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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti
Osztálya (a továbbiakban: erdészeti hatóság) Téglás Város Önkormányzatának (4243 Téglás, Kossuth u.
61.) 2021. május 21-én érkezett megkeresésére indult eljárásban kiadja az alábbi
ADATSZOLGÁLTATÁS-t
Téglás Város Önkormányzatának Polgármestere megkereste az erdészeti hatóságot, hogy több
határozatában is döntött a hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról. Kéri az erdészeti
hatóságot, hogy adja meg a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti, az illetékességi körébe tartozó
előzetes adatszolgáltatását.
Az erdészeti hatóság a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 9/D. § (3) bekezdése alapján az alábbi
adatszolgáltatást adja:
-

-

Téglás közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár)
827,92 hektár erdővel borított és 24,56 hektár erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló
földterületet tart nyilván.
Az
erdőterületek
elsődleges
rendeltetés
szerinti
megoszlása
a
következő:
védelmi rendeltetés 120,16 gazdasági rendeltetés 707,76 ha; közjóléti rendeltetés 0,00 ha.

Jelen levél mellékleteként megküldésre kerül Téglás város közigazgatási területén az Adattárban
nyilvántartott erdőterületek övezeti besorolásának megfelelő digitális térképi állománya.
Az időközi változásokat a fedvény nem tartalmazza. Az erdőként nyilvántartott területek elhelyezkedése,
azok elsődleges rendeltetése a naponta frissülő http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ weblapon megtekinthető.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § (4a) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:
„Az erdészeti hatóság jogosult annak megállapítására, és igazolására, hogy mely terület minősül
az Evt.-ben meghatározott erdőnek.”
Az erdészeti hatóság felhívja a figyelmet, hogy az adatok kizárólag az adatkérésben megjelölt munkához
használhatók fel, más célú felhasználásuk, továbbadásuk nem engedélyezett.
Az adatszolgáltatást a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés által biztosított hatáskörében, a
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet alapján és az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. §-ában foglaltak szerint adta meg az erdészeti hatóság.
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