
A mák termesztés jogszabályi alapjait a 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet (a kábítószer előállítására 
alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről) adja. 

 
ÉTKEZÉSI MÁK TERMESZTÉS 

� Étkezési mák vetéshez kizárólag étkezési mákfajtának a termőterülettel arányos mennyiségű, 
fémzárolt vetőmagja használható fel. A termesztőnek a vetőmaggal kapcsolatos bizonylatok és 
számlákat legalább a vetési évet követő második év végéig meg kell őrizni. 

� Az étkezési mák 500m2 meghaladó vetés területét valamint a terület nagyságtól független 
(500m2 –nél kisebb területet is) kereskedelmi céllal termelt mákot is a termesztő köteles 
bejelenteni a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Kecskemét Járási Hivatal Agrárügyi 
Főosztály, Földművelésügyi Osztályára. (FM Osztály) (6000-Kecskemét, Halasi út 34.) . A 
bejelentés határideje az őszi vetésű mák esetén a vetés évében november 30-ig, a tavaszi mák 
esetén a vetés évében április 30-ig. A bejelentésről az FM Osztály igazolást állít ki. 

� A termesztő köteles a vetőmaggal kapcsolatos számla/lák másolatát a fenti bejelentéssel együtt 
a Földművelésügyi Osztályra benyújtani. 

� A mákszalmát égetéssel vagy talajba forgatással legkésőbb november 30-ig meg kell 
semmisíteni. 

� Az 500m2 meghaladó vetésterületen történő termesztés esetén az FM Osztály szántóföldi 
ellenőrzés keretében ellenőrzi a bejelentésben foglalt adatok megfelelőségét. Az FM osztály a 
szántóföldi ellenőrzés során a fajtaazonosság vagy az alkaloid tartalom laboratóriumi 
vizsgálattal történő megállapítása érdekében a máktokból mintát vehet.  

� Az étkezési mák termesztője köteles a tárgyév szeptember 30-ig a FM Ig.-ra bejelenteni a 
betakarított mák mag mennyiségét (megjelölve hogy tisztított vagy tisztítatlan) valamint a 
mákszalma mennyiségét valamint a megsemmisítés tervezett időpontját (a bejelentést 
megtenni a tervezett megsemmisítés előtt legalább 7 nappal szükséges). A mákszalma 
megsemmisítésről a termesztőnek nyilvántartást kell vezetni. 

� A bejelentett mák mag mennyiségéről a FM Osztály igazolást állít ki, és étkezési mákot csak 
ezzel az igazolással lehet forgalomba hozni (piacon, viszont értékesítőnek, stb.) 

IPARI MÁK TERMESZTÉS 

• Ipari mák termesztése kizárólag a külön jogszabály szerint kiadott tevékenységi engedéllyel, 
valamint évenként megújítandó eseti termesztetési engedéllyel rendelkező gazdálkodó 
szervezettel (termesztető) megkötött szerződés alapján végezhető. 

• A termelőnek (termesztő) a mákvirágzás befejezésének időszakától (zöld tokos állapottól) a 
betakarításig a teljes termőterület folyamatos őrzéséről gondoskodni. 

• A termesztő köteles minden, az általános termesztési gyakorlattól eltérő különleges esetet, így 
különösen a zöld tok megkarcolását, a tokok károsítását, lopását a rendőrségnek, valamint a 
termesztővel szerződésben álló termesztetőnek haladéktalanul írásban bejelenteni. 

• A Földművelésügyi Osztály az ipari mákot termesztők bejelentési, nyilvántartási, valamint 
szerződési kötelezettségeinek betartását a virágzástól a betakarításig terjedő időszakban évente 
legalább egyszer ellenőrzi valamint a Földművelésügyi Osztály fajtaazonosság vagy az 
alkaloid tartalom laboratóriumi vizsgálattal történő megállapítása érdekében a betakarítás előtt 
a máktokból mintát vehet. 

• A bejelentési kötelezettségek a termesztetőt terhelik. 

 



DÍSZÍTŐ MÁK TERMESZTÉS 

� Díszítő mák termesztéséhez kizárólag étkezési mákfajta fémzárolt vetőmagja használható fel. 

� A díszítő mák termesztője tavaszi vetésű díszítő mák esetén a vetési évben április 30-ig, őszi 
vetésű díszítő mák esetén a vetési évben november 30-ig az étkezési máktermesztéssel 
megegyező adattartalommal, a Földművelésügyi Osztályra kell bejelenteni. 

� A díszítő mák mákszalmáját vagy kifejtetlen máktokját a szárával a díszítő mák termesztője 
virágkötészeti céllal értékesítheti, amennyiben a kábítószernek minősülő ópium alkaloidok 
összes hatóanyag koncentrációja a légszáraz állapotú kifejtett máktokban 0,7% vagy az alatti, 
vagy a máktokot kábítószerként való felhasználást megnehezítő eljárással (így különösen 
festéssel, lakkozással, fehérítéssel) kezelték. 

� A fel nem ajánlott, továbbá át nem vett, valamint virágkötészeti célra nem értékesített díszítő 
mák mákszalmáját égetéssel vagy talajba forgatással legkésőbb november 30-ig meg kell 
semmisíteni. A megsemmisítés módjáról és tervezett időpontjáról legalább hét nappal a 
megsemmisítés időpontja előtt a díszítő mák termesztőjének tájékoztatnia kell a 
Földművelésügyi osztályt. 

� A díszítő mák termesztője minden, az általános termesztési gyakorlattól eltérő különleges 
esetet, így különösen a zöld tok megkarcolását, a tokok károsítását, lopását a rendőrségnek 
köteles jelenteni. 
 


