
  
 

 

 

Erdőterv módosítás 

 

1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti 

Osztály, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott illetékességi területen. 

 

2. A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja) és a csatolandó iratok 

 

A kérelem benyújthatóságának módozatai, az eljáró hatóság elérhetősége és ügyfélfogadási ideje, 

valamint a kérelemhez csatolandó iratok. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (2) bekezdése szerint ha törvény vagy kormányrendelet 

másként nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet 

előterjeszteni. Az Ákr. 37. § (1) bekezdése értelmében az ügyfél kérelmét az illetékes hatóság 

mellett a kormányablaknál is előterjesztheti. 

 

Erdészeti ügyekben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

tv. (továbbiakban: Evt.) 105. § (1) b pontja szerint kérelmet előterjeszteni csak írásban lehet.  

 

A kérelem benyújtására – ügyfélfogadási időtől függetlenül – munkaidőben bármikor lehetőség van az 

eljáró hivatal székelyén (hétfő-csütörtök 8-16:30, péntek: 8-14). 

Elérhetőségek:  

Cím: 3526 Miskolc, Blaskovics u. 24. 

Tel:46/531-020  

Fax:46/531-039  

e- mail:erdeszet.miskolc.borsod@gov.hu 

 

 

A kérelemhez csatolni kell:  

Minden esetben csatolni kell az erdőterv módosítás utáni állapotra vonatkozó tervadatokat 

tartalmazó, jogosult erdészeti szakszemély által aláírt erdőrészlet leírólapot. 

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

szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (Eszr.) 18. § (1) és (2) bekezdése szerint: „Az 

Adattárban nyilvántartott erdőrészlet adataiban változást eredményező eljárások során a kérelmező 

vagy bejelentő a megváltozott adatokat a NÉBIH honlapján közzétett erdőrészletleíró-lap 

nyomtatványon kérelméhez vagy bejelentéséhez csatolja. Az erdészeti térképet érintő változás esetén 

a leírólaphoz mellékelni kell a változás utáni állapotot ábrázoló erdészeti térképi mellékletet.”  

tel:46/531-020


  
 

Az Eszr. 18. § (3) bekezdése értelmében a csatolt dokumentumok a jogosult erdészeti 

szakszemélyzet ellenjegyzésével érvényesek. 

Az Eszr. 8. § (1) és (2) bekezdése szerint az erdészeti hatósághoz vagy a NÉBIH-hez tett bejelentést 

vagy kérelmet – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – vagy a NÉBIH által rendszeresített és a 

honlapján közzétett formanyomtatványon vagy a NÉBIH által megadott adatformátumban és 

adattartalommal elektronikus úton kell megtenni. Az erdészeti térképet érintő változás, illetve az erdő, 

erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterület, vagy szabad rendelkezésű erdő részterületét 

érintő bejelentés vagy kérelem esetén a bejelentéshez vagy kérelemhez csatolni kell a térképi 

változást, illetve a bejelentett tevékenység területi elhelyezkedését bemutató erdészeti térképi 

mellékletet. 

Véghasználati fakitermelést eredményező, illetve az erdőfelújítás előírást érintő módosításához 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot kell csatolni az alábbiak szerint: 

- Az Evt. 33. § (9) bekezdése értelmében – figyelemmel a 19/A. § (2) bekezdésére – az erdőterv 

véghasználati fakitermelést eredményező, illetve az erdőfelújítás előírást érintő módosításához a 

tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 

Az érintett helyrajzi számú a tulajdonosok tulajdoni hányad alapján számított egyszerű többségének – 

ha egy tulajdonos a tulajdoni hányadok több mint felével rendelkezik, vagy a kisebbségben maradt 

tulajdonosok közül a három legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező személy együttesen az 

összes tulajdoni hányad egyharmadát meghaladó részével rendelkezik, akkor kétharmad részének – 

közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát az erdőterv 

módosításához.  

 

3. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

Az Evt. 105/B. § (2) bekezdése szerint nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni az erdőterv 

módosítása tárgyú eljárásban. 

 

Az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján a hatóság az (1) bekezdésben meghatározott, az eljárás 

megindításától számított 8 napon belül meghozott függő hatályú döntésben rendelkezik arról, hogy az 

eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási 

hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételért fizetett igazgatási 

szolgáltatási díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot a hatóság köteles a 

kérelmező ügyfél részére megfizetni.  

 

Jelen eljárás lefolytatása illetékmentes, mely illetékmentesség nem terjed ki a jogorvoslati 

eljárásra. Amennyiben az eljáró hatóság az ügyintézésre nyitva álló 90 napos határidőn belül a 

kérelemről érdemben nem dönt, úgy – a meghozott függő hatályú döntés értelmében – az ügyfél 

részére az eljárás illetékmentes voltára tekintettel 10.000,- Ft-ot köteles a kérelmező ügyfél számára 

megfizetni. 

Az Evt.105.§ (5) bekezdése értelmében az erdészeti hatóságnak az Ákr. szerinti függő hatályú 

döntésében nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról erdőterv módosítására 

irányuló eljárásban. 

 

 

 

 



  
 

4. A kérelem benyújtásának feltételei és az eljárás menete 

 

A kérelem benyújtása, képviselet, az eljárás megindulása. Kapcsolattartás szabályai, betekintés az 

iratba. Más szerv megkeresése, hiánypótlás, kapcsolódó eljárás. A tényállás tisztázása, az ügyfél 

nyilatkozata, irat. Döntés, a döntés közlése, a hatóság döntésének véglegessége. 

 

Az erdőterv módosítására irányuló eljárásban kérelem nyújtható be a tervezett tevékenység 

előírására. Az ügyfél a kérelmében jelezheti, hogy a kérelmét az erdészeti hatóság tekintse a 2018. 

évi tervezett fakitermelés bejelentésének is. „Az Evt. 41. § (2) bekezdése értelmében az 

erdőgazdálkodási tevékenység az (1) bekezdés szerinti bejelentés mellőzésével is végrehajtható, ha 

az erdőgazdálkodó a 33. § (8) bekezdésében foglalt kérelmében az erdőgazdálkodási tevékenység 

tárgyévben történő végrehajtására vonatkozó szándékát jelezte, és az erdőgazdálkodási 

tevékenységet az erdészeti hatóság az erdőterv módosításával lehetővé tette.„ 

 

Az eljárás a hatóság előtt a kérelem benyújtását követő napon indul. Az írásban az illetékes 

hatóságnál előterjesztett kérelemmel az ügyfél egészen a döntés véglegessé válásáig rendelkezhet. A 

kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél (és képviselője) adatait és elérhetőségét, melyek 

azonosításukhoz szükségesek. 

A kérelem ügyfél általi elnevezése nem köti a hatóságot, a kérelem a tartalma szerint kerül 

elbírálásra.  

A kérelmet benyújthatja személyesen az ügyfél vagy helyette törvényes képviselője, meghatalmazottja 

is. Ha az ügyfél nem személyesen, hanem képviselője útján jár el, akkor az eljáró hatóság az 

iratokat a képviselő részére küldi meg, kivéve, ha az ügyfél ettől eltérően rendelkezik.  

 

Meghatalmazás esetén a meghatalmazottnak igazolnia kell a képviseleti jogosultságát. A 

meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, illetve 

jegyzőkönyvbe lehet mondani.  

 

Közokiratnak minősül, melyet a bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv 

ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, valamint az olyan okirat, amelyet jogszabály 

közokiratnak nyilvánított.  

Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül az okirat, ha  

– a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, vagy  

– két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot 

előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az 

okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét – ennek 

hiányában tartózkodási helyét – olvashatóan is fel kell tüntetni, vagy 

– az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti, vagy 

– az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint 

megfelelően aláírja, vagy 

– ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével 

bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte 

saját kezű aláírásának ismerte el, vagy 

– az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott 

biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és – amennyiben jogszabály 

úgy rendelkezik – azon időbélyegzőt helyez el, vagy 



  
 

– az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra 

visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy 

–  olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, 

ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli 

és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető 

adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű 

személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, 

elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú 

elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el. 

 

A meghatalmazás – ha abból más nem tűnik ki – kiterjed az eljárással kapcsolatos minden 

nyilatkozatra és cselekményre. 

Ha a képviseleti jogosultság visszavonás, felmondás vagy az ügyfél vagy a meghatalmazott halála 

miatt megszűnik, a megszűnés a hatósággal szemben akkor válik hatályossá, amikor azt a 

hatóságnak bejelentik. 

 

A hatóság az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel írásban tartja a kapcsolatot, mely magában 

foglalja az elektronikus út lehetőségét is. 

A kapcsolattartás formáját főszabály szerint az ügyfél választja meg, kivéve, ha törvény másként 

rendelkezik, mely választható formákról a hatóság tájékoztatja őt. Az ügyfél az általa választott 

kapcsolattartási módról más kapcsolattartási módra térhet át, feltéve, hogy az a hatóságnál 

rendelkezésre áll. 

Az Evt. 105.§ (1) szerint: 

a) az erdészeti hatóság az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel írásban tart kapcsolatot, 

b) kérelmet előterjeszteni csak írásban lehet, 

c) döntést szóban közölni nem lehet, 

d) hatósági ellenőrzést az ügyfél nem kérhet, 

e) szünetelés nem kérhető. 

Az ügyfél – bizonyos kivételekkel – betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ezt az eljárás 

bármely szakaszában és annak befejezését követően is megteheti. A betekintés során másolatot, 

kivonatot készíthet vagy költségtérítés ellenében másolatot kérhet. A másolatot kérelmére a 

hatóság hitelesíti.  

Az eljárás megindulását követően a hatóság megvizsgálja a benyújtott kérelmet és a csatolt 

dokumentumokat. Amennyiben a hatóság észleli, hogy a kérelem elbírálásához olyan adatra vagy 

iratra van szüksége, mellyel más szerv rendelkezik, a hatóság megkeresheti e szervet. 

 

Abban az esetben, ha a kérelem nem felel meg a jogszabály által támasztott követelményeknek vagy 

megfelel ugyan, de a tényállás tisztázása során új adat merült fel, az eljáró hatóság – határidő 

megjelölésével – legfeljebb két alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, figyelmeztetve őt 

a hiánypótlási felhívás teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeire. 

 

Amennyiben a hatóság rendelkezésére álló adatok nem elegendőek a döntéshozatalhoz, a hatóság 

bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely 

alkalmas a tényállás tisztázására, például helyszíni szemle jegyzőkönyv.  

 



  
 

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázása miatt szükségessé válik, a hatóság az ügyfelet 

nyilatkozattételre, illetve okirat vagy irat bemutatására hívhatja fel. Az ügyfél nyilatkozatával 

pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges. Ugyanakkor ha az ügyfél 

vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy 

elhallgat, eljárási bírsággal sújtható. Az irat – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik – másolatban is benyújtható az ügyfél által, amennyiben nyilatkozik arról, hogy az 

az eredetivel mindenben megegyezik. 

 

A hatóság az ügy érdemében határozattal, egyéb esetben végzéssel dönt.  

A hatóság megszünteti az eljárást, amennyiben  

– a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását 

követően jutott a hatóság tudomására, 

– a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a 

kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja, 

– az eljárás okafogyottá vált, 

– az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének, 

– az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve 

ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható, 

– a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság 

kijelölésére került sor, vagy 

– az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amely bíróság vagy más 

szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó 

felhívásának nem tesz eleget. 

 

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel. A hatóság az ügyfél kérelmére egy alkalommal, külön illeték 

vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésről. A hatóság a döntést írásbeli 

kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy elektronikus úton kézbesíti. 

 

A hatóság döntése akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság már nem változtathatja meg. A 

véglegesség a döntés közlésével áll be, ugyanakkor az adott ügytípusban törvény megengedheti a 

fellebbezést. 

 

5. Ügyintézési határidő 

 

Az adott eljárásra irányadó ügyintézési határidő, illetve az ügyintézési határidőbe be nem számító 

eljárási cselekmények ideje.  

 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő naptól indul.  

 

Az ügyintézési határidő  

– az Evt.105 §. (4) alapján 90 nap 

  

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: – az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

                                                                    – (ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye)  

       az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 



  
 

6. Jogorvoslat 

A határozat ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (2) 

alapján a Kormány által kijelölt hatósághoz – a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályhoz – benyújtandó 

fellebbezésnek van helye. 

 

7. Jogszabályhelyek 

 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

 A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet  

 Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 

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

szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet  

 A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény  

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 

8. Felvilágosítás kérhető 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti 

Osztály irodájában 

Cím: 3526 Miskolc, Blaskovics L. u. 26. 

Telefon: (06-46) 531-020 

Ügyfélfogadás rendje: hétfő:8°°-16°°, 

   szerda, péntek: 8°°-12°°  

 

9. Letölthető nyomtatványok 

    Az erdőtervi leíró lap: http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok 

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok

