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Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály  

Erdészeti Osztály 

 

Elérhetőségek: 

 

Cím:   9700 Szombathely, Batthyány tér 2. 

Levelezési cím:  9701 Szombathely, Pf. 24. 

Telefon:  94/512-980 

fax:    94/320-053 

E-mail:    erdeszet@vas.gov.hu 

 

Győri Iroda 

Cím:   9023 Győr, Corvin u. 9. 

Levelezési cím:  9002 Győr, Pf. 30. 

Telefon:  96/511-870 

fax:    96/511-879 

E-mail:    erdeszet@vas.gov.hu 

 

Soproni Iroda 

Cím:   9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 

Telefon:  99/518-352 

fax:    99/518-352 

E-mail:    erdeszet@vas.gov.hu 

 

 

Ügyfélfogadás:  

 

Hétfő: 9.00-12.00 és 13.00-16.00 

más napokon előre egyeztetett időpontban 

 

Erdészeti Osztály, mint elsőfokú erdészeti hatóság felügyeleti szerve: 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal járási 

hivatalának erdészeti feladat- és hatáskörének gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és 

szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a földművelésügyi miniszter (a 

továbbiakban: miniszter) gyakorolja. 
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A R. 2. § (2) bekezdése alapján a miniszter (1) bekezdés szerinti szakmai irányító jogkörei 

gyakorlásában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) jogszabályban 

meghatározottak szerint közreműködik. 

A R. 2. § (3) bekezdése alapján a NÉBIH-nek e rendeletben meghatározott hatáskörébe tartozó 

közigazgatási hatósági ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) 121. §-ában meghatározott felügyeleti szervet megillető hatásköröket a 

miniszter gyakorolja. 

Elérhetőségük: 

Földművelésügyi Minisztérium 

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postai cím: 1860 Budapest 

Telefon: 06-1-795-2000 

Telefax: 06-1-795-0200 

honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság 

Székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 42-44. 

Telefonszám: 06-1/374-3205 

Fax: 06-1/374-3206  

E-mail: erdeszet@nebih.gov.hu 

honlap: http://portal.nebih.gov.hu/nyitooldal  

 

Erdészeti Osztály, mint elsőfokú erdészeti hatóság döntései tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult szerv: 

A R. 11. § (2) bekezdése alapján másodfokú erdészeti hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal jár 

el. 

Elérhetőségük: 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály 

Földművelésügyi és Erdészeti Osztály 

1023 Budapest, Frankel Leó út 42-44.; 

levelezési cím: 1277 Budapest, Pf.: 6. 

honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

 

 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
http://portal.nebih.gov.hu/nyitooldal
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Erdészeti Osztály, mint elsőfokú erdészeti hatóság illetékességi területe: 

A vonatkozó jogszabályok: 

- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 

(XII.2.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése és 2. számú melléklete 

- az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Evt.) végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII.21.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 5. 

számú melléklete  

Fentiek alapján az Erdészeti Osztály illetékességi területe 15 erdőtervezési körzet, melyek az 

alábbiak: 

1. Alpokaljai 

2. Alsó-Őrségi 

3. Dél-Hansági 

4. Észak-Hanság és Szigetközi 

5. Felső-Kemenesháti 

6. Felső-Őrségi és Vendvidéki 

7. Gyöngyös-Pinka-menti 

8. Győri 

9. Kemenesi cser 

10. Körmendi 

11. Pannonhalmi-Téti 

12. Rábaközi-Iváni cser 

13. Répce-síki 

14. Sárvár-Celldömölki 

15. Sopron-Fertőmelléki 

A fenti illetékességi szabály települések szerint: 

- Vas megye települései Magyarszombatfa és Velemér kivételével 

- Győr-Moson-Sopron megye települései Csikvánd, Gyarmat, Szerecseny, Lovászpatona, Nagydém, 

Gic, Románd, Lázi, Sikátor, Bakonygyirót, Veszprémvarsány, Bakonyszentlászló és Fenyőfő 

kivételével 

 

Az erdővel kapcsolatos ügyintézés támogatása: 

http://portal.nebih.gov.hu/erdo-ugyintezes 

 

Nyomtatványok, kitöltési útmutatók: 

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

  

http://portal.nebih.gov.hu/erdo-ugyintezes
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok
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Az Erdészeti Osztály hatósági és igazgatási feladatai: 

Az Erdészeti Osztály ellátja az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

törvényben, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét 

érintő az erdészeti hatósági- és igazgatási feladatokat, így különösen: 

 A körzeti erdőtervrendeletek összeállítására javaslatot tesz (Evt.; Vhr., az egyes erdészeti 
hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 
433/2017. (XII. 21.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Nytr.)); 

 Lebonyolítja a körzeti erdőtervezés folyamatát (Evt.; Vhr.); 

 Elkészíti a körzeti erdőterveket (Evt.; Vhr.); 

 Elkészíti a körzeti erdőtervekhez kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt 
(275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet); 

 A körzeti erdőtervezéshez kapcsolódóan vezeti és aktualizálja az Országos Erdőállomány 
Adattárat, valamint előállítja illetve aktualizálja az erdészeti digitális térképállományokat (Evt., 
Vhr., Nytr.); 

 Ellátja a nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentősnek minősülő erdőgazdálkodási 
tevékenységek közzétételével és egyeztetésével kapcsolatos feladatokat, közreműködik a 
NÉBIH részére előírt, honlap útján teljesített tájékoztatási feladatok ellátásában (Evt.);  

 Az elkészült körzeti erdőterv alapján határozatban megállapítja az erdőgazdálkodók jogait és 
kötelezettségeit (Evt., Vhr., Nytr.); 

 A körzeti erdőtervezéshez kapcsolódóan eljár az erdőterv módosítás, rendeltetés módosítás, 
üzemmód váltás ügyekben (Evt., Vhr., Nytr.); 

 Végrehajtja a körzeti erdőtervezéssel kapcsolatos terepi felvételeket, helyszíni szemléket és 
ellenőrzéseket (Evt., Vhr.; Nytr); 

 Ellátja a feladatkörébe tartozó nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat (Evt., 
Vhr., Nytr.); 

 Közreműködik a közjóléti fejlesztési tervek készítésében (Evt.); 

 Ellátja az erdőtelepítési-kivitelezési tervdokumentáció jóváhagyásával, szabad rendelkezésű 
erdő létesítésének bejelentésével illetve engedélyeztetésével, fásítás létesítésének 
bejelentésével illetve engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat (Evt., Vhr., Nytr.), 

 Dönt az önerdősülések, továbbá az engedély nélkül vagy attól eltérően létesített faállományok 
fennmaradása, illetve felszámolása ügykörökben (Evt., Vhr.); 

 Ellátja a fás szárú energiaültetvények létesítéséhez kötődő hatósági feladatokat (71/2007. (IV. 
14.) Korm. rendelet); 

 Ellátja az erdőfelújításhoz, erdőneveléshez, valamint az erdőszerkezet-átalakításhoz kötődő 
hatósági feladatokat (Evt., Vhr.); 

 Ellátja az erdőtelepítések és erdőfelújítások befejezetté nyilvánításával, valamint a befejezett 
erdősítések felülvizsgálatával kapcsolatos hatósági feladatokat (Evt., Vhr.); 

 Ellátja az erdőt károsító hatások elleni védekezéshez kötődő hatósági feladatokat (Evt., Vhr.); 

 A vadászható állatfajok jelentős károkozása esetén kezdeményezi a vadászati hatóságnál a 
vadállomány apasztását (Evt., Vhr.); 

 Eljár az erdőtűz megelőzését szolgáló szabályok betartatása érdekében, és indokolt esetben 
regionálisan tűzgyújtási tilalmat rendeli el (Evt., Vhr., 4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet); 

 Végrehajtja az erdészeti hatósági munkával kapcsolatos helyszíni szemléket és hatósági 
ellenőrzéseket (Evt., Vhr., Ákr.); 
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 Ellátja az erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételével, a nyilvántartásból való törléssel, továbbá a 
nyilvántartásban szereplő adatok változással kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint a 
használat jogszerűségére vonatkozóan felülvizsgálatot végez (Evt., Vhr., Nytr.); 

 Ellátja a szakszemélyzeti névjegyzék vezetéséhez kapcsolódó feladatokat (Evt., 71/2010. (V. 
13.) FVM rendelet);  

 Ellátja a tervezett éves erdőgazdálkodói tevékenységek bejelentéséhez, korlátozásához, 
tiltásához, továbbá a végrehajtott éves erdőgazdálkodói tevékenységek bejelentéséhez és 
ellenőrzéséhez kötődő hatósági feladatokat (Evt., Vhr., Nytr.); 

 Ellátja a fásításban illetve szabad rendelkezésű erdőben történő fakitermelés előzetes 
bejelentéséhez kapcsolódó feladatokat (Evt., Vhr., Nytr.); 

 Ellátja az erdei haszonvételekhez kötődő igazgatási és hatósági feladatokat (Evt., Vhr.); 

 Ellátja az erdőfelújítási biztosíték előírása, teljesítése és felszabadítása kapcsán előírt 
feladatokat (Evt.); 

 Eljár az állami erdőkre vonatkozó jogszabályok érvényesítése érdekében (Evt.); 

 Elrendeli a szükséges erdőgazdálkodási tevékenységet (pl. havária, veszélyhelyzet elhárítása, 
pótlási kötelezettség, stb.) és elvégzi a hozzá kötődő hatósági feladatokat (Evt.); 

 Ellátja az erdőgazdálkodási bírság, erdővédelmi bírság, eljárási bírság kivetéséhez kötődő 
hatósági feladatokat (Evt., Vhr., 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet, Ákr.), különösen: 

o Falopáshoz, jogosulatlan fakitermeléshez kötődő eljárásokban, 

o Az erdei haszonvételek jogosulatlan, vagy szabályellenes gyakorlásából adódó 
eljárásokban, 

o Az erdő szakszerű felújításának elmaradása esetén, az erdő felújítására és a felújítás 
befejezésére jogszabályban rögzített határidő túllépéséhez kötődő eljárásokban, 

o Az erdőfelújításban előírt pótlási kötelezettség teljesítésének elmulasztásából adódó 
eljárásokban, 

o Erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő módon történt igénybevétele esetén, 

o A vadászható vadfajok egyedeinek jogszabályban rögzített mértéket meghaladó 
károsítása miatt veszélybe került erdőfelújulás esetén, továbbá a faállományban a 
jogszabályban rögzített mértéket meghaladó dörzsölés illetve hántáskár miatt, 
erdővédelmi bírság kiszabására irányuló eljárásokban; 

 Ellátja az erdőterv módosításához, erdőterület rendeltetésének illetve üzemmódjának 
megállapításához és megváltoztatásához kötődő feladatokat (Evt.); 

 Ellátja a vadkárelhárító kerítések, mint erdészeti létesítmények bejelentéséhez illetve 
engedélyeztetéséhez kötődő hatósági feladatokat (Evt., Vhr., Nytr.); 

 Ellátja az erdő látogatásával kapcsolatos feladatokat (Evt., Vhr.); 

 Az erdészeti hatóság illetékességi területén ellátja a területrendezési hatósági feladatokat (Evt., 
Vhr., egyéb ágazati jogszabályok): 

o Az erdő igénybevételéhez, erdő megosztásához, az erdészeti létesítmények 
engedélyeztetéséhez, valamint a közjóléti berendezések és létesítmények 
bejelentéséhez illetve engedélyeztetéséhez kötődő feladatokat;  

o Más hatóság eljárásában – különösen erdővédelem, erdőre gyakorolt hatások 
kapcsán – szakhatóságként, szakkérdés vizsgálatában, szakvélemény adásában 
közreműködik; 

o Az erdőt érintően közreműködik a területfejlesztési, területrendezési tervek 
készítésében, véleményezésében; 

 Vezeti az Országos Erdőállomány Adattárat: a hatósági döntések nyilvántartásokban történő 
átvezetéséről gondoskodik, ehhez kapcsolódóan aktualizálja az erdészeti digitális 
térképállományokat is (383/2016. (XII.02.) Korm. rendelet); 
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 Vezeti 

o az erdőgazdálkodói nyilvántartást, 

o az erdészeti és jogosult erdészeti szakszemélyzet-nyilvántartást, 

o az erdei közjóléti létesítmény nyilvántartást, 

o az erdei lovaglásra bejelentett és járműközlekedésre kijelölt utak nyilvántartását, 

o az általa határozattal kiszabott erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírságokról szóló 
nyilvántartást, 

o a nemzeti hatáskörben támogatott erdőfelújításhoz, erdőtelepítéshez pénzügyi tételt 
keletkeztető műveletekről szóló nyilvántartást, 

 Kezeli az állammal szembeni köztartozások (határidőre meg nem fizetett erdőgazdálkodási- és 
erdővédelmi bírság, eljárási bírság, valamint az erdővédelmi járulék) nyilvántartását, 
közreműködik a tartozások végrehajtásában (Evt., Ákr., 2011. évi CXCV. törvény, 1994. évi LIII. 
törvény, 2017. évi CLIII. törvény); 

 Ellátja a feladatkörébe tartozó nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat (Evt., 
Vhr., Nytr); 

 Ellátja a nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentősnek minősülő erdőgazdálkodási 
tevékenységek közzétételével és egyeztetésével kapcsolatos feladatokat, közreműködik a 
NÉBIH részére előírt, honlap útján teljesített tájékoztatási feladatok ellátásában (Evt.); 

 Ellátja az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 
megelőzéséről és kezeléséről szóló jogszabályokban nevesített feladatokat (2016. évi CXXXVII. 
törvény, 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet); 

 Részt vesz a nemzeti- és közösségi erdészeti támogatási rendszerek működtetésében (ágazati 
támogatási jogszabályok szerint); 

 A delegálási szerződésben és jogszabályokban foglaltak szerint intézi a pályázatkezelési- és 
támogatási (nemzeti és EU társfinanszírozásos) ügyeket (ágazati támogatási jogszabályok 
szerint); 

 

Az Erdészeti Osztály eljárásaiban fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 
szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM 
rendelet 1. számú melléklet 15. pontjában foglaltak szerint szükséges a kérelemre indult eljárásokban 
igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, kivéve az Evt. 105/B. § (2) bekezdésében foglalt eljárásokban: 

a) erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból történő törlése, 

b) erdőgazdálkodói nyilvántartás adatainak módosítása, 

c) erdő rendeltetésének megállapítása vagy törlése, 

d) erdő üzemmódjának módosítása, 

e) átmeneti erdőterv kérelme, 

f) erdőterv módosítása, 

g) erdő, szabad rendelkezésű erdő átminősítése. 

 

A díj fizetése postai befizetési bizonylaton (sárga csekk), illetve az alábbi számlaszámra történő banki 
utalással történhet: 

Vas Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatok 10047004-00301466-00000000 számú számla 

 


