
Útmutató a V141 Vetésbejelentés bizonylat kitöltéséhez - egyszerűsített 

 

A Vigor Vetőmagfelügyeleti és Fajtakísérleti Információs Rendszer V141 Vetésbejelentés bizonylatával lehet a növényfajták állami 

elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvényben és a 48/2004. (IV.21) és a 

50/2004. (IV.22) FVM rendeletben előírt kötelezettség alapján bejelenteni a növényfaj, ezen belül növényfajták vetőmag-szaporító területeit, 

illetve export és külföldi céltermeltetés esetén az arra vonatkozó szabályzatok előírásai szerint történő állami ellenőrzésre és minősítésre.  

A bizonylatot  szuperelit szaporítási fokú előállítás esetén a NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságára, elit illetve annál 

alacsonyabb szaporítási fokú vetésbejelentések esetén pedig a vetési hely szerint területileg illetékes megyei Kormányhivatal Vetőmag és 

Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályára  kell eljutatni.  

A bizonylatot a vetőmag előállító vagy megbízottja tölti ki. 

A bizonylat kitöltésével és aláírásával a vetőmag előállító a büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a vetőmag-szaporítások végzéséhez 

az elvetett vetőmagra vonatkozó származási bizonylattal és hivatalos letéti mintával rendelkezik. Igazolja, hogy a szántóföldi ellenőrzésre 

bejelentett vetőmag-szaporító területek a jogszabályban előírt származású vetőmaggal kerültek elvetésre és megfelelnek a rendelet vetőmag-

szaporító táblára vonatkozó követelményeinek. 

A vetőmagelőállító a bizonylat kitöltésével és aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy megfelel a növényfajták állami 

elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 17. §-nak, amely kimondja  

hogy a „szaporítóanyag előállítására, termesztésére, feldolgozására, kiszerelésére, forgalomba hozatalára, illetve az ezekhez kapcsolódó 

tárolására e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező, olyan természetes vagy jogi 

személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult, aki a termékpálya szerinti terméktanács tagja”. 

A vetőmag előállító tudomásul veszi, hogy a vetőmag-minősítési eljárás nyomon követhetőségének biztosítása érdekében a vetőmag-szaporítás 

és megtermelt vetőmag adatai a Nemzeti Fajtajegyzékben regisztrált fajtafenntartó(k) részére kiadhatók. 

A vetőmag előállító kötelezi magát, hogy a szaporító tábla növényállományát maga, vagy megbízottja útján hivatalos szemlére felkészíti és a 

megyei Kormányhivatal Vetőmag és Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályával egyeztetett időpontban bemutatja.  

A bizonylathoz a jogszabályban meghatározott okiratokat kell csatolni: 

- Származási bizonylat NÉBIH illetve megyei Kormányhivatal példánya (zöld), 

- Fémzárcímke (fémzárszámonként legalább 1 db) külföldi fémzárolás esetén, 

- Társhatósági igazolás az EU-n kívüli országból származó vetőmag esetén, 

- Egyedi szaporítási engedély fajtajelölt esetén, 

- A Nemzeti Fajtajegyzékben, a Közösségi Fajtajegyzékben és OECD Fajtajegyzéken sem szereplő fajta esetén Nyilatkozat a fajta jogi 

helyzetének igazolásáról, 

- Hivatalos UPOV fajtaleírás a Nemzeti Fajtajegyzéken nem szereplő fajták esetén. 

A vetőmag előállító a bizonylat kitöltésével és aláírásával kötelezi magát a szántóföldi ellenőrzésért a hatályos rendeletben meghatározott 

díjtételek megjelölt határidőig történő megfizetésére. 

 

Az egy rovathoz tartozó jelölő körök közül egyszerre csak egyet lehet megjelölni egy X jel beírásával. A négyzetek közül egyszerre több is 

megjelölhető. A szürke kerettel, illetve szürke háttérszínnel jelölt blokkokat a hatóság tölti ki.  

A kitöltés dátuma és az aláírás hiányában a megrendelés nem fogadható el. A bizonylat aláírásával a vetőmag előállító elismeri a vonatkozó 

jogszabályok és a jelen útmutató ismeretét. 

Kérjük a rovatokat olvashatóan, lehetőleg nyomtatott nagybetűvel kitölteni. 

Minden vetési helyről (tábláról) külön V141 Vetésbejelentést kell kiállítani. 

Vetőmag előállító 

A vetőmag előállítójának neve és székhely vagy lakhely címe.  

Vetőmag termesztő 

A vetőmag termesztőjének neve és székhely vagy lakhely címe.  

Telepítés és termés 

A vetőmag előállítás adatai.  

Vetési hely 

A vetőmag előállítás vetési helyének pontos megadása.  

Felelős személy 

A vetőmag előállító által megnevezett a szántóföldi ellenőrzés lebonyolításának támogatásáért felelős személy adatai.  

Elvetett (anya) vetőmag 

A vetőmag előállításkor elvett vetőmag. Hibrid esetén az anya vetőmagot kell itt megadni. Az adatokat a származási igazolás alapján kell 

kitölteni. További elvetett anya vetőmag tételek a V142 Vetésbejelentés pótlap bizonylaton adhatóak meg. 

Elvetett (apa) vetőmag 

A hibrid vetőmag előállításkor elvett apa vetőmag. Az adatokat a származási igazolás alapján kell kitölteni. További elvetett apa vetőmag tételek 

a V142 Vetésbejelentés pótlap bizonylaton adhatóak meg. 

Ökológiai vetőmag 

Az előállított vetőmag ökológiai adatainak nyilatkozata.  

Megjegyzés 

A vetőmag előállító vetésbejelentéssel kapcsolatos egyéb megjegyzései.  

Kitöltés adatai 

A vetésbejelentés akkor érvényes, ha a dátum kitöltött és a bizonylatot a vetőmag előállító vagy megbízottja aláírta.  


