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A bejelentés tartalmi kivonata
Bejelentő egy vidéki nagyváros területén található kitermelt
erdőterület különféle károkozókkal, és gyomnövényekkel
való elfertőződésének megakadályozása és ellenőrzése
céljából tett bejelentést. Álláspontja szerint a területtel
szomszédos növényállomány és a terület környezetében élő
lakosság egészségének biztosítása érdekében szükséges a
terület fertőzöttségének ellenőrzése és az esetlegesen
felmerülő intézkedések megtétele. Bejelentő a vizsgálat
elvégzését kérte és tájékoztatást arról, hogy a visszatelepítés
előkészítése, és a tarvágott terület gondozása az erdészeti
ütemterveknek megfelelően kerül és került realizálásra.
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Vizsgálat eredménye
Az ügyben megkeresett Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
növényvédelmi hatáskörében eljárva növényvédelmi és erdészeti
hatóságként (a továbbiakban: Hatóság) a bejelentést kivizsgálta és
megírta, hogy a bejelentés alapján a Hatóság helyszíni ellenőrzés
során megállapította, hogy a bejelentéssel érintett egyik terület
gyomnövényekkel, illetve allergén gyomnövényekkel fertőzött. Az
ingatlan használóját – mint a vonatkozó jogszabály alapján az érintett
terület károsítók ellen védekezni köteles használóját – a védekezés
végrehajtására kötelezte, vele szemben a hatósági eljárás
folyamatban van.
Tájékoztatása szerint a bejelentésben szereplő további földterületek
egy része a vonatkozó jogszabályok alapján erdőnek, míg másik
része egyéb erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló földterületnek
minősül. A Hatóság válaszában részletesen kifejtette - az egyes
konkrétan megjelölt helyrajzi számú területek vonatkozásában
egyedileg - az alkalmazandó aktuális szabályokat, valamint
tájékoztatott az erdészeti hatóság 2021. júliusában és
szeptemberében
megtartott
helyszíni
ellenőrzése
során
tapasztaltakról. Ehhez kapcsolódóan a Hatóság megállapította és
válaszlevelében egyedileg megjelölte azokat az érintett ingatlanokat,
ahol az erdőgazdálkodó az erdőrészletben a mesterséges eredetű
erdőfelújítást nem kezdte meg a számára erre irányadó
jogszabályokban foglaltak szerint. A Hatóság továbbá részletesen
tájékoztatott arról is, hogy a fenti esetekben hivatalból indított
eljárása eredményeként milyen intézkedéseket tett, illetve
határozatában milyen kötelezettségeket állapított meg, továbbá ezek
elmulasztása esetén milyen szankciók alkalmazására hívta fel az
érintett erdőgazdálkodó figyelmét.
Megírta azt is, hogy az érintett területek vonatkozásában jelenleg
milyen hivatalból történő eljárás van folyamatban, illetve, hogy a
Hatóság 2024. évig bezárólag milyen hatósági ellenőrzések
elvégzését tervezi.

