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K Ö Z L E M É N Y 

körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról 
 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal (továbbiakban: erdészeti hatóság) az 

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

(továbbiakban Evt.) 33. § (1) bekezdés b) pontjában és 33. § (2) bekezdésében, valamint az 

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

végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban FM rendelet) 6. számú 

mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hivatalból megindítja a Mezőföld-

Sárrét erdőtervezési körzetre vonatkozó körzeti erdőtervezési eljárást: 

 

 az ügy tárgya: Mezőföld-Sárrét erdőtervezési körzetre vonatkozó körzeti 

erdőtervezési eljárás 

 az eljáró hatóság megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 

Hivatala-, mint erdészeti hatóság 

 az ügy iktatási száma: PE-06/ERDŐ/6877-1/2019. 

 kifüggesztés napja /a körzeti erdőtervezési eljárás megindításának a napja: 2019. 

év szeptember hó 9. nap 

 a levétel napja: az eljárásban hozott döntés kifüggesztésének a napja  

(irányadó ügyintézési határidő: 120 nap /Evt. 105.§ (4) bek. b) pont, várható 

befejezés: 2019. év december hó 15. nap) 

 felelős erdőtervező neve és hivatali elérhetősége:  

Mészöly Károly; e-mail: meszoly.karoly@pest.gov.hu  / tel.: +36 28 532 305 

 észrevétel-tételi lehetőség határideje: 2019. év szeptember hó 27. nap. 

 

A(z) Mezőföld-Sárrét erdőtervezési körzetet alkotó helységek jegyzéke az FM rendelet 5. sz. 

melléklete alapján: 

 

Igar Mezőkomárom Sárkeresztúr 

Aba Káloz Mezőszentgyörgy Sárszentágota 

Csősz Kisláng Mezőszilas Soponya 

Dég Lajoskomárom Nádasdladány Szabadhídvég 

Enying Lepsény Polgárdi Tác 

Füle Mátyásdomb 
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Az ügyintézési határidőbe az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 103. § (3) bekezdése szerint nem számít bele az eljárás felfüggesztésének 

időtartama. 

 

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 33. § (1) bekezdés alapján az ügyfélnek iratbetekintési joga van, amely 

alapján ügyben keletkezett iratokba az ügyfél személyesen, illetve törvényes vagy írásban 

meghatalmazott képviselője útján – a hatósággal előzetesen egyeztetett időpontban – betekinthet, arról 

másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre 

hitelesíti. Az iratbetekintésre jogosult az eljárás jogerős lezárását követően is betekinthet a hatóság 

kezelésében lévő iratokba. 

Az iratbetekintés helye: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1., a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 

Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőtervezési Osztályán. 

 

Az Ákr. 5. § (1) bekezdése alapján ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. Az 

Ákr. 63. §-a szerint a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. Az Ákr. 64. § szerint, ha 

jogszabály nem zárja ki, az ügyfél nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése 

nem lehetséges. Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős 

adatot valótlanul állít vagy elhallgat – kivéve, ha az Ákr. 66. § (2) bekezdése valamint a (3) bekezdés b), 

c) pontja alapján a tanúvallomás megtagadására lenne jogosult –, valamint, ha adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti eljárási bírsággal sújtható. Az Ákr. 77. § (2) bekezdés alapján az eljárási 

bírság legkisebb összege tízezer forint legmagasabb összege – ha törvény másképp nem rendelkezik – 

természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy, vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint. 

 

A kapcsolattartás formáiról az Ákr. 26. § alapján a következő tájékoztatást adom: 

 

A hatóság írásban (ide értve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló törvényben meghatározott írásbelinek minősülő elektronikus utat is), valamint szóban (ide értve a 

személyes eljárás mellett az írásbelinek nem minősülő elektronikus utat is) tarthatja a kapcsolatot az 

ügyféllel.  

 

Az írásbeli kapcsolattartás Ákr. által szabályozott formái: postai út, telefax, személyesen átadott irat, 

kézbesítési meghatalmazott, hatósági kézbesítő, kézbesítési ügygondnok, hirdetmény.  

 

A szóbeli kapcsolattartás Ákr. által szabályozott formái: személyes megjelenés vagy írásbelinek nem 

minősülő elektronikus út, ideértve a telfax, nem azonosított hangkapcsolat 

Az elektronikus kapcsolattartásra, vonatkozó szabályokat az elektronikus ügyintézés és bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 13.-17. § tartalmazza, annak 

részletszabályait pedig az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. 

rendelet 4.-7.§ szabályozza. 

 

Tájékoztatom, hogy teljes körű elektronikus ügyintézésre jelenleg nincs mód. 

 

Az erdőrészletenkénti rendeltetés, üzemmód, természetességi állapot, faállománytípus mellett az új 

erdőleírás, erdőtérkép, vágásérettségi kor és az erdőterv javaslatok az ügyben érintettek számára a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban: NÉBIH) honlapján 

(http://erdoterkep.nebih.gov.hu/) elérhetők. 
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A tervjavaslatban foglaltakhoz a körzeti erdőtervezési eljárás megindításától számított 15 napon 

belül (ebben az eljárásban 2019. szeptember 27.-ig) 

a) az érintett erdőgazdálkodók,  

b) az eljárás során érintett egyéb ügyfelek, valamint 

c) az érintett hatóságok 

írásban észrevételt tehetnek. 

 

Fennmaradó kérdés estén az erdőgazdálkodók és tulajdonosok számára személyes egyeztetésre is 

lehetőséget biztosítunk 2019. szeptember 23.-tól november 18.-ig hétfőnként ügyfélfogadási időben, 

vagy a +36 28 532-305 telefonszámon ill. a meszoly.karoly@pest.gov.hu elektronikus postacímen 

egyeztetett időpontban az Erdőtervezési Osztály telephelyén (Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.).   

 

Az erdészeti hatóság felhívja az állam 100%-os tulajdonában álló erdők területén gazdálkodók figyelmét 

arra, hogy ha az erdőgazdálkodás üzemmódjának arányára vonatkozó, Evt 10. § (1) bekezdés szerinti 

előírás a körzeti erdőtervezési eljárás megkezdésekor nem teljesül, akkor a körzeti erdőtervezési eljárás 

megindításától számított 15 napon belül kérelmet nyújtsanak be az erdőgazdálkodás üzemmódjának 

módosítására. Az erdőgazdálkodó üzemmód módosítási kérelemének elmaradása esetén a 

433/2017.(XII.21.) Korm.r. 3. § (8) bek. alapján eljárva, az erdészeti hatóság az Evt. 10. § (1) bekezdés 

szerinti üzemmódot állapít meg az Evt. 10. § (1) bekezdésben meghatározott területnagyságra 

vonatkozóan. 

 

Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodók és a nyilatkozatott tett ügyfelek valamint az érintett hatóságok 

részvételével erdőrészlet szintű egyeztető tárgyalást tart, az erdőterv előírásainak az érdekeltekre 

vonatkozó részeiről. Ezek a tárgyalások a megadott határidőig írásbeli javaslatot tett ügyfelekkel 

való egyeztetést, ill. elsősorban a fennmaradó ellenvélemények jegyzőkönyvezését szolgálják. 
 

Részlet szintű tárgyalások helyszíne Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály tárgyaló terem. A tárgyalások a megadott 

napokon 9-14 óráig tartanak. 

 

Az egyes tárgyalási napokon tárgyalandó helységek a tárgyalás időpontjával: 

év hó nap óra  

2019. október 14. 9 
Füle, Kisláng, Lepsény, Mezőszentgyörgy, Mátyásdomb, 

Nádasdladány, Polgárdi    

2019. október 21. 9 
Aba, Csősz, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Soponya, 

Tác    

2019. október 28. 9 
Dég, Enying, Igar, Lajoskomárom, Mezőkomárom, 

Mezőszilas, Szabadhídvég  

 

 

Kelt.: Gödöllő, digitális aláírás szerinti dátummal 

dr. Zöld-Nagy Viktória 

járási hivatalvezető 

nevében és megbízásából 
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