
 
M   E   G   R   E   N   D   E   L   Ő  

- hatósági áras tűzifaprogramhoz - 
(A Kormány 355/2022. (IX.19.) Korm.rendelete az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági 

forgalmazásának egyes kérdéseiről jogszabály alapján) 
 

Fentiek alapján (a pontozott rész nyomtatott betűvel és olvashatóan kitöltendő), 

alulírott:…………………………......………………………………….……………………………………………(név),  

-anyja neve:………………..……………………………….…születési hely, idő:……….……………………………-, 

Tartózkodási helye, ennek hiányában lakóhelye:...…..(irányítószám)…….……………...….……….……………..(település) 

………………………..………………..….….(közterület neve)………(közterület jellege: pl. út, utca, köz, tér).…...(házszám, stb.)  

Telefonszám (elsősorban mobil): …………………..………; Email cím: ………………………….……………………. 

természetes személy, mint igénylő - a lentiekben foglalt nyilatkozatokkal és kötelezettségvállalásokkal kiegészített -, alábbi 
megrendelést adom le: 

1. A fenti tartózkodási helyemen/lakóhelyemen (háztartáson belüli felhasználási helyemen) a 2022/2023. évi téli fűtési 
idényben kizárólag én kezdeményezem a hatósági áras tűzifa-vásárlást saját felhasználási célra. (Ellenkező 
esetben az igénylés nem érheti el a 10 m3-es mennyiséget.) Amennyiben van a háztartásomon belüli további 
igénylő: Neve:.………………………………..………,születési helye, ideje:……………….……………………… 

2. A fenti kormányrendelet 4.§.-ában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy az illetékes állami erdészeti társaságtól 
tájékoztatást kaptam a fent megadott tartózkodási helytől/lakóhelytől eltérő felhasználási hely és/vagy a 10 m3-es 
mennyiség megsértése esetében bekövetkező jogkövetkezményről, melyet ezúton tudomásul veszek. 

3. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az alábbi hatósági árak képezik a hengeres tűzifa ellenértékét, 
háztartásonként maximum 10 erdei köbméter mennyiségben (a feltüntetett árak forintban értendőek és 
tartalmazzák az általános forgalmi adót, azok bruttó összegben kerültek meghatározásra, valamint a szállítás díját nem 
tartalmazzák): 

a.) Keménylombos faanyag: 30 000 Ft / m3  ………………………. m3 Összesen (Ft): ………………. 
b.) Lágylombos faanyag:   19 000 Ft / m3  ………………………. m3 Összesen (Ft): ………………. 
c.) Fenyő faanyag:   19 000 Ft / m3  ……………………….m3 Összesen (Ft): ………………. 

    Mindösszesen (Ft): ……………. 
Megrendelésemet a sor előtti betű bekarikázásával és a pontozott vonalon feltüntetett mennyiségben adtam meg! 
(Megjegyzés: több sor kiválasztása is lehetséges!) 

4. 2022. május 1. napja utáni időszakban IGEN / NEM vásároltam tűzifát állami erdészeti társaságtól. 
(a megfelelő válasz bekarikázandó)  
IGEN válasz esetében, annak mennyisége: ……m3 (Megjegyzés: kizárólag a különbözet után igényelhető tűzifa) 

5. Fizetési és szállítási feltételek:  
Vállalom, hogy a megrendelt tűzifa 2. pontban rögzített vételárát kiegyenlítem az állami erdészeti társaság - a tűzifa 
szállítás lehetőségéről történő - értesítését követő 5 napon belül készpénzben a befizetési helyen, vagy az alábbi - 
az állami erdészeti társasággal előzetesen egyeztetett - bankszámlaszámra:….……………………………..……… 
Tudomásul veszem, hogy a megrendelt tűzifát saját költségen és a teljes vételár kiegyenlítését követően 
szállítom el az állami erdészeti társaság által megadott átvételi pontról.  

6. Jelen nyilatkozathoz és az esetleges későbbi ellenőrzéshez, adategyeztetéshez szükséges dokumentumokat, így a 
személyazonosító igazolványt és a magyar lakcímet igazoló hatósági igazolványt bemutatom az állami erdészeti 
társaság, mint adatkezelő részére; kizárólag az abban szereplő személyes adatok és a szóban megadott 
kapcsolattartási adatok - a vásárlást követő egy évig történő - további felhasználása érdekében. 
(lsd.:www.nyirerdo.hu/adatkezelesi_tajekoztato). 
Aláírásommal hozzájárulásomat adom a személyes adataim - adtakezelő általi - kezeléséhez. 

7. Nyilatkozom, hogy a megadott személyes adataimban bekövetkező változást 5 napon belül bejelentem az eladó 
részére. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt:………..……………(település), 20.. (év)………………….(hó)….(nap)   
 
Átvettem (erdészet részéről): ……………………………                 ……………………………… 
                  a nyilatkozatot adó aláírása 


