Szemlebejelentő – a 202... évi szőlő szaporítóanyag termesztési és forgalomba hozatali tevékenységről

1) A BEJELENTŐ ADATAI:
Név:
Székhely

Irányítószám:

Postacím

Helység:
1

Utca vagy Hrsz.:

Házszám:

1

1

1

1

(ha eltér a székhely címétől)

1

Telefon, E-mail:
MÁK regisztrációs szám*:



*Amennyiben Ön rendelkezik a Magyar Államkincstár (korábban Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) által kiadott regisztrációs
számmal, kérem azt szíveskedjék itt megadni!

2) SZŐLŐISKOLAI SZAPORÍTÁSOK
2.1. BEJELENTÉS
Tárgyévben szőlőiskolai szaporításokat:

[_] – végzek

[_] – nem végzek (tevékenységemet szüneteltetem)

Amennyiben szőlőiskolai tevékenységet végez
CERTIFIKÁLT kategóriájú szaporítóanyagot előállító szőlőiskolát

[_]- üzemeltetek |

STANDARD kategóriájú szaporítóanyagot előállító szőlőiskolát

[_]- üzemeltetek |

[_]- nem üzemeltetek

HÁZI szőlőiskolát

[_]- üzemeltetek |

[_]- nem üzemeltetek

2.2. KÉRELEM ENGEDÉLY VISSZAVONÁSÁRA

[_]- nem üzemeltetek

[_]- Kérem szőlőiskolai engedélyem érvényességét a mai nappal visszavonni.
Az általam használt szőlő származási igazolvány tömb utolsó felhasznált lapjának száma: ...............................................*

Kelt: .........................................., (település), ............................ (dátum); ...................................................... (aláírás)
*Az engedély visszavonására vonatkozó kérelme csak az utolsó használt származási igazolvány feltüntetésével együtt érvényes!

3) SZŐLŐ SZAPORÍTÓANYAG NAGYKERESKEDELEM
3.1. BEJELENTÉS

Tárgyévben szőlő szaporítóanyag nagykereskedelmi tevékenységet: [_] – végzek

3.2. KÉRELEM ENGEDÉLY VISSZAVONÁSÁRA

[_] – nem végzek (tevékenységemet szüneteltetem)

[_]- Kérem szőlő nagykereskedelmi engedélyem érvényességét a mai nappal visszavonni.
Az általam használt szőlő származási igazolvány tömb utolsó felhasznált lapjának száma: ...............................................*
Kelt: .........................................., (település), ............................ (dátum); ...................................................... (aláírás)
*Az engedély visszavonására vonatkozó kérelme csak az utolsó használt származási igazolvány feltüntetésével együtt érvényes!

4) MINŐSÍTETT TÖRZSÜLTETVÉNYEK (prebázis, bázis és certifikált kategóriájú szaporítóanyag termő állományok)
Tárgyévben az alábbi típusú törzsültetvények szemléjét rendelem meg:
[_]- Szőlő nemes törzsültetvény
[_]- Szőlő alany törzsültetvény (szüneteltetésre nincs lehetőség!)

5) SZAPORÍTÁSRA IDEIGLENESEN ENGEDÉLYEZETT NÖVÉNYÁLLOMÁNYOK (STANDARD ültetvények)
Tárgyévben STANDARD kategóriájú szaporítóanyag termő állományról szaporítást
[_]- NEM VÉGZEK (tevékenységemet szüneteltetem)
[_]- NEM VÉGZEK (tevékenységemet megszüntettem)
[_]- VÉGZEK, ezért a korábban már bejelentett állományok szemléjét megrendelem illetve módosítom
[_]- VÉGZEK, ezért az 5078-as nyomtatványon bejelentett új állományok szemléjét megrendelem
Az új STANDARD állományokról ……..…. db 5078 – as számú nyomtatványt csatoltam.

6) NYILATKOZATOK
6.1.) A GAZDASÁG ADATAINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA
[_] HOZZÁJÁRULOK, hogy a NÉBIH nyilvánosságra hozza szőlőiskolám nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát, valamint az általam szaporított
fajták listáját (a korábbi listák honlapunkon megtekinthetők „Szőlőiskolai szaporítások” és „Szőlő szaporítóanyag termő ültetvény összesítés” néven).
[_] NEM JÁRULOK HOZZÁ, hogy a NÉBIH nyilvánosságra hozza szőlőiskolám nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát, valamint az általam
szaporított fajták listáját (a korábbi listák honlapunkon megtekinthetők „Szőlőiskolai szaporítások” és „Szőlő szaporítóanyag termő ültetvény
összesítés” néven).
6.2). JOGSZERŰ FAJTAHASZNÁLAT
Tudomásul veszem, hogy a NÉBIH a fajtajogosultakkal ill. fajtafenntartókkal közölheti az általam szaporított fajták nevét. A fajtánkénti
darabszámot Hivatalunk csak a bíróság kérésére, valamint az adatvédelmi jogszabályokban foglalt esetekben adja ki.
A szemlebejelentő lap aláírásával nyilatkozom, hogy az általam szaporított fajtákat jogszerűen használom.
7) Megjegyzés

8) Aláírásommal a tevékenységemre vonatkozó szakhatósági szemléket a NÉBIH –től, valamint a növénytermesztési hatáskörben
eljáró illetékes Megyei Kormányhivataltól megrendelem.
Kelt: ................................................. ,…………… év………… hó, ….... nap

………………………………
P. H
aláírás
A szemlebejelentő lapot postafordultával, de legkésőbb május 20-ig szíveskedjék a NÉBIH MGEI - Kertészeti Szaporítóanyag
Felügyeleti Osztály részére(1525 Budapest, Pf.: 30., vagy ügyfélkapun, cégkapun https.//epapir.gov.hu keresztül) visszaküldeni!

