BEJELENTÉSI ŰRLAP
NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATHOZ, ELLENŐRZÉSHEZ
[a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 10. számú melléklete alapján]
.................................................. Megyei
Kormányhivatal
1

Növényegészségügyi nyilvántartási HU
szám:
1

Cég/termelő

Kapcsolattartó

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

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

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

Cím: ....................................................................................................

Születési hely:
.....................................................................

Tel.: ............................................

Születési dátum:
..................................................................

E-mail: ................................................................................................

Cím:
.....................................................................................

Végzettség: .........................................................................................

Fax: .............................................
1

1.
Fax:
1. Termelés/forgalmazás éve : .......
...................................
.

Tel.: ....................................

E-mail:
................................................................................

2.
Támogatásban részesül : ............

Adóazonosító: ....................

Adószám:
..........................
A 2.,3.,4.,5. pontban a megfelelő adatot X-szel jelölje!
2. A termelés/raktározás jellege:
Termelő
1

-

Gyűjtő-raktározó,
nagykereskedő

Importőr

Exportőr

Szaporító- és ültetvényanyag (folytatás az 4.
pontban)
Vetőburgonya
Vetőmag
Áruburgonya
Citrusféle gyümölcs
{} fa csomagolóanyagot forgalmazó, gyártó,
kezelő, összeállító, javító

{} takarmánykeverő

{} egyéb nyilvántartásra kötelezett

{} malom

{} terményraktár

{} egyéb vizsgálatra kötelezett

3. Értékesítés módja:

{} termelőüzem {} viszonteladó {} saját cél (fásszárú szaporítóanyag,
vetőburgonya)

1

{} faiskolai áruda/lerakat
1

4. Szaporító és ültetvényanyag előállítás
4.1 Faiskola, lágyszárú szaporítóanyag, vetőmag
{} szűrő (átmeneti) faiskola

{} díszfaiskola

{} vetőmag

{} gyümölcsfaiskola

{} erdészeti csemetekert

{} egyéb

{} szőlőiskola

{} lágyszárú dísznövény
szaporítóanyag

{} bogyósiskola

{} lágyszárú zöldség szaporítóanyag

1

4.2 Törzsültetvények, törzstelepek:
{} kiinduló anyag (törzsültetvény jelölt)

{} bázis

{} egyéb törzstelep (anyanövény)

{} prebázis

{} certifikált (üzemi) törzsültetvény

{}
törzsgyümölcsös

4.3 Szaporításra ideiglenesen engedélyezett szaporító- és ültetvényanyag:
{} szaporításra ideiglenesen engedélyezett ültetvény
5. Növényfajok:

{} továbbszaporításra kijelölt fa

5.1 Vetőmagok:
{} Allium ascalonicum (mogyoróhagyma)

{} Helianthus annuus (napraforgó)

{} Allium cepa (vöröshagyma)

{} Medicago sativa (lucerna)

{} Allium schoenoprasum (metélőhagyma)

{} Phaseolus (bab)

{} Beta vulgaris (cukorrépa) mag

{} Lycopersicon esculentum
(paradicsom)

{} Harmadik országból származó
vizsgálatköteles vetőmag
1

{} Harmadik országba szállítandó
vizsgálatköteles vetőmag

1

5.2 Gumók, hagymák, hagymagumók, rhizómák:
{} Allium ascalonicum (mogyoróhagyma)

{} Galtonia candicans (fehér óriás

{} Ornithogallum (madártej)

{} Allium cepa (vöröshagyma)

jácint)

{} Puschkinia (Puskin-csillagvirág)

{} Allium schoenoprasum

{} Gladiolus (kardvirág)

{} Scilla (csillagvirág)

(metélőhagyma)

{} Hyacinthus (jácint)

{} Tigridia (tigrisvirág)

{} Camassia (prérigyertya)

{} Iris (nőszirom)

{} Tulipa (tulipán)

{} Chionodoxa (hófény)

{} Ismene (pókliliom)

{} Crocus flavus „Golden yellow”

{} Muscari (gyöngyike)

(krókusz)

{} Narcissus (nárcisz)

{} Galanthus (hóvirág)
5.3 Lágyszárú növények:
{} Allium porrum (póréhagyma)

{} Exacum spp. (keserűlevélke)

{} Nicotiana (dohány)

{} Apium graveolens (zeller)

{} Ficus (füge)

{} Pelargonium (muskátli)

{} Araceae (kontyvirág-félék)

{) Fragaria (szamóca)

{} Persea spp. (avokádó)

{} Argyranthemum spp. (margitvirág)

{} Gerbera (gerbera)

{} Solanum tuberosum (áruburgonya)

{} Aster spp. (őszirózsa)

{} Gypsophila (fátyolvirág)

{} Solanum tuberosum (vetőburgonya)

{} Beta vulgaris (cukorrépa)

{} Humulus lupulus (komló)

{} Solanum melongena (tojásgyümölcs)

{} Begonia (begónia)

{} Impatiens „New Guinea hibrid”

{} Spinacea spp. (spenót)

{} Brassica spp. (káposzta-félék)

(nebáncsvirág)

{} Strelitziaceae (papagájvirág)

{} Capsicum annuum (paprika)

{} Lactuca spp. (saláta-félék)

{} Tanacetum (margitvirág)

{} Cucumis spp.(kabakosok)

{} Leucanthemum (margaréta)

{} Verbena (vasfű)

{} Dendranthema (krizantém-félék)

{} Lycopersicon esculentum
(paradicsom)

{} Egyéb lágyszárú növény

{} Dianthus és hibridjei (szegfű)

{} Lupinus (csillagfürt)

{} Euphorbia pulcherrima (mikulásvirág)

{} Marantaceae (nyílgyökér-félék)
{} Musaceae (banán-félék)

5.4 Fásszárú növények:
{} Abies (jegenyefenyő)

{} Juglans (dió)

{} Pyrus (körte)

{} Amelanchier (fanyarka)

{} Larix (vörösfenyő)

{} Quercus (tölgy)

{} Camelia (kamélia)

{} Malus (alma)

{} Rubus (málna, szeder és egyéb, e

{} Castanea (szelídgesztenye)

{} Mespilus (naspolya)

nemzetségbe tartozó faj)

{} Chaenomeles (japánbirs)

{} Olea europea (olívabogyó)

{} Ribes (ribiszke, köszméte)

{} Citrus (citrom-félék)

{} Picea (lucfenyő)

{} Sambucus nigra (bodza)

{} Corylus avellana (mogyoró)

{} Pinus (fenyő)

{} Sorbus (berkenye)

{} Cotoneaster (madárbirs)

{} Pistacia vera (pisztácia)

{} Photinia davidiana /Stranvaesia/
(korallberkenye)

{} Crataegus (galagonya)

{} Platanus (platán)

{} Tsuga (homlokfenyő)

{} Cydonia (birsalma)

{} Populus (nyárfa)

{} Vitis (szőlő)

{} Eryobotria (gyapjasnaspolya)

{} Prunus (cseresznye, meggy,

{} Vaccinium (áfonya)

mandula, kajszi, szilva és egyéb, e

{} Viburnum (bangita)

{} Eucalyptus (mézgafa)

nemzetségbe tartozó faj)

{} Rhododendron (havasszépe)

{} Pseudotsuga (Douglász-fenyő)

{} Hibiscus (mályvacserje)

{} Pyracantha (tűztövis)

5.5 Egyéb, vizsgálatra kötelezett növények
3.
6. A termelés részletes adatai :
Termelő neve

Termelés Termelés Település
éve
jellege

HRSZ

Növényfaj
Magyar
név

Mennyiség

Latinnév

(ha ,db)

7. Raktározott termény, valamint a terményraktár, a malom és a takarmánykeverő részletes
3.
adatai :
1

Raktár neve

Település

Raktár címe/HRSZ

Tárolási kapacitás (t)

3.
8. Védett zónába történő termelés/szállítás :
1

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 növényegészségügyi vizsgálatokhoz állami támogatást, válasz: igen/nem.

3.

Amennyiben a rendelkezésre álló helyek száma kevés, az adatok külön mellékletként csatolandók.

Dátum:
P.H.
....................................................................
Cég/termelő

.....................................................
Kapcsolattartó

