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TÁJÉKOZTATÓ 
a KASZÓ Zrt. lakossági fagyűjtésére vonatkozó szabályairól 

Engedélyezés, gyűjtés 

• Lakossági fagyűjtést a KASZÓ Zrt. erdőgazdálkodói területén csak a KASZÓ Zrt. által 

rendszeresített, szabályosan kitöltött gyűjtési engedély birtokában lehet folytatni, melyet 

erdőrészletenként az illetékes kerületvezető erdész állít ki a fagyűjtő 

személyigazolványának és lakcímkártyájának adatai alapján. 

• Az egy naptári évben gyűjthető lakossági tűzifa mennyisége: 

2020. december 31-ig kiadott gyűjtési engedélyek esetén 15 m3/lakcím 

2021. január 1. után kiadott gyűjtési engedélyek esetén 20 m3/lakcím 

• A lakossági tűzifát legfeljebb 1 méteres hosszban szabad felkészíteni! 

• Az engedély átvételével az azon nevesített gyűjtésre jogosult elfogadja a KASZÓ Zrt. 
lakossági fagyűjtésre vonatkozó szabályozását. 

• A fagyűjtésre jogosult munkavégzéséről (felkészítés, égetés, rakodás, szállítás stb.) 

minden esetben tájékoztatja az illetékes erdészt. A fagyűjtő a munkavégzések során 

köteles a kiadott gyűjtési engedélyt, a személyigazolványát és lakcímkártyáját 

magánál tartani, azt a Zrt. szakszemélyzetének vagy biztonsági szolgálatának kérésre 

felmutatni! 

• Gyűjtési engedély nélküli munkavégzés jogosulatlan fakitermelésnek és lopásnak minősül, 

melyről a KASZÓ Zrt. feljelentést tesz az illetékes erdészeti hatóságnál és 
rendőrkapitányságnál. 

• A gyűjtési engedélyen feltüntetett gépjárművel – egyéb engedély hiányában – csak a 

lakossági fagyűjtéssel kapcsolatos munkavégzés céljából lehet a KASZÓ Zrt. erdei útjait, 

nyiladékait igénybe venni. 

• Lakossági fagyűjtéskor csak a fakitermelésből származó fekvő fák gyűjtése engedélyezett, 

holt fa felkészítése és az álló fák kidöntése szigorúan tilos! 

• Lakossági fagyűjtéskor égetni csak tarvágás vagy végvágás utáni vágástakarítással 

kapcsolatban szabad, betartva az erdőben való tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat! 

• Gumival és bármilyen szeméttel való égetés szigorúan tilos! 

• Szemetelés szigorúan tilos! 

• Az összegyűjtött és felkészített faanyagot a gyűjtésre jogosult a gyűjtési engedélyen 

megállapított kezdő dátumtól számított 6 hónapig jogosult elszállítani. A 6 hónap lejártát 

követően a faanyaggal a KASZÓ Zrt. szabadon rendelkezik. 

• Az itt nem szabályozott esetekben a hatályos erdőtörvény és más kapcsolódó jogszabályok 

előírásait kell figyelembe venni. 

• A fenti szabályok megszegése a gyűjtési engedély visszavonásával jár! 

 

Kiadás 

 

• Lakossági fagyűjtésből származó faanyag elszállítása minden héten kedd és pénteki 

napokon lehetséges 7:00 és 16:00 óra között, mely a meghirdetett erdőlátogatási tilalom 
szerint változhat. 

• 1 űrméter (1m*1m*1m) lakossági gyűjtött tűzifa 0,5 m3 nettó gyűjtött tűzifának felel meg. 
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• A szállítást megelőzően a kerületvezető erdész a földön felkészített faanyagról a 

gyűjtőnek felvételi lapot állít ki (olvashatóan), melyen feltűnteti a kerületet, az 

erdőrészletet, a fahasználat módját, a gyűjtő nevét, lakcímét, a gyűjtési engedély 

sorszámát. Továbbá fafajonként az egyes farakatok befoglaló méretét (hossz-magasság- 

szélesség), a kiszámolt rész és összes fatömeget fafajonként. Fafajonként az összes 

mennyiséget beárazza a hatályos gyűjtött tűzifa árak lista alapján. Aláírás után a kész 

felvételi lap első példányát a gyűjtőnek átadja. 

• A fagyűjtő a kiállított felvételi lap alapján a KASZÓ Zrt. pénztárában (KASZÓ Zrt. 

irodaháza; nyitva: hétfő, szerda és csütörtök 8:00-14:00 között) befizeti a teljes összeget, 

melyről számlát kap. A számla kiállításának alapja a bemutatott felvételi lap. A számlán a 

Vevő neve és Címe mellett fel kell tűntetni az erdőrészletet, amiből a szállítást történt, 

illetve a gyűjtési engedély sorszámát. 

• A szállítási szándékáról a fagyűjtő legkésőbb a szállítás előtt 1 nappal a kerületvezető 

erdészt értesíti, aki azt haladéktalanul rögzíti az e-gyűjtési jegyzékben! 

• A gyűjtött fa rakodását a fagyűjtő csak a befizetést igazoló számla kerületvezető erdésznek 

történő bemutatása után kezdheti meg, a szállítását pedig a fordulónként kiállított, KASZÓ 
Zrt-nél rendszeresített, szabályosan kitöltött szállítójegy birtokában! 

• A számlán feltüntetett Vevőnek és Címnek, a szállítójegyen feltüntetett Vevőnek és 

Kiszolgáltatás helyének minden esetben meg kell egyeznie a gyűjtési engedélyen 
feltüntetett jogosult nevével és címével. 

• A szállítójármű vezetője köteles a gyűjtött fa szállítása során a szállítójegyet és a számlát 

magánál tartani, azt kérésre az arra jogosultnak megmutatni. 

• Szállítójegy nélküli szállítás lopásnak minősül, melyről a KASZÓ Zrt. feljelentést tesz az 

illetékes erdészeti hatóságnál és rendőrkapitányságnál. 

 

Rőzsegyűjtés 

 

• A KASZÓ Zrt. a lakossági fagyűjtésen felül rőzsegyűjtési lehetőséget is biztosít a 

rászoruló családok részére. A rőzsegyűjtés kizárólag saját felhasználási célra történő 

tüzelőanyag beszerzés egyfajta lehetősége.  

• A rőzsegyűjtés szabályai a fizetési kötelezettséget leszámítva megegyeznek a lakossági 

fagyűjtésre vonatkozó szabályokkal. 

• A rőzse olyan farészeket (ágakat) tartalmazó, átlagosan 2-3 cm átmérőjű vékony tűzifa, 

mely legvastagabb része sem haladja meg az 5 cm-t.   

• Az összegyűjtött rőzse kereskedelmi forgalomba nem hozható.  

• A termék előállításának módja, hogy a rőzsegyűjtő – vágástakarítás keretében, a 

korábbi fakitermelést követően – a földön fekvő gally, illetve a korábbi munkaterületen 

visszamaradt faanyagot gyűjti össze. A tevékenység során kizárólag kézi eszközök 

használhatóak. Feltétele a gyűjtési engedély előzetes megszerzése, a fent leírt módon.  Az 

engedély megszerzését követően a gyűjtő a számára kijelölt területen meghatározott 

időtartamban jogosult rőzsét gyűjteni és felkészíteni a kerületvezető erdész által 

ismertetett szabályok szerint, egyeztetett időpontban, a kijelölt készletezési helyre.  

 


