NYILATKOZAT
az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló
355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján
1.

A Nyilatkozó adatai:

Név: ______________________________________________________________________________________

Lakcím:____________________________________________________________________________________

Tartózkodási hely (tűzifa felhasználási helye):_____________________________________________________
2. A Rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy a Rendelet 2. § (1) bekezdése
szerinti feltételnek megfelelek és a Rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti – a Rendeltben foglaltak megsértése esetén
– jogkövetkezmény alkalmazását tudomásul vettem.
3. A Rendelt 2. § (1) bekezdése és a 4. § (1) bekezdése a következők szerint rendelkezik:
„2023. április 15-ig adott magyarországi felhasználási hely vonatkozásában saját felhasználási célra
állami erdészeti társaságtól a (2) bekezdés szerinti kedvezményes egységáron – a (3) és (4) bekezdésben
meghatározottak szerint – összesen legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségű tűzifa alapanyag
igényelhető az állami erdészeti társaságnál rendelkezésre álló fafaj és készlet függvényében. „ (2. § (1)
bek.)
„A saját felhasználásra, valamint a 10 erdei köbméteres mennyiségre vonatkozó feltételek megsértése
esetén az igénylő kötbért köteles fizetni az állami erdészeti társaság részére, amelynek mértéke
megegyezik az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és
termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 294/2022. (VIII.
9.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti – vásárláskori – aktuális piaci érték és a 2. § (2) bekezdése
szerinti kedvezményes egységár különbségének kétszeresével a vásárolt mennyiségre megállapítva.” (4.
§ (1) bek.)
4. Tudomásul veszem, hogy a Rendelet (5) Az (1) bekezdés szerinti mennyiség megállapítása során figyelembe
kell venni az igénylő által 2022. május 1-jét követően az állami erdészeti társaságtól megvásárolt mennyiséget.
5. Tudomásul veszem, hogy a Rendelet 3. § (1) bekezdése szerint, a Rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti feltétel
ellenőrzése céljából a VADEX Mezőföldi Zrt. (székhely: Székesfehérvár, Tolnai ú.1.) a vásárlást követő egy évig
jogosult kezelni az alábbi adataimat.
a) név és
b) a felhasználási hely címadatait.
A fenti adatkezelésre - a Rendeletre tekintettel - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján jogosult az adatkezelő.
5. A Rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti jogosultsági feltételek ellenőrzése érdekében a jelen Nyilatkozat
átadásával egyidejűleg a VADEX Mezőföldi Zrt. képviselője részére a személyazonosságomat igazoltam, és
lakcímemet igazoló hatósági igazolványt bemutattam.
Ezen nyilatkozatot, elolvasás és megértés után, mint akaratommal megegyezőt írtam alá.

Kelt, ________________________(hely), 2022.______________ hó _________nap

________________________
Nyilatkozó saját kezű aláírása

