2020. július 01.

Bejelentés fás szárú ültetvény kitermelésének
végrehajtásáról

Hatóság tölti ki!
Ügyszám:

természetes személyek részére

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 tervezett kitermelés bejelentés beérkezéséről szóló igazolás
száma
Igazolás száma:
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3. Megvalósult kitermelés által 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 kitölteni pótlapot, ha az ültetvény részterülete kerül kitermelésre és nem digitálisan kerül
beküldésre a koordináta lista. Megfelelő helyre tegyen X jelet)

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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6.1. Az ültetvényben kitermelt HENGERES és SARANGOLT FAANYAG
NETTÓ fatérfogata tömör köbméterben fafajonkénti bontásban és választékonként
Fafaj / fafajta megnevezése

Választék
Lemezipari rönk
Fűrészipari rönk
Egyéb fűrészipari alapanyag
Bányászati faanyag
Összes többi iparifa
Hengeres fa összesen
Papírfa
Rostfa
Vastag tűzifa
Vékony tűzifa
Sarangolt választék összesen
Egyéb választék összesen
Összes NETTÓ fatérfogat*
*Az összes NETTÓ fatérfogat mező kitöltése kötelező!

A részletes választék lista kitöltése nem kötelező, azonban a megadott fatérfogatoknak egyeznie kell a kiállított szállítójegyeken feltüntetett fatérfogatokkal. A választékokat NETTÓ
m3-ben kell megadni.
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6. 2. Az ültetvényben kitermelt APRÍTÉK FAANYAG
fatérfogata TÖMÖR KÖBMÉTERBEN vagy TÖMEG SÚLYEGYSÉGBEN fafajonkénti bontásban
Fafaj / fafajta megnevezése
Választék

Ipari célú apríték tömör köbméterben
Energetikai célú apríték köbméterben
Ipari célú apríték súlyegységben
Energetikai célú apríték súlyegységben
Apríték összesen tömör köbméterben*
Apríték összesen súlyegységben*

* Az apríték összesen mező kitöltése kötelező a mértékegység szerinti sorban!
A részletes választék lista kitöltése nem kötelező, azonban a megadott térfogat vagy tömeg adatoknak egyeznie kell a kiállított szállítójegyeken feltüntetett adatokkal.
A súlyegységek lehetséges megnevezése, atrotonna (at) vagy tonna (t).
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7. Nyilatkozat

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Megfelelő négyzetbe tegyen „x” jelet.

A fenntartási időszak alatt a sarjaztatásos energetikai célú ültetvényben további fakitermelést
tervezek.
A fás szárú ültetvény kitermeléssel érintett területét megszüntetem. A termőföld védelméről
szóló törvényben foglalt talajvédelmi szempontok figyelembe vételével és az ültetvény
területén található faegyedek továbbterjedésének megakadályozásával az eredeti művelési
ágnak megfelelő állapotba hozom.

A fás szárú ültetvény kitermelése után az ültetvény ismételt telepítését jelentem be.

Kelt:

, 20
jogosult földhasználó aláírása

A kitermelési bejelentéshez mellékelni kell:
1. Kitermeléssel érintett terület töréspontjainak EOV szerinti koordinátai 2 méteres pontossággal, ha a
kitermeléssel érintett terület alakzata eltér a kitermelési bejelentésben megadottaktól.

6

2020. július 01.

számú pótlap (7)
Kitermeléssel érintett terület töréspontjainak EOV szerinti koordinátai 2 méteres pontossággal

Ssz

EOV X

EOV Y

Ssz

1.

21.

2.

22.

3.

23.

4.

24.

5.

25.

6.

26.

7.

27.

8.

28.

9.

29.

10.

30.

11.

31.

12.

32.

13.

33.

14.

34.

15.

35.

16.

36.

17.

37.

18.

38.

19.

39.

20.

40.

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
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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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