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Nyilvántartásba vételi kötelezettségről (Növény-egészségügyi regisztráció)  
  
A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi 
Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztálya a következőkről tájékoztatja ügyfeleit: 

 

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM rendelet 
(a továbbiakban: FVM rendelet) 33. §-a rendelkezik azoknak a gazdálkodóknak és egyéb gazdasági 
szereplőknek (a továbbiakban: nyilvántartásra kötelezettek), növényeknek, növényi termékeknek, illetve 
egyéb termékeknek a köréről, akiket a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi hatóságai 
bejelentési kötelezettségük alapján egyedi azonosító számmal (termelői nyilvántartási szám/növény-
egészségügyi regisztrációs szám) látnak el, amely biztosítja a vállalkozó gyors beazonosítását. A termelői 
nyilvántartási szám formátuma pl.: HU-123456. 

A nyilvántartásba vétel biztosítja a vállalkozók gyors beazonosítását az esetleges fertőzési esetek 
kivizsgálása szempontjából. Ezáltal lehetővé válik a fertőzési hely felderítése, továbbá a fertőzés 
továbbterjedésének gyors megfékezése. 

A növényegészségügyi-regisztrációs szám igénylést egy alkalommal kell megtennie. A kérelem benyújtása 
magánszemély esetében történhet személyesen, postán vagy ügyfélkapun keresztül, vállalkozás esetében 
csak ügyfélkapun keresztül a tevékenység megkezdése előtt, de legkésőbb április 30-ig, az FVM 
rendelet 10. számú mellékletének megfelelő dokumentummal. A bejelentés beérkezését követően az 
illetékes hatóság Növény- és Talajvédelmi Osztályának (a továbbiakban: NTO) szakemberei formai és 
tartalmi szempontból ellenőrzik az űrlapon szereplő adatokat, elvégzik a helyszíni szemlét, majd ha a 
feltételek megfelelőek, akkor nyilvántartásba veszik a termelőt és egyedi azonosító számot adnak ki, amely 
visszavonásig érvényes. Erről az illetékes hivatal a nyilvántartásra kötelezettet írásban, határozat 
formájában, hivatalosan is értesíti. Ha időközben bármilyen adatváltozás történik a nyilvántartásra kötelezett 
adatai között, akkor azt köteles bejelenteni az NTO felé. 

Amennyiben a megadott információk nem felelnek meg az előírásoknak, a nyilvántartásra kötelezett 
vállalkozó csak a szükséges adatok pótlása után kerülhet be a nyilvántartási rendszerbe. Abban az esetben, 
ha a nyilvántartásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, akkor az ellenőrzésköteles 
termékekre vonatkozó tevékenységét nem végezheti, a már előállított termékeket nem forgalmazhatja. 
 

Az FVM rendelet negyedik fejezetének 33. § alapján nyilvántartási kötelezettsége van annak a vállalkozónak 
(termelőnek), aki: 

 áruburgonya termelő, előállító, felvásárló, gyűjtőraktározó, nagykereskedelmi forgalmazója. Ez alól 
kivételt jelentenek a szabadföldön 1 ha alatt, illetve termesztő-berendezésben, hajtatásban 0,3 ha 
alatt áruburgonyát termesztők, amennyiben a termést végfelhasználóknak értékesítik.  

 

A 2016/2031/EU rendelet 65. cikk (1) alapján nyilvántartási kötelezettsége van annak a vállalkozónak 
(termelőnek), aki: 

 növényegészségügyi bizonyítványköteles árut importál Európai Unió területére; 

 növényegészségügyi bizonyítványköteles árut exportál; 

 növényegészségügyi bizonyítványköteles árut szállít vagy forgalmaz az Európai Unió területén; 

 fel van hatalmazva növényútlevél kiállításra; 

 növényútlevél kiállítást igényel; 

 azon vállalkozók, akik faanyagok és facsomaglóanyagok tekintetében fel vannak hatalmazva ISPM-
15 szabvány szerinti jelölésére, valamint különleges előírások szerinti egyéb tanúsítványok 
kiállítására; 

 utasok számára növényegészségügyi információt nyújt: tengeri kikötők és repülőterek üzemeltetői, 
nemzetközi fuvarozók, postai szolgáltatók, távértékesítéssel foglalkozó vállalkozók; 

 növényeket, növényi termékeket, egyéb anyagokat importál Európai Uniós határövezetbe; 

 károsító által fertőzött körülhatárolt területen az érintett növényekkel kapcsolatos munkát végez; 

 részére valamely vizsgálatköteles károsító elleni hatósági intézkedés előírja. 
 

A 2016/2031/EU rendelet 65. cikk (3) alapján nem kell szerepelnie a nyilvántartásban annak a vállalkozónak 
(termelőnek), aki: 



 növényeket, növényi termékeket és egyéb anyagokat nem távértékesítés keretében, kis 
mennyiségben, kizárólag és közvetlenül végfelhasználók felé értékesít; 

 a minőségtanúsítási rendszerbe nem tartozó vetőmagokat kis mennyiségben, kizárólag és 
közvetlenül végfelhasználók felé értékesít; 

 a növényekre, növényi termékekre és egyéb anyagokra vonatkozó szakmai tevékenysége egy másik 
vállalkozó megbízásából történő szállításra korlátozódik; 

 szakmai tevékenysége kizárólag különböző anyagok fa csomagolóanyagban történő szállítását 
jelenti. 

 

A 2016/2031 EU rendelet 2. cikk 12. pontja alapján  

„végfelhasználó”: üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körén kívül eső célból eljáró olyan személy, aki 
személyes használatra szerez be növényeket vagy növényi termékeket. 

 

 A nyilvántartásra kötelezett vállalkozó az FVM rendelet 36. § (1) bekezdése alapján köteles: 

 naprakész nyilvántartást vezetni - és ahol ez értelmezhető, naprakész helyszínrajzot készíteni - 
azokról a helyekről, ahol a vizsgálatköteles árut termeszti, előállítja, tárolja, tartja vagy felhasználja;  

 nyilvántartást vezetni azokról az ellenőrzés-köteles árukról, amelyeket tárolásra vásárolt vagy a 
telephelyen termeszt, termelésbe von, vagy bármilyen célból továbbít; 

 nyilvántartásokat legalább három évig meg kell őrizniük attól a naptól számítva, amikor az adott 
növényt, növényi terméket vagy egyéb anyagot ők vagy nekik beszállították; 

 személyesen vagy a növényvédelem és egyéb növényegészségügyi témában szakmai tapasztalattal 
rendelkező megbízottja útján a növényvédelmi hatósággal kapcsolatot tartani; 

 szükség szerint és a megfelelő időben, a hatóság által meghatározott módon megfigyeléseket 
folytatni; 

 az ellenőrzést végző növényvédelmi felügyelő számára lehetővé tenni a vizsgálatot, a 
mintavételezést, valamint a vonatkozó okmányok megtekintését; 

 a hatóság intézkedésére a telephelyek növényegészségügyi helyzetének fenntartására, illetve az 
anyagok azonosságának megőrzésére vonatkozó különleges kötelezettségeket; 

 értesíteni az illetékes hatóságot valamely uniós zárlati károsító vagy valamely uniós szükséghelyzeti 
intézkedés hatálya alá tartozó károsító megjelenéséről. 

 

  
A vizsgálatok kérelmének bejelentéshez szükséges nyomtatvány a Tájékoztatás mellékleteként a honlapon 
megtalálható. 
 

További információért forduljanak Osztályunkhoz a 06-1/236-4160 telefonszámon. 

 

 

 

 

 


