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Tájékoztató a gyümölcsültetvények telepítésével és 

nyilvántartásával kapcsolatban 

 
 
 

Tájékoztatjuk, hogy a gyümölcsültetvények telepítésének bejelentését, illetve a meglévő 

ültetvények nyilvántartását szabályzó a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

(továbbiakban Törvény) alapján 2018. január 2-től a gyümölcsültetvény telepítés ügyintézésével, 

nyilvántartásával kapcsolatos hatósági eljárás szabályai az alábbiak: 

 

2018. január 1. előtt telepített gyümölcsösök bejelentése 

A Törvény előírása (74. § (1)-(2) bek.), hogy a 2018. január 1. előtt telepített ültetvényeket – a 

megyei gyümölcsültetvény kataszter felállításához - nyilvántartásba kell venni a meghatározott 

adattartalommal. A jogszabály értelmében minden 2500 m
2
-nél nagyobb gyümölcsös 

szankciómentes bejelentésére 2018. december 31-ig van lehetőség a 2. számú melléklet 

szerinti adatlapon. Az adatlaphoz egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. A bejelentés 

illetékmentes. A bejelentésre kötelezett az ültetvény használója. 

 

A fenti bejelentések adatainak felhasználásával készül el Pest megye gyümölcsültetvény-

katasztere, mely közhiteles nyilvántartásnak minősül. A bejelentések valóságtartalmát a Pest 

Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 

Földművelésügyi Osztálya (továbbiakban Hivatal) - mint telepítési hatóság - a helyszínen 

ellenőrizheti.  

 

A bejelentés elmulasztása a Törvény 64. § (2) bek. a) pontjában meghatározott szankciót vonja 

maga után, azaz „20 000 forinttól 50 000 forintig terjedő bírsággal sújtja azt, aki a 

gyümölcsültetvény-kataszterbe valótlan adatokat jelent be vagy az adatszolgáltatási 

kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget”. 

 

2018. január 1. után telepítendő gyümölcsösök bejelentése 

Az ültetvénytelepítéssel kapcsolatos hatósági eljárás első lépése az előzetes telepítési szándék 

bejelentése. Az 1. számú melléklet szerinti adatlap minden pontra kiterjedő pontos kitöltése és 



aláírása után az adatlapot be kell benyújtani a Hivatal részére. A telepítési hatósághoz történt 

bejelentés, továbbá a telepítésre kerülő ültetvény telepítési hatóság általi nyilvántartásba vételét 

követően telepíthető az ültetvény.  

2018. január 2-től a telepítés előzetes bejelentéséhez nem kell csatolni sem a talajvédelmi 

tervet, sem a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban NÉBIH) határozatát a 

terület gyümölcs termőhelyi kataszterbe sorolásáról, sem egyéb mellékleteket, csak a kitöltött 

1. számú melléklet szerinti adatlapot kell benyújtani. A bejelentés illetékmentes. 

 

Telepítéskor talajvédelmi tervvel rendelkezni kell, az ültetvény a talajvédelmi terv 

érvényességi idején belül telepíthető el. A talajvédelmi terv meglétének ellenőrzésére a helyszíni 

szemlén kerül sor. Gyümölcsültetvény termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen is telepíthető, 

azonban egyéb jogszabályok pénzügyi támogatás feltételeként előírhatják a termőhelyi 

kataszteri besorolást. A terület gyümölcs termőhelyi kataszterbe sorolását a NÉBIH végzi a 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ által előzetesen kiállított ökológiai szakvélemény 

alapján. Amennyiben nem tudja, hogy a betelepítendő terület szerepel-e a gyümölcs termőhelyi 

kataszterben, érdeklődjön a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságánál.  

 

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 4. § (2) bekezdése 

szerint: „A borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területeken gyümölcsös telepítése csak az 

illetékes hegyközség hozzájárulásával lehetséges”, ezért minden gyümölcsültetvény telepítése 

előtt szükséges az illetékes hegyközségnél tisztázni, hogy az adott terület szerepel-e a borszőlő 

termőhelyi kataszterben, és ha igen, akkor a gyümölcsültetvény telepítés megkezdése előtt kérni 

kell a hegyközség írásbeli hozzájárulását a tervezett ültetvény telepítéséhez. 

 

Telepítéshez kizárólag ellenőrzött szaporítóanyag használható fel, amely a Nemzeti 

Fajtajegyzékben vagy az Európai Unió valamely tagállamának fajtajegyzékében szerepel.  

 

A gyümölcs szaporítóanyagok előállítását és forgalmazását a 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 

részletezi. Hazai előállítású ültetési anyagok esetén a növények kötegelten, vagy egyedileg 

címkével vannak ellátva, és minden esetben származási igazolvány kíséri a jogszerűen 

forgalmazott tételeket. Közvetlenül külföldről beszerzett növények esetén származási igazolvány 

helyett a szállító által kiállított dokumentummal kell rendelkezni, melyen a mennyiség mellett 

feltüntették a fajt, fajtát (oltvány esetén az alanyét is) valamint a növények szaporítási fokozatát 

is. A címke megléte ebben az esetben kötelező. Saját részre lehetőség van házi 

gyümölcsfaiskolában is előállítani az ültetési anyagot. A házi faiskolát a szaporítás 

megkezdésekor a NÉBIH részére be kell jelenteni. Házi faiskolában is csak ellenőrzött, 

származási igazolvánnyal ellátott szaporító alapanyag használható fel. A házi faiskolával 

kapcsolatos kérdéseivel keresse a NÉBIH Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságát. A 

szaporítóanyaggal kapcsolatos dokumentáció ellenőrzése a telepítés helyszíni szemléjén 

történik. 

 



A gyümölcsültetvény eltelepítésének tényét, az ültetvény részletes adatait a telepítés 

befejezését követő 30 napon belül be kell jelenteni a Hivatal részére a 2. számú melléklet 

szerinti adatlapon. 

 

A bejelentések valóságtartalmát a Hivatal - mint telepítési hatóság – a helyszínen ellenőrizheti. 

Az új telepítéssel kapcsolatos bejelentések elmulasztása a Törvény 64. § (2) bek. b) pontjában 

meghatározott szankciót vonja maga után, azaz "50 000 forinttól 200 000 forintig terjedő 

bírsággal sújtja azt, aki a gyümölcsültetvényt engedély nélkül vagy a telepítési engedélyben 

foglaltaktól eltérően telepíti”. 

 

A bejelentett ültetvényekkel kapcsolatos bármilyen változást 30 napon belül a Hivatalhoz be 

kell jelenteni (pl. termőre fordulás, újratelepítés, kivágás, vagy a használójában történt változás) 

a 3. számú melléklet felhasználásával. 

Fontos, hogy a bejelentéseket - az elektronikus ügyintézés szabályainak figyelembevételével - 

természetes személy papír alapon postai úton a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 

Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Földművelésügyi Osztály részére 

címezve (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 1.) vagy e-papíron – elektronikus úton - nyújthatja 

be. Gazdálkodó szervezetek (cégkapun), egyéni vállalkozók (ügyfélkapun) elektronikus úton 

kötelezettek a kérelmeik, bejelentéseik benyújtására. 

 

Az elektronikus benyújtásra szolgáló e-papír benyújtási felület a https://epapir.gov.hu/ címen 

érhető el. Az e-papír felületen a „Témacsoport” legördülő menüjéből a „Kormányhivatali ügyek” 

menüpontot, az „Ügytípus” legördülő menüjéből a „Földművelésügyi- és mezőgazdasági 

igazgatási feladatok” menüpontot, a „Címzett” mezőben pedig az Érdi Járási Hivatalt válassza ki. 

A levél tárgyának, majd a levél szövegének beírása után nyílik lehetőség dokumentum 

csatolására. A csatolmány feltöltése után kérjük, hogy hitelesítse a dokumentumot. A 

hitelesítéshez a rendszer automatikusan újbóli bejelentkezést kér az Ügyfélkapuba. A 

véglegesítés után már el tudja részünkre küldeni a hivatalos levelet. 

E-mailben küldött beadványát nem tudjuk befogadni. 

 

A bejelentésekkel kapcsolatban felmerült kérdésekről érdeklődni lehet a 06 28 532 360 számon, 

illetve a foldmuvelesugy@pest.gov.hu e-mail címen. 

 

 

Gödöllő, 2018. március 1. 
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