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1. Erdőterv kiadása 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

 

Illetékesség: a Heves Megyei Kormányhivatal illetékessége a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében 

meghatározott erdőtervezési körzetekre terjed ki. 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: A hatóság az eljárást kérelemre folytatja 

le a rendelkezésére álló dokumentumok alapján. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A kérelem az erdőgazdálkodó 

gazdálkodási jogosultságát megállapító határozat véglegessé válását követően írásban, postai úton, 

elektronikusan vagy személyesen nyújtható be a Kormányhivatal Erdészeti Osztályához. 

 

Elektronikus ügyintézés: van 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 6500,- Ft 

 

Az ügymenet leírása: Az erdészeti hatóság a körzeti erdőtervezési eljárásban hozott döntését az 

erdőgazdálkodó ügyfél, illetve az eljárás során nyilatkozatot tett tulajdonos ügyfél részére a 

határozatnak az ügyfél erdőgazdálkodási tevékenységével vagy tulajdonával érintett erdőkre 

vonatkozó részének megküldésével közli. 

 

Alapvető eljárási szabályok: Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó ügyfelek részére – a döntés 

közlése mellett – megküldi az érintett erdő- és egyéb részletek Adattárban nyilvántartott térképi és 

leíró adatait tartalmazó szemlemásolatokat is. Az erdőtervben foglalt jogok és kötelezettségek az erdő 

mindenkori erdőgazdálkodóját jogosítják és kötelezik. 

 

Az ügyintézés határideje: Az eljárás megindítása után 90 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az 

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról) 113. §. (13) bekezdés, (17) bekezdés b) pont, (32) 

bekezdés 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: NFK honlap: „Erdőtérkép” 
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2. Erdőgazdálkodó hatósági nyilvántartásba vétele, illetve 
nyilvántartásból való törlése 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

Illetékesség: a Heves Megyei Kormányhivatal illetékessége a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében 

meghatározott erdőtervezési körzetekre terjed ki.    

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: A 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 

(az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási 

szabályairól) 21. §-ban meghatározott adattartalmú, formájában a NFK honlapjáról letölthető 

„Erdőgazdálkodói nyilvántartással kapcsolatos nyomtatványok” közül a kérelmezőre vonatkozó 

megfelelően kitöltött nyomtatvány benyújtása. A használat jogcímét igazoló bizonyító erejű 

magánokirat.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): Aki erdőnek minősülő föld 

használatára jogosult – a haszonvételi joggyakorló kivételével –, köteles azt a használati jog 

fennállását igazoló okiratok benyújtásával, a használati jogosultság keletkezésétől számított 30 napon 

belül az erdészeti hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A bejelentés az erdészeti 

hatósághoz írásban, postai úton, vagy személyesen nyújtandó be. 

Elektronikus ügyintézés: van 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs 

Az ügymenet leírása: Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodásra jogosult személyt kérelem alapján 

hatósági nyilvántartásba veszi, ezután illetik meg az erdőgazdálkodói jogosultságok, illetve terhelik az 

erdőgazdálkodói kötelezettségek. Az erdőgazdálkodói jogosultság megszűnte esetén az 

erdőgazdálkodót az erdészeti hatóság kérelemre, vagy – tudomásszerzés esetén - hivatalból törli az 

erdőgazdálkodói nyilvántartásból. 

Alapvető eljárási szabályok: A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 17-20/D. §, illetve a 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti 

hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól) 21-25 § 

szerint. 

Az ügyintézés határideje: 90 nap. 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról) 17-20/D. §. 

2013. évi CCXII. törvény (a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról) 68/A – 68/E. §.433/2017. 

(XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 

nyilvántartások eljárási szabályairól) 21-25 §.  

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

 

https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303


4 
 

3. Erdő rendeltetésének és üzemmódjának megállapítása, 
megváltoztatása 
 
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal 

Illetékesség: a Heves Megyei Kormányhivatal illetékessége a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében 

meghatározott erdőtervezési körzetekre terjed ki. 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Az erdő rendeltetését az erdészeti 

hatóság hivatalból állapítja meg, a rendeltetés módosítását bizonyos körülmények fennállása esetén 

az erdőgazdálkodó, a tulajdonos hozzájárulásával kérelmezheti is. Az erdőgazdálkodás üzemmódját 

az erdészeti hatóság az (1) bekezdésben foglaltakkal összhangban az erdő Adattárba történő 

nyilvántartásba vételekor az erdőgazdálkodó erdőtelepítési tervben foglalt, vagy a nyilvántartásba-

vételi eljárásban tett javaslata alapján állapítja meg, illetve az erdőgazdálkodó kérelmére módosítja. 

Az erdőgazdálkodás üzemmódjának az erdőgazdálkodó kérelmére történő módosításához a 

tulajdonos hozzájárulása szükséges. A kérelmeknek meghatározott formai követelményei nincsenek.    

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A kérelem az erdészeti 

hatósághoz írásban, postai úton, hivatali kapun vagy személyesen nyújtható be. 

Elektronikus ügyintézés: van  

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs 

Az ügymenet leírása: Az erdészeti hatóság a kérelem indoklása alapján dönt a rendeltetés, vagy az 

üzemmód megváltoztatásáról. 

Alapvető eljárási szabályok: A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 22-26., 29. §, a 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti hatósági 

eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól) 13-13/B. §, illetve a 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. törvény végrehajtásáról) 10-11. §. szerint. 

Az ügyintézés határideje: 60 nap. 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról)  

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint 

hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól)  

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. törvény végrehajtásáról)  

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 
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4. Erdőtelepítés engedélyezése 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Illetékesség: a Heves Megyei Kormányhivatal illetékessége a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében 

meghatározott erdőtervezési körzetekre terjed ki. 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Erdőtelepítés engedélyeztetéséhez a 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. törvény végrehajtásáról) 30. §-ban meghatározott tartalommal bíró erdőtelepítési kiviteli 

tervet kell benyújtani az erdészeti hatóság felé. Szabad rendelkezésű erdő telepítéséhez 

egyszerűsített kiviteli terv nyújtandó be a fenti jogszabály 30.§ (2) bekezdés szerint. 

     

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A kiviteli terv az erdészeti 

hatósághoz írásban, postai úton, vagy személyesen benyújtható. 

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 6 500 Ft.- + földrészletenként 500 Ft.- 

 

Az ügymenet leírása: Az erdészeti hatóság a kiviteli tervet elbírálja, dönt annak jóváhagyásáról. 

 

Alapvető eljárási szabályok: A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 44-50 §, illetve a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről 

és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról) 30-30/A. §. szerint. 

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról)  

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint 

hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól)  

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. törvény végrehajtásáról)  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 
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5. Erdőterv módosítási eljárás 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Illetékesség: a Heves Megyei Kormányhivatal illetékessége a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében 

meghatározott erdőtervezési körzetekre terjed ki. 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Erdőterv módosítását kezdeményező 

kérelem, melyet az erdőgazdálkodó nyújt be az erdészeti hatósághoz. Bizonyos esetekben a 

tulajdonos hozzájárulására is szükség van. A kérelemnek nincsenek kötött formai követelményei. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A kérelem az erdészeti 

hatósághoz írásban, postai úton, hivatali kapun vagy személyesen benyújtható. 

 

Elektronikus ügyintézés: van  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs 

 

Az ügymenet leírása: Ha az erdő rendeltetésében, üzemmódjában, állapotában bekövetkezett, a 

körzeti erdőtervezéskor előre nem látott változás ezt indokolja, az erdészeti hatóság az 

erdőgazdálkodó kérelmére módosíthatja az erdőtervet. Az erdőterv véghasználati fakitermelést 

eredményező, illetve az erdőfelújítás előírást érintő módosítására az erdőgazdálkodó 

kezdeményezése esetén a tulajdonos hozzájárulása mellett kerülhet sor. 

 

Alapvető eljárási szabályok: A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 33. §, (8)-(9) bekezdése szerint. 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. törvény végrehajtásáról)13-24/A. §. 

 

Az ügyintézés határideje: 90 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról)  

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. törvény végrehajtásáról) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: Erdőrészlet leíró lap. 

https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

 

  

https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303
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6. Erdő igénybevétele 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal 

Illetékesség: a Heves Megyei Kormányhivatal illetékessége a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében 

meghatározott erdőtervezési körzetekre terjed ki. 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: A 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 

(az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási 

szabályairól) 10-11. §-ban meghatározott adattartalmú kérelem.    

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A kérelem az erdészeti 

hatósághoz írásban, postai úton, vagy személyesen benyújtható. 

Elektronikus ügyintézés: kizárt  

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 25 000 Ft.- alapdíj, + földrészletenként 2000 Ft.-, 

továbbá a jogszabályban meghatározott mértékű erdővédelmi járulék. 

Az ügymenet leírása: Az erdő igénybevételét jelenti az erdő mezőgazdasági művelésbe vonása; az 

erdő termelésből való kivonásával járó létesítmény elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása; az erdő 

termelésből való időleges kivonásával járó létesítmény elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása; az 

erdő termelésből való kivonásával nem járó, de annak rendeltetésszerű használatát időlegesen vagy 

tartósan akadályozó létesítmény elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása, különösen villamos 

vezeték, gázvezeték, távközlő- vagy más közművezeték, sí- és egyéb sportpálya létesítése és 

fenntartása.   

Az erdő igénybevételéhez az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. Az erdőt kizárólag az 

engedélyben megjelölt határidőn belül, és az abban meghatározott célra lehet igénybe venni. 

Alapvető eljárási szabályok: A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 77-85 §, a 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti hatósági 

eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól) 8-11 §, illetve a 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. törvény végrehajtásáról) 54-55. § szerint. 

Az ügyintézés határideje: 90 nap. 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról)  

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint 

hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól)  

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. törvény végrehajtásáról)  

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 
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7. Az éves erdőgazdálkodási tevékenység gyakorlása 
 
Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Illetékesség: a Heves Megyei Kormányhivatal illetékessége a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében 

meghatározott erdőtervezési körzetekre terjed ki. 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Az éves erdőgazdálkodási tevékenység 

az erdészeti hatósághoz benyújtott bejelentés alapján gyakorolható. A bejelentés tartalmi elemeit a 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. törvény végrehajtásáról) 28-29 §-ai tartalmazzák, és a NFK által rendszeresített és 

honlapján közzétett formanyomtatványokon kell benyújtani az erdészeti hatóság felé az említett 

jogszabályban megjelölt határidők szerint.   

  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A bejelentés az erdészeti 

hatósághoz írásban, postai úton, hivatali kapun vagy személyesen benyújtható. 

 

Elektronikus ügyintézés: van  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs 

 

Az ügymenet leírása: Az erdőgazdálkodó az erdőtervben foglalt erdősítési, erdőnevelési és 

fakitermelési tevékenységet néhány kivételtől eltekintve a tevékenység megkezdését legkésőbb 21 

nappal megelőzően az erdészeti hatóság részére tett bejelentést követően végezhet. 

Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodási tevékenységeket a jogszabályban előírt eljárás során a 

bekövetkezett eseménnyel arányosan feltételhez kötheti, korlátozhatja, vagy megtilthatja. 

 

Alapvető eljárási szabályok: A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 41-42, valamint 104-104/A. §, a 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes 

erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól) 8 §, 

illetve a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról) 28-29 § szerint. 

 

Az ügyintézés határideje: 21 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról)  

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint 

hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól)  

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. törvény végrehajtásáról)  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs  

https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303
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8. Erdészeti szakszemélyzeti, jogosult erdészeti szakszemélyzeti 
névjegyzékbe történő felvétel 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Illetékesség: a Heves Megyei Kormányhivatal illetékessége a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében 

meghatározott erdőtervezési körzetekre terjed ki. 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: A nyilvántartásba vételhez szükséges 

adatok listáját a 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról) 

98. §-a tartalmazza, és a NFK által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell 

benyújtani az erdészeti hatóság felé.   

  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A nyilvántartásba vételi 

kérelem az erdészeti hatósághoz írásban, hivatali kapun, postai úton, vagy személyesen benyújtható. 

 

Elektronikus ügyintézés: van  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs 

 

Az ügymenet leírása: Az erdőgazdálkodónak az erdőgazdálkodási tevékenység szakszerűségének 

biztosítása érdekében jogosult erdészeti szakszemélyzetet kell alkalmaznia. Az erdészeti hatóság az 

erdészeti munkák szakmai irányítására és az erdő őrzésére, valamint az erdőkezelésre jogosult 

személyekről, illetve vállalkozásokról erdészeti szakirányítói névjegyzéket vezet. 

 

Alapvető eljárási szabályok: A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 97. §. szerint. 

244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító 

vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet 

továbbképzésének szabályairól. 6-20. §. 

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap. 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról)  

244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet (az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító 

vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet 

továbbképzésének szabályairól.) 

2012. CXX törvény (az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint 

egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról) 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs  

https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303
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9. Erdészeti létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárások 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal 

 

Illetékesség: a Heves Megyei Kormányhivatal illetékessége a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. mellékletében 

meghatározott erdőtervezési körzetekre terjed ki. 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: A 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 

(az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási 

szabályairól) 9. §-ban, valamint a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról) 4-7. §-ban meghatározott 

adattartalmú kérelem, illetve bejelentés. A közjóléti létesítményekhez kapcsolódó bejelentéseket NFK 

által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani az erdészeti hatóság 

felé.   

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A kérelem az erdészeti 

hatósághoz írásban, postai úton, Hivatali kapun vagy személyesen benyújtható. 

 

Elektronikus ügyintézés: van  

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Az eljárás típusától függően 6 500, vagy 25 000 

Ft.- alapdíj, + a jogszabályban meghatározott mértékű pótdíj földrészletenként, vagy kilométerenként. 

 

Az ügymenet leírása: Az engedélyköteles erdészeti létesítmények kivételével az erdészeti 

létesítmény létesítését, bővítését, korszerűsítését, megszüntetését vagy rendeltetésének 

megváltoztatását annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal előzetesen be kell jelenteni az 

erdészeti hatóság részére. Az erdészeti létesítmények közül az erdészeti magánút és annak 

tartozékai, a négy méter átlagos koronaszélességet elérő épített közelítő nyom és annak tartozékai, 

valamint az erdei kerítés – az öt évet meg nem haladó időre létesített vadkárelhárító villanypásztor, az 

erdei legeltetés céljából létesített villanypásztor, továbbá a magtermés védelme érdekében létesített 

120 cm-nél nem magasabb vadkárelhárító kerítés kivételével – létesítéséhez, bővítéséhez, 

korszerűsítéséhez, megszüntetéséhez, vagy rendeltetésének megváltoztatásához az erdészeti 

hatóság engedélye szükséges. A kiadott engedély öt évre szól. 

 

Alapvető eljárási szabályok: A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 15-15/B. §, a 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti hatósági 

eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól) 9 §, illetve a 61/2017. 

(XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény végrehajtásáról) 4-7 § szerint. 

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap. 
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Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról);  

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint 

hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól);  

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. törvény végrehajtásáról)  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetőség 
 

https://nfk.gov.hu/Erdeszet___Nyomtatvanyok_news_303

