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Kérelem
Országos Erdőállomány Adattárból másolat szolgáltatása iránt
(Aláírás után küldendő: illetékes megyei kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályai
postacímére illetve szkennelve a központi e-mail címére. Több illetékességi területet érintő, illetve a 4. vagy 6.
pont alatti adatigény esetén az erdeszet@nebih.gov.hu vagy 1370 Budapest, Pf. 345.)
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS HATÁRIDEJE AZ IRAT BEÉRKEZÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 21 NAP.
1. Másolatot igénylő adatai
Családi név/ utónév:
Erdőgazdálkodói kód: (ha van)
Adószám/Adóazonosító jel: 1
Születési hely, idő: 1
Cím:
E-mail cím:
Telefonszám (mobil):

2. Számlázási adatok (amennyiben az 1. ponttól eltér)
Név, megnevezés:
Cím, székhely:
Adószám/Adóazonosító jel1:

3. A kérelemmel érintett erdő- vagy erdőgazdálkodás célját szolgáló földterület megjelölése
Erdőrészlet lap
(Az adatszolgáltatás típusát X-szel kell jelölni)

Település neve

Erdőrészlet
erdészeti
azonosító

Ingatlannyilvántartási
azonosítója

A kérelem
jogcíme2

Az adat
szolgáltatás
típusa tartalom
szerint4
teljes

1
2

3
4

5

szemle

Az adat szolgáltatás
típusa5

Nyilvántartási
térkép adott
részének
másolata A4
méretben
3

(papír alapon)

hiteles

nem hiteles

kéri

db

Ha nincs adószám, akkor az adóazonosító jelet és a születési helyet, időt kell megadni.
A kérelem jogcíme lehet: a.) erdőgazdálkodó; b.) tulajdonos; c.) vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog jogosultja; d.)
egyéb személy.
63/2012-es VM rendelet alapján erdészeti nyilvántartási térkép adott részének másolatának kiadása 1000 Ft/A4-es lap
Erdőrészletenként a teljes másolat 153/2009 FVM rendelet 22.§ (2) szerinti, az erdőterv határozat jóváhagyása óta beállt változások
mindegyikét időrendben tartalmazza: 3000 Ft, a szemlemásolat 22.§ (3) szerinti az OEA érvényes, aktuális állapotát tartalmazza: 1500 Ft
Erdőrészletenként a hiteles másolat: pecséttel, aláírással ellátott irat. Hiteles teljes másolat esetén: 4000 Ft, hiteles szemlemásolat esetén:
2000 Ft

4. A kérelemmel érintett erdővel, vagy erdőgazdálkodás célját szolgáló földterülettel kapcsolatos egyéb
feldolgozott adat tartalom (Adattári kész statisztikák6, leválogatások stb.)

5.Erdészeti nyilvántartási térkép teljes szelvényes 1:100007, vagy 1:200008 méretarányú másolatának kérelme
Szelvényszám

Méretarány

Példányszám

6. Egyedi formátumú és tartalmú erdészeti térképek igénylése (ilyen megrendelést az erdeszet@nebih.gov.hu
címre kell küldeni)
Területi lehatárolás (amennyiben a 3. pontban megadottól eltér):

Térkép vagy térképi adat típusa
GPS készülékre teljes körzet térkép
(img formátum, max. 2,38 m pontosság)

Erdőtervezési körzet:
…………………………………………………………
…………………………………………………………

cm-es pontosságú digitális állományok (hektár
egységár)

Formátum: (kívánt formátum aláhúzandó)
Google Earth (kml)
ESRI shape (shp)
Auto CAD (dwg, dxf)
Egyszerű szöveges koordinátalista (txt)
Egyszerű Excel koordinátalista (csv)
Egyéb:………………………………..

Papír alapú tematikus térkép

Méretarány:………………………..
Tematika:………………………….

Kelt: _____________________________________

____________________________
kérelmező aláírása
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63/2012-es VM rendelet alapján adatszolgáltatás keretében rendszeresített erdőtervi statisztikai tábla kiadása meghatározott erdőterületre
8 000 Ft/tábla
63/2012-es VM rendelet alapján erdészeti nyilvántartási térkép 1:10 000 méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása 5000 Ft/szelvény
63/2012-es VM rendelet alapján erdészeti nyilvántartási térkép 1:20 000 méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása 7500 Ft/szelvény

