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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 4/2018. (II. 23.) BM rendelete
a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló
37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 21. § 8. és 28. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 8/A. alcímmel egészül ki:
„8/A. Szolgáltató Önkormányzat Díj
8/A. § (1) A Szolgáltató Önkormányzat Díj adományozható a „Szolgáltató Önkormányzat” kritériumrendszer szerinti,
az együttműködés, átláthatóság és nyitottság, hatásosság, hatékonyságjavulás, fontosság, fenntarthatóság és
megismételhetőség szempontjából jó gyakorlatot megvalósító helyi önkormányzatok számára.
(2) A díj elnyerésének feltétele pályázat benyújtása.
(3) A Szolgáltató Önkormányzat Díj kategóriáit évente a Szolgáltató Önkormányzat Díj Szakmai Kuratóriuma
(a továbbiakban: szakmai kuratórium) alakítja ki.
(4) A Szolgáltató Önkormányzat Díjban évente legfeljebb tíz helyi önkormányzat részesíthető.
(5) A Szolgáltató Önkormányzat Díjban nem részesülhet az a helyi önkormányzat, amelynél
a) a működéssel, gazdálkodással összefüggésben végleges hatósági vagy jogerős bírósági határozattal
megállapított szabálysértést, bűncselekményt követtek el,
b) az Országgyűlés a képviselő-testületet feloszlató határozatot hozott,
c) az államháztartási rendet megsértették (különösen adatszolgáltatás, állami támogatás felhasználása, gazdálkodás
során),
d) a törvényességi felügyeleti eljárásban a kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdése, 136. § (2) bekezdése és 137. § (1) bekezdése szerinti intézkedést tette,
az a) pont esetében a határozat véglegessé válásától vagy jogerőre emelkedésétől, a b) pont esetében a határozat
közzétételétől, a c) és d) pont esetében a szabálytalanság megállapításától számított három évig.
(6) A helyi önkormányzat pályázatában nyilatkozik arról, hogy az (5) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek
nem állnak fenn. A szakmai kuratórium a nyilatkozatban foglaltakat a hatósági és az önkormányzati nyilvántartások
alapján ellenőrzi.
(7) A Szolgáltató Önkormányzat Díj átadása évente egyszer a Helyi Önkormányzatok Napja (szeptember 30.)
alkalmával történik.”
2. §		
Az R. a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A 8/A. § szerinti elismeréssel az adományozást igazoló oklevél és a 33. melléklet szerinti emléktábla jár.”
3. §

(1) Az R. 12. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A(z)]
„f ) 8/A. §-ban meghatározott díj leírását a 33. melléklet tartalmazza,”
(2) Az R. 12. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
[A(z)]
„g) 9. §-ban meghatározott díj leírását a 6. melléklet tartalmazza,”

4. §		
Az R. 37. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha a belügyi szerv vezetője más belügyi szerv állományába tartozó személyt kíván elismerésben részesíteni,
az elismerési javaslatot az érintett belügyi szerv vezetőjével egyetértésben terjeszti fel.”
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5. §		
Az R. a következő 52/C. §-sal egészül ki:
„52/C. § (1) A 8/A. §-ban meghatározott elismerés elnyerése érdekében benyújtott pályázatokat a szakmai
kuratórium fogadja be, véleményezi és rangsorolja. A szakmai kuratórium a pályázati határidőben beérkezett,
a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatokat értékeli.
(2) A szakmai kuratórium elnökét és tagjait évente a belügyminiszter kéri fel önkormányzati szakemberek közül.
A szakmai kuratórium létszáma legfeljebb kilenc fő.
(3) A szakmai kuratórium döntését szótöbbséggel hozza.
(4) A szakmai kuratórium döntését követően a Szolgáltató Önkormányzat Díj adományozására vonatkozó javaslatát
eljuttatja a belügyminiszterhez.
(5) A szakmai kuratóriumban való részvételért tiszteletdíj nem jár.”
6. §		
Az R. a következő 60. §-sal egészül ki:
„60. § A Szolgáltató Önkormányzat Díj átadására első alkalommal – e rendeletnek a belügyminiszter által alapított és
adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról szóló 4/2018. (II. 23.) BM rendelettel
megállapított 8/A. § (7) bekezdésében rögzített időponttól eltérően – 2018 novemberében kerül sor.”
7. §		
Az R. az 1. melléklet szerinti 33. melléklettel egészül ki.
8. §		
Az R.
a)
10. § (1) bekezdésében a „8–9/B. §-ban” szövegrész helyébe a „8., 9. és 9/B. §-ban” szöveg,
b)
51. § (1) bekezdésében az „a 7., 9.,” szövegrész helyébe az „a 7., 8/A., 9.,” szöveg
lép.
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 4/2018. (II. 23.) BM rendelethez
„33. melléklet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelethez

A Szolgáltató Önkormányzat Díj Emléktábla leírása és az adományozására vonatkozó eljárás
1. Az emléktábla 42×66 cm méretű, 2 cm vastagságú, csiszolt felületű fehér márványból és bronzból készült,
prof. dr. Berek Lajos szobrászművész tervei alapján. Az emléktábla feliratai a márványlapba vésve aranyozással
készülnek. Az emléktábla felső középső részén 3,5 cm magasságú betűkkel a „SZOLGÁLTATÓ ÖNKORMÁNYZAT DÍJ”
felirat szerepel, az emléktábla bal oldalán az adományozás éve látható. A márványlap jobb felső részén helyezkedik
el Magyarország sematikus, bronzból készült, 36×25 cm befogadó méretű térképe a megyehatárok és a főbb felszíni
vizeink (Duna, Tisza, Balaton, Tisza-tó) feltüntetésével, valamint a díjazott önkormányzat helyének megjelölésével.
A térkép alatt, az emléktábla jobb alsó részén a segítőkészséget is kifejező, bronzból készült, egymásba fonódó két
jobb kéz található az alkarok egy részével, aminek befogadó mérete 30×12 cm. Az emléktábla jobb alsó sarkában
prof. dr. Berek Lajos szobrászművész szignója látható.
2. A pályázati kiírásban meg kell határozni a pályázat minimális tartalmi és általános formai követelményeit, amelyek
különösen
a)
a pályázat benyújtójának neve,
b)
a jó gyakorlatot megvalósító település bemutatása,
c)
a jó gyakorlat bemutatása: indulási háttér, program célja, a jó gyakorlat eredményei,
d)
a pályázat magyar nyelven történő benyújtása.
3. A pályázati kiírásban rögzíteni kell, hogy
a)
a díj évenként egy, a pályázat benyújtását megelőző években megvalósult és a pályázat benyújtását
megelőző évben is fenntartott jó gyakorlat alapján nyerhető el;
b)
a pályázat többször is benyújtható, azonban a díj ugyanazon jó gyakorlatért egy alkalommal nyerhető el;
c)
a díj elnyerése esetén a nyertes önkormányzat a díj adományozását igazoló oklevelet és emléktáblát kap.”
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A belügyminiszter 5/2018. (II. 23.) BM rendelete
az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről
és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet módosításáról
Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 21. § (2) bekezdés a)–c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §
5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához
szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről
szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”
2. §		
A BM rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §		
Hatályát veszti a BM rendelet 1., 2. és 4. melléklete.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet az 5/2018. (II. 23.) BM rendelethez
„5. melléklet az 53/2015. (IX. 24.) BM rendelethez

A megszemélyesítés műszaki, technológiai, informatikai és biztonsági követelményei
1. A megszemélyesítést végzőnek a megszemélyesítési tevékenység vonatkozásában az alábbi tanúsítványokkal,
engedélyekkel és igazolásokkal kell rendelkeznie:
a)
MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények – akkreditált tanúsító szervezet által
kibocsátott tanúsítvány;
b)
MSZ ISO/IEC 27001:2014 Információbiztonsági Irányítási Rendszer – akkreditált tanúsító szervezet által
kibocsátott tanúsítvány;
c)
a minősített adat kezelése esetén a kezelt minősített adat szintjének megfelelő Telephely Biztonsági
Tanúsítvány (TBT);
d)
MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú Irányítási Rendszer – akkreditált tanúsító szervezet által
kibocsátott tanúsítvány.
2. A megszemélyesítést végzővel szembeni műszaki követelmények:
a)
a megszemélyesítést végzőnek a NEK kártyák elsődleges megszemélyesítésére és a kibocsátással összefüggő
postázási és minőség-ellenőrzési feladatok végrehajtására egymástól elkülönült, zárható helyiségekkel kell
rendelkeznie;
b)
a megszemélyesítő a karbantartásokat és javításokat ütemezetten hajthatja végre, köteles dokumentálni
és felülvizsgálni a karbantartásokról és javításokról készült feljegyzéseket a gyártó vagy a forgalmazó
specifikációinak és a szervezeti követelményeknek megfelelően.
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3. A megszemélyesítést végzőnek rendelkeznie kell
a)
a megszemélyesítendő kártyák mennyiségének, minőségének megfelelő, valamint a megszemélyesítési
tevékenység folyamatos és zavartalan folytatását biztosító vizuális és elektronikus megszemélyesítő
kapacitással;
b)
a megszemélyesítéshez szükséges, elektronikus aláírás létrehozására alkalmas, valamint a biztonságos
kulcstárolást és kulcshasználatot biztosító informatikai eszközökkel;
c)
a működtetővel és a kártyakibocsátóval történő kapcsolattartásra alkalmas informatikai rendszerrel;
d)
olyan biztonságos belső informatikai infrastruktúrával és hálózattal, amely biztosítja a kibocsátandó kártyára
vonatkozó biztonsági előírásoknak és feltételeknek megfelelő csatlakozást;
e)
a megszemélyesítéshez kártyanyilvántartó rendszerrel;
f)
zárt, védett informatikai hálózattal;
g)
a munkafolyamatok végrehajtásához szükséges – a munkafolyamatoknak megfelelő – hardver és szoftver
eszközökkel;
h)
olyan szoftverekkel és kapcsolódó dokumentációval, amelyek megfelelnek a rájuk vonatkozó szerződésbeli
elvárásoknak és jogszabályoknak;
i)
a kártyamegszemélyesítő folyamatban használt olyan elektronikus információs rendszerrel, amely egyedileg
azonosítja és hitelesíti a szervezet felhasználóit, valamint a felhasználók által végzett tevékenységet naplózza;
j)
olyan naplózási eljárásrenddel, amely a naplózásra és elszámoltathatóságra vonatkozó szabályzat és az ehhez
kapcsolódó ellenőrzések megvalósítását segíti elő.
4. A megszemélyesítő
a)
a megszemélyesítést, a minőség-ellenőrzést, a postázásra előkészítést, a postázást, a selejtezést és
a megsemmisítést mint munkafolyamatokat komplex logisztikai rendszerben egymástól jól elkülöníthető és
ellenőrizhető módon végzi,
b)
biztosítja a munkafolyamatok végrehajtásához szükséges eszközöknek (megszemélyesítő berendezés,
számítógép-konfiguráció, nyomtató stb.) a megszemélyesítési szerződésben vállalt feladatok ellátásához
szükséges mértékben és állapotban történő rendelkezésre állását,
c)
a szolgáltatási szabályzatában meghatározott gyakorisággal mentést végez az elektronikus információs
rendszerben tárolt felhasználószintű és rendszerszintű információkról, összhangban a helyreállítási időre és
a helyreállítási pontokra vonatkozó célokkal,
d)
köteles megvizsgálni az elektronikus információs rendszerben tervezett változtatásoknak
az információbiztonságra való hatását, még a változtatások megvalósítása előtt,
e)
a naplóbejegyzéseket a jogszabályban és a szolgáltatási szabályzatában meghatározott megőrzési
követelményeknek megfelelő időtartamig megőrzi a biztonsági események utólagos kivizsgálásának
biztosítása érdekében,
f)
azonosítja, belső eljárásrendje alapján kijavítja vagy kijavíttatja az elektronikus információs rendszere hibáit,
g)
sérülékenységtesztet végez a szolgáltatási szabályzatában meghatározottak szerinti gyakorisággal vagy
véletlenszerűen, valamint olyan esetben, amikor lehetséges új sérülékenység merül fel az elektronikus
információs rendszerrel vagy alkalmazásaival kapcsolatban.
5. A megszemélyesítő tevékenység végzésének biztonsági feltételei:
a)
a megszemélyesítő a szolgáltatási szabályzatában köteles meghatározni az informatikai biztonságpolitikát,
valamint a felülvizsgálatának és módosításának szabályait,
b)
a megszemélyesítő az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyt nevez ki vagy bíz
meg,
c)
a megszemélyesítő a szolgáltatási szabályzatában foglaltak szerint engedélyezi az elektronikus információs
rendszerének kapcsolódását más elektronikus információs rendszerekhez,
d)
a megszemélyesítő a szolgáltatási szabályzatában foglaltak szerint dokumentálja az egyes kapcsolatokat,
az interfészek paramétereit, a biztonsági követelményeket és a kapcsolaton keresztül átvitt elektronikus
információk típusát,
e)
a megszemélyesítő a szolgáltatási szabályzatában meghatározza az elektronikus információs rendszerek
szempontjából érintett létesítményekre vagy helyiségekre érvényes fizikai védelmi eljárásrendet,
az elektronikus információs rendszereknek helyt adó létesítményekbe belépésre jogosultak pontos körét,
f)
a megszemélyesítő kizárólag a be- és kilépési pontokon biztosítja a belépésre jogosultak számára a fizikai
belépést, naplózza a fizikai belépéseket, valamint ellenőrzés alatt tartja a létesítményen belüli, belépésre
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g)

h)
i)

j)

k)
l)
m)
n)
o)

jogosultak által elérhető helyiségeket, kíséri a létesítménybe eseti belépésre jogosultakat, és figyelemmel
kíséri a tevékenységüket,
a megszemélyesítő a szolgáltatási szabályzatában meghatározott ideig, de legalább 5 évig megőrzi
az elektronikus információs rendszereknek helyt adó létesítményekbe történt látogatói belépésekről szóló
információkat,
a megszemélyesítő nyilvántartást vezet a fizikai belépést ellenőrző eszközről,
a megszemélyesítő folyamatosan ellenőrzi az elektronikus információs rendszereknek helyt adó
létesítményekbe történt fizikai hozzáféréseket annak érdekében, hogy észlelje a fizikai biztonsági eseményt,
és reagáljon arra,
a megszemélyesítő a szolgáltatási szabályzatában meghatározza az alapfeladatként biztosítandó
szolgáltatásokat és alapfunkciókat, valamint az ezekhez kapcsolódó vészhelyzeti követelményeket; jelöli
a vészhelyzeti szerepköröket, felelősségeket, a kapcsolattartó személyeket,
a megszemélyesítő köteles védeni a mentett információk bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre
állását a tárolási helyszíneken,
a megszemélyesítő gondoskodik az elektronikus információs rendszer utolsó ismert állapotba történő
helyreállításáról és újraindításáról egy összeomlást, kompromittálódást vagy hibát követően,
a megszemélyesítő az elektronikus információs rendszerét annak belépési és kilépési pontjain védi
a kártékony kódok ellen, felderíti és megsemmisíti azokat,
a megszemélyesítő a biankó-, a megszemélyesített és a selejt okmányok/kártyák tárolására külön-külön
zárható, tűzbiztos tárolóegységeket vagy trezort biztosít,
a megszemélyesítő a megszemélyesítésben használt helyiségeket biztonsági kamerával, beléptető
rendszerrel, riasztóval, tűzjelző berendezéssel és elektromos tüzek oltására alkalmas tűzoltó készülékkel
köteles felszerelni.”
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A földművelésügyi miniszter 4/2018. (II. 23.) 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 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. §

(1) A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet] 69. § (1) bekezdés o) pont 1. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
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 és 2010/1/EU bizottsági irányelv, 2014/19/EU, 2014/78/EU, 2014/83/EU, 2017/1279/EU
és 2017/1920/EU bizottsági végrehajtási irányelv, valamint 2002/89/EK, 2005/15/EK tanácsi irányelv,”
(2) A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 69. § (2) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(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, 2012/102/EU és 2017/487
bizottsági végrehajtási határozat,”
(3) A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 69. § (2) bekezdés 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:)
„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 és az azt módosító 2015/474/EU és 2017/728/EU bizottsági
végrehajtási határozat,”
(4) A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 69. § (2) bekezdés 35–37. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:)
„35. a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett növénykárosítók elleni biztonsági
intézkedésekre vonatkozó támogatási kérelmek, illetve kifizetési kérelmek, valamint a velük kapcsolatos információk
benyújtására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2016/159/EU végrehajtási határozat módosításáról szóló,
2017. június 23-ai 2017/1161/EU bizottsági végrehajtási határozat,
36. a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől a Kanadából származó vagy ott
feldolgozott kőrisfa tekintetében való eltérés engedélyezése céljából adott felhatalmazásról szóló (EU) 2016/412
végrehajtási határozat időbeli hatályának meghosszabbításáról szóló, 2017. november 16-i 2017/2180/EU bizottsági
végrehajtási határozat,
37. egyes harmadik országokból származó egyes gyümölcsök tekintetében a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van
der Aa károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések
megállapításáról szóló (EU) 2016/715 végrehajtási határozat módosításáról szóló, 2017. május 8-i 2017/801/EU
bizottsági végrehajtási határozat.”

2. §		
A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
a)
1. számú melléklete az 1. melléklet,
b)
2. számú melléklete a 2. melléklet,
c)
4. számú melléklete a 3. melléklet,
d)
5. számú melléklete a 4. melléklet,
e)
6. számú melléklete az 5. melléklet
szerint módosul.
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3. §		
A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
a)
2. számú melléklet A. rész I. szakasz b) pontjában foglalt táblázat 3. sorának jobb oldali oszlopában a „Zea
mais L. vetőmag” szövegrész helyébe a „Zea mays L. vetőmag” szöveg,
b)
2. számú melléklet A. rész II. szakasz b) pontjában foglalt táblázat 8. sorának bal oldali oszlopában
a „Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye syn: Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et
al.” szövegrész helyébe a „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.” szöveg,
c)
5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat 19.2. sorában, 5. számú melléklet A. rész
II. szakaszában foglalt táblázat 12. sorában, valamint 7. számú melléklet 1.2.4. pontjában a „Xanthomonas
campestris pv. pruni (Smith) Dye” szövegrész helyébe a „Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et
al.” szöveg,
d)
6. számú melléklet B. rész I. szakasz 1.3. pontjában a „Zea mais L.” szöveg helyébe a „Zea mays L.” szöveg,
e)
6. számú melléklet B. rész I. szakasz 2. pontjában az „Amiris P. Browne” szövegrész helyébe az „Amyris
P. Browne” szöveg
lép.
4. §		
Hatályát veszti a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
a)
1. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz b) pont 2. alpontja,
b)
1. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz d) pont 1. alpontja,
c)
1. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz d) pont 2. e) alpontja,
d)
2. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz b) pont 4. alpontja,
e)
2. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz c) pont 11. alpontja,
f)
6. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz 1.11. pontja.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 4/2018. (II. 23.) FM rendelethez
1. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz a) pontja a következő 6.1. alponttal
egészül ki:
„6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.)”
2. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz a) pontja a következő 16.2. alponttal
egészül ki:
„16.2 Keiferia lycopersicella (Walsingham)”
3. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz a) pontja a következő 24.1. alponttal
egészül ki:
„24.1 Saperda candida Fabricius”
4. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz a) pontja a következő 30.1. alponttal
egészül ki:
„30.1 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)”
5. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz b) pontja a következő
3. ponttal és 3.1. alponttal egészül ki:
„3. Xanthomonas citri pv. aurantifolii:
3.1. Xanthomonas citri pv. aurantifolii”
6. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz c) pontja a következő.12.1. alponttal
egészül ki:
„12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa”
7. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. számú melléklet A. RÉSZ II. szakasz b) pontja a következő 3. alponttal
egészül ki:
„3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)”
8. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. RÉSZ a) pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe
a következő sor lép:
[Károsító
„1. Bemisia tabaci Genn. (európai
populációk)

Védett zóna (zónák)]
Írország, Portugália (Azori-szigetek, belső Beira, tengerparti
Beira, Douro és Minho köze és Trás-os-Montes), Egyesült
Királyság, Svédország, Finnország”

9. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. rész a) pontjában foglalt táblázat 1.2. sora helyébe
a következő sor lép:
[Károsító
„1.2. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Védett zóna (zónák)]
Írország, Egyesült Királyság”

10. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. RÉSZ a) pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe
a következő sor lép:
[Károsító
„2. Globodera pallida (Stone) Behrens

Védett zóna (zónák)]
Finnország, Lettország, Portugália (Azori-szigetek),
Szlovénia, Szlovákia”

11. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. RÉSZ a) pontjában foglalt táblázat a következő
2.1. sorral egészül ki:
[Károsító
„2.1. Globodera rostochiensis (Wollenweber)
Behrens

Védett zóna (zónák)]
Portugália (Azori-szigetek)”
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12. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. RÉSZ a) pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe
a következő sor lép:
[Károsító
„3. Leptinotarsa decemlineata Say

Védett zóna (zónák)]
Spanyolország (Menorca, Ibiza), Írország, Ciprus, Málta,
Portugália (Azori-szigetek és Madeira), Egyesült Királyság,
Svédország (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar és Skåne),
Finnország (Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta,
Turku és Uusimaa körzete)”

13. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. RÉSZ a) pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe
a következő sor lép:
[Károsító
„5. Thaumetopoea processionea L.

Védett zóna (zónák)]
Írország, Egyesült Királyság (kivéve a következő
önkormányzatok területeit: Barnet; Brent; Bromley;
Camden; London Város; Westminster Város; Croydon;
Ealing; Elmbridge District; Epsom és Ewell District;
Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey;
Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington és
Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham;
Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Runnymede
District; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne
District; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West
Berkshire és Woking)”

14. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. RÉSZ b) pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe
a következő sor lép:
[Károsító

Védett zóna (zónák)]

„2. Tomato spotted wilt virus

Svédország”
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2. melléklet a 4/2018. (II. 23.) FM rendelethez

	
  

1.
A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 2. számú melléklet A. RÉSZ II. szakasz d) pontjában foglalt táblázat a
következő 7.1. ponttal egészül ki:
[Károsító
„7.1.
Potato spindle tuber viroid (burgonya
gumóorsósodás viroid)

A fertőzés tárgya]
A Solanum lycopersicum L.-nek és hibridjeinek ültetésre
szánt növényei (beleértve a vetőmagokat is), Capsicum
annuum L., Capsicum frutescens L. és a Solanum
tuberosum L. növényei”

2.
A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 2. számú melléklet B. rész a) pontjában foglalt táblázat a következő
6.1. és 6.2. ponttal egészül ki:
[Károsító

A fertőzés tárgya

„6.1.
Paysandisia
archon (Burmeister)

A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó
törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb, és amelyek a következő
nemzetségekhez tartoznak: Brahea Mart., Butia Becc.,
Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R.Br., Phoenix L.,
Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl.,
Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó
törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb, és amelyek a következő
taxonokhoz tartoznak: Areca catechu L., Arenga pinnata
(Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus
flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.
Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii
Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex
Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L.,
Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis
Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina)
Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W.
Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon
sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix
dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii
O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti
Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis
Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook,
Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f.,
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus
fortunei (Hook.) H. Wendl. és Washingtonia Raf.

6.2. Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier)

Védett zóna
(zónák)]
Írország, Málta,
Egyesült Királyság

Írország,
Portugália (Azoriszigetek), Egyesült
Királyság”

3.
A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 2. számú melléklet B. RÉSZ a) pontjában foglalt táblázat a következő
9. ponttal egészül ki:
[Károsító
„9.

Thaumetopoea
pityocampa Denis &
Schiffermüller

A fertőzés tárgya
A Pinus L. ültetésre szánt növényei, a termés és a
vetőmag kivételével.

Védett zóna
(zónák)]
Egyesült Királyság”

4.
A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 2. számú melléklet B. RÉSZ b) pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe
a következő sor lép:
[Károsító

A fertőzés tárgya

Védett zóna
(zónák)]

„1. Curtobacterium flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens (Hedges) Collins és Jones

Phaseolus vulgaris L. és Dolichos Jacq.

Görögország,

vetőmagja

Spanyolország”
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5. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 2. számú melléklet B. RÉSZ b) pontjában foglalt táblázat 2. sor harmadik
oszlopában található mező helyébe a következő mező lép:
[Károsító
[„2.Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al.]

Védett zóna (zónák)]
Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és
León, Extremadura autonóm közösségek, Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja
autonóm közösségek, Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli
Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások (Katalónia autonóm
közösség), Alt Vinalopó és Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és
Alborache és Turís település Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]),
Észtország, Franciaország (Korzika), Írország (kivéve Galway városa),
Olaszország (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna
[Parma és Piacenza megye], Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantua, Milánó,
Sondrio és Varese megye], Marche, Molise, Piemont [kivéve a Cuneo megyében
található Busca, Centallo és Tarantasca települések], Szardínia, Szicília,
Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye,
Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano és
Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő
terület Verona megyében]), Lettország, Litvánia (kivéve Babtai és Kėdainiai
település [Kaunas megye]), Portugália, Szlovénia (kivéve Gorenjska, Koroška,
Maribor és Notranjska régiók, valamint Lendava/Lendva és Renče-Vogrsko
[a H4 autópályától délre], Szlovákia (kivéve Dunajská Streda/Dunaszerdahely
járás, Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás],
Dvory nad Žitavou/Udvard [Nové Zámky/Érsekújvári járás], Málinec/Málnapatak
[Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás], Veľké
Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsányi járás], Kazimír/Kázmér,
Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Szentes és Zatín/Zétény
[Trebišov County/Tőketerebesi járás]), Finnország, Egyesült Királyság (ÉszakÍrország: kivéve a Down megyében található Ballinran Upper, Carrigenagh Upper,
Ballinran és Carrigenagh települések és az Antrim megyében található belfasti
Dunmurry Cross választókerület; Man-sziget és Csatorna-szigetek).”

6. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 2. számú melléklet B. RÉSZ b) pontjában foglalt táblázat a következő
3. sorral egészül ki:
[Károsító

A fertőzés tárgya

Védett zóna (zónák)]

„3. Xanthomonas

a Prunus L. ültetésre szánt növényei, a

Egyesült Királyság”

arboricola pv. pruni (Smith)

vetőmag kivételével

Vauterin et al.
7.
„

A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 2. számú melléklet B. RÉSZ c) pontjában foglalt táblázat helyébe a következő
táblázat lép:

Károsító

A fertőzés tárgya

Védett zóna
(zónák)

1. Ceratocystis platani (J. M.

A Platanus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag

Írország, Egyesült

Walter) Engelbr. & T. C. Harr

kivételével, valamint a Platanus L. faanyaga, beleértve az

Királyság

olyan fát is, amely nem tartotta meg természetes
hengeres felületét
2. Cryphonectria parasitica

Faanyag, kivéve a kéregmentes fát, a hántolt fakéreg és

Csehország,

(Murrill) Barr.

a Castanea Mill ültetésére szánt növények

Írország,
Svédország,
Egyesült Királyság

3. Glomerella gossypii Edgerton Gossypium spp. vetőmagja és termése (toktermése)

Görögország

1049

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 25. szám

4. Gremmeniella abietina (Lag.) Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. és

Írország, Egyesült

Morelet

Pseudotsuga Carr. ültetésre szánt növényei, a vetőmag

Királyság (Észak-

kivételével

Írország)

5. Hypoxylon mammatum

Populus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével Írország, Egyesült

(Wahl.) J. Miller

Királyság (ÉszakÍrország)
”

8.
A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 2. számú melléklet B. RÉSZ d) pontjában foglalt táblázat helyébe
a következő táblázat lép:
„
Károsító

A fertőzés tárgya

Védett zóna
(zónák)

1. ’Candidatus Phytoplasma ulmi’

Az Ulmus L. ültetésre szánt növényei, a

Egyesült Királyság

vetőmag kivételével
2. Citrus tristeza virus (európai

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Görögország

izolátumok)

fajok és hibridjeik termése, levéllel és

(kivéve Argolida és

kocsánnyal

Chania régiókat),
Málta, Portugália
(kivéve Algarve,
Madeira és
Odemira
Alentejoban)

3. Grapevine flavescence dorée MLO

A Vitis L. fajhoz tartozó növények, a termés és

Csehország,

a vetőmag kivételével

Franciaország
(Elzász,
ChampagneArdenne, Pikárdia
(Aisne megye), Îlede-France (Citry,
Nanteuil-sur-Marne
és Saâcy-surMarne települések
és Lotaringia),
Olaszország
(Puglia, Basilicata
és Szardínia)
”
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1. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 4. számú melléklet B. RÉSZ-ében foglalt táblázat 1. sor második oszlopában
található mező helyébe a következő mező lép:

[1. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában
felsorolt növényekre vonatkozó
rendelkezések egyidejű fenntartásával
- megfelelő esetben - az alábbi
nemzetségekhez tartozó növények és az
azok megporzására szolgáló élő virágpor:
Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Malus Mill, Mespilus L., Pyracantha
Roem., Pyrus L. és Sorbus L., a termés és
a vetőmag kivételével, amelyek az Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól
mentesnek elismert harmadik országokon
kívüli harmadik országokból származnak
(Svájc kivételével), vagy amelyekben a
vonatkozó Növény-egészségügyi
Intézkedések Nemzetközi Szabványának
megfelelően károsító mentes területeket
létesítenek az Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban és
azokat annak ismerik el.]

[Védett zóna (zónák)]
„Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia, Kasztília-La
Mancha, Kasztília és León, Extremadura autonóm közösségek,
Madrid, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek,
Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], a Lleida tartománybeli
Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és Urgell járások
[Katalónia autonóm közösség], Alt Vinalopó és Vinalopó Mitjà
járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís település
Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), Észtország,
Franciaország (Korzika), Írország (kivéve Galway városa),
Olaszország (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megye], Lazio, Liguria,
Lombardia [kivéve Mantua, Milánó, Sondrio és Varese megye],
Marche, Molise, Piemont [kivéve a Cuneo megyében található
Busca, Centallo és Tarantasca települések], Szardínia, Szicília,
Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és
Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi,
Piacenza d'Adige, S. Urbano és Vescovana települések Padova
megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona
megyében]), Lettország, Litvánia (kivéve Babtai és Kėdainiai
település [Kaunas megye]), Portugália, Szlovénia (kivéve
Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, valamint
Lendava/Lendva és Renče-Vogrsko [a H4 autópályától délre]),
Szlovákia (kivéve Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás,
Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény
[Levice/Léva járás], Dvory nad Žitavou/Udvard [Nové
Zámky/Érsekújvári járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás],
Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás] Veľké
Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsányi járás],
Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres,
Svätuše/Szentes és Zatín/Zétény [Trebišov County/Tőketerebesi
járás]), Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország: kivéve a
Down megyében található Ballinran Upper, Carrigenagh Upper,
Ballinran és Carrigenagh települések és az Antrim megyében
található belfasti Dunmurry Cross választókerület; Man-sziget és
Csatorna-szigetek).”

2. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 4. számú melléklet B. RÉSZ-ében foglalt táblázat 2. sor második oszlopban
található mező helyébe a következő mező lép:
[2. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában
felsorolt növényekre vonatkozó
rendelkezések egyidejű fenntartásával
- megfelelő esetben - az alábbi
nemzetségekhez tartozó növények és az
azok megporzására szolgáló élő virágpor:
Cotoneaster Ehrh. és Photinia davidiana
(Dcne.) Cardot. a termés és a vetőmag
kivételével, amely növények az Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól
mentesnek elismert harmadik országokon
kívüli harmadik országokból származnak,
vagy amelyekben a vonatkozó Növényegészségügyi Intézkedések Nemzetközi
Szabványának megfelelően károsító
mentes területeket létesítenek az Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval
kapcsolatban és azokat annak ismerik el.]

[Védett zóna (zónák)]
„Spanyolország (kivéve Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília
és León, Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm
közösségek, valamint Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], Alt
Vinalopó és Vinalopó Mitjà járások [Alicante tartomány] és
Alborache és Turís település Valencia tartományban [Comunidad
Valenciana]), Észtország, Franciaország (Korzika), Írország
(kivéve Galway városa), Olaszország (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza
megye], Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova és Sondrio
megye], Marche, Molise, Piemonte, Puglia Szardínia [Sardegna],
Szicília [Sicilia], Toszkána [Toscana], Umbria, Valle d'Aosta,
Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara
Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano,
Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától
délre fekvő terület Verona megyében]), Lettország, Litvánia
(kivéve Babtai és Kėdainiai település [Kaunas megye]),
Portugália, Szlovénia (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és
Notranjska régiók, valamint Lendava/Lendva és Renče-Vogrsko
[a H4 autópályától délre]), Szlovákia (kivéve Blahová/Sárrét,
Čenkovce/Csenke, Horné Mýto/Felsővámos, Okoč/Ekecs,
Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések
[Dunajská Streda – Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és
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Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory
nad Žitavou/Udvard [Nové Zámky/Érsekújvári járás],
Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő
[Rožňava/Rozsnyó járás] Veľké Ripňany/Nagyrépény
[Topoľčany/Nagytapolcsányi járás], Kazimír/Kázmér,
Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Szentes és
Zatín/Zétény [Trebišov County/Tőketerebesi járás]), Finnország,
Egyesült Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatornaszigetek)”
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1. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 2. sora helyébe a
következő sor lép:
„2. Harmadik országokból (Svájc kivételével)

A fa csomagolóanyag:

származó, fából készült csomagolóanyag,

a) a nemzetközi kereskedelemben használt fa

csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók

csomagolóanyagok szabályozásáról szóló, a FAO

és hasonló csomagolóeszközök,

növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó

szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és

15. Számú nemzetközi szabványa I. Mellékletében

egyéb raklapok, raklapkeretek, alátétfa,

meghatározott kérgezett fából készült,

függetlenül attól, hogy azokat ténylegesen

b) az említett nemzetközi szabvány I. Mellékletében

használják-e vagy sem a különféle tárgyak

meghatározott jóváhagyott kezelések egyikében

szállításánál, kivéve a 6 mm vagy annál

részesült, és

kisebb vastagságú nyersfát, a ragasztóval,

c) a szóban forgó nemzetközi szabvány

hővel és nyomással vagy ezek

II. mellékletében meghatározott olyan jelzést

kombinációjával előállított feldolgozott fát,

tartalmaz, amely arra utal, hogy a fa

valamint a faáru alátámasztására szolgáló

csomagolóanyagot a szabvány szerint jóváhagyott

olyan alátéteket, amelyek ugyanolyan típusú

növény-egészségügyi kezelésnek vetették alá.”

és minőségű fából készültek, mint a
szállítmányban lévő fa, és amelyek
ugyanazoknak az uniós növény-egészségügyi
követelményeknek felelnek meg, mint a
szállítmányban lévő fa.
2. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 5. sora helyébe a
következő sor lép:
„5. Örményországból, Svájcból vagy az Amerikai

Hivatalos igazolás arról, hogy a fa nedvességtartalmát

Egyesült Államokból származó Platanus L.

mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-

faanyaga, az alábbi formában lévő faanyag

programot alkalmazva, szárazanyag-százalékban

kivételével:

kifejezett 20% alá csökkentették. A fán vagy bármely, a

− faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék

mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon

vagy más törmelék formájában,
− fából készült csomagolóanyag,
csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és
hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák,
szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok,
raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy
azokat ténylegesen használják-e vagy sem a
különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru
alátámasztására szolgáló olyan alátétfákat,
amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából
készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és
amelyek ugyanazoknak az uniós
növényegészségügyi követelményeknek
felelnek meg, mint a szállítmányban lévő fa,
ideértve azonban azt a faanyagot is, amely nem
tartotta meg természetes hengeres felszínét.

szerepelnie kell az ezt igazoló »Kiln-dried«
(mesterségesen szárított) vagy »KD.«, illetve bármely
más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek”
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3. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat a következő
7.6. és 7.7. ponttal egészül ki:
„7.6. Kanadából és az Amerikai Egyesült

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

Államokból származó Amelanchier Medik., az

a) a faanyag olyan területről származik, amelyet a

Aronia Medik., a Cotoneaster Medik., a

származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a

Crataegus L., a Cydonia Mill., a Malus Mill., a

Saperda candida Fabriciustól mentesnek nyilvánított a

Prunus L., a Pyracantha M. Roem., a Pyrus L.

növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő

és a Sorbus L. faanyaga, függetlenül attól, hogy

nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel

szerepel-e a 6. számú melléklet B. részében

az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott

található KN-kódok között, a következőktől

dokumentumok „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

eltérő formában:

vagy

- teljes egészében vagy részben e növényekből

b) a faanyagot átmérője teljes hosszában legalább

származó faforgács, apró darabok, fűrészpor,

56 °C hőmérsékletet elérő, megszakítás nélkül minimum

fahulladék vagy más törmelék,

30 percen át tartó megfelelő hőkezelésnek vetették alá,

- fából készült csomagolóanyag,

amit fel kell tüntetni a növény-egészségügyi

csomagolóládák, dobozok, rekeszek, hordók és

bizonyítványon,

hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák,

vagy

szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok,

c) a faanyagot megfelelő ionizáló sugárzásnak vetették alá

raklapkeretek, alátétfa, függetlenül attól, hogy

úgy, hogy a fa egésze legalább 1 kGy erősségű dózist

azokat ténylegesen használják-e vagy sem a

nyeljen el, amit fel kell tüntetni a növény-egészségügyi

különféle tárgyak szállításánál, kivéve a faáru

bizonyítványon.

alátámasztására szolgáló olyan alátéteket,
amelyek ugyanolyan típusú és minőségű fából
készültek, mint a szállítmányban lévő fa, és
amelyek ugyanazoknak az uniós növényegészségügyi követelményeknek felelnek meg,
mint a szállítmányban lévő fa,
ideértve azonban azt a faanyagot is, amely
nem tartotta meg természetes hengeres
felszínét
7.7. Kanadából és az Amerikai Egyesült

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

Államokból származó Amelanchier Medik., az

a) a faanyag olyan területről származik, amelyet a

Aronia Medik., a Cotoneaster Medik., a

származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a

Crataegus L., a Cydonia Mill., a Malus Mill., a

Saperda candida Fabriciustól mentesnek nyilvánított a

Prunus L., a Pyracantha M. Roem., a Pyrus L.

növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő

és a Sorbus L. fájából előállított faforgács,

nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel

függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú

az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott

melléklet B. részében található KN-kódok

dokumentumok „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,

között

vagy
b) a fanyagot 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és
szélességű darabokra vágták fel,
vagy
c) a faforgácsokat átmérőjük teljes hosszában legalább
56 °C hőmérsékletet elérő, legalább 30 percen át tartó
megfelelő hőkezelésnek vetették alá, amit fel kell tüntetni a
növény-egészségügyi bizonyítványon.”
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4. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 14. sora helyébe
a következő sor lép:
„14. Észak-amerikai országból származó,

A 11.5. pontban felsorolt növényekre alkalmazandó

ültetésre szánt Ulmus L. növények, a vetőmag

rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat kell arról,

kivételével

hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében az
utolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta nem észlelték a
’Candidatus’ Phytoplasma ulmi tüneteit.”

5.

A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat a következő
14.1. sorral egészül ki:

„14.1. Kanadából és az Amerikai Egyesült
Államokból származó Amelanchier Medik.,
az Aronia Medik., a Cotoneaster Medik.,
a Crataegus L., a Cydonia Mill., a Malus Mill.,
a Prunus L., a Pyracantha M. Roem., a Pyrus L.
és a Sorbus L. ültetésre szánt növényei, az
oltóvesszők, a dugványok, a
szövettenyészetben levő növények, a pollen és
a vetőmagok kivételével

A 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában,
B. részének 1. és 2. pontjában, valamint a 17., 19.1., 19.2.,
20., 22.1., 22.2., 23.1. és 23.2. pontban meghatározott
növényekre vonatkozó előírások egyidejű fenntartásával, ha
alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen
termesztették, amelyet a származási ország nemzeti
növényvédelmi szolgálata a Saperda candida Fabriciustól
mentesnek nyilvánított a növény-egészségügyi
intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi
szabványokkal összhangban, és ez szerepel az 50/A. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumok
„Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,
vagy
b) a növényeket az exportot megelőzően legalább két
éven keresztül, vagy két évnél fiatalabb növények
esetében teljes életciklusuk alatt – a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban –
a Saperda candida Fabricius károsítótól mentesnek
nyilvánított olyan termőhelyen termesztették,
ba) amelyet a származási ország nemzeti
növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett
és felügyel,
és
bb) amelyet évente kétszer, megfelelő időpontban
elvégzett hatósági vizsgálatnak vetettek alá
a Saperda candida Fabricius előfordulására
utaló jelek kimutatására,
és
bc) ahol a növényeket olyan helyen termesztették,
– amelyet a Saperda candida Fabricius
behurcolása ellen teljes fizikai védelemmel
láttak el,
vagy
– amelyen megfelelő megelőző kezelések
alkalmazására került sor, és amelyet egy
olyan, legalább 500 m-es szélességű
pufferzóna vesz körül, amelyben nincs jelen
a Saperda candida Fabricius, és ezt évente,
megfelelő időpontokban végzett hatósági
felderítések megerősítették,

	
  

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 25. szám

	
  

1055

és
bd) ahol közvetlenül a kivitel előtt a növényeket
– különösen a szárakban – tüzetes vizsgálatnak
vetették alá a Saperda candida Fabricius
jelenlétének megállapítása céljából, beleértve
adott esetben a megsemmisítéssel járó
mintavételt is.”
6. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 16.2–16.4. sora
helyébe a következő sorok lépnek:
„16.2. Citrus L., Fortunella Swingle,

A 16.1., 16.3., 16.4., 16.5. és 16.6. pontban meghatározott

Poncirus Raf., Microcitrus Swingle,

termésekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával,

Naringi Adans., Swinglea Merr. növényeknek

hatósági nyilatkozat kell arról, hogy

és azok hibridjeinek harmadik országokból

a)

származó termése

a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban a Xanthomonas
citri pv. citritől és a Xanthomonas citri pv. aurantifoliitól
mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg
írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való
mentességről,
vagy

b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a Xanthomonas
citri pv. citri és a Xanthomonas citri pv. Aurantifolii
károsítótól mentesnek nyilvánított a növény-egészségügyi
intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi
szabványokkal összhangban, és ez szerepel az 50/A. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumok
„Kiegészítő nyilatkozat” rovatában, feltéve, hogy az érintett
harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata
előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot az e
károsítóktól való mentességről,
vagy
c) a termés olyan termőhelyről származik, amelyet a
származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata
a Xanthomonas citri pv. citri és a Xanthomonas citri pv.
aurantifolii károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel
az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumok „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,
vagy
d)

a termőhelyen és annak közvetlen környezetében
a Xanthomonas citri pv. citri és a Xanthomonas
citri pv. aurantifolii elleni megfelelő kezeléseket és
termesztési gyakorlatokat alkalmaznak,
és
a termést nátrium-ortofenilfenáttal való vagy egyéb
hatékony kezelésnek vetették alá, és ez szerepel a
növény-egészségügyi bizonyítványokban, feltéve, hogy az
érintett harmadik ország nemzeti növényvédelmi
szolgálata előzőleg írásban tájékoztatta a Bizottságot a
kezelési eljárásról,
és
a kivitelt megelőzően, megfelelő időpontokban elvégzett
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hatósági vizsgálatok kimutatták, hogy a termés mentes
a Xanthomonas citri pv. citri és a Xanthomonas citri pv.
aurantifolii okozta tünetektől,
és
a növény-egészségügyi bizonyítványokon szerepelnek a
nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,
vagy
e) az ipari feldolgozásra szánt termések esetében a kivitelt
megelőzően elvégzett hatósági vizsgálatok kimutatták, hogy
a termés megfelel a 2017/2374/EU bizottsági határozatban
foglalt követelményeknek, valamint mentes a Xanthomonas
citri pv. citri és a Xanthomonas citri pv. aurantifolii okozta
tünetektől,
és
a termőhelyen és annak közvetlen környezetében
a Xanthomonas citri pv. citri és a Xanthomonas citri pv.
aurantifolii elleni megfelelő kezeléseket és termesztési
gyakorlatokat alkalmaznak,
és
a termés szállítása, tárolása és feldolgozása a megfelelően
jóváhagyott előírások szerint történik,
és
a termések szállítása különálló csomagokban történt, és e
csomagokat olyan címkével látták el, amelyen szerepel a
nyomonkövethetőségi kód, és hogy a terméseket ipari
feldolgozásra szánják,
és
a növény-egészségügyi bizonyítványokon szerepelnek a
nyomonkövethetőségre vonatkozó információk.
16.3. A Citrus L., a Fortunella Swingle és

A 16.1., 16.2., 16.4. és 16.5. pontban meghatározott

a Poncirus Raf. növényeinek és azok

termésekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával,

hibridjeinek harmadik országokból származó

hatósági nyilatkozat kell arról, hogy

termése

a) a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban a Cercospora
angolensis Carv. et Mendes károsítótól mentesnek
ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország
nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban
tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való
mentességről,
vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a Cercospora
angolensis Carv. et Mendes károsítótól mentesnek
nyilvánítottak a növény-egészségügyi intézkedésekre
vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal
összhangban, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott dokumentumok „Kiegészítő
nyilatkozat” rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg
írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való
mentességről,
vagy
c) a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében a
legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta nem észleltek
a Cercospora angolensis Carv. et Mendes okozta
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tüneteket, és hogy a megfelelő hatósági vizsgálat során a
termőhelyen betakarított egyetlen termés sem mutatott e
károsító szervezetre utaló tüneteket.
16.4. Citrus L., Fortunella Swingle,

A 16.1., 16.2., 16.3., 16.5. és 16.6. pontban meghatározott

Poncirus Raf. és azok hibridjeinek harmadik

termésekre alkalmazandó előírások egyidejű fenntartásával,

országokból származó termése,

hatósági nyilatkozat kell arról, hogy

a Citrus aurantium L. és a Citrus
latifolia Tanaka termése kivételével

a) a termés olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban a Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól mentesnek
ismertek el, feltéve, hogy az érintett harmadik ország
nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg írásban
tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való
mentességről,
vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a származási
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata aPhyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól mentesnek
nyilvánított a növény-egészségügyi intézkedésekre
vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal
összhangban, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott dokumentumok „Kiegészítő
nyilatkozat” rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg
írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítótól való
mentességről,
vagy
c) a termés olyan termőhelyről származik, amelyet a
származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata
a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól
mentesnek nyilvánított a növény-egészségügyi
intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi
szabványokkal összhangban, és ez szerepel az 50/A. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott dokumentumok
„Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,
és
a termést egy, a nemzetközi szabványoknak megfelelően
kiválasztott reprezentatív mintán végzett hatósági
vizsgálat mentesnek találta a Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól,
vagy
d) a termés a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa
elleni megfelelő kezeléseknek és termesztési
gyakorlatoknak alávetett termőhelyről származik,
és
a legutóbbi vegetációs időszak kezdete óta, a
tenyészidőszakban hatósági vizsgálatokat végeztek a
termőhelyen, amelyek nem találtak a Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) van der Aa okozta tüneteket a
termésen,
és
az említett termőhelyről betakarított termést egy, a
nemzetközi szabványoknak megfelelően kiválasztott
reprezentatív mintán a kivitelt megelőzően végzett
hatósági vizsgálat mentesnek találta a Phyllosticta
citricarpa (McAlpine) Van der Aa károsítótól,
és
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a növény-egészségügyi bizonyítványokon szerepelnek a
nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,
vagy
e) az ipari feldolgozásra szánt termések esetében a termés
megfelel a 2017/2374/EU bizottsági határozatban foglalt
követelményeknek, valamint azt egy, a nemzetközi
szabványoknak megfelelően kiválasztott reprezentatív
mintán a kivitelt megelőzően végzett hatósági vizsgálat
mentesnek találta a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van
der Aa károsítótól,
és
az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumok „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában
szerepel egy nyilatkozat arról, hogy a termés
a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa elleni, a
megfelelő időpontokban elvégzett megfelelő kezeléseknek
alávetett termőhelyről származik,
és
a termés szállítása, tárolása és feldolgozása megfelelően
jóváhagyott előírások szerint történik,
és
a termések szállítása különálló csomagokban történt, és e
csomagokat olyan címkével látták el, amelyen szerepel a
nyomonkövethetőségi kód, és hogy a terméseket ipari
feldolgozásra szánják,
és
a növény-egészségügyi bizonyítványokon szerepelnek a
nyomonkövethetőségre vonatkozó információk.”
7.

A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat a
következő 16.6. sorral egészül ki:

„16.6. A Capsicum (L.), a Citrus L. – a Citrus
limon (L.) Osbeck. és a Citrus aurantiifolia
(Christm.) Swingle kivételével –, a Prunus
persica (L.) Batsch és a Punica granatum L.
az afrikai kontinens országaiból, a Zöld-fokiszigetekről, a Szent Ilona-szigetről,
Madagaszkárról, Réunionról, Mauritiusról és
Izraelből származó termése

A 16.1., 16.2.,16.3., 16.4., 16.5. és 36.3. pontban
meghatározott termésre vonatkozó előírások egyidejű
fenntartásával, ha alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell
arról, hogy
a) a termés olyan országból származik, amelyet a
növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó
megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban
a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) károsítótól
mentesnek ismertek el,
vagy
b) a termés olyan területről származik, amelyet a
származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata
a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) károsítótól
mentesnek nyilvánított a növény-egészségügyi
intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi
szabványokkal összhangban, és ez szerepel az 50/A. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumok „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,
vagy
c) a termés olyan termőhelyről származik, amelyet a
származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata
a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) károsítótól
mentesnek nyilvánított a növény-egészségügyi
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intézkedésekre vonatkozó megfelelő nemzetközi
szabványokkal összhangban, és a növényegészségügyi bizonyítványokon szerepelnek a
nyomonkövethetőségre vonatkozó információk,
és
a vegetációs időszakban megfelelő időpontokban
hatósági vizsgálatokat végeztek a termőhelyen,
beleértve a termés reprezentatív mintáinak
szemrevételezéses vizsgálatát is, amelyek
a Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) károsítótól való
mentességre utalnak,
vagy
d) a termést hatékony hűtéses kezelésnek vagy egyéb
hatékony kezelésnek vetették alá a Thaumatotibia
leucotreta (Meyrick) károsítótól való mentesség
biztosítása érdekében, és a kezeléssel kapcsolatos
adatoknak szerepelniük kell a növény-egészségügyi
bizonyítványokban, feltéve, hogy az érintett harmadik
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata előzőleg
írásban tájékoztatta a Bizottságot a kezelési eljárásról.”

8.

A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat a következő
16.7. sorral egészül ki:

„16.7. A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
nemzetségekbe tartozó növényfajok és hibridjeinek, a
Citrus aurantium L. és a Citrus latifolia Tanaka
kivételével Argentínából, Brazíliából, Dél-Afrikából és
Uruguayból származó termése

A 16.1., 16.2., 16.3. és 16.5. pontokban meghatározott
termésre alkalmazandó előírások változatlan
érvényességével, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a termés megfelel a 2016/715/EK bizottsági
határozatban foglalt követelményeknek.”

9. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. RÉSZ I. szakaszában foglalt táblázat 18.2. sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.2. A Casimiroa La Llave,

A 18.1. és 18.3. pontban felsorolt növényekre vonatkozó

a Choisya Kunth, a Clausena Burm. f.,

rendelkezések egyidejű fenntartásával hatósági nyilatkozat

a Murraya J.Koenig ex L., a Vepris Comm,

arról, hogy

a Zanthoxylum L. harmadik országokból

a) a növények olyan országból származnak, amelyről ismert,
hogy a Trioza erytreae Del Guercio ott nem fordul elő,

származó növényei, a termés és a vetőmag

vagy

kivételével

b) a növények olyan területről származnak, amelyet a
nemzeti növényvédelmi szolgálat a Trioza erytreae Del
Guercio károsítótól mentesnek nyilvánított a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez szerepel
az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
dokumentumok „Kiegészítő nyilatkozat” rovatában,
vagy
c) a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet a
származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata
nyilvántartásba vett és felügyel,
és
ahol a növényeket a Trioza erytreae Del Guercio
behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott helyen
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tartják,
és
ahol a szállítást megelőző utolsó teljes vegetációs
időszakon belül, megfelelő időpontokban két hatósági
vizsgálatra került sor, amelyek során a szóban forgó
területen és az azt határoló, legalább 200 m szélességű
területen nem találtak a Trioza erytreae Del Guercio okozta
tüneteket.”
10. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat a következő
18.4. sorral egészül ki:
„18.4. A Microcitrus Swingle, a Naringi Adans.
és a Swinglea Merr. harmadik országokból
származó növényei, a termés és a vetőmag
kivételével

A 18.1., 18.2. és 18.3. pontban meghatározott növényekre
vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat
arról, hogy:
a) a növény olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban a Xanthomonas
citri pv. citri és a Xanthomonas citri pv. Aurantifolii
károsítótól mentesnek ismertek el, feltéve, hogy az érintett
harmadik ország nemzeti növényvédelmi szolgálata
írásban tájékoztatta a Bizottságot az e károsítóktól való
mentességről,
vagy
b) a növény olyan területről származik, amelyet a
származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata
a Xanthomonas citri pv. citri és a Xanthomonas
citri pv. aurantifolii károsítótól mentesnek nyilvánított a
növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó
megfelelő nemzetközi szabványokkal összhangban, és ez
szerepel az 50/A. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott dokumentumok „Kiegészítő nyilatkozat”
rovatában, feltéve, hogy az érintett harmadik ország
nemzeti növényvédelmi szolgálata írásban tájékoztatta a
Bizottságot az e károsítóktól való mentességről.”
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11.
A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. rész I. szakaszában foglalt táblázat a következő
25.7.1. és 25.7.2. sorral egészül ki:
„25.7.1. A Solanum lycopersicum L. és
a Solanum melongena L., növényei, a termés
és a vetőmag kivételével

A 4. számú melléklet A. részének 13. pontjában és a 25.5.,
25.6., 25.7., 28.1. és 45.3 pontban meghatározott növényekre
vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat
arról, hogy:
a) olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban a Keiferia
lycopersicella (Walsingham) károsítótól mentesnek
ismertek el,
vagy
b) olyan területről származik, amelyet a származási ország
nemzeti növényvédelmi szolgálata a Keiferia
lycopersicella (Walsingham) károsítótól mentesnek
nyilvánított a növény-egészségügyi intézkedésekre
vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal
összhangban, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott dokumentumok „Kiegészítő
nyilatkozat” rovatában.

25.7.2. A Solanum lycopersicum L. és

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termés:

a Solanum melongena L. termése

a) olyan országból származik, amelyet a növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó megfelelő
nemzetközi szabványokkal összhangban a Keiferia
lycopersicella (Walsingham) károsítótól mentesnek
ismertek el,
vagy
b) olyan területről származik, amelyet a származási ország
nemzeti növényvédelmi szolgálata a Keiferia
lycopersicella(Walsingham) károsítótól mentesnek
nyilvánított a növény-egészségügyi intézkedésekre
vonatkozó megfelelő nemzetközi szabványokkal
összhangban, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott dokumentumok „Kiegészítő
nyilatkozat” rovatában,
vagy
c) olyan termőhelyről származik, amelyet a származási
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata – a kivitel előtti
három hónapban végzett hatósági vizsgálatok és
felderítések alapján – a Keiferia
lycopersicella (Walsingham) károsítótól mentesnek
nyilvánított, és ez szerepel az 50/A. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott dokumentumok „Kiegészítő
nyilatkozat” rovatában.”

12. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. RÉSZ II. szakaszában foglalt táblázat a
következő 8.1. sorral egészül ki:
„8.1. Az Ulmus L. ültetésre szánt növényei, a
vetőmag kivételével

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a termőhelyen vagy annak
közvetlen közelében a legutóbbi teljes vegetációs időszak
kezdete óta nem észlelték a „Candidatus Phytoplasma ulmi”
okozta tüneteket.”
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13. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. RÉSZ II. szakaszában foglalt táblázat 10.1. sora
helyébe a következő sor lép:
„10.1. A Citrus L., a Choisya Kunth,

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:

a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és

a) a növények olyan területről származnak, amelyet a
nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelő növényegészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi
szabványokkal összhangban a Trioza erytreae Del
Guercio előfordulásától mentes területnek nyilvánított,

hibridjeik növényei, valamint a Casimiroa La
Llave, a Clausena Burm f., a Murraya
J Koenig ex L., a Vepris Comm.,
a Zanthoxylum L. növényei, a termés és a
vetőmag kivételével

vagy
b) a növényeket olyan termőhelyen termesztették, amelyet
a származási ország illetékes hatóságai nyilvántartásba
vettek és felügyelnek,
és
ahol a növényeket a Trioza erytreae Del Guercio
behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott
helyen tartják,
és
ahol a szállítást megelőző utolsó teljes vegetációs
időszakon belül, megfelelő időpontokban két hatósági
vizsgálatra került sor, amelyek során a szóban forgó
területen és az azt határoló, legalább 200 m szélességű
területen nem találtak a Trioza erytreae Del Guercio
okozta tüneteket.”

14. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. RÉSZ II. szakaszában foglalt táblázat 18.3. sora
helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.3. A Solanum L. sztóló- vagy
gumóképző fajaihoz vagy azok
hibridjeihez tartozó, ültetésre szánt
növények, a 18.1., 18.1.1. vagy
18.2. pontban meghatározott
Solanum tuberosum L. gumók, a
génbankokban vagy genetikai
anyagok gyűjteményeiben
tárolt tenyészetfenntartó anyagok,
valamint a 18.3.1. pontban
meghatározott Solanum tuberosum
L. vetőmagok kivételével.

a)

A növényeket előzetesen növény-egészségügyileg
ellenőrzött körülmények között kellett tartani, és azokat a
növény-egészségügyi vizsgálat során mentesnek kellett
találni minden károsítótó szervezettől;

b)

az a) pontban hivatkozott növény-egészségügyi vizsgálatot:
ba)

az érintett tagállam hatósági növényvédelmi
szervezetének kell felügyelnie és a nevezett
szervezetnek vagy bármely hatáságilag jóváhagyott
testület megfelelő tudományos képzettséggel
rendelkező személyzetének kell végrehajtania;

bb)

olyan helyen kell elvégezni, amely megfelelő
felszereléssel rendelkezik ahhoz, hogy károsító
szervezetekkel foglalkozzon és anyagokat, köztük
indikátorokat úgy tartson fenn, hogy kiküszöbölje a
károsító szervezetek elterjedésének minden
kockázatát;

bc)

az anyag minden egységén el kell végezni,
–

legalább egy vegetációs időszak teljes tartama
alatt rendszeres időközönként bármilyen károsító
szervezet által okozott tünetek észlelése céljából
végzett szemlével, figyelembe véve az anyag
típusát és fejlettségi stádiumát a vizsgálati program
során,

–

a Bizottság által jóváhagyott, megfelelő
módszerekkel összhangban végzett laboratóriumi
vizsgálattal,

–

minden burgonyaanyag esetében legalább az
alábbi károsító szervezetekre:
–

Andean potato latent virus,
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–

Arracacha B virus, oca törzs,

–

Potato black ringspot virus,

–

Potato spindle tuber viroid,

–

Potato virus T,

–

Andean potato mottle virus,

–

a burgonya közönséges A, M, S, V, X és Y
o
n
c
vírusai (beleértve az Y , Y és Y vírust),
valamint a Potato leaf roll virus,

–

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.,

–

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al.,

a Solanum tuberosum L. magvainak, a 18.3.1.
pontban meghatározott vetőmagok kivételével
legalább a fentiekben felsorolt vírusokra és
viroidra;

a vizuális vizsgálat során észlelt bármely más tünet
esetén az ilyen tüneteket okozó károsító szervezetek
azonosítását célzó megfelelő laboratóriumi vizsgálattal;

c)

minden anyagot, amely a b) pontban meghatározott
vizsgálattal nem bizonyult mentesnek a b) pontban
meghatározott károsító szervezetektől, azonnal meg kell
semmisíteni, vagy alá kell vetni a károsító szervezet(ek)től
való mentesítésre alkalmas eljárásoknak;

d)

az ilyen anyaggal rendelkező minden szervezet vagy kutatási
intézmény köteles tájékoztatni a NÉBIH-et az általa tartott
anyagról.”

15. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet A. RÉSZ II. szakaszában foglalt táblázat 18.3. sora a
következő 18.3.1. ponttal egészül ki:
„18.3.1. A Solanum
tuberosum L.
vetőmagvai, a 18.4.
pontban
meghatározottak
kivételével.

Hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a vetőmagok a 18.1., 18.1.1., 18.2. és 18.3. pontban előírt alkalmazandó
követelményeknek megfelelő növényektől származnak;
valamint
a)

a vetőmagok olyan területekről származnak, amelyekről ismert, hogy ott a
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, a Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.,
a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. és a Potato spindle
tuber viroid nem fordul elő;
vagy

b)

a vetőmagok megfelelnek a következő követelményeknek:
ba)

azokat olyan helyen állították elő, ahol a legutóbbi vegetációs
időszak kezdete óta nem észlelték az a) pontban említett károsító
szervezetek okozta betegség tüneteit;

bb)

azokat olyan helyen állították elő, ahol megtörténtek az alábbi
intézkedések:
1.

a helyszín elkülönítése más burgonyaféléktől és a Potato
spindle tuber viroid más gazdanövényeitől;

2.

az érintkezés megakadályozása olyan személyzettel és
tárgyakkal (szerszámokkal, gépekkel, járművekkel,
edényekkel és csomagolóanyaggal), amelyek
burgonyaféléket és a Potato spindle tuber viroid más
gazdanövényeit előállító másik helyszínről származnak, vagy
megfelelő higiéniai intézkedések alkalmazása azon
személyzettel és tárgyakkal (szerszámokkal, gépekkel,
járművekkel, edényekkel és csomagolóanyaggal) szemben,
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amelyek burgonyaféléket és a Potato spindle tuber viroid
más gazdanövényeit előállító másik helyszínről származnak;
3.

kizárólag az e pontban említett károsító szervezetektől
mentes víz használata”

16. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet B. részébe foglalt táblázat 6.2–6.3. sora helyébe a
következő sorok lépnek:
[Növények, növényi termékek és Különleges előírások
más anyagok

Védett zóna (zónák)]

„6.2. A Castanea Mill. faanyaga a) A faanyagnak kérgezettnek kell lennie;
Csehország, Írország,
vagy
Svédország, Egyesült
b) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a
Királyság.
faanyag:
ba) Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.-tól
mentes területről származik, vagy
bb) nedvességtartalmát mesterséges
szárítással, megfelelő
idő/hőmérsékletprogramot alkalmazva,
szárazanyag-százalékban kifejezett 20% alá
vitték. A fán vagy bármely, a mindenkori
használattal kapcsolatos csomagolóanyagon
szerepelnie kell az ezt igazoló
mesterségesen szárított (Kiln-dried) vagy
K.D., illetve bármely más, nemzetközileg
elfogadott jelzésnek.
6.3. Az Unióból, illetve
Ha indololt, az 5. számú melléklet A. rész
Örményországból, Svájcból
I. szakaszának 5. és 7.1.2. sorában
vagy az USA-ból
valamint az 5. számú melléklet A. rész
származó Platanus L. faanyaga,
beleértve az olyan fát, amely
II. szakaszának 1. és 7.1.2. sorában
nem tartotta meg természetes
szereplő növényekre alkalmazandó
hengeres felületét
rendelkezések egyidejű fenntartásával
hatósági igazolás a következőkről:
a)

A növény-egészségügyi
intézkedésekre vonatkozó releváns
nemzetközi szabványoknak
megfelelően megállapítást nyert,
hogy a fa olyan területről származik,
amely mentes a Ceratocystis platani
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.
károsítótól, vagy

b)

a fán vagy annak csomagolásán a
jelenlegi kereskedelmi
alkalmazásnak megfelelően
elhelyezett »mesterségesen
kiszárított« (»kiln-dried«), »KD« vagy
más nemzetközileg elfogadott jelzés
révén bizonyítani kell, hogy a fa a
gyártás során a szárazanyagtartalom százalékában kifejezve

Írország, Egyesült Királyság”
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20%-nál alacsonyabb
nedvességtartalomig történő
mesterséges szárításon esett át,
amelyet megfelelő idő/hőmérsékletprogramot alkalmazva értek el, vagy
a fa a jobb oldali oszlopban felsorolt

c)

védett övezetek egyikéből származik

17. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet B. részébe foglalt táblázat 12.1. sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
[Növények, növényi termékek és

Különleges előírások

más anyagok

Védett zóna
(zónák)]

„12.1. Az Unióból, illetve

Ha indokolt, az 5. számú melléklet A. rész

Írország,

Örményországból, Svájcból vagy

I. szakaszának 12. sorában valamint az 5. számú

Egyesült

az USA-ból származó Platanus L.

melléklet A. rész II. szakaszának 8. sorában szereplő

Királyság”

ültetésre szánt növényei, a

növényekre alkalmazandó rendelkezések egyidejű

vetőmag kivételével

fenntartásával hatósági igazolás a következőkről:
a)

a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó
releváns nemzetközi szabványoknak megfelelően
megállapítást nyert, hogy a növényeket teljes
életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amely
mentes a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr.
& T. C. Harr. károsítótól, vagy

b)

a növényeket teljes életciklusuk alatt a jobb oldali
oszlopban felsorolt védett övezetek egyikének
területén termesztették.

18. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet B. részébe foglalt táblázat a következő 16.1. sorral
egészül ki:
[Növények, növényi termékek

Különleges előírások

és más anyagok
„16.1. A Pinus L. ültetésre
szánt növényei, a termés és a
vetőmag kivételével

Védett zóna
(zónák)]

A 4. számú melléklet A. részének 1. pontjában, az 5. számú
melléklet A. része I. szakaszának 8.1., 8.2., 9. és
10. pontjában, az 5. számú melléklet A. része II. szakaszának
4. és 5. pontjában vagy a 7., 8., 9., 10., 11., 12. és
16. pontban említett növényekre vonatkozó rendelkezések
sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, hogy:
a)

a növényeket egész életciklusuk alatt olyan
országban található termőhelyen termesztették,
amelyről ismert, hogy a Thaumetopoea
pityocampa Denis & Schiffermüller ott nem fordul elő,
vagy

b)

a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen
termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi
szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi
intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal

Egyesült
Királyság”
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összhangban a Thaumetopoea pityocampa Denis &
Schiffermüller károsítótól mentes területnek
nyilvánított,
vagy
c)

a növényeket olyan faiskolákban termesztették,
amelyeket – közvetlen környezetüket beleértve –
megfelelő időpontokban elvégzett hatósági
vizsgálatok és hatósági felderítések alapján
a Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller
károsítótól mentesnek találtak,
vagy

d)

a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen
termesztették, amelyet a Thaumetopoea
pityocampa Denis & Schiffermüller behurcolása elleni
teljes fizikai védelemmel láttak el, megfelelő
időpontokban megvizsgáltak és a Thaumetopoea
pityocampa Denis & Schiffermüller károsítótól mentesnek
találtak.

19. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet B. részébe foglalt táblázat 20.3. sora helyébe a
következő sor lép:
[Növények, növényi termékek

Különleges előírások

és más anyagok

Védett zóna
(zónák)]

„20.3. Ültetett vagy ültetésre

Bizonyítéknak kell lennie arra, hogy a növények olyan tábláról

Finnország,

szánt, szabadban

származnak, amelyről ismert, hogy a Globodera pallida

Lettország,

termesztett gyökeres

(Stone) Behrenstől mentes

Portugália

növények

(Azoriszigetek),
Szlovénia,
Szlovákia”

20. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet B. részébe foglalt táblázat a következő 20.4. és
20.5. sorral egészül ki:
[Növények, növényi termékek

Különleges előírások

és más anyagok

Védett zóna
(zónák)]

„20.4. Ültetett vagy ültetésre

Bizonyítéknak kell lennie arra, hogy a növények olyan tábláról

Portugália

szánt, szabadban

származnak, amelyről ismert, hogy a Globodera

(Azori-

termesztett gyökeres

rostochiensis (Wollenweber) Behrenstől mentes

szigetek),

A 4. számú melléklet A. részének 9. és 18. pontjában, az
5. számú melléklet A. része I. szakaszának 19.2., 23.1. és
23.2. pontjában vagy az 5. számú melléklet A. része
II. szakaszának 12. és 16. pontjában felsorolt növényekre
vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat
arról, hogy:

Egyesült

növények
20.5. A Prunus L. ültetésre
szánt növényei, a vetőmag
kivételével

a)

a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országban
található termőhelyen termesztették, amelyről ismert,
hogy a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)
Vauterin et al. ott nem fordul elő,
vagy

b)

a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen
termesztették, amelyet a nemzeti növényvédelmi

Királyság”
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szolgálat a megfelelő növény-egészségügyi
intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal
összhangban a Xanthomonas arboricola pv. Pruni
(Smith) Vauterin et al. károsítótól mentes területnek
nyilvánított,
vagy
c)

a növények egyenes ágon olyan anyanövényektől
származnak, amelyek a legutóbbi teljes vegetációs
időszakban nem mutattak a Xanthomonas arboricola pv.
pruni (Smith) Vauterin et al. okozta tüneteket,
és
a termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak
kezdete óta nem észleltek a növényeken
a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et
al. okozta tüneteket,
vagy

d)

a Prunus laurocerasus L. és a Prunus lusitanica L. azon
növényei esetében, amelyeknél a csomagoláson
feltüntetve vagy más módon bizonyítani kell, hogy
azokat az üzemi növénytermesztésben nem érintett
végfelhasználóknak való értékesítésre szánják, a
termőhelyen a legutóbbi teljes vegetációs időszak
kezdete óta nem észleltek a növényeken
a Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et
al. okozta tüneteket.

21. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet B. részébe foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő
sor lép:
„21. Az alábbi

A 4. számú melléklet A. részének 9., 9.1. és

Spanyolország (kivéve

nemzetségekhez tartozó

18. pontjában, a 4. számú melléklet

Andalúzia, Aragónia, Kasztília-

növények és az azok

B. részének 1. pontjában felsorolt

La Mancha, Kasztília és León,

megporzására szolgáló élő

növényekre vonatkozó tiltó rendelkezések

Extremadura autonóm

virágpora: Amelanchier

egyidejű fenntartásával, hatósági nyilatkozat

közösségek, Madrid, Murcia,

Med., Chaenomeles L indl.,

arról, hogy:

Navarra és La Rioja autonóm

Cotoneaster Ehrh.,

a) a növények olyan harmadik országokból

közösségek, Guipuzcoa

Crataegus L., Cydonia Mill.,

származnak, amelyeket az Erwinia

tartomány [Baszkföld], a Lleida

Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,

amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek

tartománybeli Garrigues,

Mespilus L., Photinia

ismertek el; vagy

Noguera, Pla d'Urgell, Segrià és

davidiana (Dcne.) Cardot,

b) a növények harmadik országbeli

Urgell járások [Katalónia

Pyracantha Roem., Pyrus L.

károsítótól mentes területekről származnak,

autonóm közösség], Alt Vinalopó

és Sorbus L., a termés és a

amelyeket a vonatkozó Növény-

és Vinalopó Mitjà járások

vetőmag kivételével

egészségügyi Intézkedések Nemzetközi

[Alicante tartomány] és

Szabványának megfelelően az Erwinia

Alborache és Turís település

amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval

Valencia tartományban

kapcsolatban létesíteszik és annak ismerik

[Comunidad Valenciana]),

el; vagy

Észtország, Franciaország

c) a növények Valais svájci kantonból

(Korzika), Írország (kivéve

származnak; vagy

Galway városa), Olaszország

d) növények a jobb oldali oszlopban felsorolt

(Abruzzo, Apulia, Basilicata,

védett zónákból származnak; vagy
e) a növényeket olyan táblán termesztették,

Calabria, Campania, EmiliaRomagna [Parma és Piacenza
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illetve ha azokat a legutolsó vegetációs

megye], Lazio, Liguria,

időszak április 1-jétől október 31-ig terjedő

Lombardia [kivéve Mantua,

időszakát magába foglaló legalább 7 hónapon

Milánó, Sondrio és Varese

át fenntartott „pufferzónába” szállították,

megye], Marche, Molise,

ea) amely egy hatóságilag kijelölt, legalább

Piemont [kivéve a Cuneo

50 km területű „pufferzóna” határán belül

megyében található Busca,

legalább 1 km-re található, ahol legkésőbb a

Centallo és Tarantasca

legutolsó teljes vegetációs időszakot

települések], Szardínia, Szicília,

megelőző teljes vegetációs időszak kezdete

Toszkána, Umbria, Valle

előtt a gazdanövényekre egy hatóságilag

d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo

engedélyezett és felügyelt ellenőrzési

és Velence megye, Barbona,

programot alkalmaznak, amelynek célja, hogy

Boara Pisani, Castelbaldo, Masi,

minimálisra csökkentse az Erwinia amylovora

Piacenza d'Adige, S. Urbano és

(Burr.) Winsl. et al. ott termesztett

Vescovana települések Padova

növényekről való terjedésének kockázatát; a

megyében és az A4 autópályától

„pufferzóna” létesítését követően a legutolsó

délre fekvő terület Verona

teljes vegetációs időszak kezdetétől számítva

megyében]), Lettország, Litvánia

legalább egyszer, a legmegfelelőbb időben,

(kivéve Babtai és Kėdainiai

hatósági vizsgálatokat végeznek a zónában,

település [Kaunas megye]),

amely nem terjed ki a táblára és az azt

Portugália, Szlovénia (kivéve

körülvevő 500 m-es sávra, és az Erwinia

Gorenjska, Koroška, Maribor és

amylovora (Burr.) Winsl. et al. tünetet mutató

Notranjska régiók, valamint

valamennyi gazdanövényt azonnal el kell

Lendava/Lendva és Renče-

távolítani; a vizsgálatok eredményeit minden

Vogrsko [a H4 autópályától

év május 1-jéig megküldik a Bizottságnak és

délre]), Szlovákia (kivéve

a többi tagállamnak; továbbá

Dunajská Streda/Dunaszer-

eb) amelyet, valamint a „pufferzónát” a

dahely járás, Hronovce/Lekér és

legutolsó teljes vegetációs időszakot

Hronské Kľačany/Garamke-

megelőző teljes vegetációs időszak kezdete

lecsény [Levice/Léva járás],

előtt hatóságilag engedélyeztek

Dvory nad Žitavou/Udvard [Nové

növénytermesztés céljára az e pontban

Zámky/Érsekújvári járás],

meghatározott követelményeknek

Málinec/Málnapatak [Poltár

megfelelően;

járás], Hrhov/Tornagörgő

és

[Rožňava/Rozsnyó járás] Veľké

ec) amely és az azt körülvevő 500 m-es sáv

Ripňany/Nagyrépény

az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

[Topoľčany/Nagytapolcsányi

károsítótól mentes volt a legutolsó teljes

járás], Kazimír/Kázmér,

vegetációs időszak kezdete óta a hatósági

Luhyňa/Legenye, Malý

vizsgálat során, amelyet legalább - kétszer

Horeš/Kisgéres,

végeznek a táblán a legmegfelelőbb időben,

Svätuše/Szentes és

egyszer június-augusztus, egyszer pedig

Zatín/Zétény [Trebišov

augusztus-november között, és - egyszer

County/Tőketerebesi járás]),

végeznek az említett körülötte lévő sávban a

Finnország, Egyesült Királyság

legmegfelelőbb időben, az augusztustól

(Észak-Írország: kivéve a Down

novemberig terjedő időszakban;

megyében található Ballinran

és

Upper, Carrigenagh Upper,
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ed) ahonnan származó növényekről a

Ballinran és Carrigenagh

legmegfelelőbb időben hatóságilag vett

települések és az Antrim

mintákat megfelelő laboratóriumi módsze-

megyében található belfasti

rekkel hatóságilag tesztelték látens fertő-

Dunmurry Cross választókerület;

zésekre. 2004. április 1. és 2005. április 1.

Man-sziget és Csatorna-

között ezek a rendelkezések nem érintik a

szigetek)”

hatóságilag kijelölt „pufferzónákon” található
táblákon termesztett és nevelt és a jobb oldali
oszlopban felsorolt védett zónákba és azon
belül szállított növényeket.
22. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet B. részébe foglalt táblázat 21.1. sora helyébe a
következő sor lép:
Ciprus”

„21.1. Vitis L. faj növényei a

A 4. számú melléklet A. részének

termés és a vetőmag

15. pontjában meghatározott növényekre

kivételével

alkalmazandó tilalmak egyidejű
fenntartásával, Svájc kivételével harmadik
országokból származó Vitis L. növények
– a termés kivételével – az Unióba történő
behozatalakor hatósági nyilatkozat kell arról,
hogy:
a) növények Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)tól mentesnek elismert területről származnak;
vagy
b) a növényeket Daktulosphaira vitifoliae
(Fitch) a megfelelően jóváhagyott előírások
szerint megfelelő kezelésnek vetették alá.

23. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet B. részébe foglalt táblázat 21.3. sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„21.3. Március 15. és

Dokumentumokkal kell igazolni,

Spanyolország (kivéve Andalúzia, Aragónia,

június 30. között,

hogy a méhkaptárak

Kasztília-La Mancha, Kasztília és León,

méhkaptárak

a) olyan harmadik országokból

Extremadura autonóm közösségek, Madrid,

származnak, amelyeket az Erwinia

Murcia, Navarra és La Rioja autonóm

amylovora (Burr.) Winsl. Et al.-tól

közösségek, Guipuzcoa tartomány

mentesnek ismertek el; vagy

[Baszkföld], a Lleida tartománybeli Garrigues,

b) a növények Valais svájci

Noguera, Pla d’Urgell, Segrià és Urgell

kantonból származnak; vagy

járások [Katalónia autonóm közösség], Alt

c) a jobb oldali oszlopban felsorolt

Vinalopó és Vinalopó Mitjà járások [Alicante

védett zónákból származnak; vagy

tartomány] és Alborache és Turís település

d) a szállítás előtt megfelelő zárlati

Valencia tartományban [Comunidad

intézkedést foganatosítottak.

Valenciana]), Észtország, Franciaország
(Korzika), Írország (kivéve Galway városa),
Olaszország (Abruzzo, Apulia, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma
és Piacenza megye], Lazio, Liguria,

	
  

1070

	
  

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 25. szám

Lombardia [kivéve Mantua, Milánó, Sondrio
és Varese megye], Marche, Molise, Piemont
[kivéve a Cuneo megyében található Busca,
Centallo és Tarantasca települések],
Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle
d’Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence
megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo,
Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano és
Vescovana települések Padova megyében és
az A4 autópályától délre fekvő terület Verona
megyében]), Lettország, Litvánia (kivéve
Babtai és Kėdainiai település [Kaunas
megye]), Portugália, Szlovénia (kivéve
Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska
régiók, valamint Lendava/Lendva és RenčeVogrsko [a H4 autópályától délre]), Szlovákia
(kivéve Dunajská Streda/Dunaszerdahely
járás, Hronovce/Lekér és Hronské
Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás],
Dvory nad Žitavou/Udvard [Nové
Zámky/Érsekújvári járás], Málinec/Málnapatak
[Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő
[Rožňava/Rozsnyó járás] Veľké
Ripňany/Nagyrépény
[Topoľčany/Nagytapolcsányi járás],
Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý
Horeš/Kisgéres, Svätuše/Szentes és
Zatín/Zétény [Trebišov County/Tőketerebesi
járás]), Finnország, Egyesült Királyság
(Észak-Írország: kivéve a Down megyében
található Ballinran Upper, Carrigenagh Upper,
Ballinran és Carrigenagh települések és az
Antrim megyében található belfasti Dunmurry
Cross választókerület; Man-sziget és
Csatorna-szigetek)”
24. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
21.4–21.5. sorral egészül ki:
[Növények, növényi termékek és

5. számú melléklet B. részébe foglalt táblázat a következő

Különleges előírások

más anyagok
„21.4. A Palmae ültetésre szánt
növényei, amelyek alsó
törzsátmérője 5 cm-nél
nagyobb, és amelyek a
következő nemzetségekhez
tartoznak: Brahea Mart., Butia

Védett zóna
(zónák)]

A 4. számú melléklet A. részének 17. pontjában, az
5. számú melléklet A. része I. szakaszának
37. és 37.1. pontjában vagy az 5. számú melléklet A. része
II. szakaszának 19.1. pontjában felsorolt növényekre
vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági
nyilatkozat arról, hogy a növényeket:

Írország, Málta,
Egyesült
Királyság
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Becc., Chamaerops L., Jubaea

a)

Kunth, Livistona R. Br.,
Phoenix L.,

Sabal Adans., Sy

agrus Mart., Trachycarpus H.
Wendl., Trithrinax Mart., Was
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egész életciklusuk alatt olyan országban található
termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy
a Paysandisia archon (Burmeister) ott nem fordul elő;
vagy

b)

hingtonia Raf.

egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették,
amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a
megfelelő a megfelelő növényegészségügyi
intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal
összhangban a Paysandisia archon (Burmeister)
károsítótól mentes területnek nyilvánított,
vagy

c)

a kivitelt vagy a szállítást megelőzően legalább két
éven keresztül olyan termőhelyen termesztették,
–

amelyet a származási ország nemzeti
növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett
és felügyel,
és

–

ahol a növényeket a Paysandisia archon
(Burmeister) behurcolása elleni teljes fizikai
védelemmel ellátott helyen tartották,
és

–

21.5. A Palmae ültetésre szánt
növényei, amelyek alsó
törzsátmérője 5 cm-nél
nagyobb, és amelyek a
következő taxonokhoz
tartoznak: Areca

A 4. számú melléklet A. részének 17. pontjában,
az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának
37. és 37.1. pontjában vagy az 5. számú melléklet A. része
II. szakaszának 19.1. pontjában felsorolt növényekre
vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül hatósági
nyilatkozat arról, hogy a növényeket:
a)

catechu L., Arenga
pinnata (Wurmb)
b)

flabellifer L., Brahea armata S.
Watson, Brahea edulis H.
Wendl., Butia capitata (Mart.)
Becc., Calamus
merrillii Becc., Caryota
maxima Blume, Caryota
cumingii Lodd. ex
Mart., Chamaerops

egész életciklusuk alatt olyan országban található
termőhelyen termesztették, amelyről ismert, hogy
a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ott nem fordul
elő,
vagy

Merr., Bismarckia Hildebr. & H.
Wendl., Borassus

egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették,
amelyet a nemzeti növényvédelmi szolgálat a
megfelelő növény-egészségügyi intézkedésekre
vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban
a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) károsítótól
mentes területnek nyilvánított,
vagy

c)

a kivitelt vagy a szállítást megelőzően legalább két
éven keresztül olyan termőhelyen termesztették,
–

humilis L., Cocos nucifera L.,

guineensis Jacq., Howea
forsteriana Becc., Jubea

amelyet a származási ország nemzeti
növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett
és felügyel,
és

Copernicia Mart., Corypha
utan Lam., Elaeis

ahol az évente legalább három alkalommal,
megfelelő időközönként, közvetlenül a
termőhelyről történő elszállítást megelőzően is
elvégzett hatósági vizsgálatok nem mutatták ki
a Paysandisia archon (Burmeister) jeleit.

–

ahol a növényeket a Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) behurcolása elleni teljes fizikai
védelemmel ellátott helyen tartották,

Írország,
Portugália
(Azoriszigetek),
Egyesült
Királyság”
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és

Baill., Livistona australis C.

–

Martius, Livistona decora (W.
Bull) Dowe, Livistona
rotundifolia (Lam.)

ahol az évente legalább három alkalommal,
megfelelő időközönként, közvetlenül a
termőhelyről történő elszállítást megelőzően is
elvégzett hatósági vizsgálatok nem mutatták ki
a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) jeleit.

Mart., Metroxylon
sagu Rottb., Phoenix
canariensis Chabaud, Phoenix
dactylifera L., Phoenix
reclinata Jacq., Phoenix
roebelenii O'Brien, Phoenix
sylvestris (L.) Roxb., Phoenix
theophrasti Greuter, Pritchardi
a Seem. & H. Wendl., Ravenea
rivularis Jum. & H.
Perrier, Roystonea
regia (Kunth) O. F.
Cook, Sabal palmetto (Walter)
Lodd. ex Schult. & Schult.
f., Syagrus
romanzoffiana (Cham.)
Glassman, Trachycarpus
fortunei (Hook.) H. Wendl.
és Washingtonia Raf.
25. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet B. részébe foglalt táblázat 24.1–24.3. sora helyébe a
következő sor lép:
„24.1. Ültetésre szánt

Az A. rész I. szakaszának 45.1. pontjában

Írország, Portugália (Azori-szigetek,

Euphorbia pulcherrima

felsorolt növényekre vonatkozó

belső Beira, tengerparti Beira,

Willd. gyökerek nélküli

rendelkezések sérelme nélkül, ahol

Douro és Minho köze és Trás-os-

dugvány

alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról,

Montes), Finnország, Svédország,

hogy:

Egyesült Királyság.

a) a gyökerek nélküli dugvány olyan
területről származik, ahol a Bemisia tabaci
Genn. nem európai populációi nem
fordulnak elő, vagy
b) a termőhelyen a növények legutolsó
teljes termelési időszaka alatt háromhetente
végrehajtott hatósági ellenőrzések alapján a
Bemisia tabaci Genn. nem európai
populációi egyetlen tünetét sem észlelték a
dugványokon vagy a dugványról származó
növényeken, amelyeket a termőhelyen
tartanak vagy nevelnek, vagy
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c) amennyiben a Bemisia tabaci Genn. nem
európai populációi előfordulnak a
termőhelyen, ahol a dugványokat és a
dugványról származó növényeket tartják
vagy nevelik, azokat alávetették megfelelő
kezelési eljárásnak a Bemisia tabaci Genn.
nem európai populációitól való mentesség
biztosítására, és ezt követően ez a
termőhely mentes Bemisia tabaci Genn.
nem európai populációitól, a károsító
kiirtására történő megfelelő eljárások
következetes végrehajtásának
köszönhetően, mind a szállítás előtt három
héten át hetente végrehajtott hatósági
ellenőrzések, mind pedig az ebben az
időszakban végzett monitoring eljárások
alapján. A fent meghatározott heti
ellenőrzések közül az utolsót közvetlenül a
szállítás előtt kell végrehajtani.
24.2. Ültetésre szánt

Az A. rész I. szakaszának 45.1. pontjában

Írország, Portugália (Azori-szigetek,

Euphorbia pulcherrima

felsorolt növényekre vonatkozó

belső Beira, tengerparti Beira,

Willd. növények, az

rendelkezések sérelme nélkül, ahol

Douro és Minho köze és Trás-os-

alábbiak kivételével:

alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell

Montes), Finnország, Svédország,

- a vetőmag,

arról, hogy:

Egyesült Királyság.

- azon növények,

a)

a növény olyan területről származik,

amelyek esetében a

ahol a Bemisia tabaci Genn. nem

csomagolás alapján

európai populációi nem fordulnak elő,

vagy a virág (vagy

vagy

fedőlevél) fejlődése

b)

a Bemisia tabaci Genn. nem európai

alapján, vagy más

populációi egyetlen tünetét sem

alapon bizonyított, hogy

észlelték növényeken a termőhelyen

azokat nem a

a szállítás előtt kilenc héten keresztül

hivatásszerű

három hetente egyszer végrehajtott

növénytermesztéssel
foglalkozó

hatósági ellenőrzések alapján, vagy
c)

amennyiben a Bemisia tabaci Genn.

végfelhasználóknak

nem európai populációi előfordulnak

történő értékesítésre

a termőhelyen, ahol a növényeket

szánják,

tartják vagy nevelik, azokat

- a 24.1. pontban

alávetették megfelelő kezelési

meghatározottak

eljárásnak a Bemisia tabaci Genn.
nem európai populációitól való
mentesség biztosítására, és ezt
követően ez a termőhely mentes
Bemisia tabaci Genn. nem európai
populációitól a károsító kiirtására
történő megfelelő eljárások
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következetes végrehajtásának
köszönhetően, mind a szállítás előtt
három héten át hetente végrehajtott
hatósági ellenőrzések, mind pedig az
ebben az időszakban végzett
monitoring eljárások alapján. A fent
meghatározott heti ellenőrzések közül
az utolsót közvetlenül a szállítás előtt
kell végrehajtani, és
d)

nyilvánvalóan bizonyítható, hogy a
dugványból előállított növények

da) olyan területről származnak, ahol a
Bemisia tabaci Genn. nem európai
populációi nem fordulnak elő, vagy
db) olyan területen termesztették, ahol a
Bemisia tabaci Genn. nem európai
populációi egyetlen tünetét sem
észlelték, ezeknek a növényeknek a
legutolsó teljes termelési időszakában
három hetente egyszer elvégzett
hatósági ellenőrzések alapján, vagy
dc) amennyiben a Bemisia tabaci Genn.
nem európai populációi előfordulnak a
termőhelyen, ahol az előállított
növényeket tartják vagy nevelik, azokat
alávetették megfelelő kezelési
eljárásnak a Bemisia tabaci Genn. nem
európai populációitól való mentesség
biztosítására, és ezt követően ez a
termőhely mentes Bemisia tabaci Genn.
nem európai populációitól a károsító
kiirtására történő megfelelő eljárások
következetes végrehajtásának
köszönhetően, mind a szállítás előtt
három héten át hetente végrehajtott
hatósági ellenőrzések, mind pedig az
ebben az időszakban végzett monitoring
eljárások alapján. A fent meghatározott
heti ellenőrzések közül az utolsót
közvetlenül a szállítás előtt kell
végrehajtani.
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24.3. A Begonia L.

Az 5. számú melléklet A. rész

Írország, Portugália (Azori-szigetek,

ültetésre szánt

I. szakaszának 45.1. pontjában felsorolt

belső Beira, tengerparti Beira,

növényei, a vetőmag, a

növényekre vonatkozó rendelkezések

Douro és Minho köze és Trás-os-

gumók és a

sérelme nélkül, ahol alkalmazható,

Montes), Finnország, Svédország,

hagymagumók

hatósági nyilatkozat kell arról, hogy:

Egyesült Királyság.”

kivételével, valamint
a Dipladenia A.DC.

a)

a növények a Bemisia tabaci Genn.
szervezettől (európai populációk)
ismerten mentes területről
származnak, vagy

b)

nem észlelték a Bemisia tabaci Genn.
(európai populációk) előfordulásának
jeleit a növényeken a termőhelyen az
értékesítést megelőző kilenc héten
legalább háromhetente végzett
hatósági ellenőrzések során, vagy

c)

azokban az esetekben, amikor a
termőhelyen észlelték a Bemisia
tabaci Genn. (európai populációk)
előfordulását, az ezen a termőhelyen
tartott vagy termelt növények egy,
a Bemisia tabaci Genn. (európai
populációk) szervezettől való
mentesítést biztosító megfelelő
kezelésen estek át, és ezt követően
ez a termőhely a Bemisia
tabaci Genn. (európai populációk)
felszámolását célzó megfelelő
eljárások eredményeként a Bemisia
tabaci Genn. (európai populációk)
szervezettől mentesnek bizonyult
mind a termőhelyről történő
elszállítást megelőző három héten át
hetente végzett hatósági
ellenőrzések, mind az említett
időszakban végzett ellenőrzési
eljárások során, vagy
azon növényeket, amelyek esetében
a csomagolásuk, illetve a virágaik
fejlődése által vagy más módon
bizonyított, hogy ezeket az üzemi
növénytermesztésben nem érintett
végfelhasználóknak való közvetlen
értékesítésre szánják, közvetlenül a
szállításuk előtt hatósági vizsgálatnak
vetették alá, amely során e növények
a Bemisia tabaci Genn. (európai
populációk) szervezettől mentesnek
bizonyultak.

a Ficus L., Hibiscus L.,
a Mandevilla Lindl. és
a Nerium oleander L.
ültetésre szánt
növényei, a vetőmag
kivételével

d)
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26. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 5. számú melléklet B. részébe foglalt táblázat 33. sora helyébe a következő
sor lép:
„33. A Castanea Mill.

A 4. számú melléklet A. részének

növényei, a

2. sorában és 5. számú melléklet

szövettenyészetben levő

A. rész I. szakasz 11.1. és

növények, a termés és a

11.2. sorában felsorolt növényekre

vetőmag kivételével

vonatkozó rendelkezések egyidejű
fenntartásával hatósági nyilatkozat
arról, hogy:
a) a növényeket egész életciklusuk
alatt olyan területen termesztették,
amelyről ismert, hogy a Dryocosmus
kuriphilus Yasumatsu ott nem fordul
elő;
vagy
b) a növényeket egész életciklusuk
alatt olyan területen termesztették,
amelyet a nemzeti növényvédelmi
szolgálat a megfelelő növényegészségügyi intézkedések
nemzetközi szabványaival
összhangban a Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsutól mentes területnek
nyilvánított;
vagy
c) a növényeket egész életciklusuk
alatt a jobb oldali oszlopban felsorolt,
védett övezetek egyikében
termesztették.

Írország, Egyesült Királyság”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 25. szám

5. melléklet
a 4/2018. (II. 23.) FM rendelethez
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1. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 6. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz 1.4. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1.4. A Choisya Kunth, a Fortunella Swingle, a Poncirus Raf. és hibridjeik, valamint a Casimiroa La Llave,
a Clausena Burm. f., a Murraya J. Koenig ex L., a Vepris Comm., a ZanthoxylumL. és a Vitis L. növényei, a
termés és a vetőmag kivételével.”
2. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 6. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz 1.7. pontjában foglalt táblázat helyébe a
következő táblázat lép:
„
KN-kód

Tarifális megnevezés

4401 12 00

Tűzifa hasáb, rönk, rőzse, köteg vagy hasonló formában, nem tűlevelű fából

4401 22 00

Nem tűlevelű fa forgácsa vagy apró darabjai.

4401 40 90

Fahulladék és -törmelék (a fűrészpor kivételével), nem tömörített formában

ex

4403 12 00

Nem tűlevelű fa gömbfája, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel
kezelve, nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva

ex

4403 99 00

Nem tűlevelű fából nyert gömbfa (trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk
[Fagus spp.], nyírfa [Betula spp.], nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] és eukaliptuszfa
[Eucalyptus spp.] kivételével), kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre
alakítva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve

ex

4404 20 00

Nem tűlevelű fából hasított oszlopok; nem tűlevelű fából készült cölöp, cövek és
pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve

ex

4407 99

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa,
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, nem tűlevelű fából (trópusi fa,
tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], juhar [Acer spp.], cseresznye
[Prunus spp.], kőris [Fraxinus spp.], nyírfa [Betula spp.], vagy nyárfa és rezgőnyár
[Populus spp.] kivételével).

”
3. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 6. számú melléklet A. RÉSZ I. szakasz 2.1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2.1. A következő nemzetségekhez illetve fajokhoz tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével:
Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp.,
Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L.és hibridjei, Exacum spp., Fragaria L.,
Gerbera Cass.,
Gypsophila L., az Impatiens L. minden új-guineai hibridfajtája, ó Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L.,
Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L. (vetőmag és szaporításra alkalmas toboz
is), Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., (vetőmag és
szaporításra alkalmas toboz is) Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L.,
Verbena L. és a lágyszárú fajok ültetésre szánt növényei a Gramineaecsaládba tartozók kivételével és a
hagymák, hagymagumók, rizómák, vetőmagok és gumók kivételével.”
4. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 6. számú melléklet A. RÉSZ II. szakasz 1.2. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1.2. A Beta vulgaris L., a Platanus L., a Populus L., a Prunus L. és a Quercus spp. – a Quercus suber és
az Ulmus L. kivételével – ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével.”
5. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 6. számú melléklet A. RÉSZ II. szakasz a következő 1.3.1. ponttal egészül ki:
„1.3.1. A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb, és amelyek a
következő taxonokhoz tartoznak: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H.
Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume,
Caryota cumingii Lodd. ex Mart., ChamaeropsL., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis
guineensis
Jacq.,
Howea
forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R.
Br., Metroxylon
sagu Rottb.,
Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F.
Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.”
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A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 6. számú melléklet A. RÉSZ II. szakasz 1.10. pont b) alpontjában foglalt
táblázat helyébe a következő táblázat lép:

KN-kód

Tarifális megnevezés

4401 11 00

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, tűlevelű fából

4401 12 00

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, nem tűlevelű fából

4401 21 00

Faforgács vagy hasonló részek tűlevelű fából

4401 22 00

Faforgács vagy hasonló részek nem tűlevelű fából

4401 40 90

Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivételével), nem tömörített formában

ex

4403 11 00

Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem
kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, tűlevelű fából

ex

4403 12 00

Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem
kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, nem tűlevelű fából

ex

4403 21

Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan fenyőfából (Pinus spp.),
amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm

ex

4403 22 00

Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan fenyőfából (Pinus spp.),
amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű fenyőfától

ex

4403 23

Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván
szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve,
olyan jegenyefenyőfából (Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.), amelynek bármely
keresztmetszete legalább 15 cm

ex

4403 24 00

Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván
szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve,
olyan jegenyefenyőfából (Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.), amely eltér a bármely
ponton legalább 15 cm keresztmetszetű jegenyefenyőfától vagy lucfenyőtől

ex

4403 25

Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a fenyőfától
(Pinus spp.), a jegenyefenyőfától (Abies spp.) és a lucfenyőtől (Picea spp.) eltérő
tűlevelű fából, amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm

ex

4403 26 00

Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a fenyőfától
(Pinus spp.), a jegenyefenyőfától (Abies spp.) és a lucfenyőtől (Picea spp.) eltérő
tűlevelű fából, amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű tűlevelű
fától

ex

4403 99 00

Gömbfa nem tűlevelű fából (trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], nyírfa
[Betula spp.], nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] és eukaliptuszfa [Eucalyptus spp.]
kivételével), kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve

ex

4404

Hasított karó, cölöp, cövek és pózna fából, kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve

4406

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa

ex

4407

Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél
vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

ex

4407 99

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa,
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, nem tűlevelű fából (trópusi fa,
tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], juhar [Acer spp.], cseresznye [Prunus spp.],
kőris [Fraxinus spp.], nyírfa [Betula spp.], vagy nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.]
kivételével)
”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 25. szám

7.
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A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 6. számú melléklet A. RÉSZ II. szakasz 2.1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

„2.1. A Begonia L. ültetésre szánt növényei, a hagymagumók, a vetőmag és a gumók kivételével, valamint
a Dipladenia A.DC., az Euphorbia pulcherrima Willd., a Ficus L., a Hibiscus L., a Mandevilla Lindl. és a Nerium
oleander L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével.”
8.

A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 6. számú melléklet B. RÉSZ I. szakasz 3. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3. Az alábbi növények termése:
- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Momordica L., Solanum lycopersicum L. és Solanum melongena
fajok, és hibridjeik,
- nem európai országokból származó Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L.,
Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. és Vaccinium L fajok,
- Capsicum L.
- az afrikai kontinens országaiból, a Zöld-foki-szigetekről, a Szent Ilona-szigetről, Madagaszkárról, Réunionról,
Mauritiusról és Izraelből származó Punica granatum L.”
9. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 6. számú melléklet B. rész I. szakasz 6. pont a) pontja a következő
rendelkezéssel egészül ki:

„-Kanadából vagy az USA-ból származó Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L.,
Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. és Sorbus L., beleértve a természetes
hengeres felszínét meg nem tartott fát is,”
10. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 6. számú melléklet B. rész I. szakasz 6. pont b) pontjában foglalt
táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„b)
KN-kód

Tarifális megnevezés

4401 11 00

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, tűlevelű fából

4401 12 00

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, nem tűlevelű fából

4401 21 00

Faforgács vagy hasonló részek tűlevelű fából

4401 22 00

Faforgács vagy hasonló részek nem tűlevelű fából

4401 40 10

Fűrészpor, nem tömörített formában

4401 40 90

Fahulladék és -maradék (a fűrészpor kivételével), nem tömörített formában

ex

4403 11 00

Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem
kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, tűlevelű fából

ex

4403 12 00

Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem
kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, nem tűlevelű fából

ex

4403 21

Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva,
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan fenyőfából
(Pinus spp.), amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm

ex

4403 22 00

Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva,
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan fenyőfából
(Pinus spp.), amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű
fenyőfától

ex

4403 23

Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván
szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem
kezelve, olyan jegenyefenyőfából (Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.), amelynek
bármely keresztmetszete legalább 15 cm

ex

4403 24 00

Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván
szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem
kezelve, olyan jegenyefenyőfából (Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.), amely
eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű jegenyefenyőfától vagy
lucfenyőtől

ex

4403 25

Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva,
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a
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fenyőfától (Pinus spp.), a jegenyefenyőfától (Abies spp.) és a lucfenyőtől (Picea spp.)
eltérő tűlevelű fából, amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm
ex

4403 26 00

Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva,
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a
fenyőfától (Pinus spp.), a jegenyefenyőfától (Abies spp.) és a lucfenyőtől (Picea spp.)
eltérő tűlevelű fából, amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű
tűlevelű fától

4403 91 00

Gömbfa nem kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, tölgyfából (Quercus spp.)

4403 95

Gömbfa nem kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan nyírfából
(Betula spp.), amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm

4403 96 00

Gömbfa nem kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan nyírfából
(Betula spp.), amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű nyírfától

4403 97 00

Gömbfa nem kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre alakítva is, festékkel,
páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, nyárfa és rezgőnyár
(Populus spp.) fájából

ex

4403 99 00

Gömbfa nem tűlevelű fából (trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.],
nyírfa [Betula spp.], nyárfa és rezgőnyár [Populusspp.] és eukaliptuszfa
[Eucalyptus spp.] kivételével), kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre
alakítva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve

ex

4404

Hasított karó, cölöp, cövek és pózna fából, kihegyezve, de hosszában nem
fűrészelve

4406

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa

4407

Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél
vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

4407 91

Tölgyfa (Quercus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt,
6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

4407 93

Acer saccharum Marsh faanyaga, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

4407 94

Cseresznyefa (Prunus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt,
6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

4407 95

Kőrisfa (Fraxinus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt,
6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

4407 96

Nyírfa (Betula spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt,
6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

4407 97

Nyárfa és rezgőnyár (Populus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy
hántolt, 6 mm-nél vastagabb, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

4407 99

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa,
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, nem tűlevelű fából (trópusi fa,
tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], juhar [Acer spp.], cseresznye
[Prunus spp.], kőris [Fraxinus spp.], nyírfa [Betula spp.], vagy nyárfa és rezgőnyár
[Populus spp.] kivételével)

4408 10

Furnérlap tűlevelű fából (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is) rétegelt
lemez vagy más hasonló rétegelt fa készítésére, és hosszában fűrészelt, vágott vagy
hántolt más falemez gyalulva, csiszolva, részekből (lapolással) vagy végillesztéssel
összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban

4416 00 00

Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve
a hordódongát is

9406 10 00

Előre gyártott faépületek

ex

ex

ex
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11. A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 6. Számú melléklet B. Rész II. Szakasz 7. Pont b) pontjában foglalt
táblázat helyébe a következő táblázat lép:
KN-kód

Tarifális megnevezés

4401 11 00

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, tűlevelű fából

4401 12 00

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában, nem tűlevelű fából

4401 21 00

Faforgács vagy hasonló részek tűlevelű fából

4401 22 00

Faforgács vagy hasonló részek nem tűlevelű fából

4401 40 90

Fahulladék és –maradék (a fűrészpor kivételével), nem tömörített formában

ex

4403 11 00

Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem
kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, tűlevelű fából

ex

4403 12 00

Gömbfa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve, nem
kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva, nem tűlevelű fából

ex

4403 21

Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva,
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan
fenyőfából (Pinus spp.), amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm

ex

4403 22 00

Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva,
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan
fenyőfából (Pinus spp.), amely eltér a bármely ponton legalább 15 cm
keresztmetszetű fenyőfától

ex

4403 23

Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván
szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem
kezelve, olyan jegenyefenyőfából (Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.),
amelynek bármely keresztmetszete legalább 15 cm

ex

4403 24 00

Tűlevelű fából készült gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván
szögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem
kezelve, olyan jegenyefenyőfából (Abies spp.) és lucfenyőből (Picea spp.), amely
eltér a bármely ponton legalább 15 cm keresztmetszetű jegenyefenyőfától vagy
lucfenyőtől

ex

4403 25

Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva,
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a
fenyőfától (Pinus spp.), a jegenyefenyőfától (Abies spp.) és a lucfenyőtől
(Picea spp.) eltérő tűlevelű fából, amelynek bármely keresztmetszete legalább
15 cm

ex

4403 26 00

Gömbfa nem kérgezetten vagy háncsoltan, vagy durván szögletesre alakítva,
festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve, olyan, a
fenyőfától (Pinus spp.), a jegenyefenyőfától (Abies spp.) és a lucfenyőtől
(Picea spp.) eltérő tűlevelű fából, amely eltér a bármely ponton legalább
15 cm keresztmetszetű tűlevelű fától

ex

4403 99 00

Gömbfa nem tűlevelű fából (trópusi fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.],
nyírfa [Betula spp.], nyárfa és rezgőnyár [Populus spp.] és eukaliptuszfa
[Eucalyptus spp.] kivételével), kérgezetten, háncsoltan vagy durván szögletesre
alakítva is, festékkel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel nem kezelve

ex

4404

Hasított karó, cölöp, cövek és pózna fából, kihegyezve, de hosszában nem
fűrészelve

4406

Vasúti vagy villamosvasúti talpfa

ex

4407

Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél
vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

ex

4407 99

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa,
gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, nem tűlevelű fából (trópusi
fa, tölgyfa [Quercus spp.], bükk [Fagus spp.], juhar [Acer spp.], cseresznye
[Prunus spp.], kőris [Fraxinus spp.], nyírfa [Betula spp.], vagy nyárfa és rezgőnyár
[Populus spp.] kivételével)
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4415

Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob
fából; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából

9406 10 00

Előre gyártott faépületek
”
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A földművelésügyi miniszter 5/2018. (II. 23.) FM rendelete
a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel
kapcsolatos adatszolgáltatásról
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi
XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
termésbecslés: az 1. mellékletben felsorolt gazdaságilag meghatározó növénykultúrák betakarítható
termésére vonatkozóan az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére készített,
az 1. mellékletben meghatározott ütemezés szerinti – előzetes és végleges – jelentés;
2.
állapotminősítés: a 2. mellékletben felsorolt gazdaságilag meghatározó főbb szántóföldi növénykultúrák
vetésterülete minőségének meghatározására a 2. mellékletben meghatározott ütemezés szerint a miniszter
részére készített jelentés;
3.
mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentés: a gazdaságilag meghatározó szántóföldi növénykultúrák
esetében tavaszi, nyári és őszi mezőgazdasági munkákról készített jelentések az alábbi bontásban:
3.1.
tavaszi mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentés: a 3. melléklet A) pontjában meghatározott
növénykultúrák és munkaműveletek elvégzéséről március elejétől május közepéig, a munkák
megkezdésétől a munkák befejezéséig, hetente, a miniszter részére készített jelentés;
3.2.
nyári mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentés: a 3. melléklet B) pontjában meghatározott
növénykultúrák és munkaműveletek elvégzéséről június végétől augusztus közepéig, a munkák
megkezdésétől a munkák befejezéséig, hetente, a miniszter részére készített jelentés;
3.3.
őszi mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentés: a 3. melléklet C) pontjában meghatározott
növénykultúrák és munkaműveletek elvégzéséről szeptembertől decemberig, a munkák
megkezdésétől a munkák befejezéséig, hetente a miniszter részére készített jelentés;
4.
mezőgazdasági munkák állásáról szóló tájékoztató jelentés: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból,
valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási
szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti egységes kérelem (a továbbiakban:
egységes kérelem) benyújtásához meghatározott hasznosítási kódokkal jelölt növénykultúrák körére
kiterjedően, a 4. melléklet szerinti ütemezéssel az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI)
részére készített jelentés.
2. §

(1) A várható termés felmérése és megismerése érdekében termésbecslést, állapotminősítést és a mezőgazdasági
munkák állásáról szóló jelentést, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló tájékoztató jelentést
(a továbbiakban együtt: jelentés) kell készíteni.
(2) A jelentést a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) a megyei
ügyintéző szervezete és a falugazdászok bevonásával készíti el.

3. §

(1) A jelentés elkészítése érdekében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az egységes kérelmek
(egyedi azonosításra alkalmas) előzetes és végleges adatait külön megállapodásban rögzített ütemterv szerint, de
legkésőbb május 20-ig, illetve június 11-ig átadja az AKI részére.
(2) Az AKI az (1) bekezdés szerinti adatok alapján megyénként, statisztikai célú rétegzett mintát készít azokról a
a)
mezőgazdasági hasznosítású földterülettel rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet folytató jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli szervezetekről (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), valamint
b)
mezőgazdasági hasznosítású földterülettel rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet folytató természetes
személyről, egyéni vállalkozóról vagy családi gazdálkodóról (a továbbiakban: egyéni gazdálkodó),
akik az adott évben az egységes kérelem keretében területalapú támogatást igényeltek a jelentésekben szereplő
növénykultúrákra, és azokról adatot szolgáltatnak az éves jelentés elkészítéséhez.
(3) Az AKI a rétegzett mintát az (1) bekezdés szerinti adatátvételt követő 5 munkanapon belül elkészíti és átadja
a NAK országos ügyintéző szervezete részére.
(4) A jelentésben a növénykultúrák vetésterületének nagyságát
a)
a tárgyévi egységes kérelem benyújtása előtt becsléssel,
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b)

a tárgyévi egységes kérelem benyújtása után az egységes kérelemben bejelentett területadatok
figyelembevételével korrigáltan
kell megállapítani.
4. §

(1) A NAK az adott évi jelentéshez szükséges adatok bekéréséhez elektronikusan is elérhető formanyomtatványt
rendszeresít, amelyet megküld a mintában szereplő gazdálkodó szervezetek részére, és egyidejűleg értesíti azokat
adatszolgáltatási kötelezettségükről. A kiértesített gazdálkodó szervezetek a NAK megyei ügyintéző szervezete
részére szolgáltatnak adatot.
(2) Az egyéni gazdálkodók termelési adataira vonatkozóan a NAK falugazdászai körzetenként szolgáltatnak adatot
a NAK megyei ügyintéző szervezete részére.
(3) A megyénként összeállított, 1. § 1–3. pontja szerinti jelentések adatait a NAK országos ügyintéző szervezete
ellenőrzi, majd összesített országos jelentés formájában megküldi a miniszter részére.
(4) A megyénként összeállított, 1. § 4. pontja szerinti jelentések adatait a NAK országos ügyintéző szervezete ellenőrzi,
majd megküldi az AKI részére.
(5) A NAK a rétegzett mintában szereplő adatokat és a gazdálkodó szervezetek által szolgáltatott termelési adatokat
kizárólag statisztikai célra használhatja fel.

5. §

(1) A miniszter ellenőrzi az 1. § 1–3. pontja szerinti országos jelentést és a megyei összesítéseket, szükség esetén
utasítja a NAK-ot az összesítések felülvizsgálatára.
(2) A miniszter az országos, 1. § 1–3. pontja szerinti jelentés eredményét az általa vezetett minisztérium honlapján
közzéteszi.
(3) A NAK megyénként összehívja és működteti a nyári Aratási Koordinációs Bizottságokat és az őszi Betakarítási
Koordinációs Bizottságokat, amelyek üléseiről tájékoztatást ad a miniszter által működtetett Országos Aratási és
Betakarítási Koordinációs Bizottság részére.
(4) A NAK országos ügyintéző szervezete az 1. § 1–3. pontja szerinti jelentések miniszter által ellenőrzött megyei adatait
a mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről,
valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek
fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló rendelet alapján a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével,
valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló rendelet szerinti
mezőgazdasági igazgatási szerv rendelkezésére bocsátja.

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
7. §		
A mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről,
valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási
költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló 36/2017. (VII. 6.) FM rendelet 9. § (3) bekezdésében
a „termésbecslésről szóló 6/2014. (II. 6.) VM rendelet 3. § (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „termésbecslésről,
állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról
szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendelet 5. § (4) bekezdése” szöveg lép.
8. §		
Hatályát veszti a termésbecslésről szóló 6/2014. (II. 6.) VM rendelet.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

1085

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 25. szám

1. melléklet az 5/2018. (II. 23.) FM rendelethez
Határidő-kimutatás az adott évi termésbecsléshez
Növénykultúra

1.

Őszi árpa (E)

2.

Búza (E)

3.

Durumbúza (E)

4.

Rozs (E)

5.

Tavaszi árpa (E)

6.

Triticale (E)

7.

Őszi káposztarepce (E)

8.

Kajszibarack (E)

9.

Meggy (E)

10.

Zöldborsó (E)

11.

Vöröshagyma (E)

12.

Őszi árpa (V)

13.

Búza (V)

14.

Durumbúza (V)

15.

Rozs (V)

16.

Tavaszi árpa (V)

17.

Triticale (V)

18.

Zab (V)

19.

Magborsó (V)

20.

Őszi káposztarepce (V)

21.

Zöldborsó (V)

22.

Kajszibarack (V)

23.

Meggy (V)

24.

Alma (E)

25.

Paradicsom (E)

26.

Burgonya (E)

27.

Vöröshagyma (V)

28.

Kukorica (E)

29.

Rizs (E)

30.

Napraforgó (E)

31.

Cukorrépa (E)

32.

Szója (E)

33.

Dohány (E)

34.

Csemegekukorica (E)

35.

Fűszerpaprika (E)

36.

Szőlő (E)

37.

Paradicsom (V)

Termésbecslés elvégzésének

Jelentés megküldése a miniszter

kezdete

részére

május 22.

június 4.

június 11.

június 21.

június 30.

július 11.

július 20.

augusztus 2.
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38.

Kukorica (V)

39.

Rizs (V)

40.

Napraforgó (V)

41.

Cukorrépa (V)

42.

Szója (V)

43.

Dohány (V)

44.

Alma (V)

45.

Burgonya (V)

46.

Csemegekukorica (V)

47.

Fűszerpaprika (V)

48.

Szőlő (V)

augusztus 24.

szeptember 10.

Jelmagyarázat: (E) előzetes termésbecslés, (V) végleges termésbecslés

2. melléklet az 5/2018. (II. 23.) FM rendelethez
Határidő-kimutatás az adott évi őszi és a következő év tavaszi állapotminősítésekhez

Növénykultúra

1.

Őszi árpa

2.

Búza

3.

Rozs

4.

Triticale

5.

Őszi káposztarepce

6.

Őszi árpa

7.

Búza

8.

Rozs

9.

Triticale

10.

Őszi káposztarepce

Állapotminősítés elvégzésének

Jelentés megküldése a miniszter

kezdete

részére

december 3.

december 13.

március 29.

április 9.

3. melléklet az 5/2018. (II. 23.) FM rendelethez
Tavaszi, nyári és őszi mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentés adattartalma
A) Tavaszi munkák jelentése
Növénykultúra (vetés)

Tavaszi árpa
Magborsó
Zab
Szója
Cukorrépa
Burgonya

Vetési szándék (ha)

Elvégzett munka (ha)

Tény/szándék (%)
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Napraforgó
Kukorica (szemes)
Kukorica (siló)
Kukorica (vetőmag)
Egyéb tavaszi vetések
Munkaművelet

Terület (szándék) (ha)

Elvégzett munka (ha)

Tény/Szándék (%)

Magágykészítés tavasziak alá
Őszi kalászosok fejtrágyázása
Őszi kalászosok gyomirtása
B) Nyári munkák jelentése

Növénykultúra (betakarítás)

Összes terület (ha)

Betakarított

Betakarított

Termésátlag

Összes termés

terület (ha)

terület (%)

(kg/ha)

(tonna)

Őszi árpa
Búza
Rozs
Triticale
Tavaszi árpa
Zab
Repce
Magborsó
Összesen:
Munkaművelet

Összes terület (ha)

Elvégzett munka
(ha)

Teljesítés (%)

Szalmabetakarítás
Tarlóhántás
C) Őszi munkák jelentése

Növénykultúra (betakarítás)

Összes terület (ha)

Betakarított

Betakarított

Termésátlag

Összes termés

terület (ha)

terület (%)

(kg/ha)

(tonna)

Napraforgó
Szója
Kukorica
Burgonya
Cukorrépa
Növénykultúra (vetés)

Őszi káposztarepce
Őszi árpa
Őszi búza
Rozs
Triticale

Vetési szándék

Elvégzett munka

(ha)

(ha)

Teljesítés (%)
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Munkaművelet

Szándék (ha)

Elvégzett munka
(ha)

Teljesítés (%)

Magágykészítés ősziek alá
Őszi mélyszántás tavasziak alá

4. melléklet az 5/2018. (II. 23.) FM rendelethez
Határidő-kimutatás az adott évi mezőgazdasági munkák állásáról szóló tájékoztató jelentéshez
Tájékoztató jelentések

Tájékoztató jelentés tárgynapja (T)

Jelentés megküldése az AKI részére

1.

Tavaszi tájékoztató jelentés

április 16.

T+4 nap

2.

Tavaszi tájékoztató jelentés

május 14.

T+4 nap

3.

Nyári tájékoztató jelentés

július 16.

T+4 nap

4.

Nyári tájékoztató jelentés

augusztus 13.

T+4 nap

5.

Őszi tájékoztató jelentés

október 8.

T+4 nap

6.

Őszi tájékoztató jelentés

november 12.

T+4 nap
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 87/2018. (II. 23.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Heltai Miklós Gábort 2018. február 25.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2018. február 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. február 15.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/00492-2/2018.

A köztársasági elnök 88/2018. (II. 23.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Smuk Pétert 2018. február 25. napjával
egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2018. február 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. február 15.
		
		

KEH ügyszám: KEH/00506-2/2018.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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