
             
      

         

         
   

  
 

  
 

    
 

 
   

 
  

   
  

 
 

   
 

           
          
          
          
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
     

Benyújtás helye: Illetékes Megyei Kormány Hivatal Leltárbejelentő lap 
2023. június 30. fordulónapra vonatkozóan 

Engedélyes neve: Csemetekert neve, címe: Nébih ESZFO engedélyszáma: 

Fafaj Választék Kor 
2023-ban 

Mennyiség Terület 
( 0,0000 ha ) 

Alap származási 
igazolvány 

Szállítói származási 
bizonylat 

2022. évi szemle 
tételszáma 

Parcella 
azonosító 

Megjegyzés 

csemete db ha HU/ HU/ S- ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 
gyök. dugvány db ha HU/ HU/ S ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 
kiültetett dugv. db ha HU/ HU/ S 

elvetett mag kg ha HU/ HU/ S 

mag (tárolt) kg  HU/ HU/ S  

csemete db ha HU/ HU/ S ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 
gyök. dugvány db ha HU/ HU/ S ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 
kiültetett dugv. db ha HU/ HU/ S 

elvetett mag kg ha HU/ HU/ S 

mag (tárolt) kg  HU/ HU/ S  

csemete db ha HU/ HU/ S ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 
gyök. dugvány db ha HU/ HU/ S ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 
kiültetett dugv. db ha HU/ HU/ S 

elvetett mag kg ha HU/ HU/ S 

mag (tárolt) kg  HU/ HU/ S  

csemete db ha HU/ HU/ S ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 
gyök. dugvány db ha HU/ HU/ S ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 
kiültetett dugv. db ha HU/ HU/ S 

elvetett mag kg ha HU/ HU/ S 

mag (tárolt) kg  HU/ HU/ S  

csemete db ha HU/ HU/ S ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 
gyök. dugvány db ha HU/ HU/ S ⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 
kiültetett dugv. db ha HU/ HU/ S 

elvetett mag kg ha HU/ HU/ S 

mag (tárolt) kg  HU/ HU/ S  

Kitöltés helye, ideje: .......................................................................................... Aláírás: …………………………………………………………. 

A csemetekertben lévő elvetett mag, dugvány vagy kikelt csíracsemete illetve több éves csemete esetében a csemetekertről térképvázlatot kell mellékelni, és az adott 
tétel parcella azonosítószámát a táblázatban meg kell adni. A tételek Alap származási Igazolványának és Szállítói Származási Bizonylatának számát minden esetben 
meg kell adni. A már szemlézett csemete tételeknél a szemlejegyzőkönyv számát kötelező megadni. 
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