
NYILATKOZ AT  

 

Az állami erdészeti társaságok által tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről 

szóló 355/2022. (IX.19.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi nyilatkozatot 

teszem: 

Név:  ………………………………………………….………………………. 

Anyja születési neve: …………………………………………………….…… 

Születési hely, idő: ………………………………………………………...….. 

Tartózkodási hely (lakóhely): ……………………………………………….... 

 

Nyilatkozom, hogy a KEFAG Zrt-től (6000 Kecskemét, József Attila utca 2.) saját felhasználási célra 

a 355/2022. (IX.19.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményes egységáron tűzifa alapanyagot 

vásárolok.  

Kijelentem, hogy állami erdészeti társaságtól 2022. május 1-jét követően a nyilatkozatomban 

szereplő felhasználási hely (lakóhely) vonatkozásában: 

Tűzifát nem vásároltam /vagy/ Megvásárolt tűzifa mennyisége ……………………….m 3 . 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatomban szereplő felhasználási hely (lakóhely) vonatkozásában 

ugyanezen a felhasználási helyen lakók összesen maximum 10 erdei köbméter tűzifa alapanyagot 

igényelhetnek a 2022. május 1. és 2023. április 15. közötti időszakban. Kijelentem, hogy az általam 

megjelölt felhasználási helyre több igénylővel együttesen sem vettünk igénybe, illetve nem veszünk 

igénybe 10 erdei köbméternél nagyobb mennyiségű, kedvezményes árú tűzifa vásárlási lehetőséget. 

Nyilatkozom, hogy az általam megadott tartózkodási hely (lakóhely) a megvásárolt kedvezményes 

árú tűzifa tényleges felhasználási helye. 

Nyilatkozom, hogy az általam megadott anyagok ellenőrzése céljából a KEFAG Zrt. a vásárlást 

követő 1 évig jogosult kezelni adataimat (név, felhasználási hely címadatai). 

Tudomásul veszem, hogy a KEFAG Zrt. képviselője számára a nyilatkozatomban foglaltak 

ellenőrzése céljából személyazonosságomat, továbbá lakcímemet megfelelő hivatalos okmányokkal 

(személyi azonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány) kell igazolnom. 

Tudomásul veszem továbbá, amennyiben a 10 erdei köbméteres vásárlási mennyiségre vonatkozó, 

előzőekben rögzített feltételeket megsértem, úgy kötbért vagyok köteles fizetni, amelynek mértéke a 

294/2022. (VIII.9.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti – vásárláskori aktuális piaci érték és a 

355/2022. (IX.19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti kedvezménye egységár különbségének 

kétszerese a vásárolt mennyiségre megállapítva. 

A jelen nyilatkozatban foglaltakat elolvasás és értelmezés után aláírtam és annak 1 aláírt példányát 

a KEFAG Zrt. képviselőjének átadtam. 

 

Keltezés helye, ideje:  .………………………………………. 

 

 

 ………………………………………….. 

 Nyilatkozattevő aláírása 


