
                                                           

      

                                              

 

    

    

 

  

   

  
 

   
  

 

 

 

             
                                                                                               

  

                                  

    

 

      
 

 

      

       

    

    

    
   

  

    

       

   

1. Szállítójegy kiállítója (név): 2. Vevő (név, cím/székhely): 

technikai azonos ító szám/ erdőgazdá lkodó i kód: technikai azonosító szám/ erdőgazdá lkodó i kód: 

3. Szállításra történő átadás helye (cím/hrsz/erdészeti azonosító) : 4. Kiszolgáltatás helye (cím/hr eti azonos ító): 

C) 

5. Szállító (fuvarozó) (név, székhely/cím): 6. Kiszolgáltatást i ély (név, jogosu ltság): 

7. Szállítójármű/pótkocsi/eszköz rendszáma/egyedi azonosítója: 

9. Menetlevél száma: 

11. Kilométeróra vagy üzemóra állása induláskor: 

13. Szállított termék megnevezése (termékenként kül ·· 

feltüntetve a minőségét és egyéb ismertető jegyeit) 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

ésekor a mértékegységek közötti átváltási tényező számítása: 

16. Egyéb (tömeg, űrm. stb.) .................................................. 
mennyiség mértékegység 

17. Tűzifa fogyasztónak tö r-<:..~"'-'-= 

1 tö rtltrrt-ötrrl'lé· (m ) = .................. db/ egyéb mértékegység*:............................... (*megjelölendő) 

18. Tűzifa szállítás esetén ·· 

Mérlegtanúsító jel/hitelesítési bizonyítvány azonosító száma: 

20. Tűzifa vásárlói tájékoztató a vevő részére átadásra került: 

21. Mellékletek (mérlegelési jegy, fuvarlevél, egyéb árukísérő 
dokumentumok): 

igen nem 

22. Megjegyzések: 

23. Kiállítás időpontja: 24. Szállításra átadás: 2S. Szállítás időpontja (az átadás 
(eltérés esetén) helyérő l a kiszolgáltatás helyére): 

19. Árutömeg bizonylat vagy nyilatkozat 

azonosítója: 

26. Kiszolgáltatás időpontja : 

Dátum: ...................................... Dátum: ............................... Indulás: Dátum : ................................. ó ...... p Dátum: ........................................... . 

...... ó ...... p ...... ó .... .. p Érkezés: Dátum: ................. ................ ó ...... p """ ó """ p 

17. Tűzifa fogyasztónak történő értékesítésekor a mértékegységek közötti átváltási tényező számítása:

…… ó …… p…... ó …... p

Indulás: Dátum: …...........……….... .….. ó …... p

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

Dátum: ……………..…………………

…... ó …... p

21. Mellékletek (mérlegelési jegy, fuvarlevél, egyéb árukísérő 
dokumentumok):

22. Megjegyzések:

24. Szállításra átadás:
(eltérés esetén)

25. Szállítás időpontja (az átadás
helyéről a kiszolgáltatás helyére):

Dátum: ……………..…………..

26. Kiszolgáltatás időpontja:

Dátum: ……………..………………………

23. Kiállítás időpontja:

1 tömör köbméter (m3) ……………… db / egyéb mértékegység*: …………………………. (*megjelölendő)

m3

19. Árutömeg bizonylat vagy nyilatkozat
azonosítója:

18. Tűzifa szállítás esetén tömegmérés helye:

Mérlegtanúsító jel/hitelesítési bizonyítvány azonosító száma:

20. Tűzifa vásárlói tájékoztató a vevő részére átadásra került: igen nem

11. Kilométeróra vagy üzemóra állása induláskor:

9. Menetlevél száma:

12. Eredetigazoló dokumentum (műveleti lap / fakiterm. bejelent. /
egyéb ) hivatkozása:

10. EKAER azonosító szám:

14.  
Fafajkód mennyiség mértékegység

16. Egyéb (tömeg, űrm. stb.)

3. Szállításra történő átadás helye (cím/hrsz/erdészeti azonosító): 4. Kiszolgáltatás helye (cím/hrsz/erdészeti azonosító):

7. Szállítójármű/pótkocsi/eszköz rendszáma/egyedi azonosítója: 8. Számla/nyugta/egyéb bizonylat sorszáma:

5. Szállító (fuvarozó) (név, székhely/cím): 6. Kiszolgáltatást igazoló személy (név, jogosultság):

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

m3

m3

15. Mennyiség tömör
köbméterben

1. Szállítójegy kiállítója (név): 2. Vevő (név, cím/székhely):

technikai azonosító szám / erdőgazdálkodói kód: technikai azonosító szám / erdőgazdálkodói kód:

m3

m3

Szállítójegy FA-AA1234567 

= 

aláírás (kiállító) aláírás (szállító) aláírás (szállító) aláírás (kiszolgáltatást igazoló) 

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

http://portal.nebih.gov.hu/eutr

