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Erdőgazdálkodói jogviszony nyilvántartásba vételi kérelme
jogi személyek részére
Az erdőgazdálkodói jogok és kötelezettségek a nyilvántartásba történő jogerős bejegyzéssel keletkeznek és a
nyilvántartásból való törléssel szűnnek meg! A kérelmet az erdő fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz
szíveskedjék benyújtani! Bejegyzett erdőgazdálkodóval rendelkező földrészletre új gazdálkodói jogviszony
(használat jogcímének változása esetén is) csak az előző erdőgazdálkodó jogviszonyának jogerős törlése után
lehetséges. Kérjük, hogy a kérelmet olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki!

Kérelem benyújtás oka (megfelelő helyre tegyen X jelet)
Új erdőgazdálkodóként kérem a szervezet nyilvántartásba vételét:
Bejegyzett erdőgazdálkodóként új erdő vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló
földterületre szerzett használati jogosultságot a jogi személy:
Bejegyzett erdőgazdálkodóként a nyilvántartási kódja:

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

Szervezet elnevezése (1)

Szervezet rövidített elnevezése (2)
Képviseletre jogosult személy neve

-

Adószám

-

Statisztikai számjel

-

-

(1) Cégnyilvántartásban szereplő elnevezés
(2) Cégnyilvántartásban szereplő rövidített elnevezés

2. Erdőgazdálkodó egyéb azonosító adatai
MVH ügyfél-azonosító (3)
(3) Csak akkor kell megadni, ha a jogi személy rendelkezik az MVH által megállapított 10 jegyű ügyfél-azonosítóval.

3. Erdőgazdálkodó székhely adatai
(Az adatok kitöltése kötelező, ennek hiányában kérelme érdemben nem bírálható el!)

Székhely (Cégnyilvántartásban szereplő székhely)
Irányítószám:

Helység:

Utca, házszám:
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4. Erdőgazdálkodó egyéb elérhetőségei
Tájékoztatjuk, hogy az egyéb elérhetőségek nyilvántartásáról szóló hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Telefonszám (4)
E-mail (4)
(4) Kérjük, hogy lehetőleg egy elérhetőséget adjon meg.

Az elérhetőségi adatok kitöltésével hozzájárulok, hogy az erdészeti hatóság a szervezet vagy
képviselőjének telefonszámát és elektronikus levelezési címét az erdőgazdálkodói nyilvántartásba
bejegyezze.

cégjegyzésre jogosult személy
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5. Kérem az erdőgazdálkodói jogviszony nyilvántartásba vételét az alábbiakban megadott erdő vagy erdőgazdálkodás
célját közvetlenül szolgáló földterület(ek)en
Szakszemélyzet
szignója

Időtartama (8)

Jogcíme (7)

(6)

Terület
nagysága (ha)

Földhasználat
Alrészlet jele

Helyrajzi
száma

(5)

Fekvése

Település neve

Sorszám

Földrészlet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(5) Belterület jelölése „B”, külterület jelölése „K” betűvel történik. (6) A tulajdoni lapon nyilvántartott területet kell megadni.
(7) Kizárólag a következő használati jogcímek adhatók meg: Tulajdonosi használat, Haszonélvezet, Vagyonkezelés, Erdőbirtokossági társulati használat, Haszonbérlet,
Erdőgazdálkodási haszonbérlet, Feles bérlet, Szívességi földhasználat, Használat joga, Közös tulajdon használata, 1993. évi II. törvény szerinti tulajdonosi joggyakorlás
(8) Határozott idejű földhasználat esetén a használat kezdő és a lejárati időpontját, határozatlan idejű földhasználat esetén a határozatlan idő megjelölést kell feltüntetni.
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6. Kérelemhez csatolt iratok jegyzéke
Ssz

Irat megnevezése

Érintett helyrajzi számok

1.
2.
3.
4.
5.

7. Erdőgazdálkodás során közreműködő jogosult erdészeti szakszemélyzet
adatai (a szakszemélyzet aláírásával nyilatkozik a szakirányítási feladatok vállalásáról is)
Sorszám

Erdészeti
szakszemélyzeti
nyilvántartási kód

Családi és utónév

Jogosult erdészeti
szakszemélyzet aláírása

1.
2.
3.

8. Kérelemhez csatolt pótlapok száma: ……… db
9. Költségviselő adatai az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről
Megnevezés
Székhely
Adószám
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

, 201
cégszerű aláírás

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
- földhasználati jogosultságot igazoló okiratok (kivéve tulajdonosi használat)
- igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat (alapdíj 6.500 Ft és földrészletenként további 5.000 Ft)
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Erdőgazdálkodói jogviszony nyilvántartásba vételi kérelme

számú pótlap

Erdőgazdálkodó nyilvántartási kódja, neve:

Szakszemélyzet
szignója

Időtartama (4)

Jogcíme (3)

Terület
nagysága
(ha) (2)

Használat
Alrészlet jele

Helyrajzi
száma

(1)

Földrészlet
Fekvése

Település neve

Sorszám

A nyilvántartásba vétellel érintett erdő vagy erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló földterület(ek) adatai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(1) Belterület jelölése „B”, külterület jelölése „K” betűvel történik. (2) A tulajdoni lapon nyilvántartott területet kell megadni.
(3) Kizárólag a következő használati jogcímek adhatók meg: Tulajdonosi használat, Haszonélvezet, Vagyonkezelés, Erdőbirtokossági társulati használat, Haszonbérlet, Erdőgazdálkodási haszonbérlet,
Feles bérlet, Szívességi földhasználat, Használat joga, Közös tulajdon használata, 1993. évi II. törvény szerinti tulajdonosi joggyakorlás
(4) Határozott idejű földhasználatnál a használat kezdő és lejárati időpontját, határozatlan idejű földhasználatnál a kezdő időpontot és a határozatlan idő megjelölést kell feltüntetni.
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A

Ssz

számú pótlaphoz csatolt iratok jegyzéke

Irat megnevezése

Érintett helyrajzi számok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kelt:

, 201
kérelmező aláírása

6

