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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 9/2014. (IX. 12.) FM rendelete

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 

módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdés 4., 6. és 7.  pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 2.  pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 

(a továbbiakban: R.) 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2/A. § A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok 

követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről 

szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti integrált többéves nemzeti 

ellenőrzési tervhez a NÉBIH elkészíti a növényegészségügyi ellenőrzésekre vonatkozó részanyagot.”

2. §  Az R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Magyarországon és az Európai Unió többi tagállamában nem honos, az 1. és 2. számú mellékletben fel nem 

sorolt károsítók észlelése esetén a  növény- és talajvédelmi igazgatóság korlátozást rendel el, és haladéktalanul 

értesíti a minisztériumot és a NÉBIH-et.”

3. § (1) Az R. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A  kártalanítási igényt a  növény- és talajvédelmi igazgatóság az  általa lefolytatott becslési, valamint 

a megsemmisítési eljárás alapján bírálja el.”

 (2) Az R. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A  termelő részkártalanítási kérelmet nyújthat be a  megsemmisítés végrehajtásával megbízott növény- és 

talajvédelmi igazgatósághoz a termelés mielőbbi beindítása érdekében. Ennek összege a várható teljes kártalanítás 

50%-áig terjedhet.”

4. §  Az R. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A  forgalmi érték becslési eljárását a  fertőzöttség tényét megerősítő laboratóriumi vizsgálati eredmény 

közlését követően a  zárlati határozat alapjául szolgáló körülmények kivizsgálásával egy időben meg kell kezdeni. 

Amennyiben a  forgalmi érték megállapításához szükséges a  termésbecslés is, a  növény- és talajvédelmi 

igazgatóságnak azt is el kell végeznie.”

5. §  Az R. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A  Tv. 54.  § (1)  bekezdésében meghatározott esetekben, valamint ha a  kárigény elbírálásánál a  kártalanítást 

kizáró ok nem áll fenn, a kártalanítás összegét a növény- és talajvédelmi igazgatóság állapítja meg.”

6. §  Az R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § A NÉBIH intézkedik a kártalanítási határozatban megjelölt összeg folyósítása iránt, és azt a határozat jogerőre 

emelkedésétől számított harminc napon belül a termelőnek ki;zeti.”

7. §  Az R. 36/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36/C. § (1) A növényútlevelet

a)  a növény- és talajvédelmi igazgatóság, 

b) igazolási rendszerben termesztett (fémzárolt vagy certi;kált) szaporítóanyag esetén, amennyiben a növényegészségügyi 

feltételek teljesítését a növény- és talajvédelmi igazgatóság igazolta, a NÉBIH erre jogosult szervezeti egysége, vagy
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c)  a növény- és talajvédelmi igazgatóság eseti felhatalmazása alapján a termelő, előállító, felvásárló, gyűjtőraktározó, 

forgalmazó, importőr

állítja elő és – ha szükséges – tárolja.

(2) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti felhatalmazást csak olyan természetes személy vagy gazdálkodó szervezet 

kaphatja meg, aki vagy amelynek képviselője tagja a  Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának, 

vagy ilyen tagsággal rendelkező személy szakmai felügyeletét írásbeli szerződésbe foglalja.”

8. § (1) Az R. 69. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„o) a  növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a  Közösségbe történő behurcolása és 

a  Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 22-i 2000/29/EK tanácsi 

irányelve, valamint az azt módosító,

1. 2001/33/EK, 2002/28/EK, 2002/36/EK, 2003/22/EK, 2003/47/EK, 2003/116/EK, 2004/31/EK, 2004/70/EK,  

2004/102/EK, 2005/16/EK, 2005/77/EK, 2006/14/EK, 2006/35/EK, 2007/41/EK, 2008/64/EK, 2008/109/EK, 2009/7/EK, 

2009/118/EK, 2010/1/EU és 2014/19/EU bizottsági irányelv, valamint 2002/89/EK, 2005/15/EK tanácsi irányelv,

2. a  takarmány- és élelmiszerjog, valamint az  állat-egészségügyi és az  állatok kíméletére vonatkozó szabályok 

követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről 

szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,”

 (2) Az R. 69. § (2) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:)

„3. a  Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. Közösségbe történő behurcolásának és 

a  Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növényegészségügyi szükségintézkedésekről szóló, 2002. 

szeptember 19-i 2002/757/EK bizottsági határozat és az  azt módosító 2004/426/EK, 2007/201/EK és 2013/782/EU 

bizottsági határozat,”

 (3) Az R. 69. § (2) bekezdés 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:)

„5. dekontaminálás céljára peszticidek és a  környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok által 

szennyezett talaj behozatala tekintetében a  2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti 

eltérés megállapításának a  tagállamok számára történő engedélyezéséről szóló, 2005. január 21-i 2005/51/EK 

bizottsági határozat, és az azt módosító 2007/156/EK bizottsági, 2009/162/EK bizottsági és 2012/102/EU bizottsági 

végrehajtási határozat,

6. a  Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. elterjedése elleni, Egyiptomra vonatkozó biztonsági 

intézkedések tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről szóló, 2011. november 29-i 

2011/787/EU bizottsági végrehajtási határozat,”

 (4) Az R. 69. § (2) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:)

„8. az  Argentínából vagy Brazíliából származó egyes citrusfélékre vonatkozó ideiglenes szükséghelyzeti 

intézkedésekről szóló, 2004. április 29-i 2004/416/EK bizottsági határozat és az azt módosító 2007/347/EK bizottsági 

és 2013/67/EU bizottsági végrehajtási határozat,”

 (5) Az R. 69. § (2) bekezdés 10–12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:)

„10. Szerbia Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kottho>) Davis et al. károsító szervezettől 

való mentességének elismeréséről szóló, 2012. április 24-i 2012/219/EU bizottsági végrehajtási határozat,

11. az  Epitrix cucumeris (Harris), az  Epitrix similaris (Gentner), az  Epitrix subcrinita (Lec.) és az  Epitrix tuberis 

(Gentner) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi 

intézkedésekről szóló, 2012. május 16-i 2012/270/EU bizottsági végrehajtási határozat,

12. a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fenyőrontó fonálféreg) Unión belüli elterjedésének 

megelőzésére irányuló sürgősségi intézkedésekről szóló, 2012. szeptember 26-i 2012/535/EU bizottsági végrehajtási 

határozat,”

 (6) Az R. 69. § (2) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:)

„14. az egyes harmadik országoknak és harmadik országok egyes területeinek a Xanthomonas campestristől (annak 

a  citrusfélékre patogén minden törzsétől), a  Cercospora angolensis Carv. et Mendestől és Guignardia citricarpa 

Kielytől (annak a  citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismeréséről szóló, 2006. július 5-i 
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2006/473/EK bizottsági határozat és az azt módosító 2010/134/EU bizottsági és 2013/253EU bizottsági végrehajtási 

határozat,”

 (7) Az R. 69. § (2) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:)

„17. a  Pomacea (Perry) alnem Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó 

intézkedésekről szóló, 2012. november 8-i 2012/697/EU bizottsági végrehajtási határozat,”

 (8) Az  R. 69.  § (2)  bekezdés 21. és 22.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, egyidejűleg a  következő 

23–28. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:)

„21. a  Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto Unióba való 

behurcolásának és Unión belüli terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedésekről szóló, 2012. 

december 5-i 2012/756/EU bizottsági végrehajtási határozat,

22. az  Anoplophora chinensis (Forster) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli terjedésének megelőzését 

célzó sürgősségi intézkedésekről szóló, 2012. március 1-jei 2012/138/EU bizottsági végrehajtási határozat,

23. a Kínából származó, egyes áruk szállításához ténylegesen használt fa csomagolóanyagra vonatkozó felügyeletről, 

növény-egészségügyi ellenőrzésekről és meghozandó intézkedésekről szóló, 2013. február 18-i 2013/92/EU 

bizottsági végrehajtási határozat,

24. a  2000/29/EK irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésnek a  tagállamok számára a  Libanon Akkar és Bekaa 

régiójából származó, nem vetőburgonyának szánt burgonya tekintetében történő engedélyezéséről szóló, 2013. 

július 30-i 2013/413/EU bizottsági végrehajtási határozat,

25. az  Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., Platanus L. és Acer saccharum Marsh. kéregmentes 

fűrészelt faanyagára vonatkozóan a  2000/29/EK tanácsi irányelv 13.  cikke (1)  bekezdésének ii.  pontjától való 

eltérésről szóló, 2013. december 18-i 2013/780/EU bizottsági végrehajtási határozat,

26. az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer macrophyllum Pursh és Quercus spp. L. kéregmentes fűrészelt 

faanyagának Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. károsítója vonatkozásában 

a  2002/757/EK határozatnak a  növény-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos követelmények tekintetében 

történő módosításáról szóló, 2013. december 18-i 2013/782/EU bizottság végrehajtási határozat,

27. a Xylella fastidiosa (Well and Raju) Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről szóló, 2014. 

február 13-i 2014/87/EU bizottsági végrehajtási határozat,

28. a  Dél-Afrikában előforduló Guignardia citricarpa Kiely (valamennyi, a  citrusfélékre patogén törzse) Unióba 

történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről szóló, 2013. december 

11-i 2013/754/EU bizottsági végrehajtási határozat.”

 (9) Az R. 69. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ez  a  rendelet a  Közösségben a  meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek 

elismeréséről szóló, 2008. július 4-i 690/2008/EK bizottsági rendelet, valamint az  azt módosító, 2010. január 8-i 

17/2010/EU, 2010. április 27-i 361/2010/EU és 2011. május 5-i 436/2011/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe 

az „és az  azt módosító, 2010. január 8-i 17/2010/EU bizottsági, 2010. április 27-i 361/2010/EU bizottsági, 2011. 

május 5-i 436/2011/EU bizottsági végrehajtási és 2012. április 26-i 355/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

9. § (1) Az R. 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R. 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

 (3) Az R. 6. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

 (4) Az R. 7. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

 (5) Az R. 10. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

 (6) Az R. 14. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

 (7) Az R. 26. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

10. §  Az R.

a) 2. § (2) bekezdésében a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi” szöveg,

b) 18. § (5) bekezdésében a „gazdálkodó szervezetnek” szövegrész helyébe a „természetes és jogi személynek, 

valamint jogi személyiség nélküli szervezetnek” szöveg,

c) 20.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „gazdálkodó szervezetet” szövegrész helyébe a  „természetes és jogi 

személyt, valamint jogi személyiség nélküli szervezetet” szöveg,
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d) 20. § (3)–(5) bekezdésében, 55/B. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „gazdálkodó szervezet” szövegrész 

helyébe a „természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet” szöveg,

e) 36/D. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és a), g) és h) pontjában, (3) bekezdésében a „36/C. §” szövegrész 

helyébe a „36/C. § (1) bekezdés” szöveg,

lép.

11. §  Hatályát veszti az R. 1. számú melléklet A. rész II. szakasz a) pontjában a „0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte” 

szövegrész.

12. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 9/2014. (IX. 12.) FM rendelethez

 

Az R. 4. számú melléklet A. részében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő sor lép: 

 

(Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Származási o szá ) 

„15. Vitis L. növény, a termés kivételével Harmadik országok Svájc kivételével” 

  

 


