
Tájékoztatás az Európai Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos 

inváziós fajok jegyzékének bővítéséről 

 
Az Európai Bizottság 2016. július 13-án fogadta el az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos 

inváziós fajok 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékének 

elfogadásáról szóló 2016/1141. végrehajtási rendeletét, amelyet a Bizottság (EU) 2017/1263 

végrehajtási rendelete 2017. július 12-én (augusztus 2-i hatálybalépéssel) 12 fajjal, majd 2019/1262 

végrehajtási rendelete 2019. július 25-én (augusztus 15-i hatálybalépéssel) további 17 fajjal bővített. 

 

Az idegenhonos inváziós fajokat tartalmazó jegyzék a Bizottság (EU) 2022/1203 végrehajtási 

rendeletével ismételten bővült 22 fajjal, amelyen immár összesen 88 faj található meg. 

 

A jegyzékre újonnan felkerült fajok az alábbiak: 

I.  

 fekete törpeharcsa (Ameiurus melas), 

 pettyes szarvas (Axis axis), 

 burmai tarkamókus (Callosciurus finlaysonii), 

 Channa argus, 

 Faxonius rusticus, 

 szúnyogirtó fogasponty (Gambusia affinis), 

 Gambusia holbrooki, 

 Hakea sericea, 

 Koenigia polystachya, 

 királysikló (Lampropeltis getula), 

 aranykagyló (Limnoperna fortunei), 

 Morone americana, 

 kormos bülbül (Pycnonotus cafer), 

 Rugulopteryx okamurae, 

 Solenopsis geminata, 

 Solenopsis invicta, 

 Solenopsis richteri, 

 Wasmannia auropunctata. 

II. 

 Fundulus heteroclitus, 

 úszó kagylótutaj (Pistia stratiotes), 

 dél-afrikai karmosbéka (Xenopus laevis), 

III. 

 keleti fafojtó (Celastrus orbiculatus). 

 

Az I. pont alatt felsorolt fajokra vonatkozóan 2022. augusztus 2-tól, a II. pont alatt felsorolt fajokra 

vonatkozóan 2024. augusztus 2-tól, a III. pontban felsorolt faj esetében 2027. augusztus 2-tól kell 

alkalmazni az idegenhonos inváziós fajokra vonatkozó Európai Uniós és hazai jogszabályokat. 

 

A korábbi tájékoztatásunknak megfelelően az újonnan listára felkerült fajok tartása, tenyésztése, 

forgalomba hozatala, adásvétele, környezetbe történő kieresztése stb. ezt követően tilos az 

1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (1) bekezdése alapján. 

 

Amennyiben a kedvtelésből tartott idegenhonos inváziós fajt már a jegyzékre történő felkerülése előtt 

tartották, úgy azon faj egyedeit be kell jelenteni a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal részére az 

idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről 

és kezeléséről szóló 408/2016. (XII.13.) Korm. rendelet 11/A. §-a alapján.  
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1141&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1263&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1263&from=HU
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/IAS/EU_IAS_jegyzek_2_bovites_2019_HU.pdf
http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/IAS/EU_IAS_jegyzek_2_bovites_2019_HU.pdf


Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen esetben az egyedek tovább tarthatóak zárt tartásban, a szaporodást, 

illetve kiszökést meggátolva. Az egyedekkel kereskedni nem lehet. A bejelentés elmulasztása inváziós 

bírságot von maga után. 

 

Az uniós jegyzéken szereplő fajokról, azok legfontosabb adatairól, hatályos jogszabályokról a 

https://termeszetvedelem.hu/idegenhonos-invazios-fajok-jogszabalyi-vonatkozasai-eu-s-jegyzek/ 

weboldalon lehet a továbbiakban tájékozódni. 

 


