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Hatóság tölti ki!

Bejelentés szabadrendelkezésű erdőben
tervezett fakitermelésről

Ügyszám:
P.H.

Tervezett végrehajtás éve: ……2017……….

1. Erdőgazdálkodó/földhasználó1 adatai
Erdőgazdálkodó neve

Gazdi Géza

Erdőgazdálkodó kódja

2222222

Erdőgazdálkodó elérhetősége 2121 Hévíz, Rövid utca 2.

Földhasználó neve

-

Földhasználó születési éve

-

Földhasználó anyja neve

-

Földhasználó lakcíme

-

1

A termőföldről szóló törvény hatálybalépéséig zártkertnek minősülő nem védett természeti területen fekvő
földrészleteken nemzeti vagy közösségi támogatás nélkül létesült faállomány esetén erdőgazdálkodó hiányában a
földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó tehet bejelentést a tervezett fakitermelésről. Ebben az
esetben a földhasználó adatait kell megadni.

2. A tervezett fakitermeléssel érintett ingatlan adatai
Helység

Fekvés

Helyrajzi szám

Alrészlet jel

Érintett terület
(ha)*

Keszthely

K

0234/2

c

1,25

* Területadatokat ,00 pontossággal kell megadni

3. A tervezett fakitermelés adatai

A

Kitermelni tervezett
bruttó fatérfogat (m³)
(m³)**
16

KTT

14

CS

10

GY

7

Fafaj**

Fafaj**

Kitermelni tervezett
bruttó fatérfogat (m³)
(m³)

** A 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett magyar névvel vagy erdőtervi jellel
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4. Nyilatkozat
Adataim a valóságnak megfelelnek.
A kitermelni tervezett fafajok bruttó fatérfogatát Egyszerű körlap mérés módszerrel
határoztam meg.
A faanyag kitermelése kizárólag saját felhasználásra történik (kérjük, a megfelelő négyzetbe
tegyen „X” jelet):
Igen:
Nem:

X

Jogosult János 1 1 1 1

Ellenjegyzem: 2016. 10. 25

jogosult erdészeti szakszemélyzet
neve és nyilvántartási száma

Tudomásul veszem az alábbiakat:
-

-

fakitermelés csak az erdészeti hatóság határozata, vagy az erdészeti hatóság által
záradékolt bejelentés birtokában, a végrehajtás éveként megjelölt év december 31-ig
végezhető,
a hatóság által záradékolt bejelentést a fakitermelési munka során a fakitermelés
végrehajtójának magánál kell tartania,
az erdőgazdálkodónak, annak hiányában az erdő tulajdonosának vagy a faanyaggal
rendelkezni jogosult személynek az elszállításra kerülő faanyagról szállítólevelet kell
kiállítania, amelyet a faanyag szállítója köteles a szállítás során magánál tartani.

Kelt: Hévíz

, 2016. 10. 10.
10. 6.

5. Záradék

Gazdi Géza
erdőgazdálkodó/földhasználó

Hatóság tölti ki!

A(z) ………………….………………….. ügyszámon iktatott bejelentését tudomásul vettem.
Kelt:

, 201 .
erdészeti hatóság
P.H.
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