
 

    
 

   
  

 
   

 

  
  

 

 
 

 
   

    
         

 
 

 
      
   

   
      

 
    

 
  

   
     

 
 

       
  
          
  
       
     
 

       
   
    
     

  
    

    
      
      
   
 
       
    
       
 

     

KÉRELEM 
IMPORT szaporítóanyag behozatalának engedélyezésére 

Alulírott ................................................................................................................................................. 
azzal a kéréssel fordulok az Nébih MGEI Erdészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályához, 
hogy részemre az alábbi szaporítóanyag tételre import behozatali engedélyt kiadni 
szíveskesjen.* 

A kérelmező adatai: 
Neve: ..................................................................................... engedélyszáma: ..................................... 
Címe: ..................................................................................................................................................... 
Csemetekert címe/helyrajzi száma: ....................................................................................................... 
Telephely címe/ helyrajzi száma: .......................................................................................................... 

Tételek száma: ................................... db 

1. tétel: 
Behozatal tervezett időpontja: ................................................................................... 
Felhasználási célja: ................................................................................................... 

A szaporítóanyag 
Fafaj/fajta tudományos és magyar neve: ................................................................. 
Kategóriája: 

származás azonosított, kiválasztott, kiemelt, vizsgált (a megfelelő aláhúzandó) 

alap származási igazolvány száma:.......................................................................... 
Mennyisége: ............................................................................................................. 

Származási országa: .................................................................................................... 
A szaporítóanyag forrás nemzeti jegyzék kódja  vagy nyilvántartási száma: 
........................................................................................................................... 
származási régiója:............................................................................................. 
a gyűjtés helyszíne (községhatár vagy  meghatározott állomány esetén erdőrészlet 
szinten vagy a szaporítóanyag-forrás természete és azonosító kódja, amennyiben van 
ilyen ):................................................................................................................. 
tengerszint feletti magasság : .......................................................................... 
földrajzi koordináták: szélességi fok-perc: ............................ 

hosszúsági fok-perc:............................ 

vetőmag esetében : a termés éve: ............................................. 
ezermagtömeg:........................................ 
tisztasági és csírázási százalék:.............. 

Nyilatkozat arról, hogy a szaporítóanyag géntechnológiával módosított-e: .................. 
Bejelentés helye: 

Illetékes Hivatal postacím Nébih ESZFO e-mail cím 
A bejelentést cégek cégkapun, ügyfélkapuval 

rendelkező magánszemélyek ügyfélkapun, 
ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyek 

könyvelt levélpostai küldeményként vagy 
elektronikus levélként tudják küldeni. 

Nébih ESZFO 
1537 Budapest, Pf.:407. mgei@nebih.gov.hu 



 

    
 

   
  

 
   

 

  
  

 

 
 

 
   

     
 

 
      
  
    
  
       
     
 

       
      
    
     

     
   

   
     
    
   
 
      
    
       
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
   
  
 
 

         
 
   

2.tétel: 
Behozatal tervezett időpontja: ................................................................................... 
Felhasználási célja: ................................................................................................... 

A szaporítóanyag 
Fafaj/fajta tudományos és magyar neve: ................................................................. 
Kategóriája: 

származás azonosított, kiválasztott, kiemelt,  vizsgált (a megfelelő aláhúzandó) 

alap származási igazolvány száma:.......................................................................... 
Mennyisége: ............................................................................................................. 

Származási országa: .................................................................................................... 
A szaporítóanyag forrás nemzeti jegyzék kódja vagy nyilvántartási száma: 
........................................................................................................................... 
származási régiója:............................................................................................. 
a gyűjtés helyszíne (községhatár vagy meghatározott állomány esetén erdőrészlet 
szinten vagy a szaporítóanyag-forrás természete és azonosító kódja, amennyiben van 
ilyen):.................................................................................................................. 
tengerszint feletti magasság: .......................................................................... 
földrajzi koordináták: szélességi fok-perc: ............................ 

hosszúsági fok-perc:............................ 

vetőmag esetében: a termés éve: ............................................. 
ezermagtömeg:........................................ 
tisztasági és csírázási százalék:.............. 

Nyilatkozat arról, hogy a szaporítóanyag géntechnológiával módosított-e: .................. 

PH. 

........................................................ 
aláírás 

Kelt: ............................................... , ...............év................... hó....... nap 

* több tétel esetén a fejlécet csak egyszer kérjük kitölteni, s az oldalakat kérjük megszámozni. 
Bejelentés helye: 

Illetékes Hivatal postacím Nébih ESZFO e-mail cím 
A bejelentést cégek cégkapun, ügyfélkapuval 

rendelkező magánszemélyek ügyfélkapun, 
ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyek 

könyvelt levélpostai küldeményként vagy 
elektronikus levélként tudják küldeni. 

Nébih ESZFO 
1537 Budapest, Pf.:407. mgei@nebih.gov.hu 
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