HIRDETMENY
korzeti erdotervezes megkezdeserol
A Veszprem Megyei Kormanyhivatal Erdeszeti Igazgatosaga a 2013. evi korzeti
erdotervezesre vonatkozo tervezesi alapelvekrol, valamint az erintett korzeti erdotervek alapjan
folytatott erdogazdalkodas egyedi szabalyairol szolo 60/2013. VM rendeletet 2013. jiilius 27-i
hatalybalepesevel a Papal erdotervezesi korzetre vonatkozoan megkezdte a 2013. evi korzeti
erdotervezest.
Az erintett erdogazdalkodok, onkormanyzatok es az erdeszeti vagy termeszetvedelmi celra
alakult civil szervezetek a korzeti erdotervezes megkezdesetol szamitott 45 napig — tehat 2013.
szeptember 11-ig - irasos javaslatokat tehetnek a korzetben folytatando erdogazdalkodassal
kapcsolatosan. (Peldaul a kiilonleges felujitasi modokkal, az erdositesi celallomanyokkal, a
fahasznalatokkal, az iizemmoddal es a rendeltetessel osszefuggesben. Az uzemmod es a rendeltetes
megvaltoztatasara vonatkozo kulon betartando szabalyokat az erdorol, az erdo vedelmerol es az
erdogazdalkodasrol szolo 2009. evi XXXVII. trv, 27-28. §-a es a 29. § (3)-(6) pontja tartalmazzak.)
Ezen javaslatokat az Igazgatosag elektronikus formaban (veszprem-erdeszet@nebih.gov.hii) vagy
postai liton (8210 Veszprem, Pf. 1122; 8200 Veszprem, Szent Margit park 2.) fogadja.
Azoknak az eloirasoknak a megvaltoztatasara, amelyek hatasa a tervezesi idoszakon
tulmutat, oly modon lehet javaslatot tenni, hogy az a fenntarthato erdogazdalkodast, az erdok
termeszetessegi allapotanak megorzeset vagyjavulasat szolgalja.
Az Igazgatosag az erdotervezes ala vont teriileteken a terepi bejaras soran meressel,
adatgyiijtessel meghatarozza az erdoreszletek termohelyi viszonyait es az erdoallomanyok
jellemzoit. Emellett elvegzi az erdeszeti nyilvantartasi terkepek elkeszitesehez sztikseges felmeresi
rnnnkakat.
A terepi felvetelezest es az erdogazdalkodassal kapcsolatos javaslatok beerkeztet kovetoen
az Igazgatosag erdoreszlet szintii targyalast tart az erintett erdogazdalkodokkal valo egyeztetes
celjabol. Ezuton ertesitem, hogy a tdrgyaldsokat igazgatosagunkndl (Veszprem, Jutasi ut 10.),
2013. szeptember 23 - oktober 03. kozotti idoszakban tartjuk. Az idoszakon belul a
helyseghatdronkenti utemezes a hovetkezo:
Szeptember
23-dn
24-en
25-en
26-dn
27-en
30-dn
Oktober
01-en
02-dn
03-dn

Csikvdnd, Gyarmat, Szerecseny, Geese, Malomsok
Egyhdzaskeszo, Kemenesszentpeter, Marcalto, Vdrkeszo
Kemeneshogyesz, Magyargencs, Nagyacsdd, Nemesgorzsony
Lovdszpatona, Nagydem, Bakonysdg, Bakonyszentivdn, Vanyola, Csot, Beb
Nemesszalok, Dabrony, Csogle
Bekds, Mezolak, Mihdlyhdza, Vindr, Marcalgergelyi, Kiilsovat,
Egeralja, Adorjdnhdza
Takdcsi, Vaszar, Nagygyimot, Papa, Papa-Tapolcafo, Pdpa-Kettornyulak,
Addsztevel
Kup, Noszlop, Dobronte, Bakonypoloske, Pdpasalamon, Pdpakovdcsi,
Pdpadereske, Nordp, Ddka
Nagyaldsony, Nydrdd, Vid, Somlovecse, Kisszolos, Kiscsosz, Kispirit,
Nagypirit

Ezen idoszakon belul konkret idopont egyeztetese sziikseges a 06-30/383-49-17, illetve a
06-88/576-025 telefonszamon.
Felhivom a figyelmet, hogy ha a targyalason nem tud, vagy nem kivan reszt vermi, akkor az
Evt.l01.§ (1) ab) pontja szerint jogosult erdeszeti szakszemelyzete koteles Ont kepviseini a korzeti
erdotervezeshez kapcsolodo egyezteteseken.
Az erdoreszlet szintii targyalasok lezarasa utan az Igazgatosag lakossagi egyezteto
targyalast tart. A targyalasra a lakossag, valamint a reszlet szintii targyalas elott javaslatokat
benyujtok bevonasaval keriil sor. A meghivottakat erinto eloiras javaslatok a lakossagi egyezteto
targyalas elott 15 nappal elerhetok lesznek a NEBIH Erdeszeti Igazgatosag honlapjan
(http://www.nebih.gov.hu/s2akteruletek/szakterul etek/erdeszetijgazgatosag).
Az Igazgatosag a lakossagi egyezteto targyalason tajekoztatast ad a jelenlevoknek a korzet
termeszetbeni allapotarol, a kovetkezo idoszak erdogazdalkodasi lehetosegeirol es korlatairol, a
korzetben levo Natura 2000 teriiletekre vonatkozo informaciokrol, valamint a tarsadalmi reszvetel,
a velemeny-nyilvanitas, illetve az adatokhoz valo hozzaferes lehetosegeirol.
A korzeti erdotervezes befejezesekent - a korzeti erdoterv elfogadasa erdekeben - az
Igazgatosag zaro targyalast tart az erintett erdogazdalkodok es onkormanyzatok bevonasaval.
A lakossagi egyezteto targyalas es a zaro targyalas idopontjarol kesobb adok tajekoztatast.
Az Igazgatosag a korzeti erdoterv elkesziteset kovetoen 30 napon belul a nyilvanossag
biztositasa szempontjabol jelentos tevekenysegnek minosiilo fakitermelesek terbeli elhelyezkedeset
abrazolo tematikus terkepet tesz kozze a NEBIH Erdeszeti Igazgatosag honlapjan. A kozzetetelt
koveto 8 napon beliil - a honlapon keresztiil ~ barki irasos eszrevetelt tehet a tajekoztatasban foglalt
informaciokkal kapcsolatosan.
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