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 Bejelentés gyümölcsültetvény kataszterbe vételéhez 2. számú adatlap 

A földhasználó adatai: 

Ügyfél-nyilvántartási szám*: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Név: ……………………………..…………………………..…….………………… Gazdálkodási forma (pl: őstermelő, ev. kft, Bt.): ...…………..……….. 

 

Lakhely/székhely: |__|__|__|__|…………………………………………………………….……………….   Születési neve (természetes személy esetében): ……….…………………………....……   

 

Születési hely (természetes személy esetében): ………………………………….   Születési idő (természetes személy esetében): |__|__|__|__| - |__|__| - |__|__| 

 

Anyja neve (természetes személy esetében): ……….……………………………....…… Adószám (egyéni és társas vállalkozás esetében):  |__|__|__|__|__|__|__|__| - |__| - |__|__|  

 

A kitöltést végző neve: ........……….…………………………… telefonszáma: |__|__|/|__|__|__|-|__|__|__|__| 

* A Magyar Államkincstár (volt MVH) egységes mezőgazdasági ügyfél-nyilvántartási rendszerében. 

 

EGY ADATLAPON EGY ÖSSZEFÜGGŐ TÁBLA ADATAIT KÉRJÜK FELTÜNTETNI HELYRAJZI SZÁM BONTÁSBAN! Hrsz-en belül minden különböző fajtát külön sorba kérjük beírni! 

település, helyrajzi 

szám/alrészlet 
gyümölcs faj fajta fajta területe alany használat  térállás (m x m) 

ültetvény jelleg 

kódja 

telepítési 

jellemző kódja 

öntöző 

rendszer kódja 

művelési mód 

kódja 

támrendszer 

kódja 

telepítés ideje 

(év, hónap) 

     
 

      

     
 

      

     
 

      

Kitöltéssel kapcsolatos fogalom magyarázat a bejelentőlap végén található. 

|__|  2018.01.01. után előzetesen bejelentett és megvalósult ültetvény    |__|  2018.01.01. előtti telepítés utólagos bejelentése 
 

A korábban kiadott telepítési engedély iktatószáma: ………………….…... Kiállítás dátuma: |__|__|__|__| - |__|__| - |__|__|   Kiállító hatóság neve: ............................................................................................. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

…………………………….…, 2018. ……………..….. hó, ………. nap 

             .   _____________________ 

                 aláírás 

 



 

A táblázatban található fogalmak magyarázata. 

 

Az adatlapon az adatokat helyrajzi számonként faj, fajta bontásban kérjük feltüntetni külön soronként. 

 

ültetvény faj: meggy, cseresznye, bodza, stb. 

 

fajtamegoszlás: az ültetvényen belüli fajták pl. alma esetén Jonagored, Idared, Golden stb. 

 

fajta területe: területnagyságot hektárban szükséges megadni négy tizedes jegy pontossággal 

 

alanyhasználat: az ültetvényben alkalmazott egyes alanyfajták, pl. kajszibarack esetén: vadkajszi, mirabolan,  vörösszilva stb. 

 

ültetvény jelleg: 

1. nem termő 

2. új telepítésű ültetvény 

3. termő ültetvény 

 

telepítési jellemző: 

1. egy gyümölcsfajjal betelepített 

2. vegyes gyümölcsfajú ültetvény 

 

térállás: (sor- és tőtávolság): a sor és tőtávolságot méterben, legalább egy tizedes pontossággal kell megadni 

 

öntöző rendszer:  

1. nincs 

2. szórófejes, vízágyús 

3. csepegtető 

4. mikro szórófejes 

5. altalaj öntözés 

 

művelésmód:  

1. extenzív 

2. intenzív 

3. szuper intenzív 

 

támrendszer: az ültetvény művelésmódjával összefüggő, a növényzet támaszát szolgáló fizikai létesítmény 

1. van 

2. nincs 


