18.3.3.5.
Kitermesztés díjtételei: (Fajtaazonosság vagy rejtett minőséghiba vizsgálata hatósági mintavétel vagy megrendelés alapján, kitermesztéssel)

18.3.3.5.1.
Eredményközléskor a vizsgálat

18.3.3.5.2.
alapdíja
10 000
18.3.3.5.3.
Gyümölcs ültetési anyagvizsgálata db-onként, évente
200
18.3.3.6.




18.3.4.

Erdészeti szemlék és minősítés díjtételei az ügyfél kérelmére indult eljárás esetén

18.3.4.1.
Azonosított származású magforrás, gyűjtőhely, gyűjtési egység minősítése és regisztrációja, azonos helyszínen és alkalommal.

18.3.4.1.1.
A helyszíni szemle és minősítés regisztrációs alapdíja
15 000
18.3.4.1.2.
az alapdíjon felül további

18.3.4.1.2.1.
0-5 ha között,
1 500
18.3.4.1.2.2.
5-20 ha között,
2 500
18.3.4.1.2.3.
20-100 ha között,
4 000
18.3.4.1.2.4.
100 ha felett
5 000
18.3.4.2.
Magtermelő állomány minősítése és regisztrációja helyszíni szemle és minősítés alapdíja regisztrációs egységenként alapdíj
10 000
18.3.4.2.1.
az alapdíjon felül a szemledíj a területnagyság alapján számolva

18.3.4.2.1.1.
0-5 ha között,
1 500
18.3.4.2.1.2.
5-20 ha között,
2 500
18.3.4.2.1.3.
20-100 ha között,
4 000
18.3.4.2.1.4.
100 ha felett
5 000
18.3.4.2.2.
Sikertelen bizottsági minősítés utáni SZAZ regisztráció
10 000
18.3.4.3.
Alapanyag származási igazolvány kiállítása magtétel, dugvány, valamint állomány alól kiemelt csemete esetében

18.3.4.3.1.
Helyszíni szemle és minősítés alapdíja azonos alkalommal és helyszínen,
5 000
18.3.4.3.2.
továbbá az igazolvány kiállítás díja, amely az alábbi fajonkénti mennyiségegységenként további
1 000
18.3.4.3.2.1.
tölgyek, szelídgesztenye, feketedió 1 000 kg,

18.3.4.3.2.2.
bükk 100 kg,

18.3.4.3.2.3.
akác 100 kg,

18.3.4.3.2.4.
hársak, juharok, kőrisek, szilek, gyertyán 100 kg,

18.3.4.3.2.5.
vadgyümölcs termések és terméságazatok 1 000 kg,

18.3.4.3.2.6.
vadgyümölcs tisztított mag 50 kg,

18.3.4.3.2.7.
nyár, fűz, éger és nyír fajok 10 kg,

18.3.4.3.2.8.
fenyők toboza 1000 kg,

18.3.4.3.2.9.
pergetett fenyő mag 20 kg,

18.3.4.3.2.10.
egyéb fajok termése 100 kg,

18.3.4.3.2.11.
állomány alól kiemelt csemete 50 000 db,

18.3.4.3.2.12.
sima és zölddugványok 20 000 db,

18.3.4.3.2.13.
sima és zölddugványok szálveszője 3 000 db.

18.3.4.4.
Törzskönyvezett nemesítői növényállomány, gyűjtemény szemléje alapdíj
11 000
18.3.4.4.1.
az alapdíjon felül tételenként

18.3.4.4.1.1.
magtermő klónok
415
18.3.4.4.1.2.
vegetatív úton szaporított

18.3.4.4.1.2.1.
juvenilis (anyatelep) formában
360
18.3.4.4.1.2.2.
érett (fa) formában
240
18.3.4.4.1.3.
központi anyatelep
1 800
18.3.4.5.
Üzemi törzsültetvények (plantázsok, anyatelepek) évenkénti helyszíni minősítése alapdíj
11 000
18.3.4.5.1.
magtermesztő ültetvényeknél (plantázs) hektáronként további
425
18.3.4.5.2.
anyatelepeknél az alapdíjon felül törzslappal ellátott tételenként további

18.3.4.5.2.1.
0.10 ha-ig
1 500
18.3.4.5.2.2.
0.11 ha-0.50 ha
2 250
18.3.4.5.2.3.
0.51 ha-1.00 ha
4 250
18.3.4.5.2.4.
1.01 ha-tól
7 250
18.3.4.6.
Szaporítóanyagok minősítő szemléje csemetekertben

18.3.4.6.1.
A helyszíni szemle és minősítés alapdíja
5 000
18.3.4.6.2.
Szemledíj a szemlézett mennyiség (db) után számítva.

18.3.4.6.2.1.
magról nevelt (szabadföldi, természetes újulatból iskolázott, hidegágyi, intenzív) csemete esetében
0,075 ft/db
18.3.4.6.2.2.
gyökeres dugvány esetében
0,25 ft/db
18.3.4.6.3.
A többéves anyagok újraszemlézésekor a teljes szemlézett mennyiség 50%-át kell a díjalapba beszámítani.

18.3.4.7.
Vegetatív szaporító alapanyagok és erdészeti magvak fémzárolása Ft/alkalom
11 000
18.3.4.8.
Zárlat alatt történő termesztés vizsgálata, minősítése
11 000
18.3.4.9.
Feketenyár fajtaazonosság vizsgálata molekuláris genetikai (DNS) módszerrel

18.3.4.9.1.
anyafa vizsgálata
11 000
18.3.4.9.2.
magcsemete vizsgálata 10 000 db-ként
5 000
18.3.4.10.
Mikorrhizált csemete szemledíja az éves csemetekerti szemle alapdíján felül a szemlézett mennyiség (db) után számolva

18.3.4.10.1.
0-10 000 db
5 000
18.3.4.10.2.
10 000-20 000 db
7 500
18.3.4.10.3.
20 000-50 000 db
10 000
18.3.4.10.4.
50 000 db felett minden megkezdett tízezer darabonként további
1 000
18.3.4.11.
Tételazonosító certifikációs címke díja
5
18.3.4.12.
Központi adminisztrációs eljárás, egyszerűsített szemleeljárás, valamint zárlati eljárás megszüntetésének díja
5 000
18.3.4.13.
Certifikációs folyamat nyomon követhetőségének vizsgálata és tanúsítvány kiállításának díja
11 000
18.3.5.
Dísznövény szemlék és minősítés díjtételei az ügyfél kérelmére indult eljárás esetén


18.3.5.1.
A dísznövény szaporítóanyagok szemléje

18.3.5.1.1.
A dísznövény szaporítóanyagok éves szemledíja az alapdíj
14 000
18.3.5.1.2.
továbbá az a)-f) pontok alapján, a szaporítóanyagok mennyisége alapján számított összeg.

18.3.5.1.2.
Díszfaiskolai és szabadföldi évelő szaporítóanyagok szemledíja

18.3.5.1.2.1.
1. csoport: magágyi rózsacsemete, egyéb magágyi csemete, valamint a szabadföldi évelő szaporítóanyagok 1000 db-onként
150
18.3.5.1.2.2.
2. csoport: faiskolai szaporítóanyagok az 1. csoportban foglalt szaporítóanyagok kivételével

18.3.5.1.2.2.1.
100 000 db-ig 1000 db-onként
250
18.3.5.1.2.2.2.
100 001-200 000-ig
25 000
18.3.5.1.2.2.3.
+100 000 db felett 1000 db-onként
200
18.3.5.1.2.2.4.
200 001-300 000-ig
45 000
18.3.5.1.2.2.5.
+200 000 db felett 1000 db-onként
150
18.3.5.1.2.2.6.
300 000 db felett
60 000
18.3.5.1.2.2.7.
+300 000 db felett 1 000 db-onként
100
18.3.5.1.3.
Hagymás dísznövények szaporítóanyagának szemledíja hektáronként
500
18.3.5.1.4.
Egyéb, termesztő berendezésben nevelt dísznövény szaporítóanyag

18.3.5.1.4.1.
Egyéb, termesztő berendezésben nevelt dísznövény szaporítóanyag szemledíja a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott szaporítóanyag mennyisége alapján, előző évi szaporítóanyag hiányában az évi első szemlén szemlézett mennyiség alapján

18.3.5.1.4.2.
gyökeres

18.3.5.1.4.2.1.
100 000 db-ig 1 000 db-onként
100
18.3.5.1.4.2.2.
100 001-200 000-ig
10 000
18.3.5.1.4.2.3.
+100 000 db felett 1 000 db-onként
75
18.3.5.1.4.2.4.
200 001-300 000-ig
17 500
18.3.5.1.4.2.5.
+200 000 db felett 1 000 db-onként
60
18.3.5.1.4.2.6.
300 000 db felett
23 500
18.3.5.1.4.2.7.
+300 000 db felett 1 000 db-onként
50
18.3.5.1.4.2.8.
gyökér nélküli 1 000 db-onként
50
18.3.5.1.5.
Táptalajon lévő szövettenyésztett növény szemledíja a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott szaporítóanyag mennyisége alapján, előző évi szaporítóanyag hiányában az évi első szemlén szemlézett mennyiség alapján

18.3.5.1.5.1.
1 000 db-onként
50
18.3.5.1.6.
vízinövény

18.3.5.1.6.1.
1 000 db-onként
50
18.3.5.1.7.
Szerződéses termeltetés

18.3.5.1.7.1.
szerződésenként
5 500
18.3.5.1.7.2.
továbbá a szemlézett, összesített szaporítóanyag mennyisége, ill. a szemlézett, összesített termesztőterület alapján az a)-e) pontok szerint számított összeg

18.3.5.1.7.3.
a dísznövény szaporítóanyagok szemledíjának minimális összege
14 000
18.3.5.2.
Dísznövény szaporítóanyag kereskedők éves adminisztratív szemléje
26 000
18.3.5.3.
Tanúsítvány kiadása
10 000
18.3.5.4.
Szaporítóanyag-termő ültetvények minősítése és szemléje

18.3.5.4.1.
új növényegyedek szemléje és nyilvántartásba vétele arborétumban, botanikus kertben, vagy egyéb gyűjteményben növényegyedenként
60
18.3.5.4.2.
külön szemle esetén 
12 000
18.3.5.4.3.
arborétum, botanikus kert és egyéb dísznövény gyűjtemény szemle és nyilvántartás díja területenként és taxononként
60
18.3.5.5.
Kitermesztés (fajtaazonosság vagy rejtett minőséghiba vizsgálata kitermesztéssel)

18.3.5.5.1.
lomblevelű cserje első évi vizsgálata db-onként
500
18.3.5.5.2.
minden további évben évente db-onként
215
18.3.5.5.3.
lomblevelű fák és tűlevelűek első évi vizsgálata db-onként
500
18.3.5.5.4.
minden további évben db-onként
215
18.3.5.5.5.
lágyszárú növények kitermesztése, tételenként

18.3.5.5.6.
szabadföldi kultúrában
750
18.3.5.5.7.
üvegházi kultúrában
800
18.3.5.6.
Állami támogatásból megvalósuló dísznövény ültetvény beruházások szemléje, termőre fordítása

18.3.5.6.1.
területhelyenként és esetenként
14 150
18.3.6.
Zöldség (nem vetőmag) szaporítóanyag szemlék és minősítés díjtételei az ügyfél kérelmére indult eljárás esetén

18.3.6.1.
Zöldség szaporítóanyagok szemléje

18.3.6.1.1.
Palánta alap szemledíja
14 000
18.3.6.1.2.
továbbá a tárgyévet megelőző évben forgalomba hozott szaporítóanyag mennyisége alapján vagy előző évi szaporítóanyag hiányában a mindenkor szemlézett mennyiség alapján

18.3.6.1.2.1.
1 millió db-ig 100 000 darabonként
5 000
18.3.6.1.2.2.
1 000 001-5 000 000-ig
50 000
18.3.6.1.2.3.
+1 millió db fölött 100 000 darabonként
4 000
18.3.6.1.2.4.
5 000 001-10 000 000-ig
210 000
18.3.6.1.2.5.
+5 millió db fölött 100 000 darabonként
3 000
18.3.6.1.2.6.
10 000 001-25 000 000-ig
360 000
18.3.6.1.2.7.
+10 millió db fölött 100 000 darabonként
2 000
18.3.6.1.2.8.
25 000 001-50 000 000-ig
660 000
18.3.6.1.2.9.
+25 millió db fölött 100 000 darabonként
1 000
18.3.6.1.2.10.
50 000 001-75 000 000-ig
910 000
18.3.6.1.2.11.
+50 millió db fölött 100 000 darabonként
500
18.3.6.1.2.12.
75 000 001-100 000 000-ig
1 035 000
18.3.6.1.2.13.
+75 millió db fölött 100 000 darabonként
400
18.3.6.1.3.
dughagyma, fiókhagyma termesztés szemléjének díja
14 000
18.3.6.1.3.1.
továbbá hektáronként
6 000
18.3.6.2.
Zöldség szaporítóanyag kereskedők éves adminisztratív szemléjének díja
26 000
18.3.6.3.
Állami támogatásból megvalósuló zöldség, vagy gyógynövény ültetvény beruházások szemléje, termőre fordítása területhelyenként és esetenként 
14 150



19.
NÖVÉNYFAJTÁK ÁLLAMI ELISMERÉSÉVEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK




19.1.
Új növényfajta állami elismerése iránti bejelentés 


19.1.1.
Új fajtabejelentés nyilvántartásba vétele – a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak, valamint  a gyümölcs tájfajták kivételével 
31 200
19.1.2.
Előterjesztés készítése állami elismerése, meghosszabbításkor is
12 500
19.1.3.
Új növényfajta felvétele a Nemzeti Fajtajegyzékre – a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak, valamint a gyümölcs tájfajták kivételével  
53 000
19.1.4.
Fajtaoltalmi jelentés készítése és kiadása az SZTNH részére
12 500
19.1.5.
DUS vizsgálati eredmény átvétele társhatóságtól vagy CPVO-tól
75 000
19.1.6.
Állami elismerés meghosszabbítási kérelmének nyilvántartásba vétele
15 600
19.1.7.
Állami elismerés meghosszabbítása a Nemzeti Fajtajegyzékben
12 500
19.1.8.
Nem oltalmazott fajták esetén új fajtafenntartó nyilvántartásba vétele
12 500
19.1.9.
Nem oltalmazott fajták esetén új fajtafenntartó bejegyzése a Nemzeti Fajtajegyzéken
53 000
19.1.10.
Adatváltozás átvezetése a nyilvántartási rendszerben
13 900
19.1.11.
Fajtaleírás megjelentetése a Leíró Fajtajegyzékben
1 000
19.1.12.
Szőlőklónok egyedi szaporítási engedélyének megadása klónonként
12 500
19.1.13.
Borvidéken nem engedélyezett fajta kísérleti célból történő engedélyezése
12 500
19.1.14. 
Hivatalos (angol vagy magyar nyelvű) kivonat a DUS vizsgálat eredményeiről 
12 500
19.1.15. 
Igazolás (angol vagy magyar nyelvű) kiadása állami elismerésről 
12 500
19.2.
 DUS vizsgálat éves díja

19.2.1
Szántóföldi (a kukorica, a napraforgó, a repce, a rozs, a takarmánycirok, a búza és a kender hibrideknél a díjtételeket a hibridekre, a vonalakra és az alapegyszeresekre külön-külön kell fizetni) és zöldségnövények, valamint gyógy-, fűszer- és illóolajos növények vizsgálati alapdíja,
86 100
19.2.2
Szőlő és gyümölcstermő növények vizsgálati alapdíja termőkorban 
48 800
19.2.3.
Szőlő és gyümölcs ültetvények esetében a nem termő években fizetendő díj 
29 500
19.2.4.
Dísznövények, erdészeti és fásszárú energetikai növények vizsgálati díja 
48 800
19.2.5.
Gélelektroforézis vizsgálat (hibridfajták szülőkomponenseinek meghatározása) 
18 900
19.2.6.
Nem oltalmazott fajták esetén az új fajtafenntartó bejegyzéséhez végzett 1 éves DUS vizsgálat díja 
19.2.1.-19.2.5. pont szerint
19.2.7.
A fajtafenntartás ellenőrzése érdekében végzett fajtaazonosságot megállapító vizsgálat díja

19.2.7.1.
szántóföldi növények 

31 800
19.2.7.2.
zöldség-, gyógy-, fűszer- és illóolajos növények 
21 200  
19.2.7.3.
szőlő, gyümölcs, erdészeti növények, fásszárú energetikai növények és dísznövények 
10 600  
19.2.8.
Az állami elismerésre kötelezett fajoknál az állami elismerés meghosszabbításának vizsgálati díja esetében 

a vizsgálati alapdíj 50%-a számítandó fel.
19.2.9.
A nem állami elismerésre kötelezett fajoknál az állami elismerés meghosszabbításának vizsgálati díja esetében 
minden díjtétel 50%-a számítandó fel
19.2.10.
DUS vizsgálathoz előírt rezisztencia vizsgálatok díja kórokozónként 
8500
19.3.
Gazdasági értékvizsgálat éves díja

19.3.1.
Gazdasági értékvizsgálat alapdíja szántóföldi növényeknél


19.3.1.1.
kender, lucerna, fűfélék, napraforgó, cukorrépa, kukorica, burgonya esetén 

143 800 
19.3.1.2.
gabonafélék esetén 

123 800 
19.3.1.3.
egyéb növényfajok esetén 
133 800 
19.3.2.
Gazdasági értékvizsgálat alapdíja szőlőnél, erdészeti és fásszárú energetikai fajtáknál
31 200
19.3.4.
Szőlőfajták beltartalmi és érzékszervi vizsgálata 

27 800  
19.3.5.
Gazdasági értékvizsgálathoz előírt növénykórtani vizsgálatok

19.3.5.1
Őszi búza, tönkölybúza, őszi durum búza, őszi árpa, kukorica, napraforgó, burgonya, cukorrépa esetében 

49 700  

19.3.5.2.
tavaszi árpa, borsó, szója esetében 

20 000  
19.3.5.3.
egyéb szántóföldi növényfaj esetében 
5000  
20.
AZ ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI HATÓSÁG EGYÉB, ÁLTALÁNOS DÍJAI

20.1.
Hatósági konzultáció, szakértői tevékenység, szaktanácsadás óradíja megkezdett óránként, az ügyfél kérelmére induló eljárás esetén
12 000

