
 

  

 

 

Székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó u. 42-44.  

Levelezési cím: 2600 Vác, Rádi út 4. 

Telefon: +36 27 5121-456; Honlap: www.nfk.gov.hu; 

Hivatali kapu: NFA KRID: 223489318; E-mail cím: eto.vac@nfk.gov.hu 

Törzskönyvi azonosító szám: 840363 

Erdészeti Főosztály 

 

Ügyiratszám:  NFK-002627/38/2022. 

Ügyintéző:   Tímár Gábor 

Melléklet:  - 

Hivatkozási szám: - 

 

Horpács Önkormányzat 

 

Tárgy: értesítés a Kemencei körzeti erdőtervezési eljárás lezárásáról és az erdőterv határozat 

közhírré tételéről, közléséről 

 

Tisztelt Jegyző Úrhölgy/Úr! 

 

Értesítem tisztelt Címzettet, hogy a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály (a 

továbbiakban: NFK) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény (a 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 (a továbbiakban: FM 

rendelet) 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a 2021. 12. 15-én hivatalból 

megindított Kemencei erdőtervezési körzetre vonatkozó körzeti erdőtervezési eljárást 

befejezte, a körzetre vonatkozó erdőterv határozatot összeállította. 

Az Evt. 33. § (5) bekezdése b) pontja alapján az erdészeti hatóság a körzeti erdőtervezési 

eljárásban hozott döntését az erdőgazdálkodó ügyfelek, illetve az eljárás során nyilatkozatot tett 

tulajdonos ügyfelek kivételével az ügyfelek részére azt az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1)-(2) bekezdései szerint közhírré tétellel közli.  

 eljáró hatóság: NFK Erdészeti Főosztály 

 az ügy tárgya: Kemencei erdőtervezési körzet erdőterve 

 az ügy iktatási száma: NFK-002627/35/2022.  

 ügyfelek az erdőtervezési körzet erdőgazdálkodói, erdőtulajdonosai, az illetékes 

természetvédelmi kezelő és az eljárásban részt vevő kezelő szervek  

 a körzeti erdőterv határozat közzétételéről szóló közlemény erdészeti hatóság 

hirdetőtábláján történő kifüggesztésének és honlapjára kerülésének napja: 2022. 06. 15. 

 felelős erdőtervező neve és hivatali elérhetősége: Tímár Gábor; Közép-Magyarországi 

Erdőtervezési Osztály; eto.vac@nfk.gov.hu; +36 27 5121-456 

Felhívom az ügyfelek figyelmét, hogy az érintettek számára a határozat vonatkozó részletes 

adatai az NFK honlapján (http://www.nfk.gov.hu/Erdotervezes_news_342), ill. a térképi adatok 

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/) érhetők majd el, valamint az erdészeti hatóság illetékes 

http://www.nfk.gov.hu/Erdotervezes_news_342
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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osztályánál tekinthetők meg. A döntés és indoklásának kivonata annak terjedelme miatt szintén 

az előbb részletezett NFK honlapon található meg. 

Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási 

szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. §-a szerint a körzeti erdőtervezési 

eljárásban a döntés honlapon történő közlésének napja a közhírré tételről szóló közlemény 

kifüggesztését követő 14. nap. 

Az Evt. 33. § (4) bekezdése alapján az erdészeti hatóság a körzeti erdőtervezési eljárásban 

hozott határozat rendelkező részét és indokolásának kivonatát a honlapján közzéteszi, valamint 

értesíti az erdőterület elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat jegyzőjét, aki 

gondoskodik a határozatról szóló tájékoztatás, valamint a határozat honlapon való 

elérhetőségének helyben szokásos módon történő közzétételéről. 

Fenti jogszabályhelyek alapján ezúton kérem Tisztelt Jegyző Úrhölgyet/Urat jelen tájékoztatás 

helyben szokásos módon történő közzétételére! 

Jelen értesítés közzétételének időszaka: 2022. 06. 15. – 2022. 07. 15. 

 

Dátum: Vác, elektronikus aláírás szerint 

 

 

Nagy János  

elnök nevében és megbízásából 

 

 

Kapják: 

1. Címben megnevezett Önkormányzat elektronikus úton (KRID: 542020751) 

2. Irattár 
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