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Ikt.sz.: H/652/2022.                      Előterjesztés száma: 46/2022.    

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. március 31-i rendes ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 
Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2021. évi 

ellátásáról – s abban a 2022. évi feladattervről 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Péter Judit 

igazgatási ügyintéző 

 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi szempontból 

ellenőrizte: 
- 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
 

Tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva:  

Javasolt meghívott: - 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

egyszerű szavazattöbbség 

 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Az erdészeti szakirányításra, és az erdészeti szakszemélyzet tevékenységére vonatkozó szabályozást 

jelenleg az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Evt.) X. fejezete („Az erdészeti munkák szakmai irányítása, az erdő őrzése”), tartalmazza. 

A végrehajtás szabályait a 2020. július 1-én hatályba lépett, az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti 

szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet 

továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet rögzíti. 

A rendelet megalkotásához kapcsolódóan (ugyancsak 2020. július 1-i hatályba lépéssel) néhány ponton 

módosult, illetve kiegészült az Evt. említett X. fejezete is. A módosítások elsősorban fogalmi 

pontosítások, a kiegészítések pedig az erdészeti szakszemélyzetnek és az őt alkalmazó 

erdőgazdálkodónak, illetve mindkettőjük viszonylatában az erdészeti szakirányító vállalkozásnak az 

erdészeti szakirányítás során egymás irányában fennálló viszonyrendszerét szabályozzák. 

A jogalkotó abból indult ki, hogy erdészeti munkák szakmai irányítását csak korszerű, folyamatosan 

megújuló szakmai tudás birtokában, üzletszerű tevékenység esetén pedig csak vállalkozási formában 

lehet végezni, a szakirányítási munka letéteményesei pedig továbbra is – erdészeti szakirányító 

vállalkozás megbízása esetén is – a képzett és gyakorlott erdészeti szakszemélyzet. 

 

Az erdőgazdálkodást, mint közhasznú tevékenységet és a hozzá kapcsolódó erdészeti szakirányítási 

feladatokat az Önkormányzat – a Szada Nova KHT 37/2009.(V.4.) KT-határozat szerinti Kft.-vé 

alakításakor? – a Szada Nova Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. feladatkörébe adta. 

Az erdészeti szakirányítási feladatok ellátásáról szóló beszámoló és éves feladatterv elkészítéséhez 

szükséges információkkal tehát a Szada Nova Nonprofit Kft. - mint korábban bejegyzett erdőgazdálkodó 

Szadán - rendelkezett és rendelkezik, így a beszámoló és a feladatterv elkészítésére is ő jogosult, 

illetve kötelezett. 

A 2022. évi feladattervet és a hozzárendelt forrásokat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - párhuzamosan benyújtott 41/2022. számú előterjesztés 

szerinti - 2022. évre vonatkozó Üzleti Terve a következők szerint tartalmazza: 

➢ erdészeti tevékenységként 2022. évre „hozzávetőlegesen” 1 hektár fakitermelését nevesít 

(vállalkozói tevékenységként, vállalkozó bevonásával tervezve a feladat-ellátást), 

➢ lakossági értékesítés, továbbá szociális tűzifa-ellátás céljára, 

➢ nettó 5.160.000,-Ft+áfa tervezett kiadással számolva. azonos bruttó összegű bevételi előirányzat 

mellett. 

 

Az előbbiekből következik az is, hogy az erdészeti szakirányítási feladatok 2021. évi ellátásáról 

Képviselő-testület csupán a későbbiekben, a SZADA NOVA Nonprofit Kft. 2021. évi 

mérlegbeszámolójának és közhasznúsági jelentésének napirendje részeként - Munkaterv szerint a 2022. 

május 26.-i ülésén - kaphat tájékoztatást (amely dokumentumokat a Kft. ügyvezetőjének 2022. április 

19-ig kell benyújtania a Hivatalhoz). 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 

  

Szada, 2022. március 7. 

 

…/2022.(III.31.) KT-határozat 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Társaság tulajdonosa - felkéri a SZADA 

NOVA Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 2021. évi mérlegbeszámolója és közhasznúsági jelentése 

mellett, azzal egyidejűleg készítsen beszámolót a Képviselő-testület májusi rendes képviselő-testületi 

ülésére a Kft. erdészeti szakirányítási feladatainak 2021. évi ellátásáról. 

Határidő: 2022. április 19. 

Felelős: ügyvezető 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900037.TV&&celpara=&&dbnum=1

