
 

 

 

 

 

 

 
HB-03/NTO/02401-9/2022. SZ. HATÁROZAT KÖZHÍRRÉ TÉTEL 

ÖNTÖZÉSI TILALOM Feloldása Ralstonia solanacearum (burgonya baktériumos hervadása és 

barnarothadása) FERTŐZÉSE VONATKOZÁSÁBAN 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 89.§ (1) 

bekezdés a) és b) pontjaiban, valamint a (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (4030 Debrecen 

Diószegi út 30.) az azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntéséről értesíti az ügyfeleteket: 

Ügy tárgya:     Öntözési tilalom feloldása 

A döntés iktatószáma:  HB-03/NTO/02401-9/2022 

Érintett terület:  Tilalmas öntözőcsatorna alábbi GPS koordináták által 
meghatározott pontjától 47.37581 21.30590 (GPS kód: K-9 3) a 
47.38054 21.30270 (GPS kód: K-9 2) GPS koordináták által 
meghatározott pontig valamint attól folyás irány szerint számított 
3 km-es szakasz  

Döntés rendelkező része: 

Az első fokon eljáró élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a HB-03/NTO/04139-3/2021 számú határozatában 

elrendelt öntözési tilalmat, valamint az öntözővíz permetlékészítésre történő felhasználásának tilalmát 

(továbbiakban: öntözési tilalom) az alábbiak szerint (részben) f e l o l d j a .  

Az eljáró élelmiszerlánc felügyeleti-szerv a Tilalmas öntözőcsatorna alábbi GPS koordináták által 

meghatározott pontjától 47.37581 21.30590 (GPS kód: K-9 3) a 47.38054 21.30270 (GPS kód: K-9 2) 

GPS koordináták által meghatározott pontig valamint attól folyás irány szerint számított 3 km-es 

szakaszára elrendelt öntözési tilalmat, feloldja.  

Az öntözési tilalom feloldása mindaddig érvényben van, amíg a fent megjelölt ponton nem következik be 

újbóli fertőzés. 

 

Döntés indoklásának kivonata: 

Az eljáró élelmiszerlánc felügyeleti-szerv 2022. évben is folyamatosan ellenőrizte a Tilalmas 

öntözőcsatorna vizének Ralstonia solanacearummal való fertőzöttségét. Az alábbi koordináták által 

meghatározott mintavételi helyről származó – 47.37581 21.30590 (GPS kód: K-9 3) és 47.38054 

21.30270 (GPS kód: K-9 2) (mintavételi jkv. száma: J157786, J157794, J157814, J157861. (laboratóriumi 

vizsgálati jegyzőkönyv száma: 503-504/2022, 603-604/2022, 729-730/2022, 853-854/2022, – mintákban 

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Labor Igazgatóság Pécsi 

Növényegészségügyi Bakteriológiai Diagnosztikai Nemzeti Referencia Laboratóriuma (a továbbiakban: 

laboratórium) Ralstonia solanacearum kórokozóval való fertőzöttséget nem állapított meg.  

A Ralstonia solanacearum kórokozó zárlati károsítok csoportjába sorolásáról a 7/2001. (I. 17.) FVM 

rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet A. rész II. szakasz b) 2. pontja rendelkezik.  

Az öntözővizek Ralstonia solanacearum fertőzöttsége felderítés jellegű vizsgálatát a R. 9. számú 

melléklet 6.3. pontja rendeli el. 



 

A Ralstonia solanacearummal fertőzött öntözővíz fogékony kultúrák öntözésére és permetezésére történő 

használatának tilalmát a R. 7. számú melléklet 1.2.2.10.2. bb) 2. pontja írja elő. 

A R. 7. számú melléklet 1.2.2.10.2 bb) 2. pontja kimondja, hogy az öntözésre és permetezésre vonatkozó 

tilalom a vizsgálati eredményektől függően évente felülvizsgálható. A tilalom akkor oldható fel, ha a 

felderítés eredményeként és a vizsgálatok alapján a felszíni víz már nem fertőzött.  

Tájékoztatom, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény 9. § alapján, valamennyi ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, 
önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint 
az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett. 

A döntés az érintett ügyfelek részére a Növény- és Talajvédelmi Osztálynál, az ügyintézővel előzetesen 
egyeztetett időpontban megtekinthető. 

Ügyintéző neve: Bodnár Szabolcs 
Hivatali elérhetősége: 4030 Debrecen, Diószegi út 30. Tel.: (36 52) 525-928 
Ügyfélfogadási idő: H-CS: 8
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Kifüggesztés napja:  2022. szeptember.09. 
Levétel napja:   2022. szeptember.26. 

 

Debrecen, időbélyegző szerint 
            Topa Zoltán 
                                           osztályvezető  
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