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megkezdéséről

A Za|a Megyei Kormányhivata| Za|aegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi

és Környezetvédelmi
Főosáály Erdészeti Osztály (továbbiakban: erdészeti hatóság) az erdőről, az erdő védelméről
és az erdőgazdákodásról szóló 2009. évi )OO(VII. törvény (továbbiakban: Evt.) 33. § (1)

bekezdés a) pontjában, valamint az erdőről, az erdő védelmérőlés az erdőgazdálkodásról
szőIő 2O09. évi XXXVI. törvény végrehajtásérőI sző|ő 6112017. (XII. 21.) FM rendelet
(továbbiakban: Vhr.) 6. szátmí mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint
hivatalból megkezdi abaki erdőtewezési körzetre vonatkozó igazgatási tevékenységét:

.
o
o

etdőtervezési körzet megnevezése: Baki
a körzeti erdőtervezésmegkezdésének napja: 2019. március 1.
felelős erdőtewező neve és hivatali elérhetősége:
Márfi József tel: 0ó 921549-699, e-mail: marfi.jozsef@zala.gov.hu
a7.

A Baki erdőtervezési körzetet alkotó helységek jegyzéke azYhr.5.

számú melléklete alapján:

Bak (9145), Baktüttös (9146), Barlahida (9042), Becsvölgye (9043), Bocfölde

(9063),

Csatár (9147), Csertalakos (9165), Gellénháza (9076), Gombosszeg (9044), Gutorfölde
(9t67), Ilahót (9148), Iborfia (9045), Kustánszeg (9047), Lickóvadamos (9048),
Nagylengyel (9091), Ormándlak (9098), Pálfiszeg (9051), Petrikeresztűr (9052), Pölöske
(9150), Sárhida (9152), Söjtör (9153), Szentkozmadombja (9053), Tófej (9154),
Zalatárnok (9055)

Az

erdészeti hatóság akörzetí erdőtewezési tevékenységétaz Evt. 33. § (1) bekezdésében, az

egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelerrtések, valamint hatósági nyilvantartások eljarási
szabályaíről szóló 433/2017 . (XII. 21.) Korm. rerrdelet (továbbiakban: Korm. r.) 1.-6. §-ban, a
Yhí.12.-24. §-ban foglaltak szerint végzi.
o Ennek megfelelően az erdészeti hatóság terepi felvételezést végez, mely során
felülvizsgálja az erdők gazdaságí beosáását, térbeli rendjét, az egyes erdőrészletek
termőhelyi viszonyaira, faállományára jellemző adatokat. Megállapítja az
erdőrészletek természetességiállapotát. Erdőrészletenként felméri a következő körzeti
erdőtewezésig terjedő időszakban végrehajtható, illetve végrehajtandó fakitermelési-,
erdőnevelési-, erdőfelúj ítási- és a véghas znáIati lehetőségeket.

Összegyűjti

az

erdőgazdálkodók következő időszak erdőgazdá|kodására vonatkozó

javaslatait.

Az

erdészeti hatóság a leendő erdőtervre vonatkozóan tervjavaslatot állít össze az
eúőgazdálkodók által benyujtott javaslatok, a terepi felvételezésselnyert, illetve az
érintett hatóságok és kezelő szervek által megadott adatok és tények felhasználásával,
valamint az erdőterúletekre vonatkozó természetvédelmikezelési-, Natura 2000
fenntartási- és nagyvízímeder kezelési tervek figyelembevételével.
Az éiníetthatóságoknak és kezelő szerveknek a hatósági nyilvántartásban nem
szereplő tényeket és adatokat 2019. április 30-ig kell megkiildeni az erdészeti hatóság
részére.

Az erdőgazdálkodók a használatukban álló erdőket érintően az előzetes erdőterv javaslathoz a
NBnrrr hontapján közzéteít nyomtatványon vary a közzétett elektronikus formában

(http:lrporta.netitt.gov.

az"Erdőgazdálkodói javaslatok
körzeti erdőtervezéshez" cimsző alatt) legkésőbb 2019. április 30-ig tehetnek észrevételeket,
javaslatokat az alábbi elektronikus vagy postai levelezési címen:
e-mail cím:

erdeszet@zala.gov.hu

hivatali kapu:

ZAMMGSZHEI
Zala Me

gy ei Kormányhivatal
Zalae ger szeg} J áí ási Hivatal

levelezési cím:

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosáály
Erdészeti Osáály
89 01 Zúaeger§zeg, Pí.z 209

A.datbetekintésre. -,,alamint a .ja.,,as!atokról személyesen tör-ténő egyeztetósrc
szerint biztosított a lehetőség:

helyszín:

Zala Me gy a Kormányhivatal
Zalae ger sze gi J árási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosáály
Erdészeti OsztáIy
Za|aegerszeg Zrlnyt u. 36.

időpont:

minden hónap első szerdáján

Zalaegersze g, 2019. február 8.

Dr. Koczka Csaba járási hivatalvezető nevében és megbízásából:
§

az alábbiak

