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A bejelentés tartalmi kivonata
Bejelentő egy vidéki nagyvárosban található ingatlanon
elvégzett erdő tarvágás, teljes erdő terület megszüntetése és
művelési ágának tervezett megváltoztatása miatt írt részletes
bejelentést. Bejelentő álláspontja szerint erdőt csak a
közérdekkel összhangban és csak kivételes esetben lehetne más
művelési ágban hasznosítani, ezért aggályosnak tartja a tervezett
intézkedéseket. Megírta azt is, hogy a bejelentéssel érintett ügyre
vonatkozóan a településrendezéssel kapcsolatos jogszabály is
ellentétes lehet az Erdőtörvény vonatkozó előírásaival,
mindezért kéri a bejelentés kivizsgálását.
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Kormányhivatal (a továbbiakban: erdészeti hatóság) erdészeti
feladatkörében eljárva a közérdekű bejelentést megvizsgálta
és megírta, hogy a bejelentéssel érintett ingatlan (a
továbbiakban. ingatlan) az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a
továbbiakban: Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján
erdőnek minősül. Az ingatlanon található erdőrészletekre
tervezett fakitermeléseket a bejegyzett erdőgazdálkodó a rá
irányadó jogszabályok előírásai szerint az erdészeti hatóság
felé bejelentette, majd a bejelentéstől számított 21 nap
elteltével elvégezhette. Az Evt. 52. § (1) bekezdése szerint a
tarvágással érintett erdőben az erdőfelújítást az
erdőgazdálkodónak legkésőbb az erdő felújítási kötelezettség
keletkezésének évétől számított második évben, az
erdőfelújítás műszaki átvételéig meg kell kezdenie. A
jogszabályi előírásoknak megfelelően, a 2020. évben
elvégzett fakitermelések végrehajtását az erdőgazdálkodó az
erdészeti hatóság felé szintén bejelentette, így a 2020. évben
elvégzett tarvágással érintett erdőrészletek esetén az
erdőfelújítások megkezdését az erdészeti hatóság a 2022. évi
műszaki átvétel során fogja ellenőrizni és amennyiben azt az
erdőgazdálkodó nem hajtja végre, szankcionálható. Megírta
azt is, hogy amennyiben az erdőgazdálkodó az ingatlanon a
jövőben nem erdőgazdálkodási tevékenységet kíván
folytatni, ahhoz az erdészeti hatóság erdő igénybevételét
engedélyező döntése szükséges. Az erdészeti hatóság az
ingatlanon található erdő igénybevételét a mai napig nem
engedélyezte, erre irányuló kérelmet hozzá nem nyújtottak
be, az erdőterület tervezett igénybevételéről, más művelési
ágba sorolásáról az erdészeti hatóságnak nincs tudomása. Az
erdészeti hatóság fentieken túl részletes tájékoztatást adott az
erdő igénybevételéhez, illetve a más művelési ágba
soroláshoz szükséges eljárás lefolytatásának feltételeiről.

