Tájékoztatás
gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezéséről
A gyümölcs termőhelyi kataszteri eljárás szabályait, valamint a gyümölcsültetvény-telepítés
engedélyezésének eljárását szabályozó miniszteri rendelet még nem készült el, de a törvényi
szabályozás és a szakmai egyeztetések eredményeként már tisztázottak a követendő eljárások.
2017. január 1-jétől a gyümölcsültetvények telepítésének engedélyezését a létesítendő ültetvény
helye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalai intézik.
Baranya Megyében a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Földművelésügyi Osztálya (7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.; telefon (72) 795-009).
A telepítési engedély kiadásának alapfeltétele, hogy a betelepíteni tervezett terület szerepeljen a
gyümölcs termőhelyi kataszterben. A gyümölcs termőhelyi kataszterbe történő felvételt továbbra
is a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (NÉBIH) kell kezdeményezni. A termőhelyi
kataszteri besorolási kérelem a NÉBIH honlapról letölthető. Amennyiben az engedélykérő nem tudja,
hogy a betelepítendő terület szerepel-e a gyümölcs termőhelyi kataszterben, úgy a Pécsi Járási
Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály munkatársai erről telefonon is felvilágosítást
adnak.
Ha a betelepítendő terület nem szerepel a gyümölcs termőhelyi kataszterben, a telepítési
engedélykérelem benyújtását megelőzően, külön eljárásban kell kezdeményezni a terület
kataszterbe sorolását. A gyümölcs termőhelyi kataszteri besorolást megalapozó, a termőhely
gyümölcstermesztésre való ökológiai alkalmasságáról kiállított szakvélemény a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézetet Gyümölcstermesztési
Kutatóintézettől rendelhető meg (Cím: 1223 Budapest, Park u. 2; e-mail: gy.szenci@resinfru.hu;
telefon: 06 1 362 1592). Ha a gazdálkodó a terület termőhelyi kataszterbe sorolását szakvélemény
benyújtása nélkül kezdeményezi, a NÉBIH kéri fel a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Gyümölcstermesztési Kutatóintézetet szakvélemény elkészítésére, de ebben az esetben hosszabb az
eljárás. A szakvélemény elkészítésének költsége mindkét esetben a gyümölcs termőhelyi kataszterbe
történő felvételt kezdeményező ügyfelet terheli.
A gyümölcs termőhelyi kataszterben nem szereplő területre benyújtott gyümölcsültetvény
telepítési engedély kérelmet a kormányhivatal elutasítja.
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.” A borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területeken a
gyümölcsös telepítésénél 0,5 ha-nál nagyobb területen, az ingatlan határától legalább 5 méteres
védősáv megtartásával adható hozzájárulás. Ennek megfelelően szőlő termőhelyi kataszterbe sorolt
terület esetén a gyümölcs termőhelyi kataszteri eljárás vagy gyümölcsültetvény telepítés
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engedélyezési eljárás kezdeményezését megelőzően célszerű előzetesen megkérni a hegyközség
hozzájárulását a tervezett ültetvény telepítéséhez.
A gyümölcsültetvény telepítés engedélyezése iránti kérelem benyújtásához a honlapon található
„kérelem” formanyomtatvány kitöltése szükséges, a tulajdoni lapokat a kérelmezőnek nem kell
beszereznie.
Telepítéshez kizárólag ellenőrzött ültetési anyag használható fel. A telepítés megvalósításához hazai
árutermelő faiskolában vagy saját házi faiskolájában előállított, valamely európai uniós tagállamban
előállított vagy engedélyezett és belföldiesített import (nem EU tagállamból behozott) ültetési anyag
használható fel. A felhasznált szaporítóanyag származási igazolványát az ültetvény termőre
fordulásáig meg kell őrizni. A saját szaporítóanyag előállítást a 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet szerint
be kell jelenteni és szemléztetni kell. A szemle jegyzőkönyveket az ültetvény termőre fordulásáig meg
kell őrizni.

Tájékoztató az ültetvény telepítési engedéllyel rendelkezők részére
1. Az ültevény telepítés megtörténtét 30 napon belül be kell jelenteni a telepítési hatóságnak
2. Az ültetvény termőre fordulását az ültetvény használója 30 napon belül köteles bejelenteni a
telepítési hatóságnak. A telepítési hatóság a bejelentést továbbítja a növénytermesztési
hatóságnak, mely az ültetvény termőre fordulását a helyszínen ellenőrzi
3. A 2007. évi CXXIX tv. 59. § (1) bekezdés szerinti gyümölcsültetvények kivágását a kivágást
követően 30 napon belül be kell jelenteni a telepítési hatóságnak.
4. A telepítési hatóság a telepítési engedély adatai alapján gyümölcskatasztert vezet.
5. Az ültetvényhasználó a nyilvántartásba vételt követően az adataiban bekövetkezett változást
harminc napon belül köteles bejelenteni a telepítési hatóságnak.
6. A 2007. évi CXXIX tv. 64. § (1) a gyümölcsültetvény-kataszterbe bejelentett adatok valódiságát a
mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi.
(2) a mezőgazdasági igazgatási szerv – a jogsértés súlyát, ismételtségét figyelembe véve –
a) 20.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtja azt, aki a gyümölcsültetvény kataszterbe
valótlan adatokat jelent be, vagy az adatszolgáltatási kötelezettségének a felszólítás ellenére sem
tesz eleget.
b) 50.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtja azt, aki a gyümölcsültetvényt engedély
nélkül, vagy a telepítési engedélyben foglaltaktól eltérően telepíti.

2

7. A telepítési engedélyt legfeljebb 3 év időtartamra kerül kiadásra, mely időtartam egy
alkalommal, legfeljebb a talajvédelmi terv érvényességi idejének lejártáig meghosszabbítható. A
határozat az ingatlan határától meghatározott ültetési távolságot írhat elő.
8. A telepítési engedélyt meg kell őrizni és az ellenőrzést végző hatóságoknak fel kell mutatni
9. Az engedélyesnek a művelési ág változásáról bejelentést kell tennie a körzeti földhivatalhoz a
művelési ág változásának átvezetése céljából.
Az engedély ügyintézésével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a Kormányhivatal
munkatársaihoz a (72) 795-009-es telefonszámon.

Pécs, 2017. február 28.
Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Földművelésügyi Osztálya
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