NYILATKOZAT
Alulírott
Képviselő:

NÉV:
LAKCÍM:

mint
Igénylő

NÉV:
FELHASZNÁLÁSI HELY: 1

képviselője kijelentem, hogy a Bakonyerdő Zrt. -nél, (székhely: 8500 Pápa Jókai u. 46., adószám: 11345161219 ) az
állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló 335/2022. (IX.19.)
Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) alapján meghirdetett tűzifaprogram (továbbiakban Tűzifaprogram)
keretében tűzifa alapanyag vásárlása iránt, a képviselt nevében igényt nyújtok be, és képviselt nevében nyilatkozom,
hogy a Korm. rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel:
•

a fent feltüntetett felhasználási helyen él, és a tűzifaprogram keretében benyújtott igényben meghatározott tűzifa
alapanyag mennyisége a 2022. május 1. -től követően állami erdészeti társaságtól megvásárolt tűzifa alapanyag
mennyiségével együtt számítva nem haladja meg a 10 erdei köbmétert.

•

kijelentem, hogy az az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
értelmében nem minősül a fakereskedelmi lánc szereplőjének, a tűzifát saját felhasználásra, és nem
továbbértékesítés céljából vásárolja.

•

tudomásul veszem, hogy amennyiben a saját felhasználásra, valamint a 10 erdei köbméteres mennyiségre
vonatkozó feltételeket megsérti, akkor Korm. rendelet 4. 0 (1) bekezdése alapján köteles a Bakonyerdő Zrt
részére kötbért fizetni. A kötbér mértéke megegyezik az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai
jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek kivételével 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 mennyiség
megállapítva.

Kelt. ………2022. ……
…………………………………………….
képviselő aláírás
Nyilatkozom, hogy a Bakonyerdő Zrt. Lakossági tűzifa értékesítéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatójában
foglaltakat megismertem és tudomásul vettem.
Kelt. ………2022. ……
…………………………………………….
aláírás

Igénylő lakcímét igazoló hatósági igazolványán (lakcímkártyán) feltüntetett, címadatokkal megjelölt hatályos tartózkodási hely,
vagy ennek hiányában lakóhely. Képviselet esetén meghatalmazásban megjelölt adatokat kell feltüntetni. Meghatalmazásként a
meghatalmazó által aláírt, és két tanú által aláírt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített meghatalmazás
is elfogadható.
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