VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: VEG/001/00868-1/2018.
Ügyintéző: Keszei István
88/590-349
Telefon:

Tárgy:
Közzététel kérése
Melléklet: Közlemény körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról

Tisztelt Jegyző Úrhölgy/Úr!
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően értesítem és kérem, hogy a
levelem mellékleteként megküldött Közleményt a Farkasgyepűi erdőtervezési körzetet alkotó helységek közül, az Ön hivatala által érintett települési önkormányzatoknál a helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodni szíveskedjen.
Segítségét előre is köszönöm.
Veszprém, 2018. január 30.
Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából
Keszei István
erdészeti szakügyintéző
A Farkasgyepűi erdőtervezési körzetet alkotó helységek jegyzéke a 61/2017. (XII.21.) FM rendelet 5.
sz. melléklete alapján:
2.4.1. Bakonybél (8690)

2.4.8. Homokbödöge (8710)

2.4.2. Bakonyjákó (8682)
2.4.3. Bakonyjákó-Iharkút (8687)

2.4.9. Kislőd (8524)
2.4.10. Magyarpolány (8688)

2.4.4. Bakonykoppány (8707)
2.4.5. Csehbánya (8684)

2.4.11. Nagytevel (8711)
2.4.12. Németbánya (8689)

2.4.6. Farkasgyepű (8685)

2.4.13. Ugod (8693)

2.4.7. Ganna (8686)

2.4.14. Városlőd (8527)

Agrárügyi Főosztály
Erdészeti Osztály
8200 Veszprém, Batsányi J. u. 5., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1122
telefon: 88/590-344, fax: 88/428-111, e-mail: veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu

Kapják:
HIVATAL RÖVID NEVE HIVATAL TELJES NEVE
ATKOH
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
KORJUGOD
KORJBBEL
KORPKOV
MKK
VAROSLOD

Ugod - Bakonyszűcs - Bakonykoppány Körjegyzősége
Bakonybél-Pénzesgyőr Községek Körjegyzősége
Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal
Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal
Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal

KRID
411758319
605099977
600084929
701100329
208105342
609242950

Agrárügyi Főosztály
Erdészeti Osztály
8200 Veszprém, Batsányi J. u. 5., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1122
telefon: 88/590-344, fax: 88/428-111, e-mail: veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu

VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATALA

KÖZLEMÉNY
körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 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 Farkasgyepűi erdőtervezési körzetre vonatkozó körzeti erdőtervezési eljárást:
·

az ügy tárgya: Farkasgyepűi erdőtervezési körzet erdőterve

·

az ügy iktatási száma: VEG/001/00868-1/2018.

·

a körzeti erdőtervezési eljárás megindításának napja: 2018. február 09.

·

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

·

várható befejezés: 2018. év május hó 18. nap

·

felelős erdőtervező neve és hivatali elérhetősége: Keszei István;
telefon: 88/590-349; e-mail cím: veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu

·

észrevétel-tételi lehetőség határideje: 2018.év február hó 24. nap.

A Farkasgyepűi erdőtervezési körzetet alkotó helységek jegyzéke a 61/2017.
(XII.21.) FM rendelet 5. sz. melléklete alapján:
2.4.1. Bakonybél (8690)
2.4.2. Bakonyjákó (8682)
2.4.3. Bakonyjákó-Iharkút (8687)
2.4.4. Bakonykoppány (8707)

2.4.8. Homokbödöge (8710)
2.4.9. Kislőd (8524)
2.4.10. Magyarpolány (8688)
2.4.11. Nagytevel (8711)

2.4.5. Csehbánya (8684)
2.4.6. Farkasgyepű (8685)

2.4.12. Németbánya (8689)
2.4.13. Ugod (8693)

2.4.7. Ganna (8686)

2.4.14. Városlőd (8527)

Agrárügyi Főosztály
Erdészeti Osztály
8200 Veszprém, Batsányi J. u. 5., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1122
telefon: 88/590-344, fax: 88/428-111, e-mail: veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu

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: Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály, 8200 Veszprém, Batsányi János utca 5. (Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda 8-16 óra, péntek 8-13 óra. Ügyfélfogadási időn kívüli betekintési
szándékát kérjük, előre jelezni szíveskedjen a felelős erdőtervező telefonos elérhetőségén.)
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.
Agrárügyi Főosztály
Erdészeti Osztály
8200 Veszprém, Batsányi J. u. 5., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1122
telefon: 88/590-344, fax: 88/428-111, e-mail: veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu

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 Erdészeti Igazgatóság
(továbbiakban: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság) honlapján:
(http://portal.nebih.gov.hu/hirdetmeny/hirdetmenyek) elérhetők.
A tervjavaslatban foglaltakhoz a körzeti erdőtervezési eljárás megindításától számított 15
napon belül
a) az érintett erdőgazdálkodók,
b) az eljárás során érintett egyéb ügyfelek, valamint
c) az érintett hatóságok
írásban észrevételt tehetnek.
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) bekezdése 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.

Agrárügyi Főosztály
Erdészeti Osztály
8200 Veszprém, Batsányi J. u. 5., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1122
telefon: 88/590-344, fax: 88/428-111, e-mail: veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu

A részlet szintű tárgyalások helyszíne:
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály Veszprém Batsányi János utca 5. szám alatti épületének tárgyalóterme.
A részlet szintű tárgyalások kezdési időpontja minden tárgyalási napon 8 óra 30 perc.
A várakozási idő csökkentése érdekében javasoljuk, hogy a tárgyalási napot megelőző 3.
munkanapig részvételi szándékát óra, perc, gazdálkodói kód megadásával jelezni szíveskedjék az alábbi telefonszámok valamelyikén: 88/590-349 vagy 88/590-344.
A részlet szintű tárgyalások időpontját helységenként (a körzetbe eső erdőgazdasági
területeket kivéve) a következő táblázat tartalmazza:
Erdészeti helység

Tárgyalás
Kód

Dátuma

Városlőd

8527

2018.03.05.

Farkasgyepű

8685

Ganna

Erdészeti helység

Tárgyalás

Kód

Dátuma

Ugod

8693

2018.03.08.

2018.03.06.

Homokbödöge

8710

2018.03.09.

8686

2018.03.06.

Kislőd

8524

2018.03.12.

Bakonyjákó-Iharkút

8687

2018.03.06.

Bakonyjákó

8682

2018.03.13.

Németbánya

8689

2018.03.06.

Bakonybél

8690

2018.03.14.

Bakonykoppány

8707

2018.03.06.

Nagytevel

8711

2018.03.14.

Magyarpolány

8688

2018.03.07.

Csehbánya

8684

2018.03.14.

Név

Név

A körzetbe eső erdőgazdasági területek részlet szintű tárgyalásainak időpontjai:
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.:
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.:

2018.02.26.
2018.02.27.-28.
2018.03.01.-02.
2018.03.20.-23.

Veszprém, 2018. január 30.
Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

Keszei István
erdészeti szakügyintéző

Agrárügyi Főosztály
Erdészeti Osztály
8200 Veszprém, Batsányi J. u. 5., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1122
telefon: 88/590-344, fax: 88/428-111, e-mail: veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu

