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Uniós zárlati károsító

A vonatkozó kritériumokat
alaprendelete határozza meg:

az

EU

2016/2031

növényegészségügyi

• nincs jelen a területen, vagy ha jelen van, akkor csak korlátozott
mértékben van elterjedve,
• képes bekerülni, megtelepedni és elterjedni a területen,
• elfogadhatatlan gazdasági, környezeti vagy társadalmi hatást gyakorolnak
az adott területre,
• megvalósítható és hatékony intézkedések állnak rendelkezésre annak
megelőzésére, hogy a károsító bekerüljön, megtelepedjen és elterjedjen a
területen
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Az idegenhonos, nagy gazdasági veszteséget okozó károsítók terjedése elleni
védelem fő célja

egyes
Rosaceae

Coniferales
Vitis

Citrusfélék

Castanea,
Populus,
Quercus
Gramineae
(kivételekkel)
Talaj, termesztő-közeg
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Néhány példa zárlati károsítóra
Anoplophora chinensis

Ralstonia solanacearum

Rose rosette virus

Xylella fastidiosa
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Vizsgálatköteles károsítók csoportjai
a 2016/2031 növényegészségügyi alaprendelet kritériumai alapján - a listák külön rendeletben
Kb. 260

Zárlati károsítók
31

174

Uniós zárlati károsítók
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2019/2072 II. melléklet

Védett zónás
zárlati károsítók

Kiemelt zárlati károsítók

2019/2072 III.
melléklet

Vizsgálatköteles
nem zárlati károsítók
2019/2072 IV. melléklet

2019/1702

Ideiglenesen uniós zárlati károsítók
Azonnali intézkedést igénylő új, nem-listás károsítók, státuszuk a kritériumok alapján elbírálandó, átsorolják

Nem kerül be a listákba, intézkedést nem igényel
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Mi a növényútlevél?
A növényútlevél bizonyos meghatározott növényeknek, növényi termékeknek és egyéb
anyagoknak az Unió területén belüli szállításához és adott esetben a védett zónákba
történő behozatalához és azokon belüli szállításához előírt hatósági címke, mely a
vonatkozó összes növényegészségügyi követelménynek való megfelelést
tanúsítja.
• kizárólag a növényegészségügyi követelményeknek való megfelelést igazolja
(mentesség a vizsgálatköteles károsítóktól, jogszabályban meghatározott különleges
előírások teljesülése)
• egyetlen más, az árura vonatkozó követelmény igazolására sem használható
• nem közvetlenül a forgalmazáshoz, hanem a szállításhoz szükséges
• akkor is hatósági címke, ha azt nem az illetékes hatóság, hanem annak felhatalmazása
alapján a vállalkozó adja ki
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EU-s jogszabályi háttér
•
•
•
•

eur-lex.europa.eu

2016/2031/EU rendelet 78 – 95. cikk – általános szabályok
2017/2313/EU rendelet – növényútlevél tartalom és formátum
2019/827/EU rendelet – növényútlevél kiadásra felhatalmazás kritériumai
2019/2072/EU rendelet
• II. melléklet – uniós zárlati károsítók
• III. melléklet - védett zónás uniós zárlati károsítók
• IV-V. melléklet - vizsgálatköteles nem-zárlati károsítók és az ültetésre szánt növényeken
való jelenlétükre vonatkozó rendelkezések
• VIII. melléklet - különleges előírások
• X. melléklet - különleges előírások VZ
• XIII. melléklet - növényútlevél köteles áruk
• XIV. melléklet - növényútlevél köteles áruk VZ

• 2019/66/EU rendelet – hatósági ellenőrzések gyakorisága
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Mindenkor hatályos állapot:
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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Jogszabályi háttér
2019/2072/EU rendelet XIII. melléklete - növényútlevél köteles áruk
• minden ültetésre szánt növény
• a vizsgálatköteles nem-zárlati károsítókhoz kapcsolódó vetőmagok
• bizonyos növényi termékek
Nem szükséges növényútlevél:
• vállalkozó telephelyein belüli és azok közötti szállítás (országon belül)
• közvetlenül a végfelhasználók részére történő értékesítés
aki üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körén kívül eső célból személyes
használatra szerez be növényeket.

• kivétel alóli kivétel:
o távértékesítés, védett zóna, külön jogszabály (még nincs)
o gyümölcs, szőlő, vetőburgonya (piaci irányelvek miatt)
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A növényútlevél
• Különálló címke, amely a meghatározott elemek nyomtatására alkalmas
bármely hordozóra készülhet, feltéve, hogy a növényútlevél egyértelműen
megkülönböztethető minden olyan egyéb információtól és címkétől,
amely rajta kívül még megjelenhet az adott hordozón.
• Hordozó lehet bármely olyan anyag, amelyet fizikailag az értékesítési egységen
helyeznek el, vagy ahhoz rögzítenek, pl. reklámcímke, tanúsító címke, matrica.
• Nem kell eltávolíthatatlannak lennie, ezért megfelel a különböző betűző címkén,
függő címkén való megjelenítés is.

• Könnyen láthatónak és jól olvashatónak, a rajta szereplő információnak
pedig megváltoztathatatlannak és tartósnak kell lennie.
• Nem fogadható el egyetlen olyan megoldás sem, amikor a növényútlevél nem
állandó adatát utólag, kézírással vagy bélyegző használatával töltik ki.
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Jó példája a növényútlevél alkalmazásának
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A növényútlevél elhelyezése
• A növényútleveleket az érintett vállalkozóknak kell elhelyezniük az
értékesítési egységen, mielőtt szállítanák azokat. Amennyiben
csomagban, kötegben vagy tartályban szállítják, a növényútlevelet az adott
csomagon, kötegen vagy tartályon kell elhelyezni.
• „értékesítési egység”: az adott értékesítési szakaszban alkalmazható
legkisebb kereskedelmi vagy más használható egység, amely lehet egy
tétel egy része vagy egésze.
• egy cserép, egy tálca, egy köteg, egy kocsi, egy raklap, egy konténer
• egy számlával, szállítólevéllel kísért egység

• A növényútlevél az árut kísérő okmányon is elhelyezhető, de csak ha azt az
értékesítési egységhez rögzítik!
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Formai és tartalmi követelmények

Technikai előírások - 2017/2313/EU rendelet
• a meghatározott elemeket egy téglalap vagy négyzet alakú mezőben kell
elrendezni
• egyértelműen el kell különíteni minden egyéb írott vagy képi anyagtól.
• betűméret nincs meghatározva, de segédeszköz használata nélkül
olvashatónak kell lennie.
• a növényútlevél bal felső sarkában el kell helyezni az Európai Unió
zászlaját, mely - méretarányát megtartva - nyomtatható színesben vagy
fekete-fehérben, fekete alapon fehér csillagokkal vagy fordítva.
Ezen túlmenően a növényútlevelek mérete, az elemeket határoló vonalak alkalmazása, az
elemek méretaránya és a megjelenítésükhöz használt betűtípusok csak példaként szolgálnak.
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Formai és tartalmi követelmények
1 – Plant Passport / Növényútlevél
2 – A botanikai név (+ fajta)
3 – B kiállító ország kódja
4 – B regisztrációs szám
5 – C nyomonkövetési kód
6 – vonalkód vagy QR kód
7 – D származási EU tagállam kódja
8 – D származási 3. ország neve vagy kódja
9 – védett zóna – károsító(k) tudományos neve(i) vagy EPPO kódja(i)
10 – a piaci irányelvek hatálya alá eső növények esetében a vonatkozó
jogszabályok alapján kötelezően feltüntetendő további adatok
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Formai és tartalmi követelmények

A – botanikai név
Ország:
Törzs:
Csoport:
Csoport:
Csoport:
Rend:
Család:
Alcsalád:
Nemzetség:
Faj:

Növények
Zárvatermők
Valódi kétszikűek

Rózsavirágúak
Rózsafélék
Rózsa
gyepűrózsa

Plantae
Magnoliophyta
Eudicots
Rosidae
Eurosids
Rosales
Rosaceae
Rosoideae
Rosa
Rosa canina

A lehető legalacsonyabb rendszertani besorolás feltüntetése szükséges!
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Formai és tartalmi követelmények
B – regisztrációs szám
• A székhely szerinti megyei KH Növény- és Talajvédelmi Osztálya adja ki.
• Az éves változásokat minden év április 30-ig be kell jelenteni!

C – nyomonkövetési kód
• Nincs kötöttség: lehet szám, betű, vagy mindkettő, lehet akár egy másik
dokumentum száma, vagy akár értelmes szöveg is.
• Legfontosabb az egyediség, mely alapján a vállalkozó számára egyértelműen
beazonosítható egy adott szállítmány, tétel vagy értékesítési egység.
• Kiegészítéseként (és nem helyette!) egyedi vonalkód, QR-kód vagy egyéb
adathordozó is elhelyezhető.

D – származási ország
• EU tagállam kódja vagy 3. ország neve
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Nyomonkövetési kód ( C )
• El lehet tekinteni tőle, amennyiben az ültetésre szánt növényeket
oly módon készítették elő, hogy minden további beavatkozás nélkül
értékesíthetők a végfelhasználók részére, és nem áll fenn a
kockázata az uniós zárlati károsítók terjedésének.
• pl. kis kiszerelésű virághagymák, dísznövények, vetőmagok.

• Ez a kivétel nem alkalmazható,
• ha a növényútlevél használatát szükséghelyzeti határozat vagy
rendelet írja elő
• a 2020/1770/EU rendeletben felsorolt fajok ültetésre szánt növényei
esetében
• Citrus, Coffea, Lavandula dentata, Nerium oleander, Olea europea,
Polygala myrtifolia, Prunus dulcis, Solanum tuberosum
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Néhány jó példa
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Néhány jó példa
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Néhány jó példa
A növényútlevél
az árut kísérő okmányon is elhelyezhető, de csak
ha azt az értékesítési egységhez rögzítik!
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Nem megfelelő növényútlevelek
• Kézzel való kitöltés
• jól olvashatóság, tartósság
• Bélyegző használata a változó adatok szabadon hagyásával
• megváltoztathatatlanság
• Előre gyártott szaporítóanyag kísérő okmány
• formátumnak való megfelelés
• Számla, szállítólevél
• formátumnak való megfelelés – megoldható, de nehézkes

Egyéb jogszabály által előírt dokumentumok használata továbbra is kötelező,
akkor is, ha nem kombinálhatóak a növényútlevéllel!
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Néhány rossz példa
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Néhány rossz példa
Növényútlevél / Plant Passport

A

Phalaenopsis,
Kalanchoe
Hippeastrum
Anthurium
Bromelia

B HU – 060458
C Szállítólevélszám: 202001220857

(Üllő, Zsaróka út HU

2225)

D NL 487789113
NL 203906063
NL 421184116
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Néhány rossz példa
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Néhány rossz példa
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A növényútlevél kiállítása
• A növényútleveleket az illetékes hatóságok felügyelete mellett a
felhatalmazott vállalkozók állítják ki, de csak azokhoz a növényekhez,
növényi termékekhez vagy egyéb anyagokhoz, amelyekért felelősek.
• A minőségtanúsítási rendszerben előállított szaporító-, és ültetvény
anyagok esetében a Nébih által kiadott minősítő címke egyben
növényútlevél is.
• A megyei kormányhivatal abban az esetben ad ki növényútlevelet, ha
az ültetésre szánt növényt nem minőségtanúsítási rendszerben
állították elő és a vállalkozó nem hatalmazható fel növényútlevél
kiállítására.
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A növényútlevél kiállításához szükséges vizsgálatok

Növényútlevél kizárólag akkor állítható ki, ha a növények meghatározottak
szerint elvégzett alapos vizsgálata kimutatta, hogy megfelelnek a
növényegészségügyi követelményeknek.
• a károsító észlelése szempontjából megfelelő időpontokban kell
elvégezni legalább vizuális szemlével, károsító gyanúja esetén
kiegészítve hatósági mintavétellel és laboratóriumi vizsgálattal.
• adott esetben ki kell terjednie a termőhelyre, annak közvetlen
környezetére, a tárolótérre, a csomagolóanyagra, a technológia folyamat
során használt eszközökre és berendezésekre, valamint a
szállítóeszközökre is.
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A növényútlevél kiállításához szükséges vizsgálatok
A vizsgálatot a felhatalmazott vállalkozóknak kell elvégezniük.
A következő esetekben azonban a vizsgálatot az illetékes hatóságnak kell
elvégeznie:
• Mintavételre és laboratóriumi vizsgálatra van szükség
• pl.: mandula, leander, levendula
• A hatóság állítja ki a növényútlevelet
• minőségtanúsítási rendszerben előállított növények
• A közvetlen környezetben is el kell végezni a vizsgálatot
• tűzelhalás pufferzóna

31

A vállalkozók felhatalmazása – 2016/2031
Az illetékes hatóság felhatalmazhatja a vállalkozót a növényútlevél kiállítására
és az ehhez szükséges vizsgálatok elvégzésére, amennyiben:
• rendelkezik a releváns károsítókra vonatkozó és a vizsgálatok elvégzéséhez
szükséges ismeretekkel és a védekezéshez szükséges eszközökkel
• biztosítani tudja a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét
•
•
•
•
•

Beszállító adatainak megőrzése
Vevő adatainak megőrzése
Növényútlevél kiállítás esetén a releváns adatok megőrzése
3 évig
A megőrzés módja nem szabályozott, elegendő elektronikusan is
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A vállalkozók felhatalmazása – 2019/827
A részletes kritériumokat a 2019/827/EU rendelet tartalmazza:
1. megfelelően ismerik a vonatkozó jogszabályokat;
2. megfelelően ismerik a növényegészségügyi jogszabályok hatálya alá tartozó károsítók
megjelenésének és terjedésének megakadályozásához szükséges legjobb gyakorlatokat,
intézkedéseket és egyéb tennivalókat;
3. hatékony tervvel rendelkeznek a károsítók feltételezett megjelenésének esetére;
4. rendelkeznek az adott növényeknek, növényi termékeknek vagy egyéb anyagoknak a
megfelelő károsítók tekintetében történő vizsgálatához, valamint az intézkedések
meghozatalához szükséges tudással és szakértelemmel;
5. rendelkeznek az intézkedések meghozatalához szükséges eszközökkel és
létesítményekkel;
6. illetékes hatósággal folytatandó kommunikáció céljára kineveztek egy kapcsolattartó
személyt, és e személy elérhetőségi adatait közölték az illetékes hatósággal.
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A vállalkozók felhatalmazása
Aki a teljes körű felhatalmazást kérelmezi, annak kötelező a növényorvos → éves
adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan ellenőrzési tervet készít.
Fő szempontok:
• Növénykör – van-e kockázatos pl. Xylella gazdanövény
• Van-e beszállítás kockázatos országból pl. Olaszországból Xylella gazdanövény
• Milyen gyakorisággal / időpontokban tervez ellenőrzést végezni
• Hogyan fogja az ellenőrzést dokumentálni
• Hogyan és ki tartja a kapcsolatot a hatósággal
• Tünetes növény esetén hogyan tudja elkülöníteni azt a hatósági szemléig
Az illetékes hatóság legalább évente egyszer ellenőrzést folytat annak
megállapítására, hogy a felhatalmazott vállalkozók megfelelnek-e a
rendelkezéseknek. Nem megfelelés esetén a felhatalmazás visszavonható.
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A vállalkozók felhatalmazása – 7/2001
A felhatalmazás a megyei kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi
Osztályán kérelmezhető.
A jelenleg hatályos 7/2001 FVM rendelet 36/C. § értelmében a felhatalmazást
csak olyan természetes személy vagy gazdálkodó szervezet kaphatja meg, aki
vagy amelynek képviselője tagja a Magyar Növényvédő Mérnöki és
Növényorvosi Kamarának, vagy ilyen tagsággal rendelkező személy szakmai
felügyeletét írásbeli szerződésbe foglalja.
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A vállalkozók felhatalmazásának formái
teljes körű felhatalmazás

eseti felhatalmazás

a NÚ kiadásához szükséges
vizsgálatok elvégzésére és a
követelményeket teljesítő
árukhoz növényútlevél
kiállítására

az illetékes hatóság által
ellenőrzött meghatározott
áruk értékesítéséhez
szükséges NÚ kiállítására

növényorvos kell,
vizsgálatot ő (vagy a
vállalkozó) végzi
pl. dísznövény előállítók

növényorvos nem kell,
vizsgálatot a KH végzi
pl. paprika vetőmag
előállítók, C.A.C. faiskolák

felhatalmazás NÚ
cseréjére
kizárólag a vállalkozó által
forgalmazott,
meghatározott árukhoz
kapcsolódóan (csak
forgalmazók részére)

növényorvos nem kell,
időszakos vizsgálatot KH
végzi 7/2001 alapján
pl. vetőburgonya
kiszerelők
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Mely esetben nem hatalmazható fel a vállalkozó?
Ha a növényútlevelet a hatóság adja ki, úgy a növényútlevél kiadásához
szükséges vizsgálatot is a hatóságnak kell elvégeznie.
• prebázis, bázis vagy tanúsított vetőmag vagy vetőburgonya esetében a
növényútlevelet hatósági címkébe kell beépíteni.
→ A minőségtanúsítási rendszerben előállított szaporító-, és
ültetvény anyagok esetében a Nébih által kiadott minősítő címke
egyben növényútlevél is.

• Nem felel meg a követelményeknek → KH ad ki növényútlevelet.
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Bővebb információk
• Gyakran ismételt kérdések
(nyilvántartásba vétel, EU-n belüli értékesítés, export, import, stb.)
https://portal.nebih.gov.hu/noveny/gyakran-ismeteltkerdesek/novenyegeszsegugy

• NÉBIH NTAI Növényegészségügyi Osztály
novenyegeszsegugy@nebih.gov.hu
• Megyei Kormányhivatalok Növény-és Talajvédelmi Osztályai
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

