Nyilatkozat a 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint igénybe vett maximált árú
tűzifa
igénybevétel feltételeinek fennállásról.

Alulírott ……….…………………………….…………………………………………………..
(lakcím: ………………………………………………………………………………………)
ezúton nyilatkozom, hogy a 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet alapján igénybe kívánom venni
a 2022/2023 fűtési szezonban igénybevehető, legfeljebb 10 erdei köbméter tűzifa vásárlási
lehetőséget, erdei rakodói átadáson számított általános forgalmi adót is tartalmazó egységáron.
Mint igénylő nyilatkozom, hogy életvitelszerűen a felhasználási helyen tartózkodom és
tudomásul veszem, hogy az igényelt tűzifát csak erre a helyre szállíthatom. A
Kormányhatározat 3. paragrafus (2) bekezdése alapján a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.
képviselője részére személyazonosságom és lakcímet igazoló hatósági igazolványom
bemutatom.
A hivatkozott Kormányrendelet 2. paragrafus (5) bekezdés alapján nyilatkozom arról, hogy
2022. május 1.-ét követően ……….. m3 tűzifát vásároltam állami erdészeti társaságtól.
Tudomásul veszem, hogy az így vásárolt mennyiség csökkenti a kedvezményes vásárlási
lehetőségemet.
A Kormányrendelet 4. paragrafus (1) bekezdése alapján büntetőjogi felelősségem teljes
tudatában nyilatkozom, hogy a saját felhasználásra, valamint a 10 erdei köbméteres
mennyiségre vonatkozó feltételek megsértése esetén mint igénylő kötbért vagyok köteles
fizetni az állami erdészeti társaság részére, amelynek mértéke megegyezik az energiaellátásbiztonság 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.
A Kormányrendelet 4. paragrafus (2) bekezdés alapján: „Az igénylő a vásárláskor írásban
nyilatkozik a 2. § (1) bekezdése szerinti feltételnek való megfeleléséről, továbbá az (1)
bekezdés szerinti jogkövetkezmény tudomásulvételéről.”
Kijelentem, hogy a személyes adataim kezelésével kapcsolatos tájékoztatást megkaptam, az
Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megismertem és megértettem. Tudomásul
veszem, hogy a Kormányrendelet 3. paragrafusa alapján a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.
a vásárlást a követő 1 (egy) évig jogosult kezelni az igénylő nevét és a felhasználási hely
címadatait.
Dátum: ……………… 2022. …………
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