
 
 

 

 
  

     
        

 
 

 
                         

            
  

                 
                

                
          

        
 

         
         

                         
             

           
           

 
       
         

    
       
            
         
         

     
      

    
    

       
 

                                                  
      

    
    
    
    
    

   
      

 

 
  
     
    
   
    
       
       
   
  

 

 
 
 

     
     

       
 

Iktatószám1: ............................................................. 
Már rendelkezem Nébih nyilvántartási számmal: 
Dísznövény szaporítóanyag forgalmazói Nébih nyilvántartási számom:2: .................................. 

BEJELENTŐLAP 
A Szolgtv. 22. § (1) bekezdés, a 2003. évi LII. törvény 15. § (7) bekezdés és a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 7. § szerinti 

dísznövény szaporítóanyag előállítói és forgalmazói tevékenység megkezdésének és folytatásának bejelentéséhez 

Beküldendő: 1. postai úton a Nébih MGEI Kertészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályára (Cím: 1537 Budapest, Pf.: 407.) 
A bejelentési eljárás díja 3000.- Ft, amelyet illetékbélyeggel, e bejelentőlap megadott helyére való felragasztással kell leróni. 
Illetékbélyeg a Postahivatalokban vásárolható. 2. Ügyfélkapun, cégkapun, ebben az esetben a 3000.- Ft illetéket a Magyar 
Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételi számlájára kell átutalni, közlemény rovatban 
feltüntetve a nevet, székhelycímet és a „dísznövény” szót. 

Az alábbiakban részletezett adatok szerint (válasszon az alábbiak közül) 

1. □ bejelentem □ dísznövény szaporítóanyag termesztői 
□ dísznövény szaporítóanyag nagykereskedői tevékenységemet. 

(Egy eljárásban csak egy tevékenység jelenthető be!) 
2. □ kérem a dísznövény szaporítóanyag forgalmazói tevékenységem terület- ill. adatmódosítását 
3. □ kérem a dísznövény szaporítóanyag forgalmazói tevékenységem nyilvántartásból való törlését 

3Bejelentést tevő neve : .....................................................................................................................módosítás: □ 
Bejelentést tevő székhelye (őstermelő esetén lakcíme) 4 : ........................................................................................ 
...........................................................................................................................................................módosítás: □ 
Bejelentést tevő levelezési címe5: .....................................................................................................módosítás: □ 
Bejelentést tevő természetes személy születési helye: ................................ , időpontja (év. hó. nap):...................... 
Bejelentést tevő születési neve: .............................................................. Anyja neve: ............................................. 
Bejelentést tevő adószáma (ha nincs, akkor adóazonosító jele):............................................................................... 
Kapcsolattartó/szakirányító neve6: ....................................................................................................módosítás: □ 
Kapcsolattartó/szakirányító szakképzettsége7:....................................... Biz./okl. száma:........................................ 
Tel.:.................................................................................................................................................... .módosítás: □ 
E-mail: ............................................................................................................................................... .módosítás: □ 
Bejelentést tevő növény-egészségügyi regisztrációs száma8: ................................... 

A fent jelölt tevékenységemet az alábbi területeken végzem9: (helyrajzi számonként kérjük feltüntetni) 
Helység utca/hsz. hrsz. m2 törlés 
.................................................................................................................................................................... □ 
.................................................................................................................................................................... □ 
.................................................................................................................................................................... □ 
.................................................................................................................................................................... □ 
.................................................................................................................................................................... □ 

összesen:.................................... 
Tevékenységem az alábbi szaporítóanyag-csoportokra terjed ki10: 

Dísznövény: 
□ vetőmag 
□ díszfaiskolai (díszfa, díszcserje, örökzöld) 
□ egy- és kétnyári 
□ szabadföldi évelő 
□ cserepes dísznövény szaporítóanyaga 
□ vágott virág és vágott zöld szaporítóanyaga 
□ hagymás, gumós, hagymagumós, rhizómás növények szaporítóanyaga 
□ vízi növény 
□ egyéb 

3000.- Ft értékű illetékbélyeg helye 
(Új tevékenység bejelentése esetén, kérjük, 
ragassza ide. Az adatmódosítás és a törlés 

illetékmentes.) 
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Tudomásul veszem, hogy az itt közölt adataimban bekövetkezett változásokat 30 napon belül be kell 
jelentenem a Nébih-hez. 

Bejelentésemhez csatoltam a következőket11 

□ termékpálya szerinti terméktanácsi tagság igazolás12 

□ a feltüntetett területek hivatalos helyszínrajza13 

□ alkalmas minősítésű növény-egészségügyi jegyzőkönyv14 

□ igazolás a jogszerű területhasználatról (tulajdoni lap +bérleti, földhasználati vagy szívességi 
földhasználati szerződés, stb…)15 

□ igazolás banki befizetésről16 

Megjegyzés:............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

Dátum: ..................................................... .................................................................. 
aláírás 

P.H. 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

Külön űrlapon kell bejelenteni a dísznövény szaporítóanyag-termesztői és a dísznövény szaporítóanyag-nagykereskedői 
tevékenységeket. A bejelentés akkor fogadható be, ha az űrlap minden rovatát olvashatóan és értelmezhetően kitöltötték, 
dátummal és aláírással ellátták, a 11. pont szerinti mellékleteket csatolták, valamint a bejelentéssel egyidejűleg lerótták a 
3000.- forintos általános eljárási illetéket. Egy űrlapon csak az azonos megyében található területeket szabad feltüntetni. 
A kipontozott helyeket olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, vagy számítógéppel kérjük kitölteni. 
Ügyfélkapus/cégkapus beküldés: https://epapir.gov.hu/ TÉMACSOPORT: Kertészeti szaporítóanyag, ÜGYTÍPUS: Dísznövény 
szaporítóanyag termesztői és forgalmazói tevékenység bejelentése. HIVATAL: Nébih 
Az űrlap megküldése a https://upr.nebih.gov.hu-ról is indítható. 

Részletes útmutató: 
1 Az iktatószám rovatot a Nébih tölti ki. 
2 Terület-, adatmódosítás és törlés esetén Ön már rendelkezik Nébih nyilvántartási számmal, itt a vonatkozó nyilvántartási számot 
kérjük feltüntetni. 
3 A bejelentést tevő nevénél kérjük a cégjegyzék, illetve a személyi igazolvány szerinti teljes nevet feltüntetni. 
4 A bejelentést tevő székhelycíme a cégjegyzék szerinti székhelycím. A nem egyéni vállalkozó természetes személy a Lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány szerinti állandó lakcímét tüntesse fel. 
5 Levelezési cím megadható, amennyiben az eltér a székhelycímtől/lakcímtől. 
6 Kapcsolattartón azt a felelős, lehetőleg szakirányú végzettséggel rendelkező szakmai vezetőt értjük, akivel hatóságunk a 
szaporítóanyag ellenőrzés során kapcsolatban áll. 
7 Kérjük, hogy a legmagasabb szakirányú (kertészeti, növénytermesztési, erdészeti) végzettségét és bizonyítványának számát tüntesse 
fel. Nem kötelező a szakképzettség megléte. 
8 A növény-egészségügyi regisztrációs szám a területileg illetékes növény- és talajvédelmi hatóságtól kapott, HU-val kezdődő szám. 
9 A bejelentésben helyrajzi-számonként kell feltüntetni a tevékenységre használt területeket és azok területét. Egy űrlapon csak az 
azonos megyében található területeket lehet feltüntetni. Dísznövény szaporítóanyag nagykereskedői tevékenység esetén, azt a területet 
kell beírni, ahol a szaporítóanyagot elhelyezik, ill. tárolják. Ha a szaporítóanyag nagykereskedő nem rendelkezik tároló hellyel, akkor 
a telephelyet, vagy irodát kell megjelölni. Ebben az esetben a tevékenység területének nagysága 0 m2. Területbővítés esetén csak a 
bejelenteni kívánt új területeket kell feltüntetni. Törlés esetén a törölni kívánt területeket kell beírni, a négyzetben x-el jelezve 
a törlési szándékot. Egyidejű területbővítés és -törlés esetén a sorokat az előzőek szerint, értelemszerűen kell kitölteni. Ha az űrlapon 
a rendelkezésre álló hely nem elegendő, a területek felsorolása egy külön lapon folytatható. 
10 A szaporítóanyag-csoportok előtti négyzetbe x-t kell írni, amennyiben a tevékenység kiterjed rá. Ez az adat csak tájékoztatásra 
szolgál, e bejelentéssel a felsorolt szaporítóanyag-csoportok mindegyike forgalomba hozható. 
11 A bejelentéssel megküldött dokumentumoknak elegendő a másolatát megküldeni. 
12 A termékpálya szerinti terméktanácsok, illetve tagszervezeteik listája megtekinthető a Nébih honlapján: 
https://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok 
13 A bejelentéshez csatolt helyszínrajzon a tevékenységre felhasznált területeket kérjük satírozással vagy körberajzolással 
egyértelműen megjelölni. Abban az esetben, ha a feltüntetett terület csupán kereskedői irodát takar, a helyszínrajz beküldése nem 
szükséges, és a terület nagysága ilyen esetben nulla m2. 
14 A feltüntetett területekről azok növényegészségügyi alkalmasságát igazoló, a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal 
növény- és talajvédelmi hatósága által kiállított, hat hónapnál nem régebbi növény-egészségügyi jegyzőkönyv, szükség esetén 
laboratóriumi jegyzőkönyv csatolandó. 
15A területek jogszerű használatát teljes körűen igazolni szükséges. 
16 Banki igazolás csatolása akkor szükséges, ha a 3000.- Ft eljárási illeték megfizetése átutalással történt a 
Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illeték bevételi számlájára. 
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