Gyűjtési engedély száma:
GYŰJTÉSI ENGEDÉLY ÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
(MAGÁNSZEMÉLY GYŰJTÖTT FA)
amely létrejött egyrészről a
VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (8200 Veszprém Jutasi u.10, cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500058,
adószáma: 10825251-2-51, képviseli Ugron Ákos Gábor vezérigazgató), mint eladó
(továbbiakban mint Eladó), kapcsolattartó
másrészről,
név:

……………………………… Tel:..........................

lakcím:

……………………………………….

……………………………………….

adóazonosító jel/adószám:
……………………………… Tel:.............................
mint vevő (a továbbiakban Vevő) között az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:
A gyűjtési tevékenység érvényességi ideje: 201... év……hó…..naptól 201..év ……hó….. napig.
I.

Gyűjtés

1. Az
Eladó
engedélyezi
a
Vevőnek,
hogy
az
Eladó
használatában
lévő
……………………………….
……………………………….
………………………………. (település, erdőrészlet) erdőrészletben, saját eszközével, saját
költségén történő elszállítással kizárólag saját szükségletre - amely nem lehet több, mint 30 m3
- tűzifát gyűjtsön. (1m3=1m x 1m x 2,5 m)
2. A Vevő a tűzifagyűjtést saját felelősségére és kockázatára végzi, tevékenysége során a munka-,
tűz-, és balesetvédelmi előírásokat köteles betartani. A Vevő jogosult a gyűjtés során segítő
személyeket igénybe venni, azonban magatartásukért úgy felel, mintha maga járt volna el.
3. Vevő kijelenti, hogy a faanyag gyűjtéséhez és elszállításához szükséges eszközök, gépek
kezeléséhez előírt feltételekkel (képesítés, engedély) saját maga, vagy az általa esetlegesen
megbízott személy rendelkezik.
4. Eladó ismerteti a Vevővel az Erdészeti Biztonsági Szabályzat gyűjtési tevékenységre vonatkozó
előírásait és az ehhez kapcsolódó információkat (különösen az EBSZ. 2.4.; 3.1.-3.7., 5.1.-5.5.
pontjait).Vevő kijelenti, hogy az idevonatkozó szabályokat megismerte, és azokat a gyűjtés és
szállítás során betartja. Esetleges baleset esetén a teljes felelősség a Vevőt terheli.
5. Eladó az engedélyben szereplő erdőrészlet gyűjtési területét Vevő számára pontosan
meghatározza és felhívja a figyelmét az előforduló veszélyforrásokra. Vevő elismeri, hogy a
tájékoztatást megkapta.
6. A Vevő a gyűjtés során köteles betartani az Eladót képviselő kapcsolattartó iránymutatását
mind a helyszín megközelítése, használata, mind a gyűjtés tárgya és módja tekintetében. A
gyűjtést úgy kell elvégezni, hogy a felkészített faanyag mérhető állapotba kerüljön. A faanyag
felvételezését az Eladót képviselő kapcsolattartó végzi a Vevővel, vagy annak megbízottjával
közösen, előzetes időpont egyeztetés után.
Amennyiben a munkaterületen másik gyűjtő, illetve más munkáltató munkavállalói is
végeznek munkát, az erdészeti szakirányító feladata a tevékenységekkel kapcsolatos
koordinációs feladatok ellátása.
7. Vevőnek tudomása van arról, hogy az erdőterületen fel nem robbant lőszer fordulhat elő. A fel
nem robbant lőszer észlelése esetén köteles azt a kapcsolattartónál haladéktalanul jelezni,
valamint a helyszínt megjelölni. Vevőnek tudomása van arról, hogy a fellelt lőszerhez
hozzányúlni, azt mozgatni, ütögetni szigorúan tilos.

Gyűjtési engedély száma:
8. Vevő a gyűjtés megkezdése előtt tájékoztatást kér a kapcsolattartótól, hogy honvédelmi
igénybevétel nem akadályozza-e a tevékenység végzését.
9. Vevő kötelezettséget vállal a tevékenységével kapcsolatos szemét elszállítására.
II. Adásvételi szerződés
III.
1. Eladó eladja, a Vevő megveszi jelen megállapodás I. része 1. pontja szerint gyűjtött tűzifát, az
Eladót képviselő kapcsolattartó által elvégzendő tételes felmérés szerint, az alábbi áron:
Választék
gyűjtött
keménylomb
tűzifa
(0532100000)
gyűjtött lágy lomb tűzifa
(0532200000)
gyűjtött fenyő tűzifa
(0532900000)

/T,B,CS,A,J,K,SZ,EKL/

Bruttó ár
13970 Ft/m3

/NY,F,É,H,NYI,ELL/

8890 Ft/m3

/FF,LF,EF,VF,EF/

8890 Ft/m3

2. Vevő a tételes felmérés adatai alapján szolgálati jegyen a kapcsolattartótól megkapja azokat az
adatokat (szerződésszám, cikkszám, mennyiség, érték) amelyek alapján csekken, vagy banki
átutalással, vagy az erdészeti irodában bankkártyával a szállítást megelőzően köteles
kiegyenlíteni a gyűjtött fa ellenértékét, melyről az Eladó előlegszámlát állít ki.
3. A felkészített és kifizetett faanyagot az Eladó hozzájárulásával a Vevő a gyűjtés helyén
tárolhatja saját kárára és felelősségére a befizetéstől számított 60 napig. Az eddig az időpontig el
nem szállított faanyagra befizetett előleget Eladó visszautalja Vevő részére. Vevő kijelenti, hogy
a visszautalást követően a gyűjtött faanyagra vonatkozóan semmilyen jogcímen az Eladóval
szemben követelése nincs, igényt nem támaszt.
4. A Vevő vagy az általa megbízott személy (aki a befizetést igazoló bizonylatot bemutatja), az
általa gyűjtött faanyagot kizárólag az Eladó által meghatározott időpontban, az eladót képviselő
kapcsolattartó jelenlétében szállíthatja el, 60 napon belül. A szállításhoz a kapcsolattartó
mozgásbizonylatot állít ki, amely az előlegszámlával együttesen képezik a szállításhoz
szükséges bizonylatokat.
5. Eladó a mozgásbizonylat alapján kiállítja a teljesítésről szóló számlát, és megküldi a Vevő
részére.
6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezései irányadóak. Jogvita esetére a Felek értékhatártól függően kikötik
a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékesét.
Felek a megállapodást, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt elolvasás és értelmezés után
helybenhagyólag írták alá.
Kelt: ………………………
………………………………..
Eladó

Kelt: …………………………….
…………………………………….
Vevő

