
II. BAZMKH honlapjának „dokumentumok” menüpont alat t szerepl ő „általános információkat” 

érint ő  szakmai tartalom áttekintése  

 

- Tájékoztatók  

Az Erdészeti Igazgatóság feladatára, tevékenységére vonatkozó alábbi tájékoztató megjelentetését 

javaslom a honlapon. 

 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdész eti Igazgatósága által ellátott feladatok  

 

A megyei kormányhivatalok Erdészeti Igazgatósága a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

szakmai irányítása alatt működő mezőgazdasági szakigazgatási szerv.  

 

Az Erdészeti Igazgatóság első fokon erdőgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez, valamint 

ellenőrzéséhez kapcsolódó hatósági ügyekben jár el, valamint közreműködik a nemzeti és Európai 

Uniós erdészeti támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárásokban. 

Az Erdészeti Igazgatóság fő tevékenysége a tervszerű és ellenőrzött erdőgazdálkodás biztosítása, 

amelynek során az ország teljes erdőterületére – a tulajdoni viszonyoktól függetlenül – erdőleltárt, tíz 

éves visszatéréssel középtávú gazdálkodási terveket, és ún. körzeti erdőterveket készít. Emellett alap- 

és tematikus térképezési munkálatokat végez, kezeli és karbantartja az Országos Erdőállomány 

Adattárat, és ehhez kapcsolódóan statisztikai adatokat gyűjt és dolgoz fel. 

 

A részletes feladat ismertetését megelőzően fontos megemlíteni, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának illetékessége nem terjed ki a megye teljes 

területére. Ennek oka az, hogy az illetékességi terület természeti határhoz, az ún. erdőtervezési 

körzethatárhoz igazodik, nem a megye közigazgatási határához.  

Ennek megfelelően a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága illetékességi területéhez 

tartoznak az alábbi Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések: 

 

- Mezőkövesdi járásból: 

- Bogács 

- Bükkzsérc 

- Cserépfalu 

- Cserépváralja 

- Szomolya 

- Tard 

- Ózdi járásból: 

- Arló 

- Borsodnádasd 

- Borsodszentgyörgy 

- Bükkmogyorósd 

- Csernely 

- Domaháza 

- Farkaslyuk 

- Hangony 

- Járdánháza 



- Kissikátor 

- Ózd 

Putnoki járásból: 

- Sajónémeti 

 

Erdőtervezési feladatok: 

- Körzeti erdőtervek elkészítése – ez egyrészt egy állományleírás, egyrészt egy hosszútávon 

fenntartható gazdálkodást biztosító szakmai terv, ami 10 évre szól, azonban az ún. hozamvizsgálat, 

hozamszabályozás hosszabb időszak (30 év) távlatában vizsgálja a tartamos használatot. 

- Egyedi erdőgazdálkodói erdőtervek kiadása a körzeti erdőtervek alapján, ami az erdőgazdálkodás 

kereteit tíz évre meghatározza az erdőgazdálkodó számára. 

 

Erdőfelügyeleti feladatok: 

- Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, törlése. 

- Erdőtelepítés engedélyezése, engedély nélkül telepített erdő fennmaradásának engedélyezése.  

- Fásítás, illetve szabad rendelkezésű erdő létesítésének tudomásul vétele, engedélyezése, engedély 

nélküli létesítés esetén a fennmaradás engedélyezése. 

- Fásításból és szabad rendelkezésű erdőből történő fakitermelés tudomásulvétele, illetve tiltása, 

korlátozása. 

- Erdő rendeltetésének, üzemmódjának megállapítása; változtatás esetén annak engedélyezése. 

- Erdei haszonvételek (fakitermelés, szaporítóanyag-gyűjtés) gyakorlásának engedélyezése. 

- Erdei haszonvételekre vonatkozó szabályok megsértése esetében erdészeti hatósági feladatok 

ellátása. 

- Erdő igénybevételének engedélyezése, engedély nélküli igénybevétel esetén a fennmaradás 

engedélyezhetőségének elbírálása. 

- Az erdőgazdálkodó szakszerűtlen, illetve jogszerűtlen tevékenységének szankcionálása: döntően 

erdőgazdálkodási bírságok megállapítása. 

- Az erdő fennmaradást veszélyeztető, vagy az erdőt károsító tevékenység szankcionálása: 

erdővédelmi bírság megállapítása. 

- Az erdőgazdálkodás menetében az alábbi szakmai engedélyezési, ellenőrzési eljárások: 

- erdőterv módosítása 

- éves erdőgazdálkodási tevékenység bejelentés tudomásul vétele, illetve korlátozása, tiltása 

- az erdő felújítására vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése, nem megfelelőség 

esetén szankcionálás, megfelelőség esetén az erdőfelújítás befejezetté nyilvánítása 

- az erdőtelepítésre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése, megfelelőség esetén az 

erdőtelepítés befejezetté nyilvánítása 

- az elvégzett fakitermelések szakszerűségének ellenőrzése, szakszerűtlenség esetén 

szankcionálás 

- Országos Erdőállomány Adattár működtetése:  

- éves terv és tényadatok rögzítése, 

- adatváltoztatás rögzítése, átvezetése valamennyi olyan hatósági döntés esetében, ami 

adatváltozással jár 

- Az erdő védelme érdekében szükséges intézkedések megtétele: pl. tűzgyújtási tilalom elrendelése. 

- Az erdő védelmére vonatkozó szabályok megsértése esetében erdészeti hatósági feladatok ellátása. 

- Az erdőt ért károsítás esetén intézkedés a kárfelszámolás iránt. 

- Szakhatósági közreműködés más hatóságok eljárásaiban erdészeti hatóságként. 



- Fás szárú energetikai ültevények létesítésének, illetve megszüntetésének engedélyezése. 

 

Pályázatkezelési, támogatási feladatok: 

- Az erdészeti hatóság által megállapított, állammal szembeni köztartozások (határidőre meg 
nem fizetett erdőgazdálkodási- és erdővédelmi bírság, valamint az erdővédelmi járulék) 
nyilvántartása. 
-  A tartozások végrehajtásához kötődő feladatok ellátása. 
- Az erdőfelújítási biztosítékok előírásáról, teljesítéséről és felszabadításáról szóló 
nyilvántartás vezetése. 

- A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hatáskörébe tartozó, alább felsorolt nemzeti és 

közösségi erdészeti célú támogatási jogcímek kezelésében - külön megállapodás szerinti - 

közreműködés: 

- agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozása, 

- erdő-környezetvédelmi intézkedések, 

- rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése, 

- erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások, 

- erdészeti potenciál helyreállítása, 

- erdőszerkezet átalakítás, 

- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott 

mezőgazdasági területek erdősítése, 

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Európai Unió által társfinanszírozott 

mezőgazdasági területek erdősítése,  

-  nemzeti hatáskörben támogatott erdőtelepítések, 

- az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatása, 

-  fiatal erdők állománynevelése,  

-  Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás. 

-  az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás. 

- Erdészeti szakszemélyzet eskü letételének lebonyolítása, erdészeti szakszemélyzet nyilvántartása, 

igazolvány, jelvény biztosítása. 

 

Nyilvántartási, térképészeti feladatok: 

- Az erdészeti hatóság feladatkörébe tartozó nyilvántartások vezetése. 

- A nyilvántartásokból adatszolgáltatási feladatok ellátása. 

- Az Országos Erdőállomány Adatárból történő adatszolgáltatási feladatok ellátása. 

- Erdőtervezéshez kapcsolódó digitális térképészeti feladatok ellátása. 

- Hatósági munkához kötődő térképi változások átvezetése. 

 
 


