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BEJELENTÉS
erdei közjóléti berendezés létesítéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez
Engedélyköteles erdei közjóléti berendezéshez nem használható!
1.

Bejelentő adatai

Alulírott
név:
cím:
telefon:
a tervezett tevékenység
aláhuzandó

bejelentem az alábbi erdei közjóléti berendezés(ek) létesítését, bővítését, korszerűsítését.
2.

Az érintett terület erdőgazdálkodójának

neve:*
* csak abban az esetben kell megadni, ha a bejelentő nem azonos az erdőgazdálkodóval

kódja:

Ssz.

3. Erdei közjóléti berendezés(ek) adatai

Egy sorba csak egy erdei közjóléti berendezés írható!

Koordináta*
Erdei közjóléti berendezés típusa

Mennyiség**
2
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* egészre kerekítve kell megadni

**csak abban az esetben kell kitölteni, ha a mértékegység nem darab

Megjegyzések, csatolandó dokumentumok:
- Amennyiben a bejelentő az érintett terület erdőgazdálkodója, úgy a bejelentés alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzet (JESZ) általi
-

ellenjegyzése kötelező [2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 97/A. § (2) bek. d) pont].
Ha a bejelentést nem az érintett terület erdőgazdálkodója nyújtja be, csatolni kell az erdőgazdálkodó bejelentett erdei közjóléti
berendezés(ek) kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát [61/2017. (XII. 21.) FM rend. (továbbiakban: Vhr.) 4. § (2) bek. g) pont].
Amennyiben az erdei közjóléti berendezések meglévő erdei közjóléti létesítmény bővítésére létesülnek, úgy azokat a Bejelentés
erdei közjóléti létesítmény létesítéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez elnevezésű Bejelentő lap használatával kell bejelenteni.
A Bejelentő lapot a NFK honlapján található Közjóléti bejelentésekhez típusválaszték elnevezésű tájékoztató alapján kell kitölteni.
A nyomvonal alakzata wkt típusú fájlformátumban adható be.

• Kijelentem, hogy a bejelentett erdei közjóléti berendezéseket a Vhr. 7. § figyelembe vételével valósítom meg.
• Igazolom, hogy a bejelentett erdei berendezés(ek) létesítése, bővítése, korszerűsítése megfelel a vonatkozó
jogszabályi és szakmai elvárásoknak [Vhr. 4. § (5) bek.].
• Kijelentem, hogy a tervezett tevékenység végrehajtását az arra vonatkozó nyomtatványon a megvalósítástól
számított 30 napon belül be fogom jelenteni [Evt. 15. § (7) bekezdés].
• Tudomásul veszem, hogy a tervezett tevékenységet leghamarabb a bejelentés erdészeti hatósághoz történő
beérkezését követő 21. naptól kezdhetem meg [Evt. 15. § (4) bekezdés].
Kelt: ………………………., ……….. év ……..hó …. nap
bejelentő aláírása
Kelt: ………………………., ……….. év ……..hó …. nap
Ellenjegyzem:

alkalmazott JESZ aláírása és nyilvántartási kódja

Erdészeti szakirányító vállalkozás megnevezése, kódja

