Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Tárgy:

anyatelep létesítés

Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
1537 Budapest, Pf.: 407.
Telefon: +36 (1) 336-9115
mgei@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

Tisztelt Termelő!
Az erdészeti szaporító anyagokról szóló 110/2003 (X.21) FVM rendelet 11 .§ és 5. számú melléklet 3.1.3
pontja szerint anyatelep létesítéséhez fémzárolt szaporítóanyagot kell felhasználni.
Kérem, hogy a fémzárolt szaporítóanyag igényét 2021 február 26-ig jelezze a Nébih MGEI Erdészeti
Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályának.
A bejelentést cégek cégkapun, ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek ügyfélkapun, ügyfélkapuval
nem rendelkező magánszemélyek postán tudják visszaküldeni. A bejelentések alapján készítjük el a 2021.
évi fémzárolási listát.
Felhívom szíves figyelmét, hogy csak az írásban bejelentett újonnan létesítendő anyatelepekhez tudjuk
a fémzárolt szaporító alapanyagot a központi törzsültetvényekről kiutalni, továbbá a központi fokozatú
anyatelep létesítéshez szükséges a fajtafenntartó írásos hozzájárulása is.
Postacím, cégkapuval, ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek részére:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság ESZFO
1537 Budapest, Pf.: 407
Anyatelep létesítéssel kapcsolatos kérdéseit az alábbi elérhetőségen teheti meg:
mgeivetomag@nebih.gov.hu
Molnár György osztályvezető
Nébih MGEI ESZFO
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
A már regisztrált anyateleppel rendelkező ügyfeleinknek felhívjuk figyelmét, hogy
anyatelepeken történő dugványtermelést legalább 8 munkanappal a munka megkezdése előtt írásban
be kell jelenteni az illetékes Megyei Kormányhivatalnak. (ld. alábbi táblázatban)
A tavaszi alapanyag-termelési adatokat az ’Anyatelepi termelési napló' nyomtatványon minden anyatelepről külön-külön lapon - kell vezetni és az alapigazolvány kiállításakor be kell mutatni
az illetékes körzeti felügyelőnek. A megtermelt alapanyagokat az alapigazolvány kiállítása után
Szállítói Származási Bizonyítvány kíséretében lehet forgalmazni, felhasználni.
Az anyatelepek létesítésével és fenntartásával kapcsolatos tájékoztató, valamint anyatelep
létesítési
bejelentőlap
illetve
anyatelepi
termelési
napló
a
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok honlapról letölthető. A nyomtatványok
szabadon sokszorosíthatók. (Kitöltésükkel kapcsolatos információt a megyei Kormányhivatalok
területileg illetékes felügyelőjétől is kérhetnek.)

Illetékes Hivatal postacíme:

Illetékes Hivatal e-mail
címe:

felügyelő

telefon

e-mail cím

Ábel Lajos

06-30/311-4796

abel.lajos@baranya.gov.hu

Jilling Ferenc

06-30/311-4803

jilling.ferenc@baranya.gov.hu

vetomag@fejer.gov.hu

Kirchkeszner
Tímea

06-20/5214682

kirchkeszner.timea@fejer.gov.hu

vetomag@gyor.gov.hu

Nagy Kristóf

06-30/883-8501

nagy.kristof@gyor.gov.hu

vetomag@hajdu.gov.hu

Bajtel Gyula

06-30/311-4795

bajtel.gyula@hajdu.gov.hu

Baranya Megyei Kormányhivatal AFO,
vetomag@baranya.gov.h
VSZfO
u
7615 Pécs, PF.:13
Fejér Megyei Kormányhivatal AFO,
VSZfO
8000 Székesfehérvár, Major u. 18.
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal AKVFO, VSZfO
9028 Győr, Arató u 5.
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
AKVFO, VSZfO
4030 Debrecen, Diószegi u. 30.

