Hatályos: 2021. augusztus 1.

Erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételi/
besorolásának módosítása iránti kérelme
Az erdészeti szakszemélyzet kötelezettségei és jogosultságai az erdészeti szakirányítói névjegyzékbe, az erdészeti
hatóság véglegessé váló döntésével történő bejegyzéssel keletkeznek és a nyilvántartásból való törléssel szűnnek
meg. A kérelmet az állandó lakóhely vagy tartózkodási hely, illetve kézbesítési meghatalmazottjának lakcíme
szerint illetékes erdészeti hatósághoz szíveskedjék benyújtani. Kérjük, hogy a kérelmet olvashatóan, nagy
betűkkel töltse ki!

Kérelem benyújtás oka: (megfelelő helyre tegyen X jelet)
- Új szakszemélyzetként kérem nyilvántartásba vételemet
- Bejegyzett szakszemélyzetként kérem besorolásom módosítását
Bejegyzett szakszemélyzetként a nyilvántartási kódom:

1. Szakszemélyzet személyes azonosító adatai
(Az adatok kitöltése kötelező, ennek hiányában kérelme érdemben nem bírálható el!)

Név előtag: (1)
Családi és utóneve(i):
Születési családi és utóneve(i):
Születés helye:
Születési idő:
Anyja születési neve:
Adóazonosító jele: (2)
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(1) Név előtag alatt értendő például dr.,prof., ifj., özv.
(2) Adóigazolványon található 10 jegyű azonosító.

2. Szakszemélyzet lakcím adatai
(Az adatok kitöltése kötelező!)

2.1. Állandó lakóhely (Lakcímkártyán szereplő lakóhely)
Irányítószám:

Helység:

Utca, házszám:
Lakóhely ország: (3)
(3) Lakóhely országot csak külföldi lakcím esetén kell megadni!

2.2. Tartózkodási hely (Ha eltér az állandó lakóhelytől)
Irányítószám:

Helység:

Utca, házszám:
Tartózkodási hely
ország: (4)
(4) Tartózkodási hely országot csak külföldi lakcím esetén kell megadni!
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2.3. Levelezési cím
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben levelezési címet ad meg, az erdészeti hatóság valamennyi küldeményét az
itt megadott címre küldi!
Levelezési címet két esetben szükséges megadni:
1. Az ügyfél bejelentett állandó lakóhelye és a tartózkodási helye eltér.
2. Külföldi lakcímmel rendelkező ügyfél köteles egy magyarországi lakcímmel rendelkező kézbesítési
meghatalmazottat megjelölni [2016. évi CL. törvény 87. § (1) bekezdés a) pontja alapján].

Irányítószám:

Helység:

Utca, házszám:
Képviselő neve: (5)
Kézbesítési meghatalmazott neve: (6)
(5) Képviselőt csak akkor kell megadni, ha Ön nem közvetlenül, hanem egy megbízott személy útján kíván
kapcsolatot tartani az erdészeti hatósággal.
(6) Ha Ön csak külföldi lakcímmel rendelkezik, akkor kézbesítési meghatalmazott megadása kötelező.

3. Szakszemélyzet egyéb elérhetőségei
Telefonszám (7)
E-mail-cím (7)
(7) Kérjük, hogy az ügyintézés hatékonysága érdekében lehetőleg csak egy telefonszámot és egy e-mail-címet
adjon meg.

4. Szakszemélyzet besorolása
Az alább megjelölt kérvényezett kiemelt besorolással vagy a jelenlegi besorolásom kérvényezett
kiemelt besorolásra módosításával kérem felvételemet az erdészeti szakirányítói névjegyzékbe (több
kiemelt besorolás is megjelölhető):
Szakszemélyzet kiemelt besorolásai

Jelenlegi besorolásom (8)

Jogosult

Igen/nem

Felsőfokú végzettségű

Igen/nem

Rendészeti feladatokat ellátó

Igen/nem

(8) A megfelelő aláhúzandó.
(9) A kérvényezett kiemelt besoroláshoz tegyen X jelet.
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Kérvényezett besorolás (9)
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5. Igazolások, hozzájárulás
5.1. A nyilvántartásba vételhez a 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet)
6. § a) pontja szerinti szakképesítést vagy szakképzettséget a ……………………. számú okirat
másolatával igazolom.
(A legmagasabb erdészeti végzettséget igazoló okirat kell.)

5.2. Hozzájárulok, hogy az erdészeti hatóság a kormányrendelet 13. § c) pontja szerint a felsőfokú
végzettségemet igazoló dokumentum adatait a felsőoktatási információs rendszerben ellenőrizze. (A
2007. március 1-jét követően megszerzett felsőfokú végzettség esetében kell nyilatkozni.)

aláírás

5.3. A jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolás névjegyzékbe történő bejegyzéséhez a
kormányrendelet 7. §-ban meghatározott szakmai gyakorlatot a következő iratokkal igazolom:
[A szakmai gyakorlati idő igazolására szolgáló iratok tartalma a kormányrendelet 14. § (2)-(3)
bekezdése szerinti legyen.]
Irat megnevezése

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.

6. Nyilatkozat
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy az adataimban bekövetkező változásokat köteles vagyok 15 napon belül az
állandó lakhelyem vagy tartózkodási helyem szerint illetékes erdészeti hatósághoz bejelenteni.

Kelt:

, 20

kérelmező aláírása
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A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
Erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételi kérelemben KÖTELEZŐ
1) Kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet esetében egy darab papíralapú 3 × 4 cm
méretű vagy minimum 200 dpi felbontású digitális, személyazonosításra alkalmas arckép
2) A szakképesítést vagy szakképzettséget igazoló dokumentum másolata
3) A nyilvántartásba vétel vagy átminősítés elvégzéséért fizetendő erdészeti igazgatási szolgáltatási díj
befizetésének igazolása
4) Az erdészeti szolgálati igazolvány kiadásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetésének
igazolása
5) Számlaigény esetén számlázási név és számlázási cím (irányítószám, helység, utca, házszám), adószám
Jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételi kérelmében benyújtandó a fentieken túl
6) Szakmai gyakorlati időre vonatkozó igazolások másolata, valamint nem magyar nyelvű igazolás esetén
annak hiteles fordítása
[Ha a kérelmező korábban erdészeti szakszemélyzetként nyilván volt tartva, akkor nem szükséges az 1) és a
2) pontban meghatározottak csatolása]
Rendészeti feladatokat ellátni kívánó erdészeti szakszemélyzet esetében az előzőek figyelembe vételével és
azokon felül
7) Érvényes rendészeti szolgálati igazolvány és jelvény másolata

Erdészeti igazgatási szolgáltatási díjak a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 15.4. pontja alapján:
- Erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vétele vagy átminősítése
3.000 Ft
- Kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet részére szolgálati igazolvány kiadása, pótlása,
cseréje
5.500 Ft
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