
Fás- és lágyszárú szaporítóanyagok növény-egészségügyi ellenőrzése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Bejelentési űrlap  

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 

fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet 10. 

pontja. 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  

Fás- és lágyszárú szaporító anyag előállításának, forgalmazásának ellenőrzése. 

Gyümölcs-, szőlő-, díszfaiskolák, erdészeti csemetekertek, törzsültetvények, 

forgalmazó árudák, lerakatok, kertészeti áruházak növény-egészségügyi vizsgálata. 

Vetőburgonya-, valamint egyéb szántóföldi növények és zöldségfélék 

vetőmagtermesztésénél, előírt termőhelyi szemlék elvégzése. Speciális laboratóriumi 

vizsgálatok és a termőhelyi szemlék alapján a szaporítóanyagok zárlati és 

vizsgálatköteles nem zárlati károsítóktól való mentességének igazolása, a 

forgalmazásához szükséges növény-egészségügyi jegyzőkönyv és határozat 

kiállítása.  

Irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:  

Benyújtás burgonya esetében szeptember 30., vetőmag esetében május 15., minden 

egyéb esetében február 28. 

Ügyintézéshez használt formanyomtatvány: 

A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez 10. számú melléklete szerinti bejelentési űrlap 

növény-egészségügyi vizsgálathoz, ellenőrzéshez 

A 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti támogatott növény-

egészségügyi vizsgálatokban való részvételre vonatkozó kérelem 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 

Nincs 

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 



 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

 7/2001. (I.17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok 

végrehajtásának részletes szabályairól 87/2006. (XII.28. ) FVM rendelet a 

szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról 

 14/2017. (III. 23.) FM rendelete a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és 

forgalomba hozataláról  

 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és 

forgalomba hozataláról 

 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet az erdészeti szaporítóanyagokról 

 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba 

hozataláról 

 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak 

előállításáról és forgalomba hozataláról 

 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok 

költségeinek támogatásáról 63/2012 (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 

szolgáltatási díj fizetésének szabályairól  

 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 

valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei 

előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 

mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 
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