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Tájékoztató erdészeti szaporítóanyag termelőknek és forgalmazóknak
Felhívjuk a szaporítóanyag előállítók és forgalmazók figyelmét, hogy 2022. június 30-ig esedékes
leadniuk a leltárbejelentő lapot és nyilatkozatot a területileg illetékes megyei kormányhivatalnak. A
tavaszi forgalmazás és vetés esetében a származási igazolványok hatósági (fekete) példányait
ugyanezen határidővel, azonban a Nébih-nek kell megküldeni.
Csemetekerti termelési bejelentő és térképvázlat*
Az erdészeti szaporítóanyagokról hozott rendelet alapján, a készleten lévő erdészeti szaporítóanyag (tárolt
vagy elvetett mag, dugvány, állomány alóli csemete, több éves csemete) mennyiségéről tételenként, az őszi
leltárnak megfelelő kor és választék megjelöléssel 2022. június 30-ig a leltárbejelentő lap felhasználásával
írásban kell tájékoztatni a területileg illetékes megyei kormányhivatalt.
Amennyiben egyes tételekből a szemlézett mennyiség 10%-ánál nagyobb mennyiségű selejtezés történt, a
selejtezett mennyiséget is be kell jelenteni! A földben található anyagokról csemetekerti térképvázlatot
(parcella-elrendezést) is mellékelni kell, feltüntetve rajta az egyes tételek helyét. A bejelentés a Nébih
honlapról letölthető leltárbejelentő táblázatban is megtehető.
Nyilatkozat*
A termelőknek 2022. június 30-ig nyilatkozniuk kell a 2022. évi termelésről, illetve annak
szüneteltetéséről. A nyilatkozaton a termelés megszűnése miatt az engedélyek visszavonása, valamint
kísérőlevélben a nyilvántartásban történő adatmódosítás is kérelmezhető. A termelt szaporítóanyag tételek
szemléjét a beküldött nyilatkozat alapján végzik a területileg illetékes megyei kormányhivatalok
munkatársai. Ezúton is felhívjuk a szaporítóanyag előállítók és forgalmazók figyelmét, hogy az
engedélyezéssel kapcsolatos adatokban bekövetkezett változásokat (helyrajzi szám változás, bérleti
szerződés lejárat, címváltozás, terület módosítás) a termelő köteles 30 napon belül bejelenteni az illetékes
megyei kormányhivatal felé, egyidejűleg kérve az engedély módosítását.
Felhasznált Szállítói Származási Bizonylat
A tavaszi magvetések és forgalmazások alapanyag- és ültetési anyag származási szállítói bizonylatainak
beküldési határideje 2022. június 30., amit a Nébih Erdészeti Szaporítóanyag Felügyeleti Osztályának
kell eljuttatni. (Az őszi forgalmazás és vetés bizonylatainak beküldési határideje 2021. december 31. volt.)
A származási bizonylatok fekete példányát (RONTOTT lap esetén a kék eredeti példányt is) a Nébih
alábbi címére kell megküldeni:
Nébih MGEI ESZFO
1537 Budapest, Pf.: 407.
A szállítói származási bizonylat tömböket szintén a Nébih-től kell igényelni szabad formátumban, de
megadva az erdészeti szaporítóanyag termelő/forgalmazó nevét, címét (postázási címet, ha nem egyezik
meg a címmel), az erdészeti szaporítóanyag azonosító számot és az igényelt tömb mennyiségét (egy tömb
25 db bizonylatot tartalmaz).
A bejelentéseket és a szállítói származási bizonylat tömb igényt cégek cégkapun, ügyfélkapuval
rendelkező magánszemélyek ügyfélkapun, ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyek könyvelt

levélpostai küldeményként vagy elektronikus levélként tudják küldeni.
A szaporítóanyag termeléssel kapcsolatos jogszabályok, információk, űrlapok elérhetők és letölthetők a
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok weboldalról.
Aki a rendelet* által előírt határidőket nem tartja be, valótlan adatokat közöl, az előírt nyilvántartásokat
nem, vagy nem előírásszerűen vezeti, a szaporítóanyag tételeket nem a jogszabályi követelmények szerint
hozza forgalomba, azzal szemben – a feltárt szabálytalanságok, szabálysértések súlyát is figyelembe véve
– 5000, azaz ötezer forint késedelmi díjat**, vagy minőségvédelmi bírságot*** kell kiszabni.
Kapcsolódó jogszabályok:
*110/2003. (X. 21.) FVM rendelet
**63/2012. (VII.2.) VM rendelet
***396/2004. (XII.26.) korm. rendelet
A rendeletek hatályos változatai az https://njt.hu/ oldalon olvashatók.
Felügyelők a 2022-es évben:
Illetékes Hivatal postacíme:

Illetékes Hivatal e-mail címe:

felügyelő

telefon

e-mail cím

Nébih MGEI Erdészeti
Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály
1537 Budapest, Pf.:407.

mgeivetomag@nebih.gov.hu

Némethné
Kisgyörgy
Boglárka

06-70/682-5706

nemethnebo@nebih.gov.hu

Baranya Megyei Kormányhivatal
AFO, VSZfO
7615 Pécs, PF.:13

vetomag@baranya.gov.hu

Ábel Lajos
Jilling Ferenc

06-30/311-4796 abel.lajos@baranya.gov.hu
06-30/311-4803 jilling.ferenc@baranya.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal AFO,
VSZfO
8000 Székesfehérvár, Major u. 18.

vetomag@fejer.gov.hu

Kirchkeszner
Tímea

06-20/5214682

kirchkeszner.timea@fejer.gov.
hu

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal AFO, VSZfO
9028 Győr, Arató u 5.

vetomag@gyor.gov.hu

Nagy Kristóf

06-30/883-8501

nagy.kristof@gyor.gov.hu

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal AFO, VSZfO
4030 Debrecen, Diószegi u. 30.

vetomag@hajdu.gov.hu

Bajtel Gyula

06-30/311-4795

bajtel.gyula@hajdu.gov.hu

Budapest, 2022. május 23.

