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Tárgy: Tájékoztatás a Kissikátori Erdöbirtokossági Társulat
módosításról

Tlsztelt címl

A Heves Megyei Kormányhivatal mint erdészeti hatóság a Klssikátorl Erdóbirtokossági Társulat (9900
KÖrmend, Legény Út 28,30. szám) erdőgazdálkodó kérelme alapján indított eljárásban a HE/E9/3811-
412020, iktatószámrJ határozatában a Klssikátor: 3 F erdörészletet órlntö erdőterv módosítás döntést
hozott.

^ 
43312017. (Xll. 21.) kormánYrendelet 7. § órtelmében az erdőtárvnek az erdőröl, az erdő védelméről és

azardőgazdálkodásrólszóló 2009, évi)fiXVll, törvény (a továbblakban: Evt.) 33. § (8) bekezdése szerintl
módosításakor a közetl ordőtervezés szabályalt kell flgyelembe vonnl,

Az Evt, 33. § (4) bekezdés §zerlnt az erdészotl hatóság a körzotl erdőtervezésl euárásban hozott
határozat rendelkezó részót és indokolásának kivonatát a honlapJán közzáteszl, valamint értesítl az
erdőterÜlet elhelyezkedóse szerlnti települési önkormányzat jegyzöjét, aki gondoskodlk a határozatról
szóló tájékoztatás, valamint a határozat honlapon való elérhetőségének helyben szokásos módon
történő közzétételéröl.

A tájékoztatás kÖzzótótelét követö 8 napon belül bárki írásos észrevételt tehot az
Erdeszet,honlaPtOnfk.qov.hq vagy az fmeg@hevgs.ggv.hu címon, Az észrevételt tartalmazó levélben
kérJük feltüntetnl jelen tájékoztató levél ügylratszámát és tárgyát.

Heves Megyel Kormányhlvatat Agrárügyl Föosztály Erdészetl osztály
cÍm: 3300 Eger, SzÖvetkezetu, 4,- levglezósl címl 3301 Eger, Pí.:4.t, - toleíonszám: +36 (36) 510-570
E,mall; fmeg@heves.9qv.hu Honlap: www.koImanyhivalal,hu{hu/hevp§; http;//ník.oov,hu
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HatáskÖrÖmet és illetékességemet a földmüvelésügyi hatósági és igazgatóságl feladatokat ellátó
szervek kijelÖlésóről szóló 383/2016, (Xll,2.) Korm, rendelet 11, § (1) bekezdése, 12, § (5) bekezdése
és a 2, számú melléklete rögzíti.

Mellékletek:

- Közlemény erdóterv módosítás döntés meghozataláról;

- a közlemény mellékletei (2 db táblázat; a kérelmet jóváhagyó határozat),

Kelt Egerben az elektronlkus tanúsítvány szerlnt.

Dr. PajtÓk Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezetö kormánymegbízott nevében és
megbízásából:

csendes József
erdészetl osztályvezető



A H E/EO/38 1 1 -6-2020. l ktatószám ri ü gyl ratot kapJák:

1.) Kissikátor KÖzsógi Önkormányzat Jegyzö - elektonikusan KR|D kód: 758,t23363
2.') lrattár



HBVrS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY
erdőterv módosítás döntés meg hozataláróI

A Hevos Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: erdészeti hatóság) az egyes erdészeti hatósági
eljárások, bejelentésok, valamint hatósági nyilvántartások szabályairól szóló 4ggl2o17, (Xll, 21.)
Korm. rendelet 6, § alapJán ezdtton tájékoztatja az érdekelteket, hogy a Klsslkátorl Erdóbirtokosságl
Társulat (9900 KÖrmend, Legény Út 28-30. szám) erdógazdálkodó kérelmére indult eljárásban e
tájékoztatásunk mellékletében feltüntetett erdötervi adatok módosításáról döntött,

' Az ÜgY tárgya: Erdóterv módosítási kérelem Jóváhagyása (Kissikátori Ebt.; Kissikátor 3 F
erdórészlet)

c Az ügy iktatási száma: HE/EO/3811-4l2O2O,
. A közlemény közzétételének napja: 2020, november 30,
. A közlemény levételének napja: 2020, december 10,
r Me!lékletek:

- Erdóterv módosítási kérelmet jóváhagyó határozat (melléklet nélkül);
2 db táblázat az erdóterv módosítás adataival.

A tájékoztatás kÖzzétételét követö 8 napon belül bárki írásos észrevételt tehet az
Erdeszet.honlap@nfK,oov.hu vagy az fmeg(oheYes,gov.hu címen. Az észrevételt tartalmazó levélben
kérjük feltüntetni jelen tájékoztató levél ügyirats zámát ós tárgyát.

HatáskÖrÖmet és illetékességemet a földmüvelésügyl hatósági és igazgatóságl feladatokat ellátó
szervek kijelÖlésérőlszóló 383/2016, (Xll, 2.) Korm. rendelet 11, § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése
és a 2. számr] melléklete rögzítl,

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerlnt,

Dr, Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és
megbízásából:

csendes József
erdészetl osztályvezetö



A H E/EO/38 1'| -5l 2020. l ktatószám ú ü gyl ratot kapJák :

1, Honlap (http;//nfk.gov.hu) - NFK
Erdeszet_.honl.ap (g)rú<, gqlv.hu (elektronikus úton)
2,Irattár

Főosztály, Budapest :



Módosított egyéb erdőtervi változások listája

Erdórészlet és egyéb részlet
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* Egyéb adat javítását X.el kell jelöhti a rovatban.
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Ügyintézö szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
lktatószám:

Ügyintéző:

Telefonszám:
Hivatkozási szám:

Ügylntézöjük:

HE/Eo/381 1-412020,

Horicsányi Attila
+36 (36) 510-578; +36 (36) 510-570

Tárgy: Erdőterv módosítási kérelem jóváhagyása (Kissikátori Ebt,; Kissikátor 3 F erdőrészlet)

Határozat

1,) A Klsslkátorl Erdőblrtokosságl Társulat (99OO Körmend, Legény út 28-30, szám)
erdógazdálkodó (erdögazdálkodól kódja; 10431007) 2o2O, 10.26-án kelt, a Klsslkátor 3 F
erdótervijelÜ erdörészlet et érintö erdőterv módosításl kéretmét jóváhagyom az alábbiak szerint:

Elrendelem a fenti módosítások átvezetését az Országos Erdöállomány Adattárban (a továbbiakban:
Adattár).

Heves Megyel Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
cím: 3300 Eger, Szövetkezel u. 4. - levelezési cím: 3301 Eger, Pf,:41, . telefonszám: +36 (36) 51o-57o,
E-mail: fmeg@heves.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal,hu/hu/heves; http://nfk.gov.h!t

Kissikátor 3 F
erdórészlet adatai

Módosítás előtt Módosítás után

Fahasználat módja: 1. változat: Egészségügyi termelés
2. változat: -

1, változat: Tarvágás
2, változat: -Fahasználat érintett

területe (ha):
1. változat: 1 ,07 ha
2. változat:

1. változat: 1,07 ha
2, változat: -Fahasználat redukált

területe (ha):
'l . vá|tozat: 0,1 1 ha
2, változat:

1, változat: 1,07 ha
2, válhozal: -Fahasználat mértéke: 1. válIozat: 10 o/o

2, változat: -
1, változat: 100 o/o

2. változat: -
Erdősítés jellege: '1, változat: -

2, változat: -

1. változat: Erdöfelrijítás tarvágás jellegü
fahasználat után

2,vállozat: -Erdősítés módja: 1, változat: -2. változat: -
'l. változat: Mesterséges erdőfelújítás
2, változat: -Erdöfelújításra

tervezett terület (ha):
1. változat: -2. változat:-

1, változat: 1,07
2, változat: -Erdöfelújítás előírt

faállománvtípusa:
'1. változat: -2, válíozat: -

1, változat: Egyéb lomb elegyes-bükkös
2,vállozat: -Erdősítés tervezett

váqásérettséol kora:
1, változat: -2, változat: -

1, változat: 120 év
2,változal: -



2,) A Klsslkátor 3 F jelü erdőrészletben lévő faállomány leírásának adatait hlvatalból Javítom az
alábblak szerlnt:

Módosítás előtt Módosítás után
záródás minősítése: Megfeleló, zárt károsítások miatt bekövetkező

záródáshiánv

E|rendelem a fentl adatváltozás átvezetósét az Adattárban,

3,) A Kissikátori Erdöbirtokossági Társulat 2020, évben e határozat véglegessé válása után
haladóktalanul megkezdheti a tarvágás végrehajtását a Kissikátor 3 F erdörészletben, előtte nem
szÜkséges a fakitermelési szándékát a ,,2020, évre tervezett fakitermelések bejelentóse" rltján is
bejelentenie az ordészeti hatóság felé,

A határozat a közlóssel vállk véglegessé, ellene a Miskolcl Törvényszékhez címzett közigazgatási
jogvita eldÖntése iránti kórelmet lehet előtorJesztoni kerosetlevél bonyriJtásával. A kerosotlevelet a
Heves Megyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kórt döntés közlésétöl számított 30 napon belül kell
bonyújtani vagy ajánlott küldemónykónt postára adni, A bíróság a döntóst egyszorűsített perbon
vizsgálja meg. Az elektronikus ügyintézós és a blzalmlszolgáltatások általános szabályalrólszóló 2015,
évi CCXX|l. tÖrvény (Eüsztv,) 9. § alapján a Jogl képvlselövel o[áró fél, valamlnt a belföldl székhellyel
rendelkezó gazdálkodó szervezet az űrlapbenyrljtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles
benyújtani a keresotlevelet az elsőfokrj közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél
kÖvetelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017, évi l. törvény (Kp.) 37. § tartalmazza,
A folet llletékfe[egyzésl Jog illetl meg a közigazgatási bírósági elJárásban, orr9 flgyelemmel az
llletékflzetésre a bíróság kötelezése alapján kerülsor.

lndokolás:

A Klsslkátorl Erdőblrtokosságl Társulat (9900 Körmend, Legény út 28-30, szám) erdőgazdálkodó
(erdőgazdálkodói kódja: 10431007) a Klsslkátor 3 F erdőtervijelű erdőrészletre vonatkozó, 2o2o. 10,
26,án kelt erdötgrv módosítási kérelmében kérte az erdörészlet fakitermelési valamint erdösítési előkás
adatainak módosítását,
Kérelmét azzal lndokolta, hogy az erdörészletben lóvö lucfenyö faállományban elszórtan, de a részlot
teljes torÜletére kltorJedö száradás tapasztalható, melynek mértéke megközolíti az 50 %-ot, és a
betűzÖsztl stabil jelenléto által néhány éven belül az állomány teljos pusztulása várható. Az
erdÖrészletben a Jolenlegi erdötervi fakitermelési lehetósóg: egészségügyi termelés. Egészségügyi
termeléssel azonban ebben az erdörészletben már nem lehotséges a károsító megfékezése. Ezért kérte
az erdőgazdálkodó az erdőrószlot erdötervi előírásai között a fakitermelési mód ,,Egószségügyi
termelés",ről ,,Tarvágás"-ra történö módosítását, és a bükkeltörténő erdőfelrlJítás elöírását.
Kérte továbbá az erögazdálkodó a kérelem kedvezó elbírálása esotén a tarvágás megkezdésének külön
terv bejelentö nélküli lehetőségét,



1.) A kérelem elbÍrálása során megállapítottam, hogy a kérelem megalapozott: a Kissikátor 3 F
erdórészletben a lucfenyö állomány száradása miatt indokolt az erdőtervben a fakitermelés módját
,,Egészségü9yi termelós"-röl,,Tarvágás"-ra módosítani,

A Kisslkátor 3 F erdórészletben a lucfenyö állomány száradása mlatt szüksége§ az Adattárban az
erdÖrészlet záródásának minósítését,,Megfele|ö, zárt" kategóriáról ,,Károsítások miatt bekövetkezó
záródáshiány" kategóriára javítani, ezért elrendeltem e javítás átvezetését az Adattárban.

Az erdÖról, az erdó védelméröl és az erdögazdálkodásról szóló 2009. évi XXxVll. törvény (a
továbbiakban: Evt.) 41. § (2) bekezdés a) pontJa szerint az erdőgazdálkodásl tevékenység az (1)
bekezdés szerlnti bejelentés mellőzésével ls végrehaJtható, ha az erdögazdálkodó a 33. § ís,)
bekezdésében foglalt kérelmében az erdőgazdálkodási tevékenység tárgyévben történő
végrehajtására vonatkozó szándékát telezte, és az erdőgazdálkodási tevékenységat az erdészeti
hatóság az erdőtery módosításával lehetővé tatte,

Az Evt.41. § (1) bekezdés szerint az ardögazdálkodó az erdöteruben fogtalt fakitermelési
tevékanységet - a (2) bekezdés Nvételével - a tevékanység megkezdését legkésőbb 21 nappat
megelőzően az erdészeti hatóság részére tett bajelentést követően végezhet.

A Kissikátori Erdöbirtokossági Társulat az erdöterv módosítási kérelmében kérte a kérelem
kedvezÖ elbÍrálása esetón a tarvágás megkezdésének külön terv beJelentó nélküli lehetöségét.
Ezért, az ldézett jogszabályhelyek szerint a Kisslkátor 3 F erdörészletben e határozat véglegessé
válását kÖvetÖen a tarvágás 2020. évben az Evt. 41, § (1) bekezdés szerinti bejelentés
mellözésével is végrehajtható.

Felhívom az erdőgazdálkodó figyelmét, hogy amennyiben a fakitermelés megkezdéséra 2020,
évben mégsem kerÜlne sor, akkor az Evt. 41, § (1) bekezdés szerinti bejelentés nem mellözhetö,

DÖntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016, évi CL, tÖrvény (Akr.) 39. §,80,§ (1)bekezdése és 81. § (1)bokezdése alapján teljes eljárásban
hoztam meg,

A hivatal hatáskÖrét a fÖldmÜvelésÜgyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kiJelöléséröl szóló
383/20'16. (Xll. 2.)Korm. rendelet (a továbblakban: Korm. rend.) 11. § (1) bekezdés, illetékességét a Korm,
rend, 2. számú melléklete állapítja meg,

A jogorvoslat lehetóségéröl való tájékoztatást az Akr, 112. §, ,l14. §, valamlnt a közigazgatásl
Perrendtartásról szólÓ 2017, évi l. törvény (Kp.) 7, § (1) a) pontja, 37. §, 39. §, 50.§ és az elektronikus
Ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXX|l. törvény (Eüsztv,)
9. § alapján adtam.

2,)

3.)

3



Melléklet:

- A Kissikátor 3 F erdőrészlet leírólapja a módosítás utáni adatokkal.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúrsítvány szerint,

Dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és
megbízásából;

csendes József
erdészetl osztályvezető



A HE/EO/3811.412020. §zámú ügyiratot kapják:

1, Klssikátori Erdőblrtokossági Társulat - elektronikusan Adószáma: 11078184.2.18
2. lrattár


