Hatályos: 2021.08.16.

A bejelentést a fásítás helye szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell beadni!

Bejelentés fásításban tervezett fakitermelésről
(annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal)
Tervezett végrehajtás éve: …………….
Amennyiben a fakitermelés nem a teljes földrészleten, vagy alrészleten történik, a tervezett
fakitermeléssel érintett terület 30 napnál nem régebbi, állami ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázisból kiadott térképmásolat adott célra alkalmas méretarányú másolatán, mellékletként
feltüntetendő.

1. a) Bejelentő azonosító adatai természetes személy esetében
Családi és utóneve(i)
Születési családi és utóneve(i)
Adóazonosító jele vagy adószáma
Állandó lakhelye
Levelezési címe
Elérhetőség*
*Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ alapján hozzájárulok, hogy telefonszámomat és e-mail
címemet - azok megadása esetén - az erdészeti hatóság a velem való közvetlen kapcsolattartáshoz jelen eljárásban kezelje.

1. b) Bejelentő azonosító adatai jogi személy esetében
Szervezet elnevezése
Szervezet rövidített elnevezése
Szervezet székhelye
Szervezet adószáma

2. A tervezett fakitermeléssel érintett ingatlan adatai
Helység

Fekvés

Helyrajzi szám

Alrészlet jel

Érintett terület
(ha)**

** Területadatokat ,00 pontossággal kell megadni

3. A bejelentő ingatlanhasználatára vonatkozó adatok
Kérjük, az alábbi két lehetőség közül válassza ki a megfelelő használati jogosultságot, és
tegyen mellé „X” jelet!
a) A fásítás a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben
meghatározott mező- vagy erdőgazdasági hasznosítású földön található, amelyre
földhasználóként a földhasználati nyilvántartásba bejegyeztek.
b) A fásítás egyéb földterületen található, amelyre vagyonkezelői, földhasználati,
haszonélvezeti, használati jog jogosultjaként, vagy ezek hiányában az ingatlan
tulajdonosaként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek.
1.

c) A fásítás az ingatlan-nyilvántartásban Állami I. megnevezésű, művelés alól kivett
nyilvántartású területen található és nem áll a vagyonkezelő használatában. A
vagyonkezelő egyetértésével az ingatlan használatára szerződés alapján jogosult
személy vagy szerv, vagy ezek megbízottja vagyok.

4. A tervezett fakitermelés adatai
(a fa tövében mérve – 10 centimétert meghaladó átmérőjű fa esetére)
Fafaj***

m³

Fafaj***

m³

Fafaj***

m³

*** A 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett magyar névvel vagy erdőtervi jellel.
**** Kitermelni tervezett bruttó fatérfogat.

5. Nyilatkozat
Adataim a valóságnak megfelelnek, és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
más személynek nincs olyan joga vagy jogos érdeke, ami a fakitermelés végrehajtását
akadályozná, vagy erről az érintett lemondott.
A faanyag kitermelése kizárólag saját felhasználásra történik (kérjük, a megfelelő négyzetbe
tegyen „X” jelet):
Igen
Nem
A kitermelni tervezett fafajok bruttó fatérfogata az alábbi módszerek egyikével került
meghatározásra (kérjük, a felsoroltak közül a megfelelőt húzza alá):
Törzsenkénti felvétel

Törzsszám-meghatározáson alapuló átlagfás eljárás

Körös mintavétel

Egyszerű körlap mérés

Szögszámláló mintavétel a leszámolt törzsek átlalásával

Fatermési táblás eljárás

Sávos mintavétellel kombinált szögszámláló felvétel

Egyszerűsített átlagfás eljárás

Változó mintakörös eljárás (Prodan módszer)

Kelt:

, 20

.
bejelentő

A jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése kötelező, amennyiben a faanyag kitermelése nem
kizárólagosan saját felhasználásra történik:

Kelt:

, 20

.
jogosult erdészeti szakszemélyzet
aláírása és nyilvántartási kódja

Szakirányító vállalkozás megnevezése, kódja:

Figyelem! A földrészlet tulajdonosának vagy a faanyaggal rendelkezni jogosult személynek az
elszállításra kerülő faanyagról szállítójegyet kell kiállítania, amelyet a faanyag szállítója köteles a
szállítás során magánál tartani.
2.

