2020. július 01.

Bejelentés fás szárú ültetvény faállományának
tervezett kitermeléséről
természetes személyek részére

Hatóság tölti ki!
Ügyszám:

Bejelentés éve:

P.H.

A bejelentést ültetvényenként külön nyomtatványon kell megtenni!

Kérjük, hogy a bejelentést olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki!
A bejelentést az ültetvény fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz szíveskedjék benyújtani!

Fás szárú ültetvény típusa (megfelelő helyre tegyen X jelet)
Hengeres energetikai célú
Sarjaztatásos energetikai célú
Ipari célú

1. Természetes személy földhasználó azonosító adatai
(Az adatok kitöltése kötelező, ennek hiányában bejelentése érdemben nem bírálható el!)

Név előtag: (1)
Családi és utóneve(i):
Adóazonosító jele: (2)
Irányítószám:

8
Helység:

Utca, házszám:
Lakhely ország: (3)
(1) Név előtag alatt értendő például dr.,prof., ifj., özv.
(2) Adóigazolványon található 10 jegyű azonosító.
(3) Lakhely országot csak külföldi lakcím esetén kell megadni!

2. Hiánytalan telepítési bejelentés beérkezéséről szóló igazolás száma vagy
a 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet alapján engedélyezett ültetvény esetén a
telepítési engedély száma
Igazolás vagy telepítési
engedély száma:
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3. Kitermeléssel érintett ingatlan adatai
30 földrészletnél nagyobb ültetvény esetén pótlapot kell kitölteni.
A teljes földrészletet érintő kitermelés esetén a kitermeléssel érintett terület rovatot nem kell kitölteni.
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Kitermeléssel
érintett terület
(ha) (6)

Teljes
földrészletet
érinti(5)

Alrészlet
betűjele

Fekvése (4)

Település neve

Helyrajzi száma

Földrészlet
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(4) Belterület jelölése „B”, külterület jelölése „K” betűvel történik.
(5) Teljes földrészletet érintő letermelés esetén „I”, részterületes megvalósulás esetén „N”.
(6) Csak akkor kell kitölteni, ha nem a teljes földrészletet érinti a kitermelés.

4. Részleges kitermeléssel érintett terület töréspontjai
(Csak akkor kell pótlapon a töréspont koordinátákat megadni, ha az ültetvény részterülete kerül kitermelésre.
Megfelelő helyre tegyen „X” jelet)

Teljes ültetvény letermelésre kerül
Részleges kitermeléssel érintett terület töréspontjainak EOV szerinti koordinátai 2
méteres pontossággal
A csatolt pótlapo(ko)n nyújtom be
Digitális koordináta listát küldöm meg

5. Bejelentéshez csatolt pótlapok száma: ……… db
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6. Tervezett fakitermelés várható időpontja
Kitermelés várható megkezdése:
Kitermelés várható befejezése:

7. Nyilatkozat
Alulírott jogosult földhasználó nyilatkozom, hogy más személynek nincs olyan joga vagy
jogos érdeke, ami a bejelentésen szereplő kitermelés végrehajtását akadályozná, vagy erről az
érintett lemondott. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem az alábbiakat:
-

Fakitermelés csak a hiánytalan kitermelési bejelentés erdészeti hatósághoz történő
beérkezését követő 21 nap elteltével kezdhető meg.

-

A fakitermelés a bejelentés benyújtás évét követő év végéig hajtható végre.

-

A földhasználónak vagy a faanyaggal rendelkezni jogosult személynek az elszállításra
kerülő faanyagról szállítólevelet kell kiállítania, amelyet a faanyag szállítója köteles a
szállítás során magánál tartani.

Kelt:

, 20
jogosult földhasználó aláírása

A kitermelési bejelentéshez mellékelni kell a részleges kitermeléssel érintett terület töréspontjainak EOV szerinti
koordinátáit 2 méteres pontossággal.
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számú pótlap (7)
Részleges kitermeléssel érintett terület töréspontjainak EOV szerinti koordinátai 2 méteres pontossággal

Ssz

EOV X

EOV Y

Ssz

EOV X

EOV Y

(7) Szükség szerinti számú pótlap nyújtható be. Több pótlap esetén a pontok sorszámozásának folyamatosnak
kell lennie. A töréspontok által meghatározott poligonnak zártnak kell lennie, ezért az első és utolsó
koordinátapár legyen azonos.

Kelt:

, 20
jogosult földhasználó aláírása

5

2020. július 01.

számú pótlap (8)
Kitermeléssel érintett további földrészletek adatai

Kitermeléssel
érintett terület
(ha) (11)

Teljes
földrészletet
érinti(10)

Település neve

Alrészlet
betűjele

Fekvése (9)

Helyrajzi száma

Földrészlet

(8) Szükség szerinti számú pótlap nyújtható be a kitermeléssel érintett összes földrészlet megadásához.
(9) Belterület jelölése „B”, külterület jelölése „K” betűvel történik.
(10) Teljes földrészletet érintő letermelés esetén „I”, részterületes megvalósulás esetén „N”.
(11) Csak akkor kell kitölteni, ha nem a teljes földrészletet érinti a kitermelés.

Kelt:

, 20
jogosult földhasználó aláírása
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