Tisztelt Érdeklődő!
Az Erdőgazdaság vékonyfa gyűjtésének ismertető jegyei az alábbiak:
• A lakosság által végzett vékonyfa gyűjtés személyenkénti mennyisége nem haladhatja
meg a 30 m3-t.
• Minden egyes gyűjtővel gyűjtési engedély és adásvételi szerződést köt az adott
Erdészet, mely az alábbi adatokat tartalmazza:
- kapcsolattartó neve, elérhetősége,
- vevő adatai: lakcím, adóazonosító jel, elérhetősége
- a gyűjtés időbeli kiterjedése
- gyűjtés helye: erdőrészlet
- gyűjtés tervezett mennyisége: m3
- a termék megnevezése, bruttó ára
- faanyag felvételezési módja
- fizetési, szállítási feltételek
- tárolási feltételek, kötbér el nem szállítás esetén
- területi sajtosságok ismertetése: Lőtéri terület
- dátum, aláírás 2 fél részéről
• A szerződés 2 példányban készül. Egy a vevőnél marad, melyet a gyűjtése során
magánál kell tartania, ezzel igazolja, hogy jogszerűen végzi a munkát az erdőterületen.
A második példány az adott Erdészet irattárába kerül.
• Az aláírt szerződések iktatásra kerülnek. A gyűjtés végeztével a befizetésekkor a
számlára az adott szerződés iktatási száma hivatkozásképp rákerül, valamint a faanyag
kiadása során a szállítójegyen is szerepel ez az iktatási szám.
• A gyűjtési terület átadásakor szóban az alábbi tájékoztatást adja a kerületvezető erdész
a vevőnek:
- a vágástakarítás során az összegyűjtött faanyagot szabályosan sarangokba,
mérhető formába kell felkészíteni a közelítő vagy szállító utak mentén,
- a sarang magassága: 1x1x2,5 m,
- az erdőfelújítási területeken a visszamaradó gallyfát a tuskókon kupacolni kell,
a nevelővágások elvégzése után gyűjtött vékonyfa esetén a visszamaradó
gallyat egyenletesen megterítve kell a területen visszahagyni,
- a közösen felvételezett és befizetett faanyag elszállítása csak a keddi és
csütörtöki napokon lehetséges, ettől eltérni csak az időjárási körülmények
miatt lehetséges.
• Az Erdőgazdaság érvényben lévő egységárai (bruttó):
- keménylomb vékony tűzifa: 11.430 Ft/m3
- lágylomb vékony tűzifa: 8.890 Ft/m3
- fenyő vékony tűzifa: 8.890 Ft/m3
•

A gyűjtés helyére és idejére vonatkozó pontosabb tájékoztatást az alábbi
elérhetőségeken kapható:
- Zirci Erdészet: +36/30/3859-878; +36/88/596-560
- Kab-hegyi Erdészet: +36/30/3859-877; +36/88/513-680
- Királyszállási Erdészet: +36/303859-879;

