
 
BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATAL  
ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI, NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY 

  
 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Növény- és 
Talajvédelmi Osztálya (továbbiakban: NTO) felhívja a termelők figyelmét az alábbi 
bejelentési kötelezettségekre, valamint a támogatott növény-egészségügyi 
vizsgálatokban való részvétel lehetőségéről. 
 
A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 
7/2001. (I.17.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) negyedik fejezetében 
előírtak alapján a termelő köteles: 
 

• a termelést megelőző év szeptember 30-ig bejelenteni az NTO-n a vetőburgonya 
termesztést; 

 
• minden év február 28-ig kötelező bejelenteni az alábbi tevékenységét: 

- gyümölcsfaiskola (házi faiskola is!), 
- törzsültetvények, 
- szaporítóanyag szedésre engedélyezett gyümölcsfák (kijelölt fák), 
- szőlőiskola, 
- szaporításra engedélyezett termő szőlő ültetvények (standard fokozat), 
- díszfaiskola, 
- erdészeti csemetekert, 
- lágyszárú szaporítóanyag, 
- zöldség szaporítóanyag, 
- hagymás, gumós dísznövények, szamóca és muskátli szaporítóanyag előállítás, 
- étkezési és ipari burgonya nem helyi piacra történő termesztése (kistermelői 

mentesség csak a szabadföldi áruburgonyát 1 ha alatti, a termesztő-
berendezésben hajtatott áruburgonyát 0,3 ha alatti területen termelőkre 
érvényesíthető) 

- fa csomagolóanyag gyártás, kezelés és forgalmazás, 
- terményraktárak, malmok, takarmánykeverők, 
- faiskolai lerakatok, árudák, nagykereskedelmi forgalmazó helyek; 

 
• valamint május 15-ig köteles bejelenteni az alábbi növényfajok vetőmagjának 

termesztését: 
- napraforgó, 
- paradicsom, 
- lucerna, 
- bab, 
- hagyma (vörös-, metélő-, mogyoróhagyma), 
- takarmány- és cukorrépa. 
 

Továbbá felhívja a figyelmet, hogy kötelesek bejelentést tenni, valamint 
regisztráltatniuk magukat a mellékelt listában (1. számú melléklet) található 
Xylella fastidiosa gazdanövények termelőinek, előállítóinak, gyűjtőraktározóinak 
és nagykereskedői forgalmazóinak! 



A nyilvántartásra kötelezetteknek a Rendelet 10. számú mellékletében található Bejelentési 
űrlap növényegészségügyi vizsgálathoz, ellenőrzéshez c. dokumentumot kell kitölteniük 
és határidőre beküldeni az NTO-ra. Az űrlap a falugazdászoknál és az NTO-n is 
beszerezhető. 
 
Kötelező megadni az alábbi adatokat: 

- termelő neve (nőknél leánykori név is), 
- termelő címe, telefonszáma, 
- anyja neve, 
- születési hely és dátum, 
- adószám, 
- adóazonosító, 
- MVH regisztrációs szám. 
 

A Rendeletben előírt adatszolgáltatási, nyilvántartási, nyilvántartásba vételi kötelezettség 
elmulasztása esetén a termelőre 15 000 – 1000 000 Ft-os növényvédelmi bírság szabható ki 
(194/2008. (VII.31.) Korm.r. az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok 
kiszámításának módjáról és mértékéről).  
 
Az NTO szakemberei tartalmi és formai szempontból ellenőrzik a bejelentési űrlapot, 
nyilvántartásba veszik a termelőt és egyedi azonosító számmal (növényegészségügyi 
regisztrációs szám) látják el. 
A nyilvántartásra kötelezett köteles bejelenteni, ha a nyilvántartott tevékenységén kívül a 
nyilvántartási kötelezettség szempontjából más kiegészítő tevékenységet folytat, vagy a 
korábban bejelentett adataiban egyéb változás történik. Az NTO a nyilvántartásra kötelezett 
bejelentése alapján módosítja a hatósági nyilvántartást. 
Az NTO szakemberei a vizsgálatokat minden esetben a Rendelet 1-2. számú mellékletében 
felsorolt károsítók felderítésére, illetve a termőhely, tároló hely vagy a növény ezen 
károsítóktól való mentességének megállapítása érdekében végzik el. A növényegészségügyi 
ellenőrzéseket a vizsgált növényen előforduló károsítók felderítésére legalkalmasabb 
időszakban, legalább évente egy alkalommal végzik, amelyről jegyzőkönyvet állítanak ki. 
A vizsgálati dokumentumok visszavonásig vagy a következő szemléig, a tárgyévi vegetációs 
időszakra érvényesek. 
 
A nyilvántartásra kötelezett köteles 
a) naprakész nyilvántartást vezetni – és ahol ez értelmezhető, naprakész helyszínrajzot 

készíteni – azokról a helyekről, ahol a vizsgálatköteles árut termeszti, előállítja, tárolja, 
tartja vagy felhasználja, 

b) nyilvántartást vezetni azokról a vizsgálatköteles árukról, amelyeket tárolásra vásárolt 
vagy a telephelyen termeszt, termelésbe von, vagy bármilyen célból továbbít, 

c) a vonatkozó dokumentumokat legalább három évig megőrizni, 
d) személyesen vagy a növényvédelem és egyéb növény-egészségügyi témában szakmai 

tapasztalattal rendelkező megbízottja útján az NTO-val kapcsolatot tartani, 
e) szükség szerint és a megfelelő időben, az NTO által meghatározott módon 

megfigyeléseket folytatni, 
f) növényvédelmi felügyelő számára lehetővé tenni a vizsgálatot, a mintavételezést, valamint 

a b) pontban meghatározott vonatkozó dokumentumok megtekintését, illetve 
együttműködni az NTO-val, 

g) az NTO intézkedésére a telephelyek növény-egészségügyi helyzetének fenntartására, 
illetve az anyagok azonosságának megőrzésére vonatkozó különleges kötelezettségeket 
(különleges vizsgálat, mintavételezés, elkülönítés, felszámolás, kezelés, megsemmisítés) 
betartani, 

h) értesíteni az NTO-t valamely zárlati károsító, annak tünete, illetve bármely más növényi 
rendellenesség előfordulásáról. 

Az NTO forgalomba hozatali és felhasználási korlátozást rendelhet el a bejelentési 
kötelezettségek teljesítéséig, ha a nyilvántartásra kötelezett azokat elmulasztja. 



A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és 
forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. Törvény alapján: 
 
A vetőmag előállítónak – az érintett földterületrészek területének pontos meghatározásával 
együtt – a helyi önkormányzat hirdető tábláján, az illetékes kormányhivatalban, illetve a 
járási hivatalban közzé kell tennie a vetéstervét: 

a) tavaszi vetésű növények esetében január 15-ig,  
b) őszi káposztarepce esetében július 1-jéig, 
c) egyéb őszi vetésű növények esetében augusztus 1-jéig. 

Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai 
feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) 
FVM–EüM–SZMMegyüttes rendelet értelmében: 
 
A friss zöldség és gyümölcs forgalomba hozatala során alapanyag-tárolási, tisztítási, 
osztályozási, előkészítési, gyártástechnológiai, csomagolási, jelölési, tárolási és szállítási 
tevékenységet kizárólag regisztrált élelmiszer-vállalkozó végezhet. 

Mentesül a regisztrációs kötelezettség alól az az élelmiszer-vállalkozó, akinek a friss zöldség-
gyümölcs forgalmazása az évi 20 000 kg-ot nem haladja meg, kivéve, ha nagybani piacon 
viszontértékesítőnek történő eladást végez. 

A regisztrációhoz az élelmiszer-vállalkozónak a tevékenység végzésének helye szerint 
illetékes NTO-ra kell beküldeni a REGISZTRÁCIÓS ADATLAP élelmiszer-vállalkozók 
számára a 68/2007 FVM-EüM-SzMM együttes rendelet 6.§ szerinti regisztrációhoz c. 
dokumentumot kell beküldeni. 

Tájékoztatás egyes növény-egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 
(117/2007. (X.10.) FVM rendelet) 

A rendeletben megállapított mértékben és feltételek szerint vissza nem térítendő támogatás 
vehető igénybe 

• a szántóföldi, kertészeti és engedélyes faiskolai vetőmagtermesztésre és 
szaporítóanyag-előállításra, valamint – az erdészeti csemetekertek kivételével – fajta 
fenntartásra igénybe vett területek után a növény-egészségügyi feladatok 
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 9. számú 
mellékletének 1–10. pontja, 

• a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 14/2017. 
(III. 23.) FM rendelet 5., 8. és 9. melléklete, 

• a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 
87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 8. számú melléklete 

alapján meghatározott növény-egészségügyi vizsgálatokhoz. 

A támogatás igénybevételéhez a kérelmezőnek a KÉRELEM támogatott 
növényegészségügyi vizsgálatokban való részvételre c. dokumentumot kell benyújtania az 
NTO-ra a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 9. számú mellékletében meghatározott bejelentési 
időszakban (február 28, illetve május 15.) 



1. számú melléklet: Xylella fastidiosa gazdanövények  

A lista az alábbi linken is elérhető:  

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measur
es/xylella-fastidiosa/susceptible_en

Acacia dealbata 
Acacia saligna 

Acer pseudoplatanus 
Anthyllis hermanniae 
Artemisia arborescens 
Asparagus acutifolius 

Calicotome spinosa 
Calicotome villosa 

Catharanthus 
Cercis siliquastrum 

Chenopodium album 
Cistus creticus 

Cistus monspeliensis 
Cistus salviifolius 

Coffea 
Coronilla glauca 

Coronilla valentina 
Cytisus scoparius 
Cytisus villosus 

Dodonaea viscosa 
Eremophila maculata 
Erigeron bonariensis 
Erigeron sumatrensis 

Erysimum 
Euphorbia terracina 

Euryops chrysanthemoides 
Ficus carica 

Fraxinus angustifolia 
Genista corsica 

Genista ephedroides 
Genista lucida 

Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus) 
Grevillea juniperina 

Hebe 
Helichrysum italicum 

Heliotropium europaeum 
Juglans regia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurus nobilis 
Lavandula angustifolia 

Lavandula dentata 
Lavandula stoechas 

Lavandula x allardii (syn. Lavandula x heterophylla) 
Lavandula x intermedia 

Medicago sativa 
Metrosideros excelsa 
Myoporum insulare 
Myrtus communis 
Nerium oleander 

Olea europaea 
Pelargonium graveolens 
Pelargonium x fragrans 

Phagnalon saxatile 
Phillyrea latifolia 

Polygala myrtifolia 
Prunus avium 

Prunus cerasifera 
Prunus cerasus 

Prunus domestica 
Prunus dulcis 
Quercus suber 

Rhamnus alaternus 
Rosa canina 

Rosmarinus officinalis 
Spartium junceum 

Streptocarpus 
Vinca 

Vitis vinifera 
Westringia fruticosa 

Westringia glabra 


