Az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal az alábbiakról
tájékoztatja a Tisztelt Erdőgazdálkodókat:
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény (a továbbiakban: Evt.) 113. § (25)-(25a) bekezdései értelmében az erdőről és az
erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 13. § (4) bekezdés a) pontja alapján,
valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény hatálybalépését
megelőzően megkötött megbízási szerződések 2021. december 31-én hatályukat
vesztik.
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vonatkozásában, amelyeken az erdőgazdálkodási jogosultság tartós megbízás jogcímén
alapul, a Baranya Megyei Kormányhivatal törvény erejénél fogva törli az
erdőgazdálkodási jogosultságot az erdőgazdálkodói nyilvántartásból.
A törlés következtében az érintett erdőterületeken erdőnevelési és fakitermelési
tevékenység 2021. évről áthúzódóan 2022-ben nem végezhető.
A 2021-ben elvégzett, részben elvégzett, illetve elmaradt erdőnevelési és fakitermelési
tevékenységeket – az Országos Erdőállomány Adattárba történő rögzítés érdekében – be
kell jelenteni az erdészeti hatóságnak, lehetőség szerint 2021. december 15. napjáig.
Tervezett erdőgazdálkodó tevékenység elvégzésére szóló bejelentés a 2022. évre
vonatkozóan nem tehető.

Amennyiben az Erdőgazdálkodó 2021. december 31. napját követően a gazdálkodást
nem kívánja tovább folytatni, az Erdőgazdálkodó által használt ingatlan(ok)ban
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fennálló tulajdon- és haszonélvezeti joggal rendelkezőkkel szemben a megbízási
szerződés megszűnésének okán elszámolási kötelezettsége van.
Amennyiben az Erdőgazdálkodó az erdőfelújítási kötelezettségének a megbízási
szerződés megszűnésének határnapjáig, azaz 2021. december 31. napig nem tesz
eleget, vagy nem lesz új erdőgazdálkodója az érintett földrészletnek, úgy az erdészeti
hatóság az Evt. 106. § (1c) bekezdése alapján az erdő felújításához kapcsolódó
erdőgazdálkodási tevékenységet elrendeli és elvégezteti az esetlegesen nyújtott
erdőfelújítási biztosíték terhére, vagy az erdőfelújítási kötelezettséget eredményező
véghasználat végrehajtója terhére.
Amennyiben az Erdőgazdálkodó 2021. december 31. napját követően is a gazdálkodás
folytatása mellett dönt, úgy az „új” jogcímen alapuló használati jog fennállását igazoló
okiratok benyújtásával kérelmezni kell az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételt az
erdészeti hatóságnál.
A kérelmet a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) által rendszeresített és a honlapján
(www.nfk.gov.hu) közzétett formanyomtatványon kell megküldeni.
Az erdőgazdálkodói nyilvántartásba vétele iránti eljárásban nem kell igazgatási
szolgáltatási díjat fizetni.
Az új” jogcímen alapuló használati jogosultság megszerzése érdekében a szerződést már
most célszerű megkötni, hogy az erdőgazdálkodói jogosultság folyamatossága
biztosítható legyen.

A földhasználati jogosultság megszerzéséhez szükséges szerződésekkel kapcsolatosan az
Evt., a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII.
törvény, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvényben foglaltak az irányadók. A szerződések elkészítéséhez, megkötéséhez kérje
az erdészeti szakirányítója segítségét.
A megbízási szerződések megszűnésével kapcsolatos kérdés felmerülése esetén a
Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi
Osztály 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. szám alatti központi telephelyén
ügyfélfogadási időben (hétfő és péntek: 8.00 - 12.00) személyesen vagy az Osztály 06

(72) 795-009 központi telefonszámán lehet érdeklődni.
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