Vevői fagyűjtés rendje az EGERERDŐ Zrt. területén
Társaságunk hagyományosan lehetőséget biztosít fagyűjtésre azok számára, akik saját
munkájuk befektetésével szeretnének olcsóbb fához jutni.
Ez jellemzően a nevelővágások ledöntött faanyagának és a véghasználatok
vágásmaradékának – vágástakarítási célú – összegyűjtése, kizárólag saját felhasználásra –
elsősorban lakáscélú ingatlan fűtésére. Maximális mennyisége mintegy 20 m3/év/háztartás.
A tőtől való elválasztás időben és a munkát végző személyében elkülönül a faanyag
összegyűjtésétől.
Dokumentálása:
Fagyűjtést végezni csak az EGERERDŐ Zrt.-nél rendszeresített, sorszámozott érvényes
lakossági tűzifa gyűjtési engedéllyel lehet, melyre fel kell írni a műveleti lap sorszámát is. A
gyűjtési engedély egyben tisztázza a baleseti felelősséget is.
Az erdőrészletenként megállapított vevői árak megtalálhatóak Erdészeteink pénztárainál.
Eljárásrend:
A vevői termelést a műszaki vezető, vagy erdészetvezető engedélyezi. A gyűjtésért felelős
készletkezelő kerületvezető erdész az erdőrészletben alkalmazandó árakat a gyűjtési
engedélyre is felírja.
A vevő mind az Erdészeten, mind a területileg illetékes erdésznél bejelentkezhet. A helyben
lakók előnyt élveznek.
A munkaterületet a kerületvezető adja át, a vevő csak a számára erre a célra biztosított
területen végezhet fagyűjtést.
A felkészített és felvételezett faanyaghoz már nem, csak külön sarangba lehet készletezni. A
készletkezelő erdész által aláírt igazolás alapján lehet a fát kifizetni (készpénzes fizetés
esetén az Erdészet központjában). Csekkes fizetés esetén a csekket a kerületvezető erdész
köteles kitölteni.
A helyszínen tilos konyhakész méretűre darabolni a gyűjtött anyagot.
A gyűjtési engedélyben megjelölt – életszerűen meghatározott - határidőre be nem fejezett
gyűjtés befejezésének határideje egy alkalommal, ha az EGERERDŐ Zrt. érdekét nem sérti,
meghosszabbítható. - Fészkelési és vegetációs időszakban egyéb természetvédelmi
korlátozás is lehetséges.
A gyűjtési engedély alapján a határidőre be nem fejezett gyűjtés faanyaga az EGERERDŐ Zrt.
birtokába kerül.
A vevői gyűjtött fa elszállítása:
Előzetes egyeztetés után a vevők számára minden hét munkanapjának – október és március
között 7-16 óra, április és szeptember között 7-18 óra – nappali időszaka áll rendelkezésre a
befizetett fa elszállítására abban az esetben, ha a gyűjtésért felelős kerületvezető erdész
egyéb hivatali munkája ezt lehetővé teszi. A kifizetett fát készpénzes és bankkártyás fizetés
esetén a számla bemutatásával, vagy a csekk igazoló szelvényének elvételével a
készletkezelő erdész személyes jelenlétében, pontosan kitöltött szállítójeggyel lehet
elszállítani. A rakomány határoló méreteit kötelező feltüntetni a szállítójegyen.
Csak a földön számbavételezett fát lehet kifizetni, majd elszállítani. Erdei rakodóról darabolt
tűzifát vevő nem szállíthat!
A gyűjtési engedély alapján, a gyűjtésre meghatározott határidőig kell befizetni és elszállítani
a faanyagot. Indokolt esetben, ha az EGERERDŐ Zrt. érdekét nem sérti, meghosszabbítható
az elszállítás határideje. Az elszállítási határidő letelte után – a befizetett vételár
visszafizetése mellett – az el nem szállított faanyag az EGERERDŐ Zrt. birtokába kerül.

