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BEJELENTŐLAP 2019.
Zöldségpalánta termesztés és forgalomba hozatal

Az engedélyes neve: .................................................................................................................................................................
címe: .........................................................................................................................................................................................
telefonszám: ..................................................................................... email: ............................................................................
engedélyszáma: ....................................................... tevékenység helye (helység): ................................................................
Bejelentem, hogy zöldségpalánta-, dughagyma- és fokhagyma forgalmazással kapcsolatos tevékenységemet az alábbiak
szerint végzem:
2

Időszak (hónaptól – hónapig): .......................................................... Nettó termesztő terület: .............................................m
Szaporítóanyag-csoport: □ Zöldségpalánta, □ Szabadföldi zöldségpalánta (spárga), □ Fokhagyma, dughagyma,
□ Gyógy- és fűszernövény

A belföldi értékesítésen kívül szaporítóanyagot értékesítek EU tagállamba.
Rendelkezem harmadik országba szánt, elkülönített palántával, fokhagymával, dughagymával.
Harmadik országból palántát, fokhagymát, dughagymát hozok be (import).
Saját szaporítóanyag kísérő okmányt használok.
A növénytermesztési hatóság által rendszeresített formanyomtatványt használom.
Üzemi törzsültetvénnyel rendelkezem.
Anyanövénnyel rendelkezem.
Mikroszaporítást végzek,
lamináris boxok száma:…………………. db
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Nyilatkozat:
Kijelentem, hogy 2018-ban ………………………t fokhagymát / dughagymát, …………………………..db zöldség (gyógyés fűszernövény) palántát hoztam forgalomba.

CSAK DUGHAGYMA ÉS FOKHAGYMA TERMESZTŐK TÖLTIK KI:

Nyilatkozom, hogy a dughagyma-, ill. fokhagyma-termesztés területe:

nem változik meg: □ ,

megváltozik: □

Tudomásom van arról, hogy a területmódosítást a tevékenység megkezdése előtt, a tevékenység helye szerinti
növénytermesztési jogkörben eljáró járási hivatalnál kérelmeznem kell. Területmódosítás esetén a kérelemhez
csatolnom kell az újonnan termesztésbe vont területek helyszínrajzát és jogszerű használatának igazolását,
valamint növény-egészségügyi alkalmasságának hat hónapnál nem régebbi igazolását. Tudomásul veszem, hogy
a területmódosításról szóló döntés kézhez vétele előtt dughagymát és fokhagymát a nyilvántartásba nem vett
területekről nem hozhatok forgalomba. A „Kérelem űrlap” letölthető a NÉBIH honlapjáról:
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok

SZERZŐDÉSES DUGHAGYMA ÉS FOKHAGYMA TERMESZTÉS BEJELENTÉSE:

□ Bejelentem, hogy 2019-ben, forgalmazás céljából dughagymát/ fokhagymát termeltetek „Zöldségpalánta termesztési
engedély” nélküli termelőkkel/ üzemekkel. □ Kérem, hogy a szaporítóanyagok éves szemléjének kérelméhez szükséges
űrlapokat részemre megküldeni szíveskedjenek, □ letöltöm a NÉBIH honlapjáról:
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok.
Kijelentem, hogy az itt feltüntetett adataim a zöldségpalánta leltáramban foglaltakkal megegyeznek, és a valóságnak
megfelelnek.

Kelt: ..................................... , 201… ........................
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......................................................................
(forgalmazó aláírása)

ZÖLDSÉGPALÁNTA LELTÁR KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A kitöltés módja nem különbözik az eddig megszokottól.
A termesztői, illetve a nagykereskedelmi tevékenységhez szíveskedjenek külön-külön leltár űrlapot kitölteni, és
rajta a tevékenységnek megfelelő engedélyszámot feltüntetni.

Zöldségpalánta leltár kitöltése:
A fejlécben az engedélyezési határozatban szereplő aktuális adatokat kell szerepeltetni, kivéve a tevékenység
nettó területét, ahova a hasznosított területet kérjük beírni.
A táblázatba értelemszerűen azokat a nem vetőmag zöldség, valamint gyógy- és fűszernövény
szaporítóanyagokat kell feltüntetnie, amelyeket 2018. évben forgalomba hozott, függetlenül attól, hogy azok
esetleg importból származtak.
Külön csoportban kérjük feltüntetni a gyógy- és fűszernövények szaporítóanyagait.
Felhívom a figyelmét, hogy a szaporítóanyag mennyiségeket fajtánként kell feltüntetni. A mennyiségeket
kérjük termékkategóriánként az átvitel-áthozat sorokban végig feltüntetni és összesíteni.
A mennyiségeket palánta esetén ezer darabban, egy tizedes jegyre kerekítve (Pl.: 3550 = 3,6), dughagyma és
fokhagyma esetén, pedig tonnában (1000 kg), egy tizedes jegyre kerekítve (Pl.: 650 kg = 0,7 t) kérjük
megadni. Az 50 db-nál kisebb mennyiségek esetén a „ jelet kérjük beírni.
A kitöltött leltárt egy példányban, dátummal és aláírással ellátva kérjük megküldeni, lehetőleg a
dísznoveny@nebih.gov.hu e-mail címre, vagy a megváltozott nevű igazgatóságunk címére:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság,
1537 Budapest, Pf. 407.
A beküldés előtt a kitöltött leltárívről szíveskedjen másolatot készíteni saját részére.
Beküldési határidő:
palánta esetén:
dughagyma és fokhagyma esetén:

2019. január 15.
2019. április 30.

