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Borszőlő telepítési engedély iránti kérelem 
(benyújtandó a szőlő területe szerint illetékes hegybíró részére) 

 

Kérelmező adatai: 

Gazdasági akta szám: GA - …………………………… MVH ügyfél-azonosító szám:……………………………………. 

Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kérelmező címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telepítéssel érintett összefüggő terület adatai: 

Helység Irányítószám Helyrajzi szám 
Tulajdoni lapon szereplő 

terület nagyság (m2) 

    

    

    

    

ÖSSZESEN:  

 

Telepítésre vonatkozó adatok: 

Ültetvény típusa: 

Árutermő ültetvény     Törzsültetvény   Kísérleti ültetvény 

Borszőlőfajta neve 
Saját gyökerű 

szaporító anyag-e? 
Tő/ha 

Sortávolság 
(m) 

Területnagysága 
(m2) 

     

     

     

ÖSSZESEN:  

 

Nyilatkozatok 

1. Nyilatkozom, hogy a telepítéshez 

a központi jogtartalékból történő vásárlásból származó jog, 

a tulajdonomat képző újratelepítési jog  
kerül felhasználásra. 
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Telepítéshez felhasznált, a kérelmező birtokában lévő újratelepítési jog adatai: 

Kivágás helye 

Kivágás 
ideje 

Kivágási engedély 
száma 

Kivágott 
ültetvény 

területnagysága 
(m

2
) 

Telepítéshez 
felhasználni 

kívánt 
területnagyság 

(m
2
) 

Helységnév 
Irányító-

szám 
Helyrajzi 

szám 

       

       

       

       

ÖSSZESEN:   

 

2. Nyilatkozom, hogy a telepítési engedély iránti kérelemben, és annak mellékleteiben szereplő 
adatoka valóságnak megfelelnek. 

3. Nyilatkozom, hogy a telepítési engedély iránti kérelemmel kapcsolatos ellenőrzések 
lebonyolítását segítem. 

4. Nyilatkozom, hogy a telepítést a vonatkozó jogszabályok betartásával és a szakmai 
követelményeknek megfelelően végzem el. 

 

Csatolandó mellékletek: 
1. Közös tulajdonú ingatlan esetén, illetve saját tulajdonú, de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal 

terhelt ingatlan esetében valamennyi tulajdonostárs, haszonélvező, özvegyi joggal rendelkező 
személy nyilatkozata, eredeti példányban, arra vonatkozóan, hogy a kérelmezett telepítés 
végrehajtásához hozzájárul. 

2. Használatot biztosító jogviszony (pl.: haszonbérlet) esetében az erre vonatkozó érvényes 
szerződés másolatát, valamint a használatba adó nyilatkozatát eredeti példányban arra 
vonatkozóan, hogy a kérelmezett telepítés végrehajtásához hozzájárul. 

3. Törzsültetvény telepítés esetén a NÉBIH által kiadott előzetes engedély másolata. 
4. Kísérleti ültetvény telepítés esetén a telepítésre irányuló szándék elfogadásáról a NÉBIH által 

kiállított hatósági bizonyítvány. 
5. A területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának a 

talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló, 1 évnél nem régebbi határozatának másolatát, amely 
saját gyökerű szaporítóanyag felhasználása esetén tartalmazza az érintett terület talaj 
immunitására vonatkozó rendelkezést. 

 

…………………………………… *helység+, …………. év ……………………….. hó …….nap 

 

 

Aláírás 


