
BEJELENTÉSI ŰRLAP 
NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATHOZ, ELLENŐRZÉSHEZ 

 .................................................................................... Megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága 

Növény-egészségügyi 
nyilvántartási szám:  HU 

Cég/termelő Kapcsolattartó 

Név:  ..............................................................................................................  Név:  ..........................................................................................................................  

Anyja neve:   ..................................................................................................  Cím:  ..........................................................................................................................  

Születési hely:   ..............................................................................................  Tel.:  ..........................................................................................................................Fax:   ..........................................................................................................................

Születési dátum:   ..........................................................................................  E-mail: .......................................................................................................................  

Cím:   ..............................................................................................................  Végzettség:   ..............................................................................................................  

Tel.:   ...........................................   Fax:  ....................................................  1. Termelés/forgalmazás éve1.:  .................  
E-mail: ............................................................................................................  Támogatásban részesül2.:  ......................  

Adóazonosító:  ...............................  Adószám:  .......................................  

Az 1.,2.,3.,4. pontba a megfelelő adatot X-szel jelölni ! 

2. A termelés/raktározás jellege: Termelő 
Gyűjtő- 

raktározó, 
nagykereskedő 

Importőr Exportőr 

Szaporító- és ültetvényanyag  (folytatás az 4. pontban) 

Vetőburgonya 

Vetőmag 

Áruburgonya  

Citrusféle gyümölcs 

Friss zöldség, gyümölcs áru 

Önellenőrzésre, növényútlevél kiállítására felhatalmazott  

Növényútlevél kiadására (nyomtatásra) felhatalmazott 

{ } fa csomagolóanyagot forgalmazó, gyártó, kezelő, összeállító, javító 
{ } malom  

{ } takarmánykeverő  
{ } terményraktár 

{ } egyéb nyilvántartásra kötelezett 
{ } egyéb vizsgálatra kötelezett 

3. Értékesítés módja: { } termelőüzem { } viszonteladó  { } saját cél (fásszárú szaporítóanyag, vetőburgonya)  { } faiskolai áruda/lerakat 

4. Szaporító és ültetvényanyag előállítás

4.1 Faiskola, lágyszárú szaporítóanyag, vetőmag 

{ } szűrő (átmeneti) faiskola 
{ } gyümölcsfaiskola 
{ } szőlőiskola 
{ } bogyósiskola 

{ } díszfaiskola 
{ } erdészeti csemetekert 
{ } lágyszárú dísznövény szaporítóanyag 
{ } lágyszárú zöldség szaporítóanyag 

{ } vetőmag 
{ } egyéb 

4.2 Törzsültetvények, törzstelepek: 

{ } kiinduló anyag (törzsültetvény jelölt) 
{ } prebázis 

{ } bázis 
{ } certifikált (üzemi) törzsültetvény 

{ } egyéb törzstelep (anyanövény)  
{ } törzsgyümölcsös 

4.3 Szaporításra ideiglenesen engedélyezett szaporító- és ültetvényanyag: 

{ } szaporításra ideiglenesen engedélyezett ültetvény { } továbbszaporításra kijelölt fa 

6. A termelés részletes adatai:

Termelő neve 
Termelés 

éve 
Termelés jellege  Település HRSZ 

Növényfaj 
Mennyiség (ha ,db) 

Magyar név Latinnév 

7. Raktározott termény, valamint a terményraktár, a malom és a takarmánykeverő részletes adatai:

Raktár neve  Település Raktár címe/HRSZ Tárolási kapacitás (t) 

8. Védett zónába történő termelés/szállítás:

Termelés/forgalmazás helye 
(település, utca, hrsz.) 

Növény, növényi termék 
Mennyiség 
(t,kg,db,ha) 

Védett zóna 

károsító védett zónás 
kódja 

célország 

1. A termelés/forgalmazás éve nem a bejelentkezés évét jelenti, hanem azt, amelyben a termelő/forgalmazó a tevékenységét folytatja.
2. 

Igényelt-e növény-egészségügyi vizsgálatokhoz állami támogatást, válasz: igen/nem. 

Dátum: 

P.H. 
 ..............................................................  
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