
TŰZIFA GYŰJTÉS FELTÉTELEI 

 

A Mecsekerdő Zrt. gazdálkodási területén tűzifa gyűjtés az alábbi feltételekkel lehetséges: 

 A gyűjtésben magánszemélyek, önkormányzatok vehetnek részt 

 A gyűjtő kizárólag saját szükségletre (önkormányzatok esetében megállapodás szerint), 

földön fekvő fát, vágástéri apadékot gyűjthet 

 Gyűjtési engedélyt a lakóhely/település szerinti illetékes erdészet ad, az aktuális 

lehetőségeknek megfelelően. A gyűjthető mennyiség nem korlátlan, így nem minden 

jelentkező részére jut lehetőség! 

 A gyűjtő a tűzifagyűjtést saját felelősségére és kockázatára végzi, tevékenysége során a 

munka-, tűz-, és balesetvédelmi előírásokat köteles betartani, a faanyag gyűjtéséhez és 

elszállításához szükséges eszközök, gépek (pl. motorfűrész) kezeléséhez előírt feltételekkel 

(képesítés, engedély) rendelkeznie kell. 

  Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat vonatkozó előírásait (különösen az EBSZ. 2.4.; 3.1.-3.7., 

5.1.-5.5. pontjait) a gyűjtés és szállítás során be kell tartani. Esetleges baleset esetén a teljes 

felelősség a gyűjtőt terheli. 

 A gyűjtő a gyűjtés során köteles betartani az engedélyező kerületvezető erdészének 

iránymutatását mind a helyszín megközelítése, a munkarend, mind a gyűjtés módja 

tekintetében, ide értve az engedélyező környezetpolitikájának betartását. A gyűjtő köteles 

betartani a kerületvezető erdész iránymutatásait különösen a természeti értékek, a 

visszamaradó erdőállomány, a vadállomány, valamint a műszaki berendezések (pl. közelítő 

útvonalak állapotának) védelme érdekében. Ellenkező esetben az engedélyező jogosult 

azonnali hatállyal visszavonni a gyűjtési engedélyt. 

 Az erdőben szemetet, kommunális hulladékot hagyni tilos! 

 A gyűjtő jogosult a gyűjtés során segítő személyeket igénybe venni, azonban magatartásukért 

úgy felel, mintha maga járt volna el. 

 Amennyiben a munkaterületen másik gyűjtő, illetve munkáltató munkavállalói is végeznek 

munkát, kötelesek tájékoztatni egymást az ott folyó munkáról, annak időtartamáról és 

gondoskodni a balesetmentes munkavégzés feltételeiről.  

 A gyűjtő a gyűjtési területre vonatkozóan kiállított műveleti lapot/haszonvételi lapot köteles 

magánál tartani. 

 A gyűjtött fa elszállítását a gyűjtő kizárólag a Mecsekerdő Zrt. készletkezelőjének 

jelenlétében, a fa vételárának befizetését igazoló dokumentum bemutatásával és az EUTR 

szabályoknak megfelelő szállítójegy birtokában végezheti. 

 A gyűjtött fa eladási árát az erdészet pénztárában kifüggesztett árjegyzék tartalmazza. 

 A Mecsekerdő Zrt. által magányszemélyek részére, külön írásbeli szerződés nélkül történő 

faanyag értékesítési szerződések – gyűjtött tűzifa értékesítését is - általános feltételeit az ÁFF 

tartalmazza. 

 

http://www.mecsekerdo.hu/erdeszeteink
http://www.mecsekerdo.hu/_user/browser/File/Altalanos_Faanyag_Ertekesitesi_Feltetelek_20180816_web.pdf

