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Ágfa (vékonyfa) hasznosítás szabályozása a TAEG Tanulmányi
Erdőgazdaság Zrt. vagyonkezelésében levő erdőterületeken
A Taeg Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. a vagyonkezelésébe tartozó erdőterületeken az erdőgazdálkodási feladatok ellátása során kitermelt faanyag vékonyfa
(ágfa) hasznosítása lakossági gyűjtés vagy apríték alapanyaggá történő felkészítés
formájában történik.
 Apríték alapanyaggá történő felkészítés:
A felkészítés az erdészetek szervezésében, saját gépek vagy vállalkozók
alkalmazásával történik.
 Lakossági ágfagyűjtés
A lakossági ágfagyűjtés lehetőségei korlátozottak.
Ezek szervezése a lehetőségek és a jelentkezői igények figyelembevételével
az erdészetek hatáskörében az alábbiak szerint történik:
Az ágfagyűjtésre jelentkezővel - ha ehhez a feltételek adottak - az adott erdőterület kerületvezető erdésze „ágfagyűjtési megállapodás”-t köt.
Ez a megállapodás az alábbiak szerint tartalmazza a munkavégzés összes feltételét:
a. a gyűjtést végző személy nevét, személyi adatait
b. a gyűjtés helyét (fahasználat módja, község, tag, erdőrészlet)
c. az ágfagyűjtő által összegyűjtésre vállalt terület nagyságát
d. a munkahelyi irányításért felelős nevét, beosztását
e. a felkészítésre kerülő faanyag árát.
Az ágfagyűjtő a megállapodás megkötésével vállalja:
1. a tűzvédelmi és munkavédelmi oktatásban való részvételt
2. a tűz és munkavédelmi előírások betartását
3. kártérítési kötelezettséget vállalását munkavédelmi és tűzvédelmi előírások be nem tartásából származó károkért
4. hogy az általa elvállalt területen levő ágfa rakatokba történő felkészítését a megállapodásban rögzített határidőre a kerületvezető irányítása
szerint elvégzi

5. az általa gyűjtött faanyag - a faanyag árának befizetését követően - a
szállításra vonatkozó szabályok betartásával a gyűjtési megállapodásban rögzített határidőre a területről történő elszállítását
A faanyag elszállításának feltételei, szabályai:
- a munka befejezése után a kerületvezető erdész a területet átveszi és az öszszegyűjtött faanyagot felvételezi
- az ágfagyűjtő az általa gyűjtött faanyag árjegyzék szerinti árát az erdőgazdaság pénztárába befizeti
-a gyűjtött faanyag elszállítására csak a faanyag árának befizetése után van
lehetőség. A szállításról a kerületvezető erdész szállítójegyet állít ki.
Szállítójegy hiányában szállítás nem végezhető!!!
-szállítás előzetes egyeztetéssel csak a kijelölt faanyag szállítási napokon
(kedd, péntek) történhet
Ez alól az erdészet vezetője indokolt esetben erdőrészletre vagy egy általa
meghatározott időszakra felmentést adhat.
Az ágfagyűjtő a megállapodás keretében szerzett gyűjtési jogát, valamint az
általa már összegyűjtött faanyag feletti rendelkezési jogát elveszíti, amenynyiben:
 a megállapodásban vállalt határidőre a gyűjtést nem végzi el
 az összegyűjtött faanyag árát a megállapodásban vállalt határidőre nem
fizeti meg vagy a faanyagot nem szállítja el.
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