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,\u iigyintézésihati{ridőbe *r álulfurns k§rigazgatási rerrdtartásról *uól$ ?016" él.i CL" törr,ény
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sztés*nek idötartama.

§

Tájókcrztalom, hogy az Ákl. 33. § (1) bekerdÉs* a}apján au ügfelnel-i iratbetekint*si joga vo.1t,
xm*ly alapjan ar ügl,ben k*l*tkgzett irai*t<ba aa ügfát szenrólyes*n, íl}etv* iörvéa:yas vagy
írásban nreghatalrnazoít képr,iselóje útjan * a lratósággal előaetesen egyeztetett időparrtban *
betekintlret arró1 másolatot" kivcrnatot készítlret l.agy másolatot kérhet. A másolatclt és a
ki,i:onatot a }:r*tóság kérelernre hitelesiti. Az iratbetekintésre jagcrs*lt az eliáras .iogerős
trezánísát követőcn is betekir:tltet a hatóság k*zelésébentróvö iratokba.
Áz iratheteki,nt*s }rely*: NjiK Erdésueti Föosztály ászakn3,rrgat-§ur:árrtirli §rd§l*t,l,*zdsi
*sztály. 970ü §zclmbat}rel3,, Battlryány t*r ?.

Az Ákr" 5.§ {li

bekezdése alapján az iigyfél az *§arás során bárnikor nyilatkazatüí.,
Az Átcr. O:" §-a szerint a lratóság aa iigyflelet rryilatk*rattételre hil..;lratja {b1.
ex Ákl. S4. §-a se*rinl i:a j*gsxabály aern zarja ki, au ügyffi n,l,ilxtiicxatával p*t*lhatja a
i:iányzó bizonyitékot, ha ar:xak beszerzése ne.rn lehetséges. Ha az üg_vfel vagy képviselője
nrás tudontása *llenére az iig.v szempontjából jelentős adatol r,alótlanul állít vagy eltrrallgat *
kíl,ét,e,ha az ÁtT . OO. ,r {?} bekezdése valamint a {3i bekezdés bi-c) pontja alapján *
tae:itvallorr:ás nregíagadására }errne jclg*sult * valan:int, ha adatsar*lgáliatási kötelezett§égét
ésgrevátelt tehet"

11

g,íT} tglj

esí ti, *§ árási birsággz;l *tlj tbató.

Az Akr. 77" §

(2} bekezdós* alapján ax *ljárási birság legkisebtr összege tizar*r ,ftlrint,
legmagasabb összege - ha lönény máskepp nem rendetrkezik * íenrrészeles sz*mé13.,esett3n
öi*aáxexer í*rint" j*gi sx*m*ty x,a§y eg3éb sa*n,eret eseiáfi egynrillió fclri*t,
,

,í!

Á k*pcsolattartás i,ormáiró] zu Ákr. 2§"

*s-o

alapján a köl"etkező tájék*ztatást ad*m:

Á }ratóság irásban {irle én,--e az elektronikr:s ügyintézésés a bizaiini sz*lgáltatás*lr á§talárros
srxbályairól sc*}* förv*n3ü*rr *r*ghatár*E*tt írásb*lin*k n:linrisii1# *l*ktronikxs x,tat is"ivalxnint szóbgn {ide órtve * szemÉlyes e§árás rnetr}ett a_z írásbelinek n*m :ai*ős{i!ii
eleklroniku§ §t&t:§} tarthatja a kapcsolatot az ügl,iéilel.

Áz irásbeli k*p*solattartás Ákr. áltat sznbá13.clilciit firrr:rái: pi:rstai il{* i*lefax, sze:néi,yesen
átá{i*tt irat, kézb*sitésirueglrat*lmaa*tt, halósági kéxi:esítö, kdzbesítósi ügy6*ndnok,
}tirdetmény

Á

sgÓbeli kapcsotrattartás Akr" által szabályozott fbnnái: szam*l3,,es megjelexés yetgy
írásbelinek *er* n:i*ősúló elektr*nikus í*, id*ertl"e a teleíex, §§m Bzo§ö§ított hangkapcsalat.

Áy

szabálynkal nz elektrclr:,ikus ügykt*zós ós
bixa]nri sr*lgá}tatásr:k által&r*s szabályair*] szóló 2ű15. él,i CCXXII. törvány 13-17. §-a
tat:talsnazza, annak részletszabál,vait pedig au elektronikus ügyintézés részletszabállairól szóló
451l2$lő. {Xü, 19"} K*rm. rmtdetret 4-?" §-a szabály*zea,
T{jéklrr*t**" k*gy te§es kőrii elgktrcnikxs {igyintezésrc j*l*nleg rrincs n:ód.
g:]*ktr*rrik,*s kapcscllaítfij"tásra v$n&tki}íó

1023 Budape*t Frar*et Leó u" 42*44.
Leve}ezési cí*i: Ep. 33, posta 1:7T Pf. ft2.
Taleí*rt; +3S t 3?4 3301;§onlap: x.e,lv"r:rik.gtrv.lru;
1iivatali kapu: N§Á K§tl'§: 2?348ü318; §*:iai1 citc: erdesxetQ1.**,gov.}rr;
T§raskőnvr.i xrE:rlcrsító sxán:: 8,3*3ű3
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Az erdőrászletenkénti rendeltetés, liz*nrnri:d, tgnnésretessegi állapot. faállomárr}.típus mellett
aa llj erdőleírás, *rdöt*rkdp" r,ágásór*ttségi k*r és sx erdóteru jnvaslatnk *x iig3,ben é::int*tt*k
szán.&ra az NlrK tronlapján {ht{p.q:i;*ftip_tpr},i.*€;,l*b1]:gt*t_ri*"g)
elérhetök"

A

terr.javaslatbarr foglaltakhoe a körzeti erdőter-r.,ezési etrjárás rneginditásától szániitntt
alxpon beli$§
as az érintelt erdőgazdálk*dók.
&J az etrjárás s*r&n érinte§t egyéb üg3.,felek, r,alamint
c) az órjrrtett hatóságok
§x,ás

ban ógarer,

Áz

erdőgazdálk,;lrJás

tr§

óÉe§í ttbttrrck.

üzernm*djának arárryáre von&lk*zó §vt" 10" § (1} bekezdése sgerirrti
elóírás a körzeli erdiiten ezési eljrirás megkezdésekor te§esül,

Az NFK az erdógazdálkodók

ds a nyilatk§zel§t tett ügyfblek. v§.lamint az érintett lratóságok
Írásbvli ógzrevétel* *lxp,ián á[d*lgrraila a t*rr.l{avaslatot. Áz átd*trgcuctt tei"r,ijar;aslat az NFK
hanlapján &§**_t1l:*r1{_qtffk_pp_.*s, h.gql}§i} 2ü2a. decemb*r ?1,-tő1 lesz rnegtekinthetó. Az
NFK *z erdőgazdálkodók és * nyilatkozatott tett ügyfelek, az Érintetthatóságck, valarnint *z
ilietékes kománytrivatal erdészeti hattiság részvételér,ela Korm. rendelet 3. § (6} bekezdése
seeri**á ósarevói*tekke§ órintetí enrl6résnletekről etdőrespletszi*tű eg,vertető iárgyalást tnrt,
az erdöterr,, előírásainak az érdekelt*kre r,c}natk*zó részeirö},

A

résx}*tszintű tárgl,aiások hel3.-színe: lrjFK Erdészeti Főosztál3, Eszakn},ugat-§uná§túli

}irdotervez*si Osztál5,,, *700 §zombatíletry,. Batthyárry rór 2"

Á xext állxm§ er*és;ret§ tgr§á§eÉeia a k$rz*li erd$terv*zési *}jár*s rr,egind"itását*l sr-á*:ít*lt 15
fiapon lrelü] irásban tett észrevéte]ekkeldrínteit erdőrészleteirói a részletszint* tár5;alás
xxp§a: 2ü2n. jet*xár í3. el{ixgtes áel*f*gpos b*jelesrtkczós rtlapján *g3.*ztetett id#p:*xrtls*x*
iBaiogh Csaba Győzo, +3ó 3ü 4364§§2}.
-{ körzetbe eső ordőgaadasági területek a körzeti erdötervezósi

*§árii.s nregindításátó1
számít*rt tr5 nap*;: b*liil ííá§ban teít *§rr*vót*trekkfl dríxt*tt *rr.Jőr,esxl*feirő1 * részlcísxírr§áá
tángrrrlás ielöpoxtjx: 2*?1, január'tr 4. 9.S0 óra.
Buciapest" 2{}20. ntlvernber,..';.,..".
)'{agy.iárr*s ell:§k
n*v*ben és r:::,egbízásábiiJ
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