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Tájékoztató a gyümölcsültetvények telepítésével, és
nyilvántartásával kapcsolatban

Tájékoztatjuk, hogy a gyümölcsültetvények telepítésének bejelentését, illetve a meglévő ültetvények nyilvántartását szabályzó 2007. évi CXXIX törvény (A termőföld
védelméről, továbbiakban Tv.) alapján 2018. január 2.-től a gyümölcsültetvény telepítés ügyintézésével, nyilvántartásával kapcsolatos hatósági eljárás szabályai az
alábbiak:

2018. január 1. előtt     telepített gyümölcsösök bejelentése  
A Tv. 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 m2-nél nagyobb gyümölcsös  szankció mentes 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  Baranya  Megye  gyümölcsültetvény-katasztere,  mely  közhiteles  nyilvántartásnak  minősül. A  bejelentések
valóságtartalmát a Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécsi Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya (mint telepítési hatóság) helyszínen ellenőrizheti. A
bejelentés elmulasztása a Tv. 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 BAMKH Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályára. Ezen előzetes bejelentés megtétele
után kezdődhet meg az ültetvény telepítése.

2018.  január 2.-től a telepítés előzetes  bejelentéséhez  nem kell  csatolni sem a talajvédelmi  tervet,  sem a NÉBIH határozatát  a terület  gyümölcs  termőhelyi  kataszterbe
sorolásáról, sem egyéb mellékleteket, csak az előzetes bejelentéssel kapcsolatosan kitöltött 1. számú melléklet szerinti adatlapot kell benyújtani.

A bejelentés illetékmentes.

Telepítéskor talajvédelmi tervvel rendelkezni kell, az ültetvény a talajvédelmi terv érvényességi idején belül (5 év) 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 NAIK 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 szőlő 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 mely a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy az Európai Únió valamely tagállamának fajtajegyzékében kell,
hogy szerepeljen. 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 dokumentumot kell kapjon, 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 is a telepítés helyszíni szemléje során kerül ellenőrzésre.

A  GYÜMÖLCSÜLTETVÉNY  ELTELEPÍTÉSÉNEK  TÉNYÉT,  AZ  ÜLTETVÉNY  RÉSZLETES    ADATAIT    A  TELEPÍTÉS  
BEFEJEZTÉT KÖVETŐ 30  NAPON BELÜL     A FÖLDMŰVELÉSÜGYI  OSZTÁLY RÉSZÉRE BE KELL JELENTENI,    A 2.
SZÁMÚ MELLÉKLET SZERINTI ADATLAPON.

A bejelentések valóságtartalmát a Pécsi Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya (mint telepítési hatóság) helyszínen ellenőrizheti.  Az új telepítéssel
kapcsolatos bejelentések elmulasztása a Tv. 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”.

FELHÍVJUK  FIGYELMÜKET,  HOGY  A  BEJELENTETT  ÜLTETVÉNYEKKEL  KAPCSOLATOS  BÁRMILYEN
VÁLTOZÁST    30 NAPON BELÜL   A FÖLDMŰVELÉSÜGYI OSZTÁLYHOZ BE KELL JELENTENI,   pl.  termőre fordulás,  
újratelepítés,     kivágás, vagy a használójában történt változást, stb.) a 3. számú melléklet felhasználásával.  

FONTOS, hogy  a  bejelentéseket  (az  elektronikus  ügyintézés  szabályainak  figyelembevételével)  természetes  személy  papír  alapon  (postai  úton,  Pécsi  Járási  Hivatal,
Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztálya 7633 Pécs Lázár Vilmos u.12.) vagy e-papíron – elektronikus úton - nyújthatja be.  Gazdálkodó szervezetek (cégkapun)
egyéni vállalkozók (ügyfélkapun) elektronikus úton kötelezettek a kérelmük (bejelentéseik) benyújtására.

Az elektronikus benyújtásra szolgáló e-papír benyújtási felület a  https://epapir.gov.hu/ címen érhető el. Az e-papír felületen a Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécsi Járási
Hivatal címzett megjelölése után a kormányhivatali ügyek, majd a földművelésügyi- és mezőgazdasági igazgatási feladatok kiválasztásával, valamint jelen űrlap becsatolásával
tudja bejelentését elektronikusan megküldeni.

E-mailben küldött beadványát nem tudjuk befogadni.

A bejelentésekkel kapcsolatban felmerült kérdésekről érdeklődni lehet a 72/795-009 számon, illetve a   pecs.foldmuvelesugy@baranya.gov.hu   e-mail címen.  

Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály
 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. � 7602 Pécs, Pf.: 274.
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1. számú melléklet

Előzetes bejelentés gyümölcsültetvény telepítési szándékról
(a 2007. évi CXXIX. tv. 59. § alapján)

1 - A bejelentő adatai 
neve: ügyfél-azonosító szám (amennyiben van)*

címe:

irsz. település közterület neve, jellege [út, utca, stb.] házszám

Telefonszám,

e-mail:

Természetes személy esetén Születési hely, idő

Születési név: Anyja neve:

Cég esetén az ügyintéző neve, 

elérhetősége:

A cég adószáma:

* A Magyar Államkincstár (volt MVH) egységes mezőgazdasági ügyfél-nyilvántartási rendszerében ügyfél-azonosító szám.

2 - Levelezési cím: (ha eltér az 1. pontban megadott címtől)

irsz. település közterület neve [út, utca, stb] házszám

3 – A telepítéssel érintett földrészlet adatai
Egy bejelentés űrlapon csak egybefüggő (egymással határos) földrészleteket tüntessen fel!

Egy sorba csak egy helyrajzi számot írjon!
Település Helyrajzi

szám
Területnagyság

(bruttó m2)
Területnagyság

(nettó m2)
Gyümölcsfaj Gyümölcsfajta*

(azonos adattartalmú pótlapon, vagy a táblázat bővítésével folytatható)

* a Nemzeti  Fajtajegyzékben, vagy az Európai  Unió valamely tagállamának fajtajegyzékében szereplő gyümölcsfajta minősített

ültetési anyaga telepíthető!

A telepítés tervezett ideje (év, hónap):……………………………………………………………..................................

Alulírott  tudomásul  veszem,  hogy  a  bejelentésben  foglalt  személyes  adataimat  a  hatóság  gyümölcsültetvényekkel

kapcsolatos eljárása és ellenőrzés céljából kezeli, gyümölcsültetvény-kataszter nyilvántartás tárgyában felhasználja.

Kelt: Aláírás:
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BARANYA

 Bejelentés gyümölc
2018.01.01. után előzetesen bejelentett és megvalósult ültetvény 

Név: ………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő (természetes személy esetében): ………………………………..

Gazdálkodási forma (pl: őstermelő, kft, Bt.): …...……………………………………………………..

Lakcím/székhely: ………………………………………………………………...
EGY ADATLAPON EGY ÖSSZEFÜGGŐ TÁBLA ADATAIT KÉRJÜK FELTÜNTETNI 

település, 
helyrajzi 

szám/alrészlet 

ültetvény 
faja 

terület 
nagyság 

ültetvény 
jellege 

telepítési 
jellemzők 

 
    

     

 
    

     

 
    

 
    

 
2018.01.01. előtti telepítési engedély : iktatószáma: …………………

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
 

………………………, 2018. …………….. hó, ………. nap 

        

        

 

 � +36-72 795
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gyümölcsültetvények kataszterbe vételéhez
   2018.01.01. előtti telepítés utólagos bejelentése 

 Anyja neve (természetes személy esetében): ………………………………………………

………………………………..Adószám (egyéni és társas vállalkozás esetében): ………………………………….

…...……………………………………………………..Ügyfél-nyilvántartási szám: ……………………….……………

………………………………………………………………...A kitöltést végző neve, telefonszáma: ...……………………………………………….
FELTÜNTETNI HELYRAJZI SZÁM BONTÁSBAN! Fogalom magyarázat a bejelentőlap végén

telepítési 
 

térállás 
(sor x 

tőtávolság) 

öntöző 
rendszer 

művelési mód tám-rendszer telepítés ideje
(év, hónap)

     

     

     

     

     

     

…………………...…... kiállítás dátuma: ….………..………. kiállító hatóság neve: …………….

közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

.   _____________________ 

    aláírás 
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hez 2. számú mellék 

………………………………… 

…………………………………. 

……………………….…………….. 

…………………. 
végén található. 

telepítés ideje 
(év, hónap) 

fajtamegoszlás alanyhasználat 

  

  

  

  

  

  

…….…........ 



 
 
 

Egy adatlapon egy összefüggő tábla adatait kérjük feltüntetni a táblában szereplő helyrajzi szám bontásban. 
 
 
 

A táblázatban található fogalmak magyarázata: 
terület nagyság: az ültetvény területét hektárban szükséges megadni négy tizedes jegy pontossággal 
ültetvény faja: meggy, cseresznye, bodza, stb. 
ültetvény jelleg: nem termő, új telepítésű ültetvény; árutermő ültetvény 
telepítési jellemzők: egy gyümölcsfajjal betelepített vagy vegyes gyümölcsfajú ültetvény 
térállás (sor- és tőtávolság): a sor és tőtávolságot méterben, legalább egy tizedes pontossággal kell megadni 
öntöző rendszer: az ültetvény mesterséges vízellátásának megléte és annak módja 
művelésmód: extenzív, intenzív, szuperintenzív 
tám-rendszer: az ültetvény művelésmódjával összefüggő, a növényzet támaszát szolgáló fizikai létesítmény 
fajtamegoszlás: az ültetvényen belüli fajták illetve az általuk elfoglalt területnagyság 
alanyhasználat: az ültetvényben alkalmazott egyes alanyfajták, illetve az általuk elfoglalt területnagyság 
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3. számú melléklet

Változás bejelentése gyümölcsültetvény kataszter

nyilvántartásba vett ültetvényekhez

□ Termőre fordulás □ Kivágás □ Használó adataiban történt változás □ Helyrajzi szám változás

□ Ültetvény adataiban változás (pl. térállás, fajta, művelésmód, tám-rendszer, öntözés, stb.)

A gyümölcsültetvény kataszteri nyilvántartásba vételének iktatószáma:……………………….

Bejelentő adatai:

Név: ………………………...…………………………………………………………………………

Anyja neve (természetes személy esetében): ……………………………………………….…………

Születési hely, idő (természetes személy esetében): ……………...…………………………………..

Adószám (egyéni és társas vállalkozás esetében): ……...…………………………………………….

Gazdálkodási forma (pl: őstermelő, kft, Bt.): …...……...……………………………………………..

Ügyfél-nyilvántartási szám: …………………………………………………………………………...

Lakcím/székhely: ……………………………………………………………………………………...

A kitöltést végző neve, telefonszáma: ...…………………………………….………………..……….

A változás leírása (szükség szerint számszerű adatok felhasználásával): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Büntető  jogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  közölt  adatok  a  valóságnak

megfelelnek.

………………………, 2018. …………….. hó, ………. nap

_____________________
aláírás
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