Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Mezőgazdasági Genetikai
Erőforrások Igazgatóság,
Kertészeti Szaporítóanyag
Felügyeleti Osztály

Beküldési cím: 1525 Budapest, Pf.: 30.

Kérelem alanyszőlő ültetvény telepítési engedélyhez

(231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet és 87/2006. (XII.28.) FVM. rendelet alapján)

Alanyszőlő ültetvény csak érvényes szőlőiskolai engedély birtokában engedélyezhető!
1 - A kérelmező adatai
neve:

Kincstári (MÁK) regisztrációs száma*:

címe:
irsz.

település

közterület neve, jellege [út, utca, stb.]

házszám

Telefonszám, e-mail:
Természetes
személy esetén

Születési hely, idő:
Születési név:

Cég esetén

A képviseletre jogosult személy neve, telefonszáma:

Anyja neve:

A cég adószáma:
Szőlőiskolai engedély száma**: ______________________

* Amennyiben nem rendelkezik a korábban a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal (MVH – 2017-től Magyar Államkincstár) által kiadott ügyfél regisztrációs számmal és
először ad be ilyen kérelmet, úgy minden adatot szíveskedjen megadni a fenti táblázatban!
** Ha még nem rendelkezik szőlőiskolai engedéllyel, azt a 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet alapján az 5070, 5071 űrlapokon kérelmezheti!

2 - Levelezési cím: (ha eltér az 1. pontban megadott címtől)
település

irsz.

közterület neve [út, utca, stb]

házszám

3 – A telepítéssel érintett földrészélet adatai
Település

Helyrajzi szám

1

2

Csak egybefüggő (egymással határos) helyrajzi számokat adjon meg!
Egy sorba csak egy helyrajzi számot írjon!
Területnagyság (m2)
Előző évi
Legutóbb mely évben volt
elővetemény
szőlőiskola / szőlőültetvény
3

4

5

(azonos adattartalmú pótlapon, vagy a táblázat bővítésével folytatható)

4 – A 3. pontban megadott területen telepíteni kívánt növényállomány adatai
ssz

Alanyfajta-klón

Sortáv ×
Tőtáv (m)

Területnagyság
(m2)

Mennyiség
(db)

Kategória

Művelésmód

Az ültetési anyagot előállító üzem neve

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
(azonos adattartalmú pótlapon, vagy a táblázat bővítésével folytatható)

5 – Egyéb közlendő

6 - Számlázási cím jelen eljárásban – (amennyiben nem az 1. vagy 2. pontban megadott címre kéri a számlát. Csak a jelen kérelemre érvényes!)
irsz.
település
közterület neve [út, utca, stb]
házszám

7 - A kérelemhez kapcsolódó dokumentumok
7.1. a 231/2010. (VIII. 18.) Korm. Rendelet alapján:
Csatolandó dokumentum megnevezése

Megjegyzés

1) Nyilatkozat osztatlan közös tulajdonban lévő földrészlet esetén

valamennyi tulajdonostárs, a saját vagy közös tulajdonban
lévő, de haszonélvezeti joggal terhelt földrészlet esetén a
haszonélvező nyilatkozatát eredeti példányban arra
vonatkozóan, hogy a kérelmezett telepítés végrehajtásához
hozzájárul
a használatba adó nyilatkozata eredeti példányban arra
vonatkozóan, hogy a kérelmezett telepítés végrehajtásához
hozzájárul
A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól
szóló miniszteri rendelet (90/2008 VII.18. FVM) szerinti terv
másolata, amely gyökérnemes (saját gyökerű)
szaporítóanyag felhasználása esetén tartalmazza a talaj
filoxéra ellenállóságának igazolását is.
A térképvázlat célja, hogy a tervezett ültetvény pontos
elhelyezkedése a kérelem alapján megállapítható legyen.
Amennyiben a telepítés a teljes hrsz-ot érinti, úgy
benyújtása nem kötelező.

2) Nyilatkozat, ha a kérelmező földhasználó nem a kérelemben megjelölt
földrészlet tulajdonosa
3) Öt évnél nem régebbi az ültetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi terv
másolata (1500 m2 alatt egyszerűsített talajvédelmi terv)

4) A telepítéssel érintett földrészlet, ezen belül a telepítendő terület
határvonalát és helyrajzi számát tartalmazó áttekinthető, az ingatlannyilvántartási térkép alkalmas méretarányban kinyomtatott másolatán
elkészített vázlatot.

Csatolva

7.2. a 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet alapján:
Csatolandó dokumentum megnevezése

Megjegyzés

5) A fajtafenntartó hozzájárulását tanúsító okirat (kivéve, ha a szaporító,
illetve a telepítő maga a fajtafenntartó)
6) Nyilatkozat az előző évi előveteményről és arról, hogy legutóbb mely évben
volt a terület szőlőiskolával, vagy szőlőültetvénnyel hasznosítva
7) Az ültetési anyagot előállító üzem nyilatkozata vagy a két fél közötti
szerződés, mely szerint a kívánt fajtaösszetételű és kategóriájú ültetési
anyagot biztosítja
8) A terület növényegészségügyi vizsgálatának eredményét közlő
jegyzőkönyv másolata, melynek alapján a terület talaja prebázis, bázis és
certifikált kategória esetén mentes a szőlővírusok terjedését elősegítő káros
szervezetektől.
9) A területileg illetékes Kormányhivatal szaporítóanyag felügyelőjének
jegyzőkönyve, a terület alkalmasságáról.
10) A termékpálya szerinti terméktanácsi tagságról szóló igazolás
/hegyközségi tagsági igazolás

Csatolva

A 3. pont táblázatának 4. és 5. oszlopa kitöltésével tehető
nyilatkozat.
A 4. pont táblázatának 8. oszlopában megadott szaporító
iskolák nyilatkozata
A megyei Kormányhivatal Növény – és Talajvédelmi
Igazgatóságának növényegészségügyi felügyelője által
kiadott jegyzőkönyv
A megyei Kormányhivatal Vetőmag és Szaporítóanyag
Felügyeleti Osztályának jegyzőkönyve
A tárgyévi tagsági jogviszony igazolása

A kérelem beadásával nyilatkozom, hogy az ültetvény törzsültetvénykénti fenntartását vállalom és kérem annak minősítését és évenkénti ellenőrzését.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az ültetvényt ellenőrzött szaporítóanyag előállítás céljára nem használom, azt köteles vagyok kivágni.

Kelt
(dátum):

aláírás:

__________________

Megjegyzés:
1. Telepítés csak a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény szerint vezetett szőlő termőhelyi
kataszterben nyilvántartott földrészleten történhet.
2. A szőlő törzsültetvény létesítéséhez azon fajták szaporítóanyaga használható fel, amely a Nemzeti Fajtajegyzékben
vagy a Közösségi Fajtajegyzékben szerepelnek, vagy állami elismerésre bejelentettek és egyedi szaporítási
engedéllyel rendelkeznek. A Magyarországon államilag elismert szőlőfajták jegyzéke megtalálható a NÉBIH
honlapján az Ügyintézés/Növény/Adatbázisok/Növénytermesztés és Kertészet/Nemzeti fajtajegyzékek címszavak
alatt (https://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/nemzeti-fajtajegyzek), az Európai Unió Közös Fajtajegyzék pedig itt:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en (Vine propagating material of
Genus Vitis címszó alatti linkre kattintva)
3. Szőlőiskolai engedéllyel nem rendelkező ügyfeleinknek egy időben a szőlőiskolai engedélyt is meg kell kérniük.
Ehhez az 5070 és 5071-es betétlapokat és azok előírt mellékleteit szükséges mellékelni (honlapunkról szintén
letölthető, vagy kérésre postázzuk). Az engedély kiadás feltételeit a 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet tartalmazza.

Ezt az oldalt lehetőleg ne nyomtassa ki és ne küldje be kérelmével!
Az egyes ügyekben eljáró hatóságok és a több megyére kiterjedő illetékességű kijelölt megyei kormányhivatalokhoz
tartozó megyéket és az ügyintézést végző kollégák elérhetőségét az alábbi táblázat foglalja össze.
Illetékes Hivatal
Baranya Megyei
Kormányhivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály,
Vetőmag- és Szaporítóanyagfelügyeleti Osztály
Békés Megyei
Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály, Vetőmagés Szaporítóanyag-felügyeleti
Osztály
Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály, Vetőmagés Szaporítóanyag-felügyeleti
Osztály
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály, Vetőmagés Szaporítóanyag-felügyeleti
Osztály
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatala
Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály, Vetőmag- és
Szaporítóanyag-felügyeleti
Osztály

Illetékességi terület
Baranya, Somogy és
Tolna megye

Bács-Kiskun, Békés és
Csongrád megye

Cím
7634 Pécs, Kodó
dűlő 1.

5600 Békéscsaba,
Hunyadi tér 4.

Szaporítóanyag
felügyelő

Telefonszám

Jilling Ferenc

30/311-4803

Olaszné Szekeres
Katalin
Farkas Attila

30/678-1799

Szegedi Zoltán

Borsod-Abaúj-Zemplén,
Hajdú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye

4030 Debrecen,
Diószegi út 30.

Fejér, Heves, JászNagykun-Szolnok,
Nógrád és Pest megye,
valamint a főváros
Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom,
Vas, Veszprém és Zala
megye

30/311-4805

70/430-4390

Walkené Mauks
Henrietta

30/436-4521

5000 Szolnok,
Dózsa Gy. u. 15/a.

Podenné Sirsich Katalin
Antal Zsuzsanna

30/587-5617
70/436-4524

9762 Tanakajd,
Ambrózy sétány 2.

Horváth Norbert
Szabó Miklós

30/377-7447
30/311-4800

