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Szállítójegy
1. Szállítójegy kiállítója (név, cím/technikai azon. szám):

2. Kiszolgáltatást (lerakodást) igazoló személy (név,
jogosultság):

Kertművelő Árpád
4555
Nagyszalonka, Almafa u. 1.
3. Szállításra történő átadás helye (cím/hrsz/erdészeti
azonosító):

4555 Nagyszalonka zártkert 266 hrsz.
5. Eredetigazoló dokumentum (műveleti lap / fakiterm.
bejelent. / egyéb irat) száma:

a zártkerti ingatlan kizárólagos tulajdonjoga
7. Menetlevél száma:

8733655A
8. EKAER azonosító
szám:

9. Kilométeróra vagy üzemóra
állása induláskor:

165323

-

Kertművelő Józsefné, szülő
4. Kiszolgáltatás (lerakodás) helye (cím/hrsz):

4555 Nagyszalonka, Körtefa u. 23.
6. Szállító (fuvarozó) (név, cím/székhely):

Gyors-Transz 2013 Kft.
3456
Illaberek, Nádakerek u. 2.
10. Szállítójármű/pótkocsi/eszköz rendszáma/egyedi
azonosítója:
REG-354

11. Szállított termék megnevezése (termékenként külön feltüntetve a
minőségét és egyéb ismertető jegyeit)

12.
Fafajkód

kemény lombos tűzifa

GY, A,
KTT
FFÜ,
RNY
EF, FF

lágy lombos tűzifa
fenyő tűzifa

13.
Mennyiség

14.
Mértékegység

2,5

m3

1,5
1,0

m3
m3

15. A szállítójegy kiállítója aláírásával nyilatkozik arról, hogy az 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet 5. § (2) bekezdésének
megfelelően
a fakitermelést követően az erdei faválaszték
a fakitermelésre jogosult tulajdonában vagy írásban foglalt szerződésen alapuló használatában álló ingatlanon,
vagy a fakitermelésre jogosult lakóhelyén vagy tartózkodási helyén,

x vagy a fakitermelésre jogosult közeli hozzátartozója lakóhelyén vagy tartózkodási helyén,
a fogyasztóhoz történt szállítást követően az erdei faválaszték
a fogyasztó tulajdonában vagy írásba foglalt szerződésen alapuló használatában álló ingatlanon,
vagy a fogyasztó vagy annak közeli hozzátartozója lakóhelyén vagy tartózkodási helyén
nem kereskedelmi célú felhasználás érdekében kerül szállításra.
16. Megjegyzések:
17. Kiállítás időpontja:

(A megfelelő négyzetbe X-et kell tenni.)

−

Dátum: ……………..…………

18. Szállításra átadás:
19. Szállítás időpontja (az átadás
(eltérés esetén)
helyéről a kiszolgáltatás helyére):
2018.03.05. 13 ó …...
−
45 p
Dátum: ……………..…………
Indulás: Dátum: ….…….......…….. .…..

13
30 p
…… ó ……

…… ó …… p Érkezés: Dátum: ….…….....…….... .….. ó …… p

2018. 03. 05.

−

Kertművelő Árpád

Fuvaros János

aláírás (kiállító)

aláírás (szállító)

2018.03.05.

14

20. Kiszolgáltatás időpontja:
2018.03.05.

Dátum: ……………..……….……

35

14

45 p
…… ó ……

Fuvaros János

Kertművelő Jné

aláírás (szállító)

aláírás (kiszolg. igazoló)

További információk a faanyag kereskedelmi láncról: http://portal.nebih.gov.hu/eutr
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