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Iktatószám1: 
............................................................................ 

Már rendelkezem engedélyszámmal: 

Zöldségpalánta forgalmazói engedélyem száma2:.............................................................. 

KÉRELEM 
az 50/2004. (IV.22.) FVM rendelet szerinti zöldségpalánta előállító és forgalmazó üzem 

engedélyezéséhez, terület- és adatmódosításához és az engedély visszavonásához. 

Beküldés: Ügyfélkapuval, cégkapuval rendelkező ügyfelek a https://epapir.gov.hu/ oldalról indulva, ügyfélkapus azonosítás után, a 
„Kormányhivatali ügyek” témacsoport, „Növénytermesztési, vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok” ügytípus 
kiválasztásával, a levélíró felület használatával, majd az iratok feltöltésével tudják megküldeni a Kérelmet és mellékleteit a 
tevékenység helye szerinti illetékes kormányhivatalhoz. Az illetékes kormányhivatalokat megyék szerinti csoportosításban 
megtalálhatják az alábbi táblázatban. 
A gazdálkodó szervezetek (cégek és egyéni vállalkozók) részére kötelező a hatóságokkal való elektronikus kapcsolattartás, nem 
egyéni vállalkozó természetes személyek a Kérelem űrlapot postai úton is megküldhetik. 

Megye, ahol a tevékenységét 
végzi 

Illetékes kormányhivatal neve Illetékes kormányhivatal 
elérhetősége 

Baranya, Somogy és Tolna megye Baranya Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály, 
Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály 
Lévai Zsolt osztályvezető 

7634 Pécs, Kodó dűlő 1. 

Tel: +36 72 795 143 

Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-
Csanád megye 

Békés Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, 
Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály 
Hankó György osztályvezető 

5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4. 

Tel: +36 66 520 450 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-
Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály 
Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály 
Magyar Imre osztályvezető 

4030 Debrecen, Diószegi út 30. 

Tel: +36 52 550-744 

Budapest, Fejér, Heves, Jász-
Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest 
megye 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály, 
Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály 
Erős István osztályvezető 

5000 Szolnok, Dózsa György utca 
15/a. 

Tel: +36 56 512 522 
Győr-Moson-Sopron, Komárom-
Esztergom, Vas, Veszprém és Zala 
megye 

Vas megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, 
Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály 
Nagy László osztályvezető 

9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2. 

Tel: +36 94 514 740 

Az alábbiakban részletezett adatok szerint kérem a3 

□ zöldség palánta forgalmazói tevékenységem engedélyezését 
□ zöldség palánta forgalmazói engedélyemben területem, ill. adataim módosítását 
□ zöldség palánta forgalmazói engedélyem visszavonását 

Kérelmező teljes neve4: ..................................................................................................................módosítás: □ 
Kérelmező cég rövidített neve5: ..................................................................................................... 
Kérelmező székhelye/lakcíme6:......................................................................................................módosítás: □ 
Kérelmező levelezési címe7:...........................................................................................................módosítás: □ 
Kérelmező természetes személy születési helye: ............................ , időpontja (év. hó. nap): ................................ 
Kérelmező születési neve: ................................................. Kérelmező anyja neve: ................................................ 
Kérelmező adószáma8: ...................................................................................................................módosítás: □ 
Kapcsolattartó/szakirányító neve9: .................................................................................................módosítás: □ 
Kapcsolattartó/szakirányító szakképzettsége10:..............................Biz./okl. száma11 .............................................. 
Tel.:............................................................................................................................ . 
E-mail: ................................................................................. 
A kérelmező növény-egészségügyi regisztrációs száma12: ....................................... 
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A kérelemben foglalt intézkedést a következő tevékenységre kérem13: 
□ zöldségpalánta (dughagyma) termesztés 
□ zöldségpalánta (dughagyma) nagykereskedelem 

A fent jelölt tevékenységemet az alábbi területeken végzem14: 
Helység utca/hsz. hrsz. m2 törlés 
.................................................................................................................................................................... □ 
.................................................................................................................................................................... □ 
.................................................................................................................................................................... □ 
.................................................................................................................................................................... □ 
.................................................................................................................................................................... □ 
.................................................................................................................................................................... □ 
.................................................................................................................................................................... □ 
.................................................................................................................................................................... □ 

összesen: ................................ 

Tevékenységem a következő szaporítóanyagokra terjed ki15: 

□ zöldségpalánta 
□ szabadföldi zöldségpalánta (spárga) 
□ fokhagyma, dughagyma 
□ gyógy-, illóolajos és fűszernövény 

Tudomásul veszem, hogy az itt közölt adataimban bekövetkezett változásokat 30 napon belül be kell 
jelentenem a tevékenység helye szerinti illetékes kormányhivatalhoz16 . 

A kérelemhez csatoltam a alábbiakat:17 

□ termékpálya szerinti terméktanácsi tagság igazolás18 

□ hivatalos helyszínrajz19 

□ növényegészségügyi jegyzőkönyv 20 

□ igazolás a jogszerű területhasználatról (tulajdoni lap, bérleti szerződés, stb…)21 

□ kapcsolattartó/szakirányító szakirányú végzettségét igazoló okirat 

Megjegyzés22: 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
□ Hozzájárulok, □ nem járulok hozzá, hogy a Nébih honlapján, a szaporítóanyag termesztők és forgalmazók 
nyilvántartásában szerepeljen vállalkozásom neve, címe, telefonszáma, nyilvántartási száma, valamint a 
tevékenység helye szerinti helység neve. A hozzájárulás visszavonható az mgeivetomag@nebih.gov.hu e-mail 
címen. 

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

P.H. 

Zpal_KerelemUrlap10.4 



 
 

 

 
 

      
    

       
     
        

       
           

      
 

  
    
          
               

             
  

             
       

       
            

 
            
    

         
     

      
    
        

 
       

         
    

         
           

            
       

          
      

             
       

           
         
        

  
       

             
         

     
 

        
         

        
         

    
           

   

3 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

Az űrlap felhasználható a zöldségpalánta-termesztéssel és –forgalmazással kapcsolatos tevékenység engedélyezéshez, terület- és 
adatmódosításhoz, valamint engedély-visszavonáshoz. 
A kérelmet telephelyenként/elszámolási egységenként, és tevékenységenként külön űrlapon kell benyújtani. A tevékenységek a 
következők: zöldségpalánta (dughagyma) termesztés, zöldségpalánta (dughagyma) nagykereskedelem. A kipontozott helyeket 
olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, vagy számítógéppel kérjük kitölteni, a négyzetekben x-el jelöljék a választást. 
A kérelmet – kivéve az elektronikus aláírás t - kérjük aláírással és pecséttel ellátni. 
A 17 pont tartalmazza a beküldendő mellékleteket. A 18-19-20-21 pont szerinti mellékleteket területbővítés és területmódosítás esetén is 
kérjük beküldeni. Adatmódosítás esetén kérjük a 18 pont szerinti mellékletet beküldeni. 

Részletes útmutató: 
1 A kormányhivatal tölti ki. 
2 Akkor kell kitölteni, ha a kérelmező rendelkezik már zöldségpalánta termesztői vagy nagykereskedői engedély számmal, 

6 7 83 A kérelem tárgyát a négyzetekbe írt x-el, értelemszerűen jelölje meg. Módosítás esetén a további pontokban (4, , , , 9) módosítás szó 
utáni négyzetbe írt x-el jelölje a módosítás tényét, törlés esetén a területeket felsorolva, a 14 pontnál, a törlés szó alatti négyzetekbe írt 
x-el jelölje a kért változtatásokat. 
4 A kérelmező teljes nevénél, természetes személy esetén a Lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerinti nevet, jogi személy esetén a 
kérelmező cégjegyzék szerinti teljes nevét kérjük beírni. 
5 A kérelmező cégjegyzékben szereplő rövidített neve. 
6 Ide a kérelmező székhelyének cégjegyzék szerinti címe, nem egyéni vállalkozó természetes személy esetén az állandó lakcím írandó 
be . 
7 A kérelmező levelezési címe az a cím, amelyre a kérelmező a hivatalos levelezést kéri (csak természetes személy esetén értelmezhető). 
8 Kérelmező adószáma, annak hiányában adóazonosító jele. 
9 Kapcsolattartó személyen azt a felelős, szakirányú végzettséggel rendelkező szakmai vezetőt kell érteni, akivel hatóságunk a 
szaporítóanyag ellenőrzés során kapcsolatban áll. 
10 A 9 pontban megjelölt szakirányító legmagasabb szakirányú végzettsége, amely lehet növénytermesztési, kertészeti, vagy erdészeti. 
11 A 10 pontban megjelölt végzettséget igazoló okirat száma. 
12 A tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatóságától kapott, HU-val kezdődő nyilvántartási 
szám. 
13 A négyzetbe tett x-el kell jelölni azt a tevékenységet, amelyre az engedélykérelem, módosítás, vagy törlés vonatkozik. A 
„zöldségpalánta” kifejezésbe a vonatkozó jogszabályok szerint beleértendő az egyéb zöldség vegetatív szaporítóanyag (pl.: dughagyma, 
fiókhagyma, gyökértörzs), valamint a gyógy- és fűszernövények vegetatív szaporítóanyaga is. 
14 Ide azokat a területeket kell beírni, amelyekre a 13 pontban bejelölt tevékenységet szeretné folytatni (vagy törölni). A külön 
telephelyekre, ill. elszámolási egységekre külön kérelem űrlapot kell kitölteni. A helyrajzi szám feltüntetését utca, házszám megjelölés 
esetén is kérjük. A kereskedő azt a területet írja be, ahol a szaporítóanyagot elhelyezi, ill. tárolja. Ha a szaporítóanyag kereskedő nem 
rendelkezik tároló hellyel, akkor a telephelyet, vagy irodát kell megjelölni. Ebben az esetben a területhez nulla m2-t kell megadni. 
Területbővítés esetén csak a bejelenteni kívánt, új területeket kell feltüntetni. 
Engedélyvisszavonás esetén a törölni kívánt területeket kell beírni, a négyzetben x-el jelezve a törlési szándékot. Egyidejű 
területbővítés és -törlés esetén a táblázatot az előzőek szerint, értelemszerűen kell kitölteni. Ha az űrlapon a rendelkezésre álló hely nem 
elegendő, a területek felsorolása egy - a kérelemhez mellékelt - külön lapon folytatható. 
15 A forgalomba hozni kívánt szaporítóanyag-csoportok előtti négyzetbe x-t kell írni. Ez az adat csak tájékoztatásra szolgál. 
16 A bejelentett adatok módosítását ugyanezen az űrlapon kell kérelmezni a kormányhivatalnál. 
17 A kérelemmel együtt megküldött dokumentumokat szíveskedjék bejelölni. A felsorolt dokumentumokból elegendő a másolat 
beküldése. 
A hiányzó mellékletek beérkezéséig a zöldségpalánta termesztői és nagykereskedői tevékenység megkezdése jogszerűtlen. 
18 Olyan szakmai szövetségben vagy egyesületben szerzett tagság, amely szakmailag kapcsolódik a tevékenységhez. Pl.: Vetőmag 
Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsi tagság, Hagyma Terméktanácsi tagság, stb… 
A termékpálya szerinti terméktanácsok, illetve tagszervezeteik listája megtekinthető a Nébih honlapján: 
https://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok 
19 A kérelemben szereplő területek beazonosításra alkalmas, földhivatali helyszínrajzának másolata. Abban az esetben, ha a kérelemben 
szereplő terület csupán kereskedői irodát takar, a terület nagyságához nulla m2-t kell írni, és helyszínrajz beküldése nem szükséges. 
20 A kérelemben megjelölt terület növényegészségügyi alkalmasságát igazoló, a tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal 
növény- és talajvédelmi hatósága által kiállított, hat hónapnál nem régebbi növényegészségügyi jegyzőkönyv. 
21 A terület használatának igazolása teljeskörűen szükséges. 
22 A fenti pontokkal kapcsolatos kiegészítő információ részére fenntartott hely. Engedély-visszavonási kérelem esetén itt kérjük közölni 
az engedély-visszavonási kérelem benyújtásának okát. 
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