 3 napon belül értesítenie kell. 
 
A feladatokból származó faanyag, ill. egyéb fatermék szállítása csak a vonatkozó fuvarozási szabályok 
betartása mellett történhet, ezek betartásáért a Vevő felel. A rakodásban és a fuvarozásban csak 
nyilvántartott EUTR szereplő vehet részt. A Vevő köteles a szerződésben foglalt munkák megvalósításával 
kapcsolatban kiállított szállítólevelek másolatát, a kiállítást követő 10 napon belül papír alapon postai úton, 
vagy szkennelve e-mailen az Eladónak megküldeni (cím: 9021 Győr, Árpád út 28-32., e-mail: 
szasz.bernat.atanaz@eduvizig.hu). 
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A Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírását követően, az előforduló balesetekért, a faanyag minőségi 
romlásáért, vagy elemi kárért az ÉDUVIZIG felelősséget nem vállal. 
 
A munkaterületen, illetve a szomszédos tárolásra és/vagy szállításra igénybe vett ingatlanokon az esetlegesen 
keletkező károkat helyre kell állítani (azaz: gyepfelületek helyreállítása, egyéb esetleges okozott károk 
helyreállítására).  
 
Az Vevő feladata a tarvágással érintett erdőterület erdőterv szerinti felújítása az elsőkivitel elvégzésével, az 
alábbiak szerint: 
 
Az erdőfelújításra vonatkozó feladatok mennyiségi kimutatását és minőségi, technológiai követelményeit jelen 
szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.  
 
A felhasznált erdészeti szaporítóanyagról a származási bizonylatot az ültetéskor át kell adni az Eladó számára. Csak 
igazolt származású erdei szaporítóanyag használható fel az erdőfelújításokhoz. 
 
Az Vevő feladata a tarvágással érintett erdőterület felújításához kapcsolódóan az elültetett facsemeték vadkár elleni 
védelme szaghatáson alapuló területi védelmet biztosító szerekkel és a vezérhajtás engedélyezett vadriasztó-szerrel 
történő kiegészítő kezelésével. 
 
Az erdőfelújítás elsőkivitelét, az első kiviteli tőszám fenntartása érdekében, amennyiben indokolt, igazolt 
származású célállománynak megfelelő fafajjal kell pótolni 2024. március 15-ig. 
 
7. További feltételek, előírások, kauciók: 
 
A fakitermelés, ill. szállítás során igénybevett utakban kárt okozni tilos. Az esetlegesen okozott kárt a Vevő 
haladéktalanul köteles jelenteni az Eladó képviselőjének. Az érintett közlekedési útvonalakat a Vevőnek a bedőlt 
fáktól, ágfától, vágástéri hulladéktól folyamatosan megtisztítva kell tartania, a szerződés lejártakor azokat újra 
járhatóvá kell tennie. A munkavégzés végén a munkaterületen, környező építményekben, közlekedésre használt 
utakban keletkezett károkat helyre kell állítani, a helyreállítás költsége a Vevőt terheli.  
 
Amennyiben a meghatározott feladatok végzésének időtartama alatt olyan időjárási körülmény (pl.: csapadékos 
időjárás, stb.) áll elő, amely nemcsak a munkavégzést nehezítené meg, hanem egyúttal a védvonal előterén is 
károkat okozhatna (pl.: nagymértékű fedőréteg-sérülés, kátyúsodás; ún. taposási kár az előtereken, a rézsűkben, 
stb.), abban az esetben a munkavégzést az Eladó ÉDUVIZIG képviselője azonnali hatállyal leállíthatja, melyet az 
Vevő tűrni köteles. 
 
A Vevőnek az árvízvédelmi töltések használatára előzetesen külön töltésközlekedési engedélyt kell kérnie az 
Eladótól. A munkaterületet képező ingatlanokban és azokon található létesítményekben okozott károkat az Vevő 
köteles helyreállítani. Harmadik személy tulajdonában álló utak vagy deponálási helyek használatával kapcsolatos 
előzetes egyeztetés és a hozzájárulás beszerzése a Vevő feladata. A munkaterülten az esetlegesen keletkező 
károkat helyre kell állítani (azaz: gyepfelületek helyreállítása, egyéb esetleges okozott károk helyreállítására) 
 
A Vevő a 6. pontban meghatározott munkákat a vételár megfizetése mellett, az 500.000,- Ft összegű 
töltésközlekedési kaució, valamint a tételenként meghatározott erdőfelújítási kaució, az Eladó Magyar 
Államkincstárnál vezetett 1003301-01712027-00000000 számú számlára teljesített befizetése után kezdheti meg.  
 
A befizetett úthasználati és erdőfelújítási kauciók visszafizetésére az erdészeti hatóság sikeres 2023. évi őszi 
szemléjét követően kerülhet sor. 
 

Tételszám 
Erdőfelújítással 

érintett erdőrészlet 
Erdőfelújítási 

kaució (Ft) 
Töltésközlekedési 

kaució (Ft) 
1. Rábapatona 22/A  300 000 500 000 
2. Rábaszentmiklós 16/B  850 000 500 000 

 Összesen: 1 150 000 1 000 000 
 
Az elvégzett feladatok teljesítésének igazolása az Eladó által kezdeményezett helyszíni műszaki átvétel keretében 
történik, melyen a Vevő értesítés alapján köteles részt venni. A műszaki átvételről jegyzőkönyv készül.   
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A Vevő kijelenti, hogy az általa a szerződésben foglalt feladatok elvégzéséhez igénybe vett gépek, ill. eszközök 
műszaki állapota megfelel a biztonságos munkavégzés követelményeinek, továbbá az érvényben lévő tűz-, és 
környezetvédelmi előírásoknak.  

 
A szerződésben meghatározott feladatok végzése során bármely okokból előforduló balesetekért és károkért az 
Eladó felelősséget nem vállal. A baleset jogkövetkezményei vagy más személyeknek, illetve az Eladónak okozott 
károk megtérítésének kötelezettsége a Vevőt terhelik.  

 
A szerződésben meghatározott feladatok végzése kizárólag a fent megjelölt időszakban, azon belül is csak 
árvízmentes időben engedélyezett. A megjelölt időszakon kívül munkavégzés nem történhet. Árvízi, illetve belvízi 
helyzet esetén a Vevő köteles figyelembe venni az illetékes védelemvezető utasításait, tevékenységével az 
árvízvédelmi és belvízvédelmi szakfeladatok ellátását nem korlátozhatja. A térségi vízfolyások vízállása a 
http://www. eduvizig.hu/ honlapon elérhető. 
 
A szerződés időtartama alatt árvíz,- vagy természetvédelmi okokra hivatkozva az Eladó képviselője azonnali 
hatállyal, tetszőleges időtartamra kezdeményezheti a munkák leállítását. A fentiek miatt történő későbbi 
munkakezdés/korábbi befejezés, vagy leállás, vagy akár a teljes szezon meghiúsulása esetére az Eladó a Vevő 
számára külön kártérítést nem fizet. A fenti pontban részletezett okokból történő munkaleállítás nem minősül a 
Vevő részéről a szerződésben vállaltak megszegésének. 
 
A szerződésben meghatározott feladatok, valamint az ahhoz kapcsolódó munkák végzése során, továbbá az 
esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárításakor az érvényben lévő tűz,- és környezet-, ill. természetvédelmi 
rendelkezések és a természetvédelmi engedély előírásainak megfelelően, és a vonatkozó munkavédelmi szabályok 
betartása mellett kell eljárni a munkákat végző Vevőnek, valamint képviselőinek. A munkavégzéssel összefüggő, a 
környezetet, károsító, vagy annak közvetlen veszélyével járó környezetszennyezést a 90/2007. (IV.26.) Korm. 
rendelet előírása alapján a Vevő - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - haladéktalanul köteles bejelenteni az 
Eladó Központi Műszaki Ügyeletére a 30/959-4388 számú műszaki ügyeleti telefonra. 

 
Jelen megállapodás eseti jellegű, kizárólag 2024.03.15. napjáig szól. Jelen szerződés nem jogosítja fel a Vevőt 
földhasználati vagy egyéb jog bejegyeztetésére, nem biztosít előnyt egyéb jogviszonyra. 
Az Eladó jogosult jelen szerződést – a munkavégzés azonnali leállítása mellett – azonnali hatállyal felmondani, ha 
a Vevő a jelen szerződésben rögzített előírások bármelyikét megszegi.  
Felmondás esetén a felek jegyzőkönyvet vesznek fel a teljesített munkákról, amely alapját képezi az elszámolásnak. 
 
A Vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben megadott személyes adatait az Eladó 
kizárólag a szerződésből fakadó jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése céljából a szerződéses 
jogviszony, az abból keletkező esetleges jogvita, valamint az ügyiratkezelés és irattárolás időtartama alatt 
kezelhesse. 
 
Szerződő felek kifejezik azon készségüket, hogy vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg 
rendezni. A közvetlen tárgyalások útján nem rendezhető vitás kérdések rendezésére a Felek a hatáskörtől függően a 
Győri Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék illetékességét ismerik el.  
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződéses kötelezettségvállalások teljesítése során, valamint 
a Felek között felmerülő esetleges jogviták tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és 
az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.  
 

9. Teljesítési határidő:  
 
- a fakitermelés megkezdése a szerződéskötést követően leghamarabb: 2022.09.01. 
 
- fakitermelésre (azaz: tőelválasztásra, kapcsolódó darabolásra, faanyag felkészítésére, vágástakarításra) 
vonatkozóan: 2022.02.15. 

 

- erdőfelújítás az elsőkivitel elültetésére és vadvédelemére (azaz faültetésre) vonatkozóan: 2022.03.31. 
 
- erdőfelújítás ápolása esetében: 2023.10.31. 
 
- erdőfelújítás pótlása esetében: 2024.03.15. 
 
 



6 
 

10. Kapcsolattartók: 
 

Az ÉDUVIZIG a szerződés időtartama alatt jogosult a szerződésben meghatározott feladatok és feltételek 
teljesítését a helyszínen, ellenőrizni.  E szerződés tekintetében az ÉDUVIZIG kapcsolattartásra kijelölt személyei: 

 

- Kovács Richárd   szakágazati vezető  tel.: 30/955-9565 
- Szász Bernát  erdészeti referens  tel.: 30/387-4078 
- Csapó János  területi felügyelő  tel.: 30/226-0010 

 
A Vevő kapcsolattartásra kijelölt személye(i): 
 

- …………………… e-mail cím:………………………… tel.:…………….. 
- …………………… e-mail cím:…………………………. tel.:…………….. 

 

11. Mellékletek: 
 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
 

- 1. melléklet: Áttekintő helyszínrajzok tételenként 
- 2. melléklet: Az értékesítendő fás szárú növényzet adatai  
- 3. melléklet: Az erdőfelújítási feladatok mennyiségi kimutatása és minőségi, technológiai  

követelményei 
 

Alulírott felek jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.  
 

Jelen adásvételi szerződés érvényességi feltétele az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével 
történő ellátás. 
 

Győr, 2022. ……………….. 

…………………………………………   ……………………………….. 

Eladó  Vevő 

Németh József, igazgató   

Pénzügyi ellenjegyző: 

……………………………………….. 

Fülöp Péter, gazdasági igazgatóhelyettes 

Győr, 2022.…………………. 

Jogi szempontból ellenőrizve: 

……………………………………… 

dr. Papp Ildikó, vezető kamarai jogtanácsos 

Győr, 2022. ………………… 
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2. számú melléklet: Az értékesítendő fás szárú növényzet adatai

Tételszám Helység Tag Részlet Faállomány
Teljes 
terület 

(ha)

Vágható 
terület (ha)

Erdőfelújítás 
területe (ha)

Erdőtervi 
fatérfogat (m3)

Becsült bruttó 
fatérfogat (m3)

Becsült nettó 
fatérfogat (m3)

1 Rábapatona 22 A NNY 1,46 1,06 1,06 283 476 380
2 Rábaszentmiklós 16 B NNY 4,15 4,00 4,00 1569 1486 1189

5,61 5,06 5,06 1852 1962 1569Összesen:



 

3. számú melléklet: Az erdőfelújítási feladatok mennyiségi kimutatása és minőségi, technológiai követelményei 
 

Tétel 
szám 

Erdőrészlet Célállomány: Fafaj: 
Felújítandó 

terület 
Hektáronkénti 

tőszám: 
Szükséges 

csemetemennyiség: 
Minőség: Technológia: Sor- és tőtáv: 

1 Rábapatona 22 A Nemes nyáras - 
NNY 

Nemes nyár (NNY)  1,06 

1600 db/ha 
facsemete 

1700 db életképes, 
egészséges, min 

150 cm-es igazolt 
származású 

erdészeti 
szaporítóanyag 

mesterséges úton, gödrös 
ültetéssel, vegetációs 

időszakon kívül, szakszerű 
kivitelezéssel (gyökérzet körül a 
talaj megfelelő tömörítésével, 

visszahajló pipás gyökérzet 
kerülésével) 

3 m-es sortáv és 2 m-es 
tőtáv, az ÉDUVIZIG-el 

való helyszíni 
egyeztetésnek 
megfelelően 

2 Rábaszentmiklós 16 B 
Nemes nyáras - 

NNY 
Nemes nyár (NNY) 4,00 6400 db 

Összesen: 5,06  8100 db    

 


