2017. augusztus 28.

Bejelentés fás szárú ültetvény tervezett
telepítésről
jogi személyek részére

Hatóság tölti ki!
Ügyszám:

A bejelentést ültetvényenként külön nyomtatványon kell megtenni!
Egy ültetvény több földrészletből is állhat.

P.H.

Kérjük, hogy a bejelentést olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki!
A bejelentést az ültetvény fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz szíveskedjék benyújtani!
A telepítés a hiánytalan telepítési bejelentés beérkezését követő 21 nap elteltét követően kezdhető meg.

Fás szárú ültetvény típusa (megfelelő helyre tegyen „X” jelet)
Hengeres energetikai célú
Sarjaztatásos energetikai célú
Ipari célú

1. Jogi személy földhasználó azonosító adatai
(Az adatok kitöltése kötelező, ennek hiányában bejelentése érdemben nem bírálható el!)

Szervezet elnevezése (1)

Szervezet rövidített elnevezése (2)
Adószám

-

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

2. Jogi székhely adatai
(Az adatok kitöltése kötelező, ennek hiányában bejelentése érdemben nem bírálható el!)

Székhely (Cégnyilvántartásban szereplő székhely)
Irányítószám:

Helység:

Utca, házszám:
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3. Telepítéssel érintett ingatlan adatai
(30 földrészletnél nagyobb ültetvény esetén pótlapot kell kitölteni.)
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Telepítéssel
érintett terület
(ha) (5)

Művelési ág

Terület
nagysága (ha) (4)

Alrészlet
betűjele

Fekvése (3)

Település neve

Helyrajzi száma

Földrészlet
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(3) Belterület jelölése „B”, külterület jelölése „K” betűvel történik.
(4) A tulajdoni lapon nyilvántartott területet kell megadni, hektárban két tizedes pontossággal.
(5) Telepítéssel érintett területet a földhasználat szerinti teljes földrészlet terület vagy a földrészlet
meghatározott része.

4. Telepíteni kívánt fafajok (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(6) A 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 1.§ a) pontja értelmében az 1. mellékletében felsorolt fafaj, illetve a
Nemzeti Fajtajegyzékben szereplő erdészeti vagy energetikai célú fajta adható meg. A fajták jegyzéke
megtekinthető a NÉBIH honlapján: http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny
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5. Tervezett telepítés töréspontjai
Tervezett telepítés töréspontjainak EOV szerinti koordinátai 2 méteres pontossággal
(megfelelő helyre tegyen „X” jelet)

A csatolt pótlapo(ko)n nyújtom be
Digitális koordináta listát küldöm meg

6. Bejelentéshez csatolt pótlapok száma: ……… db

7. Nyilatkozat
Alulírott jogosult földhasználó nyilatkozom, hogy más személynek nincs olyan joga vagy jogos
érdeke, ami a telepítési bejelentésen szereplő telepítés végrehajtását akadályozná, vagy erről az érintett
lemondott.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

, 20
jogosult földhasználó cégszerű
aláírás

A telepítési bejelentéshez mellékelni kell:
1. Az egyszerűsített telepítési-kivitelezési tervet két példányban, a 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. §
(3) bekezdésben foglalt tartalommal;
2. Telepítéssel érintett ingatlan tulajdonosának valamint az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett
vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, illetve használati jog jogosultjának közokiratba vagy
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a fásítás telepítéséhez való hozzájáruló nyilatkozatát.
Tulajdonosi hozzájárulásnak minősül – külön nyilatkozat megtétele nélkül – a telepítéssel érintett
ingatlan használati jogosultságának átengedésére vonatkozó írásbeli megállapodás, ha abban
rögzítésre került a fás szárú ültetvény telepítésére vonatkozó megengedő feltétel.
3. Tervezett telepítés töréspontjainak EOV szerinti koordinátáit 2 méteres pontossággal.
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számú pótlap (7)
Tervezett telepítés töréspontjainak EOV szerinti koordinátai 2 méteres pontossággal

Ssz

EOV X

EOV Y

Ssz

EOV X

EOV Y

(7) Szükség szerinti számú pótlap nyújtható be. Több pótlap esetén a pontok sorszámozásának folyamatosnak
kell lennie. A töréspontok által meghatározott poligonnak zártnak kell lennie, ezért az első és utolsó
koordinátapár legyen azonos.

Kelt:

, 20
jogosult földhasználó cégszerű
aláírása
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számú pótlap (8)
Telepítéssel érintett további földrészletek adatai

Telepítéssel
érintett terület
(ha) (11)

Művelési ág

(10)

Terület
nagysága (ha)

Település neve

Alrészlet
betűjele

Fekvése (9)

Helyrajzi száma

Földrészlet

(8) Szükség szerinti számú pótlap nyújtható be az ültetvény által érintett összes földrészlet megadásához.
(9) Belterület jelölése „B”, külterület jelölése „K” betűvel történik.
(10) A tulajdoni lapon nyilvántartott területet kell megadni, hektárban két tizedes pontossággal.
(11) Telepítéssel érintett területet a földhasználat szerinti teljes földrészlet terület vagy a földrészlet
meghatározott része.

Kelt:

, 20
jogosult földhasználó cégszerű
aláírása
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