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Tés Község Önkormányzata 
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Szabadság tér 1. 

 

Fodor-Bödös István 

polgármester 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőket érintő állásfoglalásom 

általánosságban: Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) hatálya kiterjed a 4. § (1) bekezdés 

értelmében az erdőre, annak élő és élettelen alkotóelemeire, az erdei 

életközösségre, a külterületen található fásításra, az erdészeti létesítményre, az 

erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületre. 

Erdőterületet igénybe venni csak közérdekkel összhangban lehet, ezért fontos, hogy 

a településrendezési tervekben is rögzítve legyenek az erdőterületeket érintő távlati 

elképzelések. Az esetleges igénybevételeknél a közérdeket sok esetben csak a 

településrendezési terv igazolja. Az erdőterületeket érintő igénybevételeket az Evt. 

77-85. §, és a végrehajtásárról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: 

Vhr.) 54-55. §, valamint az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint 

hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. 

rendelet 10-11. § szerint az erdészeti hatóság engedélyezi. Az esetleges véderdő 

létesítéssel kapcsolatosan felhívom a figyelmet az erdőtelepítéssel, valamint 

fásítással kapcsolatban követendő hatósági eljárásra (Evt. 44-50. §; Vhr. 30. §), 
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valamint a telepítendő erdő rendeltetésének megállapítására vonatkozóan az Evt. 

23. §-ban előírtakra. 

Tés község településfejlesztési koncepciójának elkészítéséhez a nyilvántartásomban 

szereplő adatokat digitális formátumban a tes@tes.hu e-mail címre elküldöm. A 

számszerű adatokat az Országos Erdőállomány Adattárból készült tematikus 

statisztikák szolgáltatják az erdőtervezés adatai alapján. 

 

Tés tematikus erdőtérkép NÉBIH adatállomány alapján készült, mely az alábbi linken 

érhetők el: 

http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ 

 

Az eljárásban és végrehajtásának folyamatában, a külterületi erdők és fásítások, 

esetleges erdő igénybevételek és erdőtelepítések vonatkozásában a későbbiekben 

részt kívánok venni.  

 

Az Önkormányzat véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

30. §-a alapján kérte.  

 

 

Veszprém, 2019. január 11. 

 

 

     Tisztelettel: 

Benczik Zsolt 

járási hivatalvezető 

nevében és megbízásából 

 

 

Major László 

osztályvezető 

 

 

Kapják: 

1. Címzett, tértivevénnyel Hivatali kapu: TESHIV 106151777 

2. Irattár 
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