
Szőlő törzsültetvény létesítésének előzetes engedélyezése, alanyszőlő 

ültetvény létesítésének engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti 

Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály (országos illetékességgel) 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok a szőlő törzsültetvény 

létesítésének előzetes engedélyezéséhez: Az ügyfél kérelmét hivatalunkhoz a 

nyújtja be, a helyszíni szemlék jegyzőkönyveit is mellékelve. 

A kérelemhez mellékelni kell: 

- a fajtajogosult, illetve a fajtafenntartó hozzájárulását tanúsító okiratot (kivéve, ha a 

szaporító, illetve a telepítő maga a fajtafenntartó), 

- a telepítendő terület méretarányos térképét, 

- nyilatkozatot arról, hogy volt-e, illetve mikor volt a területen utoljára szőlőültetvény 

vagy szőlőiskola, 

- az elővetemény megjelölését, 

- az ültetési anyagot előállító üzem nyilatkozatát vagy a két fél közötti szerződést, 

mely szerint a kívánt fajta összetételű és kategóriájú ültetési anyagot biztosítja, 

- a termékpálya szerinti terméktanácsi tagságról szóló igazolást, 

- * a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy az ültetvény törzsültetvénykénti 

fenntartását vállalja, beleértve a szőlőgyümölcs termelésének korlátozását, és kéri az 

ültetvény évenkénti ellenőrzését és minősítését a növénytermesztési hatáskörben 

eljáró járási hivataltól és a NÉBIH-től. 

- a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal által végzett, növény 

egészségügyi és talaj alkalmasság vizsgálatról szóló jegyzőkönyv, valamint a 

laboratóriumi vizsgálat eredményéről készült jegyzőkönyv. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok az alanyszőlő 

ültetvény telepítésének engedélyezéséhez 

-A kérelmező azonosító adatai: 

-. ha a kérelmező természetes személy, a kérelmező természetes 

személyazonosító adatai és lakcíme, 

- ha a kérelmező a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

gazdálkodó szervezet, a kérelmező megnevezése, székhelye, statisztikai 

azonosítója, bírósági vagy cégbírósági bejegyzési száma, valamint a képviseletre 

jogosult személy megnevezése, 



- a kérelmezőnek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 

szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti regisztrációs száma, alanyszőlő esetében 

faiskolai engedélyének száma. 

- A kérelmező elérhetősége: 

- levelezési cím, 

- telefonszám, 

- faxszám, 

- e-mail cím. 

- A telepítéssel érintett földrészlet adatai: 

- település neve, 

- ingatlan fekvése, 

- helyrajzi szám, 

- területnagyság, 

- művelési ág, 

- termőhelyi kataszteri pontszám, 

- kataszteri tiszta jövedelem, 

- fizikai blokk(ok) azonosítója a telepítendő ültetvény szerint, 

- a telepítéssel érintett ültetvény nagysága hektárban, ha az ültetvény nem az egész 

ingatlant érinti. 

- A telepítéssel érintett ingatlan tulajdonosának azonosító adatai: 

- ha a tulajdonos természetes személy, a tulajdonos természetes személyazonosító 

adatai és lakcíme, 

- ha a tulajdonos a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

gazdálkodó szervezet, a tulajdonos megnevezése, székhelye, statisztikai 

azonosítója, bírósági vagy cégbírósági bejegyzési száma, valamint a képviseletre 

jogosult személy megnevezése. 

- A kérelmező nyilatkozata, amely szerint tudomásul veszi, hogy a kérelemben 

foglalt személyes adatait a hatóság a csemegeszőlő vagy alanyszőlő ültetvényekkel 

kapcsolatos engedélyezés és ellenőrzés céljából kezeli. 

- A kérelem kelte. 



- A kérelmező aláírása. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: természetes személy 

elektronikusan (epapir.gov.hu), vagy postai úton, jogi személy elektronikusan 

(epapir.gov.hu) 

 

Ügyintézési határidő: 60 nap 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs 

--  

Ügymenet leírása szőlő törzsültetvény létesítésének előzetes engedélyezése 

esetén: 

 A rendeletben előírt adatokat tartalmazó kérelem, valamint a csatolandó mellékletek 

beküldését követően a Pest Megyei Kormányhivatal helyszíni szemlét tart, amelyről 

jegyzőkönyv készül. A kérelem, valamint a helyszíni szemle és a növény- és 

talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal által végzett, növény egészségügyi és 

talaj alkalmasság vizsgálat alapján dönt az előzetes engedélyezésről. Döntéséről 

értesíti a termelőt és a termékpálya szerinti terméktanácsot. 

 

Ügymenet leírása alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséhez: 

 A telepítési engedély iránti kérelmet összefüggő területenként az engedélyező 

hatóság által a 2 sz. mellékletben szereplő formanyomtatványon - kell benyújtani. 

Telepítési engedély csak a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi 

XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) szerint vezetett szőlő termőhelyi kataszterben 

nyilvántartott földrészletre adható, amelyet az engedélyező hatóság a Btv.-ben 

meghatározott VINGIS rendszer alapján ellenőriz. 

Engedélyt az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 

szervezet kaphat, aki vagy amely a kérelemben feltüntetett földrészlet tulajdonosa 

vagy a földrészletnek a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználója. 

 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről 

- 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről 

és forgalomba hozataláról 

- 2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról 



-231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet a csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény 

telepítésének engedélyezéséről 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: nincs.  

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány: Melléklet: 2 sz. 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs. 

. 

 


