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Tisztelt Erdőgazdálkodó!

Értesítem, hogy a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) Erdészeti Főosztálya az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 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  6.  számú mellékletében foglaltaknak megfelelően 2023. január  23.
napjával  hivatalból  megindítja  a  Pusztavacsi  erdőtervezési  körzetre vonatkozó  körzeti
erdőtervezési eljárást, melynek megindításáról az NFK honlapján közlemény jelent meg 
(https://nfk.gov.hu/Pusztavacsi_erdotervezesi_korzet_news_2123).  A közlemény közzététele
az erdőtervezési körzethez tartozó helységek önkormányzatai által a helyben szokásos módon
is megtörténik.

Az  NFK  Erdészeti  Főosztálya  által  összeállított  erdőterv  javaslat,  amely  tartalmazza  az
erdőrészletenkénti rendeltetés, üzemmód, természetességi állapot, faállománytípus mellett az
új erdőleírást, erdőtérképet, vágásérettségi kort, és részletszintű szöveges előírásokat, az ügy-
ben érintettek számára az NFK honlapján (https://erdoterkep.nebih.gov.hu/) megtekinthető.

Felhívom  figyelmét,  hogy  a  tervjavaslatban  foglaltakhoz  a  körzeti  erdőtervezési  eljárás
megindításától számított 15 napon belül, azaz 2023. február 10. napjáig írásos észrevételt
tehet a gazdálkodási körébe tartozó területekre vonatkozóan.

A Korm. r. 3. § (6) bekezdése alapján az NFK a tervjavaslatot az érintett erdőgazdálkodók, az
eljárás  során  érintett  egyéb  ügyfelek,  valamint  az  érintett  hatóságok  által,  a  körzeti
erdőtervezési eljárás megindításától számított 15 napon belül írásban tett észrevételei alapján
átdolgozza.

Az  írásban  tett  javaslat  és  az  erdőterv  javaslatban  fennmaradt  eltérésekről  a  javaslatot
tevőkkel  az  NFK  erdőrészletszintű  tárgyalást  tart,  melynek  helyszínét  és  helységenkénti
időpontját a közlemény tartalmazza.
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A  készülő  erdőtervbe  betekintésre  személyesen  is  lehetőséget  biztosítunk  a  részletszintű
tárgyalások időpontjáig  2023.  április  28-ig  előre  egyeztetett  időpontban.  Az iratbetekintés
helye: NFK Erdészeti Főosztály Közép-Magyarországi Erdőtervezési Osztály, 2600 Vác, Rádi
út  4.  A  felelős  erdőtervező  neve  és  hivatali  elérhetősége:  Mészöly  Károly,  e-mail:
karoly.meszoly@nfk.gov.hu, telefon: +36 (30) 466-03-26.

Budapest, 2023. január 10.
Nagy János
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