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5072-7073 betétlap  

 
Alanyszőlő ültetvény csak érvényes szőlőiskolai engedély birtokában engedélyezhető!  
 
 
1 - A kérelmező adatai 

neve:   MVH regisztrációs száma*: 

 

 

 

címe: 

Irsz. Település Közterület neve, jellege [út, utca, stb.] Házszám 

    

Telefonszám,  

e-mail: 

 

 
Szőlőiskolai engedély száma**: ______________________ 
 
* Amennyiben nem rendelkezik a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által kiadott regisztrációs számmal és Hivatalunknál még nem 
regisztrált, a T1 számú partner bejelentőt is küldje be!  
** Ha még nem rendelkezik szőlőiskolai engedéllyel, azt a 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet alapján az 5070, 5071 űrlapokon kérelmezheti! 

 
2 - Levelezési cím: (ha eltér az 1. pontban megadott címtől) 

Irsz. Település Közterület neve [út, utca, stb] Házszám 

    

 
3 – A telepítéssel érintett földrészélet adatai 

Csak egybefüggő (egymással határos) helyrajzi számokat adjon meg! 
Egy sorba csak egy helyrajzi számot írjon! 

Település Helyrajzi szám Területnagyság (m
2
) Előző évi 

elővetemény 
Legutóbb mely évben 

volt szőlőiskola / 
szőlőültetvény 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

(azonos adattartalmú pótlapon, vagy a táblázat bővítésével folytatható) 
 
4 – A 3. pontban megadott területen telepíteni kívánt növényállomány adatai 

Sor 
szám 

Rendszertani egység 
(szőlő, szőlőalany 

fajta/klón) 

Sortáv × 
Tőtáv (m) 

Területnagyság 
(m

2
; ha) 

Mennyiség 
(db) 

Kategória 
(bázis, 

prebázis 
certifikált, 
standard) 

Művelésmód Az ültetési anyagot 
előállító üzem neve 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
   (azonos adattartalmú pótlapon, vagy a táblázat bővítésével folytatható) 

 
5 – Egyéb közlendő  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6 - Számlázási cím jelen eljárásban – (amennyiben nem a 2. vagy 5.  pontban megadott címre kéri a számlát. Csak a jelen kérelemre 
érvényes!) 

Irsz. Település Közterület neve [út, utca, stb] Házszám 

    

 
7 - A kérelemhez kapcsolódó dokumentumok 
   7.1. a 231/2010. (VIII. 18.) Korm. Rendelet alapján: 
 

Csatolandó dokumentum megnevezése Megjegyzés Csatolva 

1) Nyilatkozat osztatlan közös tulajdonban lévő 
földrészlet esetén  

valamennyi tulajdonostárs, a saját vagy közös tulajdonban lévő, de 
haszonélvezeti joggal terhelt földrészlet esetén a haszonélvező 
nyilatkozatát eredeti példányban arra vonatkozóan, hogy a kérelmezett 
telepítés végrehajtásához hozzájárul 

 

2) Nyilatkozat, ha a kérelmező földhasználó nem 
a kérelemben megjelölt földrészlet tulajdonosa 

a használatba adó nyilatkozata eredeti példányban arra vonatkozóan, 
hogy a kérelmezett telepítés végrehajtásához hozzájárul 

 

3) Öt évnél nem régebbi az ültetvénytelepítést 
megalapozó talajvédelmi terv másolata 

A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló miniszteri 
rendelet (90/2008 VII.18. FVM) szerinti terv másolata, amely 
gyökérnemes (saját gyökerű) szaporítóanyag felhasználása esetén 
tartalmazza a talaj filoxéra ellenállóságának igazolását is. 

 

4) A telepítéssel érintett földrészlet, ezen belül a 
telepítendő terület határvonalát és helyrajzi 
számát tartalmazó áttekinthető, az ingatlan-
nyilvántartási térkép alkalmas méretarányban 
kinyomtatott másolatán elkészített vázlatot. 

A térképvázlat célja, hogy a tervezett ültetvény pontos elhelyezkedése a 
kérelem alapján megállapítható legyen. Amennyiben a telepítés a teljes 
hrsz-ot érinti, úgy benyújtása nem kötelező. 

 

5) Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként 
közreműködő, a talajvédelmi terv jóváhagyását 
végző talajvédelmi hatóság igazgatási 
szolgáltatási díjának befizetését igazoló 
dokumentum (csekk, vagy átutalási megbízás) 
másolata. 

A talajvédelmi szakhatóság díja a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. 
mellékletének 12.13.1. pontjában „Csemege- és alanyszőlő telepítés 
engedélyezése” megnevezéssel van meghatározva 28.000 Ft 
összegben. A díjat a földterület szerint illetékes megyei 
kormányhivatal bankszámlájára kell befizetni. A számlaszámokat 
lásd a következő lapon! 

 

 
 
   7.2.  a 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet alapján:  
 

Csatolandó dokumentum megnevezése Megjegyzés Csatolva 

6) A fajtafenntartó hozzájárulását tanúsító okirat (kivéve, ha a 
szaporító, illetve a  telepítő maga a fajtafenntartó) 

A fajtafenntartó   

7) Az ültetési anyagot előállító üzem nyilatkozata vagy a két fél 
közötti szerződés, mely szerint a kívánt fajtaösszetételű és 
kategóriájú ültetési anyagot biztosítja, 

A 4. pont táblázatának 8. oszlopában megadott 
szaporító iskolák nyilatkozata 

 

8) A terület növényegészségügyi vizsgálatának eredményét közlő 
jegyzőkönyv másolata melynek alapján a terület talaja prebázis, 
bázis és certifikált kategória esetén mentes a szőlővírusok 
terjedését elősegítő káros szervezetektől. 

A megyei Kormányhivatal Növény – és Talajvédelmi 
Igazgatóságának növényegészségügyi felügyelője 
által kiadott jegyzőkönyv 

 

9) A növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal helyszíni szemléje alapján kiadott jegyzőkönyve, a 
terület alkalmasságáról. 

A Pest Megyei Kormányhivatal – Élelmiszer-
biztonsági, Földhivatali, Növény –és Talajvédelmi, 
Erdészeti Főosztály, Növény-és Talajvédelmi 
Osztályának jegyzőkönyve 

 

10) A termékpálya szerinti terméktanácsi tagságról szóló igazolás 
/hegyközségi tagsági igazolás 

A tárgyévi tagsági jogviszony igazolása  

11) Nyilatkozat az előző évi előveteményről és arról, hogy legutóbb 
mely évben volt a terület szőlőiskolával, vagy szőlőültetvénnyel 
hasznosítva 

A 3. pont táblázatának 4. és 5. oszlopa kitöltésével 
tehető nyilatkozat. 

 

12) Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként közreműködő, a 
talajvédelmi terv jóváhagyását végző talajvédelmi hatóság 
igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló dokumentum 

A talajvédelmi szakhatóság díja a 63/2012. (VII. 2.) 
VM rendelet 1. mellékletének 12.13.1. pontjában 
„Csemege- és alanyszőlő telepítés engedélyezése” 
megnevezéssel van meghatározva 28.000 Ft 
összegben. A díjat a földterület szerint illetékes 
megyei kormányhivatal bankszámlájára kell 
befizetni. A számlaszámokat lásd a következő 
lapon! 

 

 
A kérelem beadásával nyilatkozom, hogy az ültetvény törzsültetvénykénti fenntartását vállalom, és kérem annak minősítését illetve 
évenkénti ellenőrzését. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az ültetvényt ellenőrzött szaporítóanyag előállítás céljára nem 
használom, azt köteles vagyok kivágni. 
 
 

 
__________________ 
Megjegyzés:   
Szőlőiskolai engedéllyel nem rendelkező ügyfeleinknek egy időben a szőlőiskolai engedélyt is meg kell kérniük. Ehhez az 5070 és 5071-es betétlapokat és azok 
előírt mellékleteit szükséges mellékelni (honlapunkról szintén letölthető, vagy kérésre postázzuk). Az engedély kiadás feltételeit a 87/2006. (XII. 28.) FVM 
rendelet tartalmazza. 
 

Kelt 
(dátum):  

aláírás: 
 



EZT A LAPOT NEM SZÜKSÉGES KINYOMTATNI! 

A megyei kormányhivatalokban a talajtani szakvélemény jóváhagyását az alábbi főosztályok végzik: 

 

Megyei Kormányhivatal Főosztálya Számlaszám 

(a talajvédelmi terv jóváhagyásának 
befizetéséhez) 

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály 

10023002-00302216-00000000 

Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- 
és Talajvédelmi Főosztály 

10024003-00304304-00000000 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

10025004-00299657-00000000 

Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földművelésügyi Főosztály 

10026005-00299578-00000000 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

10027006-00302759-00000000 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földművelésügyi Főosztály 

10028007-00302508-00000000 

Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földművelésügyi Főosztály 

10029008-00302625-00000000 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 

10033001-00299633-00000000 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földművelésügyi Főosztály 

10034002-00301758-00000000 

Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- 
és Talajvédelmi Főosztály 

10035003-00299619-00000000 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 

10036004-00301387-00000000 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földművelésügyi Főosztály 

10037005-00299547-00000000 

Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény 
és Talajvédelmi Főosztály 

10039007-00301088-00000000 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 

10044001-00302209-00000000 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

10045002-00301796-00000000 

Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földművelésügyi Főosztály 

10046003-00302395-00000000 

Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály 

10047004-00301411-00000000 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

10048005-00299516-00000000 

Zala Megyei Kormányhivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály 

10049006-00302979-00000000 

 
 


