
62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet 

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. 
(I. 17.) FVM rendelet módosításáról 

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (2) bekezdésének a) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 

 
1. § 

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 
17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a következő 37-43. pontokkal egészül ki: 
"37. Kéregmentes faanyag: olyan faanyag, amelyről a kérget a göcsök körül ott maradt, 
illetve a fatest mélyedéseibe ékelődött kéreg kivételével teljesen eltávolították. 
38.Kémiai impregnálás: a faanyag vegyszerrel történő kezelése nyomás alatt, hivatalosan 
elismert műszaki specifikációnak megfelelően. 
39.Kérgezés: a kéreg eltávolítása a hengeres fa felületéről (a faanyag nem lesz 
szükségszerűen kéregmentes) . 
40. Alátétfa: az áru biztosítására vagy megtartására használt fa csomagolóanyag, amely 
azonban nem marad kapcsolatban az áruval. 
41.Mesterséges szárítás: az a folyamat, amelynek során a faanyagot zárt kamrában a 
levegő hőmérsékletének és nedvességtartalmának ellenőrzése mellett szárítják annak 
érdekében, hogy a tervezett nedvességtartalmat elérje. 
42.Feldolgozott faanyag: ragasztó, hő és nyomás vagy ezek kombinációja használatával 
létrehozott faanyagból álló termék. 
43.Nyersfa: faanyag, amelyet nem dolgoztak fel vagy nem kezeltek." 

 
2. § 

Az R. első fejezete a következő 2/A. §-sal egészül ki: "2/A. § A takarmány- és élelmiszerjog, 
valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok 
követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott 
hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti integrált többéves nemzeti ellenőrzési tervhez a Központi Szolgálat elkészíti 
a növényegészségügyi ellenőrzésekre vonatkozó részanyagot." 

 
3. § 

(1) Az R. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
"(1) A 6. számú melléklet A. részében meghatározott növények, valamint az 5. számú 
melléklet A. részének II. szakaszában felsorolt lágyszárú palánták (Capsicum an-nuum, 
Lycopersicon lycopersicum, Musa L., Nicotiana L., Solanum melongena), vetőmagok 
(Helianthus annuus, Lycopersicon lycopersicum, Medicago sativa, Phaseolus L.), 
áruburgonya termelőit, előállítóit, felvásárlóit, gyűjtőraktározóit, nagykereskedelmi 
forgalmazóit és importőreit, a Citrus Fortunella, Poncirus fajok termésének importőreit, 
gyűjtőraktározóit, valamint terményraktárt, malom-üzemet és takarmánykeverő-üzemet, a 23. 
számú melléklet szerinti jelzést alkalmazó, feldolgozatlan nyersfából fa csomagolóanyagot 
előállító üzemet, továbbá a faanyagok és fa csomagolóanyagok kezelését végző üzemet (a 
továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a Szolgálatnak nyilvántartásba kell vennie és 
egyedi azonosító számmal kell ellátnia." 
(2) Az R. 33. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 
"(10) A 23. számú melléklet szerinti jelzést akkor lehet feltüntetni, ha a fa csomagolóanyag 
előállítása, illetve kezelése megfelel ezen melléklet előírásainak, és ez alapján a Szolgálat a 
jelzésben feltüntetendő nyilvántartási számot megadja. Hőkezelés esetén a megfelelést az 
üzemnek akkreditált vizsgáló intézet tanúsítványával kell igazolnia." 

 
 
 



4. § 
Az R. a következő 51/A. §-sal egészül ki: "51/A. § (1) A harmadik országból behozatalra 
kerülő, fa csomagolóanyagot tartalmazó szállítmánynak meg kell felelnie az 5. és 23. számú 
mellékletben foglaltaknak. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni 
a) az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 2.3. és 8. pontja szerinti kivételek esetén, 
b) a tértiárukra, 
c) a más tagállamból harmadik országon keresztül érkező szállítmányra, 
d) a harmadik országból az Európai Unió valamely tagállamán, illetve tagállamain keresztül 
harmadik országba szállítandó tranzit küldeményre. 
(3) A vámhivatal szúrópróbaszerűen ellenőrzi a fa csomagolóanyagokon a 23. számú 
melléklet szerinti jelzés meglétét. Amennyiben a fa csomagolóanyag ellenőrzése során a 
vámhivatal a fa csomagolóanyag egészére vagy egy részére nézve megállapítja a megfelelő 
jelzés hiányát, a vámhivatal a vámeljárásra vonatkozó kérelmet elutasítja, egyidejűleg a 
szállítmány beléptetését megtagadja. Növényegészségügyi határkirendeltséggel rendelkező 
határállomáson a vámhivatal értesíti a Szolgálatot, amennyiben észleli a megfelelő jelzés 
hiányát. 
(4) A Szolgálat a vámhivatal értesítése, továbbá növényegészségügyi ellenőrzésköteles 
szállítmányok esetén a megfelelő jelzés meglétét ellenőrzi, egyéb esetekben ellenőrizheti. A 
Szolgálat a megfelelő jelzés hiánya esetén az 53/A. § (2) bekezdésének d) pontjában, illetve 
az importőr kérésére és költségére az 53/A. § (2) bekezdésének a) vagy e) pontjában 
meghatározott intézkedést foganatosítja. Az 53/A. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti 
intézkedés foganatosítása esetén a vámhatóság a szállítmány beléptetését megtagadja." 

 
5. § 

Az R. 69. §-ának o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:] 
"o) a Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 22.) a növényeket vagy növényi termékeket 
károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli 
elterjedése elleni védekezési intézkedésekről, valamint az azt módosító, 
1. a Bizottság 2001/33/EK, 2002/28/EK, 2002/36/EK, 2003/22/EK, 2003/47/EK, 
2003/116/EK, 2004/3 1/EK, 2004/70/EK, 2004/102/EK, 2004/103/EK és 2004/105/EK 
irányelve és a Tanács 2002/89/EK és 2005/15/EK irányelve, 
2. az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- 
és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó 
szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából 
végrehajtott hatósági ellenőrzésekről," 

 
6. § 

Az R. 33. §-ának (3) bekezdésében a "nyilvántartási űrlapot" kifejezés helyébe a "bejelentési 
űrlapot" kifejezés, a 33. §-ának (4) bekezdésében a "nyilvántartási űrlapon" kifejezés helyébe 
a "bejelentési űrlapon" kifejezés lép. 

 
7. § 

(1) Az R. 2., 5. és 6. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul. 
(2) Az R. 9. és 10. számú melléklete helyébe e rendelet 2. és 3. számú melléklete lép. 
(3) Az R. e rendelet 4. számú melléklete szerinti 23. számú melléklettel egészül ki. 

 
8. § 

(1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. 
napon lép hatályba. 
(2) A 2. és 3. § 2006. január 1-jén lép hatályba. 
(3) Az 1. számú melléklet II. fejezete 
a) 2. pontjának az R. 5. számú melléklete A. része I. szakaszának 2.3. pontja jobb oldali 
oszlopának a) alpontját megállapító rendelkezése, 



b) 4. pontjának az R. 5. számú melléklete A. része I. szakaszának 8. pontja jobb oldali 
oszlopának aa) alpontját megállapító rendelkezése 
2006. március 1-jén lép hatályba. 
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 
a) az R. 4. számú melléklete A. részének 4. pontja, 
b) az R. 5. számú melléklete A. része I. szakaszának 
4.pontja, valamint II. szakaszának 1. és 3. pontja, 
c) az R. 6. számú melléklete A. része I. szakaszának 1.8. pontja, 
d) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 
17.) FVM rendelet módosításáról szóló 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelet 6. számú 
mellékletének IV. fejezete, 
e) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 
17.) FVM rendelet módosításáról szóló 63/2004. (IV. 27.) FVM rendelet melléklete V. 
fejezetének 2. pontja, továbbá 
f) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 
17.) FVM rendelet módosításáról szóló 119/2004. (VII. 12.) FVM rendelet 1. §-ának (2) 
bekezdése 
hatályát veszti. 
(5) Az R. e rendelet 1. számú mellékletével beiktatott 
5.számú melléklete A. része I. szakaszának 8. pontja jobb oldali oszlopának b) alpontja 
2007. január 1-jén hatályát veszti. 
(6) A 4. § által megállapított, az R. 51/A. §-ában foglaltakat e rendelet hatálybalépése után 
feladott szállítmányokra kell alkalmazni. 
(7) Az R. 33. §-ának (1) bekezdése alapján 2005. december 31-ig nyilvántartásba vett, az R. 
23. számú melléklete szerinti jelzést alkalmazni kívánó, hőkezelést végző, feldolgozatlan 
nyersfából fa csomagolóanyagot előállító üzemnek 2006. január 31-ig be kell nyújtania az R. 
e rendelet 3. §-ával beiktatott 33. §-ának (10) bekezdése szerinti tanúsítványt a 
Szolgálatnak. 

 
9. § 

Ez a rendelet az Európai Unió következő jogi aktusainak való megfelelést szolgálja: 
a) az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- 
és élelmiszerjog, 
valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok 
követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott 
hatósági ellenőrzésekről, 
b) a Bizottság 2004/102/EK irányelve (2004. október 5.) a növényeket vagy növényi 
termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a közösségen 
belüli elterjedése elleni védekezésről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II., III., IV. és V. 
mellékletének módosításáról, 
c) a Tanács 2005/15/EK irányelve (2005. február 28.) a növényeket vagy növényi termékeket 
károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a közösségen belüli 
elterjedése elleni védekezésről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének 
módosításáról. 



1. számú melléklet a 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelethez 

I.  

1. Az R. 2. számú melléklete A. része I. szakasza c) címének 4. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

[Károsító] [A fertőzés tárgya] 
"4. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau Az Amerikai Egyesült Államokból és 

Kanadából származó Acer saccharum Marsh. 
növények, a termés és vetőmag kivételével, 
az Amerikai Egyesült Államokból és 
Kanadából származó Acer saccharum Marsh. 
faanyaga, ideértve a természetes hengeres 
felszínét meg nem tartott fát is" 

 
2.Az R. 2. számú melléklete A. része II. szakasza c) címének 3. pontjában a jobb oldali 
oszlopban található szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: 
[A fertőzés tárgya] 
"Ültetésre szánt Castanea Mill és Quercus L. növényei, a vetőmag kivételével." 
3.Az R. 2. számú melléklete B. része c) címe helyébe a következő rendelkezés lép: "c) 
Gombák 
 

Károsító A fertőzés tárgya Védett zóna (zónák) 

1. Cryphonectria parasitica 
(Murrill.) Barr. 

Faanyag, kivéve a kérgezett 
fát, továbbá a Castanea Mill 
hántolt fa-kérge 

Csehország, Dánia, 
Görögország (Kréta, 
Leszbosz), Írország, 
Svédország, Egyesült 
Királyság (Man-sziget 
kivételével)" 

2. Glomerella gossypii 
Edgerton 

Gossypium spp. vetőmagja és 
termése (toktermése) Görögország 

3. Gremmeniella abietina 
(Lag.) Morelet 

Ültetésre szánt Abies Mill., 
Larix Mill., Picea A. Dietr., 
Pinus L. és Pseudotsuga 
Carr. növények, a vetőmag 
kivételével 

Írország, Egyesült Királyság 
(Észak-Írország) 

4. Hypoxylon mammatum 
(Wahl.) J. Miller 

Ültetésre szánt Populus L. 
növények, a vetőmag 
kivételével 

Írország, Egyesült Királyság 
(Észak-Írország)" 

 



II. 

1. Az R. 5. számú melléklete A. része I. szakaszának 1.1-1.5. pontjai helyébe a következő 
rendelkezés lép, egyidejűleg az I. szakasz a következő 1.6-1.7. pontokkal egészül ki: 

 [Növények, növényi termékek és egyéb 
anyagok] [Különleges előírások] 

"1.1. Kanadából, Kínából, Japánból, a Koreai 
Köztársaságból, Mexikóból, Tajvanról és 
az Amerikai Egyesült Államokból - ahol a 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Bührer) Nickle et al. előfordul - származó 
tűlevelűek (Coniferales) faanyaga a Thuja 
L. kivételével, függetlenül attól, hogy 
megfelelnek-e a 6. számú melléklet B. 
részében felsorolt tarifális megnevezések 
valamelyikének, az alábbi formában lévő 
faanyag kivételével: 

Hatósági nyilatkozat arról, hogy 
a) a faanyagot hőkezelésben 
részesítették, amely során a fa belseje 
legalább 30 percen át minimum 56 °C 
hőmérsékletet ért el; a faanyagon vagy 
annak csomagolásán, valamint az 50/A. § 
(1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott dokumentumokon 
szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" 
jelzésnek; 

  a) teljes egészében vagy részben e 
tűlevelűekből származó faforgács, apró 
darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más 
törmelék, 
b) fából készült csomagolóanyag, 
csomagolóládák, dobozok, rekeszek, 
dobok és hasonló csomagolóeszközök, 
szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok 
és egyéb raklapok formájában, amelyet 
gyakorlatilag mindenféle tárgy 
szállításánál alkalmaznak, 

vagy 
b) a faanyagot megfelelően jóváhagyott 
előírás szerint gázosították; az 50/A. § (1) 
bekezdésének d) pontjában 
meghatározott dokumentumokon 
szerepelnie kell a hatóanyagot, a fa 
minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben 
kifejezett arányszámot és az expozíció 
időtartamát (h) feltüntető igazolásnak; 
vagy 

  c) a nem fa-rakomány kiékeléséhez és 
alátámasztásához használt fa, 
d) a Libocedrus decurrens Torr. faanyaga, 
amennyiben bizonyíték van rá, hogy a fát 
ceruzakészítés céljából 7-8 napon át 
legalább 82 °C hőmérsékletet elérő 
hőkezeléssel feldolgozták vagy 
megmunkálták, 

c) a faanyagot megfelelően jóváhagyott 
termékkel nyomás alatt végzett kémiai 
impregnálásban részesítették; az 50/A. § 
(1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott dokumentumokon 
szerepelnie kell a hatóanyagot, a nyomást 
(psi vagy kPa) és a koncentrációt (%) 
feltüntető igazolásnak. 

  ideértve azt a faanyagot is, amely nem 
tartotta meg természetes hengeres 
felszínét. 

  

1.2. Kanadából, Kínából, Japánból, a Koreai 
Köztársaságból, Mexikóból, Tajvanról és 
az Amerikai Egyesült Államokból - ahol a 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Bührer) Nickle et al. előfordul - származó 
tűlevelűek (Coniferales) faanyaga a Thuja 
L. kivételével, függetlenül attól, hogy 
megfelelnek-e a 6. számú melléklet B. 
részében felsorolt tarifális megnevezések 
valamelyikének, a következő formában: 
teljes egészében vagy részben e 
tűlevelűekből származó faforgács, apró 
darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más 
törmelék. 

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fát 
megfelelően alávetették 
a) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, 
legalább 30 percen át tartó hőkezelésnek, 
az utóbbinak az 50/A. § (1) bekezdésének 
d) pontjában meghatározott 
dokumentumokon szerepelnie kell, 
vagy 



    b) megfelelően jóváhagyott előírás szerinti 
gázosítással történő fertőtlenítésnek; az 
50/A. § (1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott dokumentumokon 
szerepelnie kell a hatóanyagot, a fa 
minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben 
kifejezett arányszámot és az expozíció 
időtartamát (h) feltüntető igazolásnak. 

  

  [Növények, növényi termékek és egyéb 
anyagok] [Különleges előírások] 

1.3. Kanadából, Kínából, Japánból, a Koreai 
Köztársaságból, Mexikóból, Tajvanról és 
az Amerikai Egyesült Államokból - ahol a 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Bührer) Nickle et al. előfordul - származó 
Thuja L. faanyaga, függetlenül attól, hogy 
megfelel-e a 6. számú melléklet B. 
részében felsorolt tarifális megnevezések 
valamelyikének, az alábbi formában lévő 
faanyag kivételével: 
a) faforgács, apró darabok, fűrészpor, 
fahulladék vagy más törmelék, 
b) fából készült csomagolóanyag 
csomagolóládák, dobozok, rekeszek, 
dobok és hasonló csomagolóeszközök, 
szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok 
és egyéb raklapok formájában, amelyet 
gyakorlatilag mindenféle tárgy 
szállításánál alkalmaznak, 

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fa 
a) kérgezett; vagy 
b) nedvességtartalmát mesterséges 
szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet 
programot alkalmazva a szárazanyag-
százalékban kifejezett 20% alá vitték; a 
fán vagy bármely, a mindenkori 
használattal kapcsolatos 
csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt 
igazoló "mesterségesen szárított" ("Kiln-
dried") vagy "K.D.", illetve bármely más, 
nemzetközileg elfogadott jelzésnek; 
vagy 

  c) a nem fa rakomány kiékeléséhez és 
alátámasztásához használt fa. 

c) olyan hőkezelésen ment keresztül, 
amely során a belseje legalább 30 percen 
át minimum 56 °C hőmérsékletet ért el; a 
fán vagy bármely, a mindenkori 
használattal kapcsolatos 
csomagolóanyagon, továbbá az 50/A. § 
(1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott dokumentumokon 
szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" 
jelzésnek; 

    vagy 
    d) megfelelően jóváhagyott előírás szerinti 

gázosítással történő fertőtlenítésen ment 
keresztül; az 50/A. § (1) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott 
dokumentumokon szerepelnie kell a 
hatóanyagot, a fa minimális 
hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett 
arányszámot és az expozíció időtartamát 
(h) feltüntető igazolásnak; 

    vagy 



    e) megfelelően jóváhagyott termékkel 
nyomás alatt végzett kémiai 
impregnáláson ment keresztül; az 50/A. § 
(1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott dokumentumokon 
szerepelnie kell a hatóanyagot, a nyomást 
(psi vagy kPa) és a koncentrációt (%) 
feltüntető igazolásnak. 

 [Növények, növényi termékek és egyéb 
anyagok] [Különleges előírások] 

1.4. 

Kanadából, Kínából, Japánból, a Koreai 
Köztársaságból, Mexikóból, Tajvanról és az 
Amerikai Egyesült Államokból - ahol a 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 
Bührer) Nickle et al. előfordul - származó 
Thuja L. faanyaga, függetlenül attól, hogy 
megfelel-e a 6. számú melléklet B. részében 
felsorolt tarifális megnevezések 
valamelyikének, a következő formában: 
faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék 
vagy más törmelék. 

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fa a) 
kérgezett hengeres fából készült; vagy 
b) nedvességtartalmát mesterséges 
szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-
programot alkalmazva szárazanyag-
százalékban kifejezett 20% alá vitték; 

    vagy 

    

c) megfelelően jóváhagyott előírás szerint 
gázosítással történő fertőtlenítésen ment 
keresztül; az 50/A. § (1) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott dokumentumokon 
szerepelnie kell a hatóanyagot, a fa minimális 
hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett 
arányszámot és az expozíció időtartamát (h) 
feltüntető igazolásnak; 

    vagy 

    

d) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, 
legalább 30 percen át tartó hőkezelésen ment 
keresztül, az utóbbinak az 50/A. § (1) 
bekezdésének d) pontjában meghatározott 
dokumentumokon szerepelnie kell. 

1.5. 

Az Oroszországból, Kazahsztánból és 
Törökországból származó tűlevelűek 
(Coniferales) faanyaga függetlenül attól, hogy 
megfelel-e a 6. számú melléklet B. részében 
felsorolt tarifális megnevezések 
valamelyikének, az alábbi formában lévő 
faanyag kivételével: 
a) teljes egészében vagy részben e 
tűlevelűekből származó faforgács, apró 
darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más 
törmelék, 

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a faanyag 
a) Monochamus spp.-től (Európán kívüli fajok), 
Pissodes spp.-től (Európán kívüli fajok), 
Scolytidae spp.-től (Európán kívüli fajok) 
mentes területről származik. Az 50/A. § (1) 
bekezdésének d) pontjában meghatározott 
dokumentumokon a ťSzármazás helyeŤ 
rovatban fel kell tüntetni a származási terület 
nevét; 
vagy 



  

b) fából készült csomagolóanyag 
csomagolóládák, dobozok, rekeszek, dobok 
és hasonló csomagolóeszközök, 
szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok és 
egyéb raklapok formájában, amelyet 
gyakorlatilag mindenféle tárgy szállításánál 
alkalmaznak, 

b) kérgezett és a Monochamus spp. (Európán 
kívüli fajok) okozta kártételtől (a 3 mm-nél 
nagyobb lárvajáratoktól) mentes; 
vagy 

  

c) a nem fa rakomány kiékeléséhez és 
alátámasztásához használt fa, 
ideértve azt a faanyagot is, amely nem tartotta 
meg természetes hengeres felszínét. 

c) nedvességtartalmát mesterséges 
szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-
programot alkalmazva, szárazanyag-
százalékban kifejezett 20% alá vitték; a fán 
vagy bármely, a mindenkori használattal 
kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie 
kell az ezt igazoló "mesterségesen szárított" 
("Kiln-dried") vagy "K.D.", illetve bármely más, 
nemzetközileg elfogadott jelzésnek; 

  

 [Növények, növényi termékek és egyéb 
anyagok] [Különleges előírások] 

    vagy 

    d) olyan hőkezelésen ment keresztül, 
amely során a belseje legalább 30 percen 
át minimum 56 °C hőmérsékletet ért el; a 
fán vagy bármely, a mindenkori 
használattal kapcsolatos 
csomagolóanyagon, továbbá az 50/A. § 
(1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott dokumentumokon 
szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" 
jelzésnek; 

    vagy 

    e) megfelelően jóváhagyott előírás szerinti 
gázosítással történő fertőtlenítésen ment 
keresztül; az 50/A. § (1) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott 
dokumentumokon szerepelnie kell a 
hatóanyagot, a fa minimális 
hőmérsékletét, a g/m3-ben kifejezett 
arányszámot és az expozíció időtartamát 
(h) feltüntető igazolásnak; 

    vagy 

    f) megfelelően jóváhagyott termékkel 
nyomás alatt végzett kémiai 
impregnáláson ment keresztül; az 50/A. § 
(1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott dokumentumokon 
szerepelnie kell a hatóanyagot, a nyomást 
(psi vagy kPa) és a koncentrációt (%) 
feltüntető igazolásnak. 



1.6. A következő országokon kívüli harmadik 
országokból származó tűlevelűek 
(Coniferales) faanyaga, függetlenül attól, 
hogy megfelel-e a 6. számú melléklet B. 
részében felsorolt tarifális megnevezések 
valamelyikének: 

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a 
faanyag 

a) kérgezett és a Monochamus spp. 
(Európán kívüli fajok) okozta kártételtől (a 
3 mm-nél nagyobb lárvajáratoktól) 
mentes; 

  a) Oroszország, Kazahsztán és 
Törökország, 

vagy 

  b) európai országok, 

c) Kanada, Kína, Japán, Korea, Mexikó, 
Tajvan és az Amerikai Egyesült Államok - 
ahol a Bursaphe-lenchus xylophilus 
(Steiner et Bührer) Nickle et al. előfordul, 
az alábbi formában lévő faanyag 
kivételével: 

b) nedvességtartalmát mesterséges 
szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-
programot alkalmazva, szárazanyag-
százalékban kifejezett 20% alá vitték; a 
fán vagy bármely, a mindenkori 
használattal kapcsolatos 
csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt 
igazoló "mesterségesen szárított" ("Kiln-
dried") vagy "K.D.", illetve bármely más, 
nemzetközileg elfogadott jelzésnek; 

  1. teljes egészében vagy részben e 
tűlevelűekből származó faforgács, apró 
darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más 
törmelék, 

vagy 

 

 [Növények, növényi termékek és egyéb 
anyagok] [Különleges előírások] 

  2. fából készült csomagolóanyag 
csomagolóládák, dobozok, rekeszek, 
dobok és hasonló csomagolóeszközök, 
szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok 
és egyéb raklapok formájában, amelyet 
gyakorlatilag mindenféle tárgy 
szállításánál alkalmaznak, 

3. a nem fa-rakomány kiékeléséhez és 
alátámasztásához használt fa, 

c) megfelelően jóváhagyott előírás szerinti 
gázosítással történő fertőtlenítésen ment 
keresztül; az 50/A. § (1) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott 
dokumentumokon szerepelnie kell a 
hatóanyagot, a fa minimális 
hőmérsékletét, a g/m3 -ben kifejezett 
arányszámot és az expozíció időtartamát 
(h) feltüntető igazolásnak; 

  ideértve azt a faanyagot is, amely nem 
tartotta meg természetes hengeres 
felszínét. 

vagy 

d) megfelelően jóváhagyott termékkel 
nyomás alatt végzett kémiai 
impregnáláson ment keresztül; az 50/A. § 
(1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott dokumentumokon 
szerepelnie kell a hatóanyagot, a nyomást 
(psi vagy kPa) és a koncentrációt (%) 
feltüntető igazolásnak; 

    vagy 



    e) olyan hőkezelésen ment keresztül, 
amely során a belseje legalább 30 percen 
át minimum 56 °C hőmérsékletet ért el; a 
fán vagy bármely, a mindenkori 
használattal kapcsolatos 
csomagolóanyagon, továbbá az 50/A. § 
(1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott dokumentumokon 
szerepelnie kell az ezt igazoló "HT" 
jelzésnek. 

1.7. A következő országokból származó 
tűlevelűek (Coniferales) faanyaga, a teljes 
egészében vagy részben e tűlevelűekből 
származó faforgács, apró darabok, 
fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék, 
függetlenül attól, hogy megfelel-e a 6. 
számú melléklet B. részében felsorolt 
tarifális megnevezések valamelyikének: 

a) Oroszország, Kazahsztán és 
Törökország, 

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a 
faanyag 

a) Monochamus spp.-től (Európán kívüli 
fajok), Pissodes spp.-től (Európán kívüli 
fajok), Scolytidae spp.-től (Európán kívüli 
fajok) mentes területről származik; az 
50/A. § (1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott dokumentumokon a 
ťSzármazás helyeŤ rovatban fel kell 
tüntetni a származási terület nevét; 

  b) Európán kívüli országok, Kanada, Kína, 
Japán, Korea, Mexikó, Tajvan és az 
Amerikai Egyesült Államok (ahol a 
Bursaphelenchus xylophilus [Steiner et 
Bührer] Nickle et al. előfordul) kivételével.

vagy b) kérgezett hengeres fából készült; 
vagy 

    c) nedvességtartalmát mesterséges 
szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-
programot alkalmazva, a szárazanyag- 
százalékban kifejezett 20% alá vitték; 

    vagy 

    d) megfelelően jóváhagyott előírás szerinti 
gázosítással történő fertőtlenítésen ment 
keresztül; az 50/A. § (1) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott 
dokumentumokon szerepelnie kell a 
hatóanyagot, a fa minimális 
hőmérsékletét, a g/m3 -ben kifejezett 
arányszámot és az expozíció időtartamát 
(h) feltüntető, a gázosítással történt 
fertőtlenítés igazolásának; 

    vagy 

    e) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, 
minimum 30 percen át tartó hőkezelésen 
ment keresztül, az utóbbinak az 50/A. § 
(1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott dokumentumokon 
szerepelnie kell." 

  
2. Az R. 5. számú melléklete A. része I. szakaszának 2.1. és 2.2. pontjai helyébe a 
következő rendelkezés lép, egyidejűleg az I. szakasz a következő 2.3. ponttal egészül ki: 



 [Növények, növényi termékek és egyéb 
anyagok] [Különleges előírások] 

"2.1. Az Amerikai Egyesült Államokból vagy 
Kanadából származó Acer saccharum 
Marsh. faanyaga, beleértve azt a 
faanyagot, amely nem tartja meg a 
természetes hengeres felszínét, az alábbi 
formában lévő faanyag kivételével: 
a) furnérlemez gyártására szánt fa, 
b) faforgács, apró darabok, fűrészpor, 
fahulladék vagy más törmelék. 

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fa 
nedvességtartalmát mesterséges 
szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-
programot alkalmazva, szárazanyag-
százalékban kifejezett 20% alá vitték. A 
fán vagy bármely, a mindenkori 
használattal kapcsolatos csomagoló-
anyagon szerepelnie kell az ezt igazoló 
"mesterségesen szárított" ("Kiln-dried") 
vagy "K.D.", illetve bármely más, 
nemzetközileg elfogadott jelzésnek. 

2.2. Az Amerikai Egyesült Államokból vagy 
Kanadából származó Acer saccharum 
Marsh. faanyaga, melyet furnérlemez 
gyártására szánnak. 

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fa 
Cerato-cystis virescens (Davidson) 
Moreau-tól mentes területről származik, 
továbbá, hogy furnérlemez gyártására 
szánják. 

2.3. Fából készült csomagolóanyag 
csomagolóládák, dobozok, rekeszek, 
dobok és hasonló csomagolóeszközök, 
szállítódeszkák, szekrényes rakodólapok 
és egyéb raklapok és szállítótálcák 
formájában, melyeket gyakorlatilag 
mindenféle tárgy szállításánál 
alkalmaznak, kivéve a 6 mm vagy annál 
kisebb vastagságú nyersfát, és a 
ragasztóval, hővel és nyomással vagy 
ezek kombinációjával előállított, harmadik 
országokból - Svájc kivételével - 
származó faanyagot. 

A fa csomagolóanyag a) kérgezett 
hengeres fából készült, és 
b) a 23. számú melléklet II. részében 
meghatározott jóváhagyott intézkedések 
egyikében részesítették, 
és 
c) megtalálható rajta a következő jelzés: 
ca) a két betűből álló ISO országkód, az 
előállítót azonosító regisztrációs szám és 
a 23. számú melléklet III. részében 
meghatározott jelzésben szereplő, a fa 
csomagolóanyagnál alkalmazott 
jóváhagyott intézkedések azonosító jele. 
Az alkalmazott intézkedés rövidítéséhez 
az említett jelzésben hozzá kell tenni a 
<<DB>> betűjelet (debarked, kérgezett); 
valamint 

 

 [Növények, növényi termékek és egyéb 
anyagok] [Különleges előírások] 

    cb) a 2005. március 1-je után előállított, 
javított vagy újrafeldolgozott 
csomagolóanyag esetén a 

23. számú melléklet III. részében 
meghatározott jelzést is. A 2005. február 
28-a előtt előállított, javított vagy 
újrafeldolgozott csomagolóanyag esetén e 
követelményt 2007. december 31-ig nem 
kell alkalmazni." 

  



3. Az R. 5. számú melléklete A. része I. szakaszának 3. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

  [Növények, növényi termékek és egyéb 
anyagok] [Különleges előírások] 

"3. Az Amerikai Egyesült Államokból 
származó Quercus L. faanyaga, az alábbi 
formában lévő faanyag kivételével: 
a) faforgács, apró darabok, fűrészpor, 
fahulladék vagy más törmelék, 

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a 
faanyag 
a) épélűre lett vágva, hogy ezáltal teljesen 
elveszítse hengeres felszínét; 
vagy 

  b) hordó, kád, dézsa, és fából készült más 
kádáripari termék és azok elemei, 
beleértve a hordódongát is, amennyiben 
bizonyíték van rá, hogy a fát legalább 20 
percen át minimum 176 °C hőmérsékletet 
elérő hőkezeléssel állították elő vagy 
dolgozták fel, 

b) kérgezett, és víztartalma szárazanyag-
százalékban kifejezve kevesebb, mint 
20%; 
vagy 

  ideértve azt a faanyagot is, amely nem 
tartotta meg természetes hengeres 
felszínét. 

c) kérgezett, és megfelelő, forró levegővel 
vagy forró vízzel történő kezeléssel 
fertőtlenítették; 

    vagy 

    d) ha fűrészelve van, a visszamaradt 
kéreggel vagy anélkül, a 
nedvességtartalmát mesterséges 
szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-
programot alkalmazva, szárazanyag-
százalékban kifejezett 20% alá vitték. A 
faanyagon vagy annak csomagolóanyagán 
szerepelnie kell az ezt igazoló 
"mesterségesen szárított" ("Kiln-dried") 
vagy "K.D.", illetve bármely más, 
nemzetközileg elfogadott jelzésnek." 

 
4. Az R. 5. számú melléklete A. része I. szakaszának 5-7. pontjai helyébe a következő 5-7.1. 
pontok lépnek, egyidejűleg az I. szakasz a következő 7.2-8. pontokkal egészül ki: 

 [Növények, növényi termékek és egyéb 
anyagok] [Különleges előírások] 

"5. Az Amerikai Egyesült Államokból vagy 
Örményországból származó Platanus L. 
faanyaga, kivéve faforgács, apró darabok, 
fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék 
formájában, ideértve azt a faanyagot is, 
amely nem tartotta meg természetes 
hengeres felszínét. 

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fa 
nedvességtartalmát mesterséges 
szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-
programot alkalmazva, szárazanyag-
százalékban kifejezett 20% alá vitték. A 
faanyagon vagy annak 
csomagolóanyagán szerepelnie kell az ezt 
igazoló "mesterségesen szárított" ("Kiln-
dried") vagy "K.D.", illetve bármely más, 
nemzetközileg elfogadott jelzésnek. 

 [Növények, növényi termékek és egyéb 
anyagok] [Különleges előírások] 



6. 

Az amerikai földrész országaiból származó 
Populus L. faanyaga, kivéve faforgács, apró 
darabok, fűrészpor, fahulladék vagy más 
törmelék formájában, ideértve azt a faanyagot 
is, amely nem tartotta meg természetes 
hengeres felszínét. 

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a 
faanyag a) kérgezett, vagy 

    

b) nedvességtartalmát mesterséges 
szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-
programmal alkalmazva, szárazanyag- 
százalékban kifejezett 20% alá vitték. A 
faanyagon vagy annak csomagolóanyagán 
szerepelnie kell az ezt igazoló 
"mesterségesen szárított" ("Kiln-dried") vagy 
"K.D.", illetve bármely más, nemzetközileg 
elfogadott jelzésnek. 

7.1. 

Faforgács, apró darabok, fűrészpor, 
fahulladék vagy más törmelék, függetlenül 
attól, hogy megfelel-e a 6. számú melléklet B. 
részében felsorolt tarifális megnevezések 
valamelyikének, amelyet részben vagy 
egészben 

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a 
faanyag a) kérgezett hengeres fából készült; 
vagy 

  

a) az Amerikai Egyesült Államokból és 
Kanadából származó Acer saccharum Marsh., 
b) az Amerikai Egyesült Államokból vagy 
Örményországból származó Platanus L., 

b) nedvességtartalmát mesterséges 
szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-
programot alkalmazva, szárazanyag-
százalékban kifejezett 20% alá vitték; vagy 

  c) az amerikai földrészről származó Populus 
L. fajokból nyertek. 

c) megfelelően jóváhagyott előírás szerinti 
gázosítással történő fertőtlenítésen ment 
keresztül; az 50/A. § (1) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott dokumentumokon 
szerepelnie kell a hatóanyagot, a fa 
minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben 
kifejezett arányszámot és az expozíció 
időtartamát (h) feltüntető, a gázosítással 
történt fertőtlenítés igazolásának; 

    vagy 

    

d) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, 
legalább 30 percen át tartó hőkezelésen 
ment keresztül, az utóbbinak az 50/A. § (1) 
bekezdésének d) pontjában meghatározott 
dokumentumokon szerepelnie kell. 

  

 [Növények, növényi termékek és egyéb 
anyagok] [Különleges előírások] 

7.2. Faforgács, apró darabok, fűrészpor, fahulladék 
vagy más törmelék, függetlenül attól, hogy 
megfelel-e a 6. számú melléklet B. részében 
felsorolt tarifális megnevezések 
valamelyikének, amelyet részben vagy 
egészben az Amerikai Egyesült Államokból 

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a 
faanyag 
a) nedvességtartalmát mesterséges 
szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-
programot alkalmazva, szárazanyag-
százalékban kifejezett 20% alá vitték, vagy 



származó Quercus L. fajból nyertek. 

    b) megfelelően jóváhagyott előírás szerinti 
gázosítással történő fertőtlenítésen ment 
keresztül; az 50/A. § (1) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott dokumentumokon 
szerepelnie kell a hatóanyagot, a fa 
minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben 
kifejezett arányszámot és az expozíció 
időtartamát (h) feltüntető, gázosítással 
történt fertőtlenítés igazolásának, vagy 

    c) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, 
legalább 30 percen át tartó hőkezelésen 
ment keresztül, az 
utóbbinak az 50/A. § (1) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott dokumentumokon 
szerepelnie kell. 

7.3. Európán kívüli országokból származó 
tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge. 

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a 
faanyag 

    a) megfelelően jóváhagyott előírás szerinti 
gázosítással történő megfelelő 
fertőtlenítésen ment keresztül. Az 50/A. § d) 
pontjában meghatározott dokumentumokon 
szerepelnie kell a hatóanyagot, a fa 
minimális hőmérsékletét, a g/m3-ben 
kifejezett arányszámot és az expozíció 
időtartamát (h) feltüntető igazolásnak, vagy 

    b) legalább 56 °C hőmérsékletet elérő, 
minimum 30 percen át tartó hőkezelésen 
ment keresztül, az utóbbinak az 50/A. § (1) 
bekezdésének d) pontjában meghatározott 
dokumentumokon szerepelnie kell. 

8. Harmadik országokból származó - Svájc 
kivételével - a nem fa-rakomány kiékeléséhez 
és alátámasztásához használt fa, ideértve a 
természetes hengeres felszínét meg nem 
tartott fát is, kivéve a 6 mm vagy annál kisebb 
vastagságú nyersfát és a ragasztóval, hővel és 
nyomással, vagy ezek kombinációjával 
előállított faanyagot. 

A faanyag aa) kérgezett hengeres fából 
készült, és 
ab) a 23. számú melléklet II. részében 
meghatározott intézkedések egyikében 
részesítették, és 
ac) szerepel rajta a két betűből álló ISO 
országkód, az előállítót azonosító 
regisztrációs szám és a 23. számú melléklet 
III. részében meghatározott jelzésben 
szereplő, a fa csomagolóanyagnál 
alkalmazott jóváhagyott intézkedések 
azonosító jele; az alkalmazott intézkedés 
rövidítéséhez az említett jelzésben hozzá kell 
tenni a <<DB>> betűjelet, vagy 

    b) kártevőktől és élő kártevők jelenlétének 
jeleitől mentes, kérgezett fából kell 
készíteni." 

  



5. Az R. 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 11.1. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 [Növények, növényi termékek és egyéb 
anyagok] [Különleges előírások] 

"11.1.1. Az Amerikai Egyesült Államokból 
származó Quer-cus L. növényei, a 
termés és a vetőmag kivételével. 

A 4. számú melléklet A részének 2. 
pontjában felsorolt növényekre 
alkalmazandó rendelkezések egyidejű 
fenntartásával hatósági nyilatkozat kell 
arról, hogy a növények Ceratocystis 
fagacearum (Bretz) Hunt.-tól mentes 
területről származnak. 

11.1.2. Európán kívüli országokból származó 
Castanea Mill. és Quercus L. növényei, 
kivéve a termését és magját. 

A 4. számú melléklet A részének 2. 
pontjában és az 5. számú melléklet A 
része I. szakaszának 11.1.1. pontjában 
felsorolt növényekre vonatkozó tilalmak 
sérelme nélkül hatósági nyilatkozat arról, 
hogy a termőhelyen vagy annak 
közvetlen környezetében az utolsó teljes 
vegetációs időszak kezdete óta nem 
észlelték a Cronartium spp. (nem-
európai) tüneteit." 

 
6.Az R. 5. számú melléklete A. része I. szakaszának 12. pontjának bal oldali oszlopában 
található szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: 
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok] 
"12. Az Amerikai Egyesült Államokból vagy Örményországból származó Platanus L. ültetésre 
szánt növényei, a vetőmag kivételével." 
7.Az R. 5. számú mellékletének B. része a következő 6.2. ponttal egészül ki, egyidejűleg a 
meglévő 6. pont számozása 6.1. pontra módosul: 

[Növények, növényi 
termékek és más 

anyagok] 
[Különleges előírások] [Védett zóna (zónák)] 

"6.2. A Castanea Mill. 
faanyaga 

a) A faanyagnak kérgezettnek kell lennie, 
vagy b) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy 
a faanyag: 
ba) Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.-
tól mentes területről származik, vagy 
bb) nedvességtartalmát mesterséges 
szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-
programot alkalmazva, szárazanyag-
százalékban kifejezett 20% alá vitték. A fán 
vagy bármely, a mindenkori használattal 
kapcsolatos csomagolóanyagon 
szerepelnie kell az ezt igazoló 
"mesterségesen szárított" ("Kiln-dried") 
vagy "K.D.", illetve bármely más, 
nemzetközileg elfogadott jelzésnek. 

Csehország, Dánia, 
Görögország (Kréta, 
Leszbosz), Írország, 
Svédország, Egyesült 
Királyság (Man-sziget 
kivételével)." 

 



8. Az R. 5. számú melléklete B. részének 14.1-14.6. pontjai helyébe a következő 
rendelkezés lép, egyidejűleg a B. rész a következő 14.7. ponttal egészül ki: 

[Növények, növényi 
termékek és más 

anyagok] 
[Különleges előírások] [Védett zóna (zónák)] 

"14.1. Tűlevelűek 
(Conife-rales) hántolt 
kérge 

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a szállítmány 
a) szúbogarak ellen gázosításos vagy más 
megfelelő kezeléseken esett át, vagy 
b) a Dendroctonus micans Kugelan-tól mentes 
területekről származik. 

Görögország, Írország, 
Egyesült Királyság1 

[Növények, növényi 
termékek és más 

anyagok] 
[Különleges előírások] [Védett zóna (zónák)] 

14.2. Tűlevelűek 
(Conife-rales) hántolt 
kérge 

E rész 14.1. pontjában felsorolt, a kéregre 
vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági 
nyilatkozat kell arról, hogy a szállítmány 
a) szúbogarak ellen gázosítás vagy más megfelelő 
kezeléseken esett át, vagy 
b) az Ips amitinus Eichhof-tól mentes területekről 
származik. 

Görögország, 
Franciaország 
(Korzika), Írország, 
Egyesült Királyság 

14.3. Tűlevelűek 
(Conife-rales) hántolt 
kérge 

E rész 14.1. és 14.2. pontjában felsorolt, a kéregre 
vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági 
nyilatkozat kell arról, hogy a szállítmány 
a) szúbogarak ellen gázosítás vagy más megfelelő 
kezeléseken esett át, vagy 
b) az Ips cembrae Heer-től mentes területekről 
származik. 

Görögország, Írország, 
Egyesült Királyság 
(Észak-Írország, Man-
sziget) 

14.4. Tűlevelűek 
(Conife-rales) hántolt 
kérge 

E rész 14.1., 14.2. és 14.3. pontjában felsorolt, a 
kéregre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, 
hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a szállítmány 
a) szúbogarak ellen gázosítás vagy más megfelelő 
kezeléseken esett át, vagy 
b) az Ips duplicatus Sahlberg-től mentes területekről 
származik. 

Görögország, Írország, 
Egyesült Királyság 

14.5. Tűlevelűek 
(Conife-rales) hántolt 
kérge 

E rész 14.1., 14.2., 14.3. és 14.4. pontjában 
felsorolt, a kéregre vonatkozó rendelkezések 
sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy 
a szállítmány 
a) szúbogarak ellen gázosítás vagy más megfelelő 
kezeléseken esett át, vagy 
b) az Ips sexdentatus Börner-től mentes területekről 
származik. 

Írország, Ciprus, 
Egyesült Királyság 
(Észak-Írország, Man-
sziget) 



14.6. Tűlevelűek 
(Conife-rales) hántolt 
kérge 

E rész 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. és 14.5. pontjában 
felsorolt, a kéregre vonatkozó rendelkezések 
sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy 
a szállítmány 
a) szúbogarak ellen gázosítás vagy más megfelelő 
kezeléseken esett át, vagy 
b) az Ips typographus Heer-től mentes területekről 
származik. 

Írország, Egyesült 
Királyság 

  
[Növények, növényi 
termékek és más 

anyagok] 
[Különleges előírások] [Védett zóna (zónák)]

14.7. A Castanea Mill. 
hántolt fakérge 

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag 

a) Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.-tól mentes 
területről származik, vagy 

Csehország, Dánia, 
Görögország (Kréta, 
Leszbosz), Írország, 
Svédország, Egyesült 
Királyság (Man-sziget 
kivételével)." 

  b) a Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. elleni 
gázosításon vagy más, alkalmas kezelésen ment át. 
Az 50/A. § (1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott dokumentumokon szerepelnie kell a 
hatóanyagot, a kéreg minimális hőmérsékletét, a 
g/m3 -ben kifejezett arányszámot és az expozíció 
időtartamát (h) feltüntető, gázosítással történt 
fertőtlenítés igazolásának. 

  

III. 

1. Az R. 6. számú melléklete A. része I. szakaszának 1.7. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
[Növények és növényi termékek] 
"1.7. E rendelet 1. §-ának 5. pontja szerinti faanyag, ha az 
a) részben vagy egészben a Platanus L.-ből származik, ideértve a hengeres felszínét meg 
nem tartott fát is; valamint 
b) megfelel a következő tarifális megnevezések valamelyikének: 

KNkód Tarifális megnevezés 
4401 10 00 Tűzifa hasáb, rönk, rőzse, köteg vagy hasonló formában. 
4401 22 00 Nem tűlevelű fa forgácsa vagy apró darabjai. 
ex 4401 30 90 Fahulladék és törmelék (a fűrészpor kivételével), amely nincs 

rönkökbe, brikettbe, labdacsokba (pellet) vagy hasonló alakra 
tömörítve. 

4403 10 00 Megmunkálatlan fa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel kezelve, függetlenül attól, hogy kéreg- vagy 
szijácsmentes-e, illetve durván négyszögletesre alakított-e. 

ex 4403 99 Nem tűlevelű fa [a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében 
meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy 
(Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)], meg-munkálatlanul, 
függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes-e, durván 
négyszögletesre alakított-e, illetve festékkel, páccal, kreozottal vagy 
más tartósítószerrel kezelve van-e. 

ex 4404 20 00 Nem tűlevelű, hasított oszlopok; nem tűlevelű fából készült póznák, 
karók és cölöpök kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve. 



ex 4407 99 Nem tűlevelű fa [a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében 
meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy 
(Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)], hosszában fűrészelt vagy 
szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, 
hogy gyalulva, csiszolva van-e, illetve fogazott illesztéssel össze van-e 
állítva." 

 
2. Az R. 6. számú melléklete A. része II. szakaszának 1.10. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok] 
"1.10. E rendelet 1. §-ának 5. pontja szerinti faanyag, ha az 
a) részben vagy egészben 
-tűlevelűekből (Coniferales) származik, kivéve a kérgezett fát, 
-Castanea Mill.-ből származik, kivéve a kérgezett fát; valamint 
b) megfelel a következő tarifális megnevezések valamelyikének: 

KNkód Tarifális megnevezés 
4401 10 00 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában. 
4401 21 00 Tűlevelű fa forgácsa vagy apró darabjai. 
4401 22 00 Nem tűlevelű fa forgácsa vagy apró darabjai. 
ex 4401 30 Fahulladék és törmelék (a fűrészpor kivételével), amely nincs 

rönkökbe, brikettbe, labdacsokba (pellet) vagy hasonló alakra 
tömörítve. 

ex 4403 10 00 Megmunkálatlan fa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel kezelve, a kéregtől és szijácstól nem mentesített, és 
nincs durván négyszögletesre alakítva. 

ex 4403 20 Megmunkálatlan, tűlevelű fa, kéregtől és szijácstól nem mentesített, és 
nincs durván négyszögletesre alakítva, festékkel, páccal, kreozottal 
vagy más tartósítószerrel nem kezelve. 

ex 4403 99 Nem tűlevelű fa [a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében 
meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy 
(Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)], megmunkálatlanul, 
függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes-e, durván 
négyszögletesre alakított-e, illetve festékkel, páccal, kreozottal vagy 
más tartósítószerrel kezelve van-e. 

ex 4404 Hasított oszlopok: fából készült póznák, karók és cölöpök kihegyezve, 
de hosszában nem fűrészelve. 

4406 Fából készült vasúti vagy villamosvasúti talpfa (keresztalj). 
4407 10 Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 

mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, 
illetve fogazott illesztéssel össze van-e állítva. 

ex 4407 99 Nem tűlevelű fa [a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében 
meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy 
(Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)], hosszában fűrészelt vagy 
szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, 
hogy gyalulva, csiszolva van-e, illetve fogazott illesztéssel össze van-e 
állítva." 

3.Az R. 6. számú melléklete A. része II. szakaszának 1.11. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: [Növények, növényi termékek és egyéb anyagok] 
"1.11. A Castanea Mill. és a tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge." 
4.Az R. 6. számú melléklete B. része I. szakasza 2. pontjának harmadik francia bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
[Az alábbi növények részei, a termések és a vetőmag kivételével:] 
"- az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó Acer saccharum Marsh.," 



5.Az R. 6. számú melléklete B. része I. szakasza 5. pontjának első francia bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
[Az alábbiak hántolt kérge] 
"- Európán kívüli országokból származó tűlevelűek (Coniferales)," 
6.Az R. 6. számú melléklete B. része I. szakaszának 6. és 7. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: "6. E rendelet 1. § 5. pontja szerinti faanyag, ha 
a) azt teljes egészében vagy részben az alábbiakban leírt rendek, nemzetségek vagy fajok 
valamelyikéből nyerték, kivéve az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 2. pontjában 
meghatározott fa csomagolóanyagot: 
-az Amerikai Egyesült Államokból származó Quercus L., ideértve azt a fát is, amely nem 
tartotta meg természetes hengeres felszínét, kivéve azt a fát, amely a b) pontban található 
4416 00 00 kód leírásainak megfelel, amennyiben dokumentált bizonyíték van rá, hogy a fát 
20 percen át legalább 176 °C hőmérsékletet elérő hőkezeléssel feldolgozták vagy 
megmunkálták, 
-az Amerikai Egyesült Államokból vagy Örményországból származó Platanus, ideértve a 
természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is, 
-az amerikai kontinens országaiból származó Populus L, ideértve a természetes hengeres 
felszínét meg nem tartott fát is, 
-az Amerikai Egyesült Államokból és Kanadából származó Acer saccharum Marsh., 
beleértve a természetes hengeres felszínét meg nem tartott fát is, 
-nem európai országból, valamint Oroszországból, Kazahsztánból és Törökországból 
származó Tűlevelűek (Conife-rales), ideértve a természetes hengeres felszínét meg nem 
tartott fát is; valamint 
b) megfelel a következő tarifális megnevezések valamelyikének: 

KNkód Tarifális megnevezés 
4401 10 00 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában. 
4401 21 00 Tűlevelű fa forgácsa vagy apró darabjai. 
4401 22 00 Nem tűlevelű fa forgácsa vagy apró darabjai. 
4401 30 10 Fűrészpor. 
ex 4401 30 90 Egyéb fahulladék és törmelék, amely nincs rönkökbe, brikettbe, 

labdacsokba (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve. 
4403 10 00 Megmunkálatlan fa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más 

tartósítószerrel kezelve, függetlenül attól, hogy kéreg- vagy 
szijácsmentes-e, illetve durván négyszögletesre alakított-e. 

4403 20 Megmunkálatlan tűlevelű fa, a festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel kezelt fa kivételével, függetlenül attól, hogy kéreg- vagy 
szijácsmentes-e, illetve durván négyszögletesre alakított-e. 

4403 91 Megmunkálatlan tölgyfa (Quercus spp.), a festékkel, páccal, kreozottal 
vagy más tartósítószerrel kezelt fa kivételével, függetlenül attól, hogy 
kéreg- vagy szijácsmentes-e, illetve durván négyszögletesre alakított-
e. 

ex 4403 99 Nem tűlevelű fa [a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében 
meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy 
(Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)], meg-munkálatlanul, 
függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes-e, illetve durván 
négyszögletesre alakított-e, festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel nem 

kezelve. 
ex 4404 Hasított oszlopok; fából készült póznák, karók és cölöpök kihegyezve, 

de hosszában nem fűrészelve. 
4406 Fából készült vasúti vagy villamosvasúti talpfa (keresztalj). 



4407 10 Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 
mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, 
vagy fogazott illesztéssel össze van-e állítva. 

4407 91 Tölgyfa (Quercus spp.), hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott 
vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, 
csiszolva van-e, illetve fogazott illesztéssel össze van-e állítva. 

ex 4407 99 Nem tűlevelű fa [a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében 
meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy 
(Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)], hosszában fűrészelt vagy 
szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, 
hogy gyalulva, csiszolva van-e, illetve fogazott illesztéssel össze van-e 
állítva. 

4415 Fából készült csomagolóládák, dobozok, rekeszek, dobok és hasonló 
csomagolóeszközök; fa kábeldobok, fából készült szállítódeszkák, 
szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, szállítótálcák. 

4416 00 00 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok 
elemei, beleértve a hordódongát is. 

9406 00 20 Előre gyártott faépületek. 
  
7. E rendelet 1. § 5. pontja szerinti faanyag, ha 
a) azt európai harmadik országokból származó, részben vagy egészben tűlevelűek 
(Coniferales) faanyagából nyerték, kivéve a kérgezett fát, illetve Castanea Mill.-ből nyerték, 
kivéve a kérgezett fát; valamint 
b) megfelel a következő tarifális megnevezések valamelyikének: 

KNkód Tarifális megnevezés 
4401 10 00 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában. 
4401 21 00 Tűlevelű fa forgácsa vagy apró darabjai. 
4401 22 00 Nem tűlevelű fa forgácsa vagy apró darabjai. 
ex 4401 30 Fahulladék és törmelék (a fűrészpor kivételével), amely nincs 

rönkökbe, brikettbe, labdacsokba (pellet) vagy hasonló alakra 
tömörítve. 

ex 4403 10 00 Megmunkálatlan fa, festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel kezelve, kéregtől és szijácstól nem mentesített, és 
nincs durván négyszögletesre alakítva. 

ex 4403 20 Megmunkálatlan tűlevelű fa, a festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel kezelt fa kivételével, kéregtől és szijácstól nem 
mentesített, és nincs durván négyszögletesre alakítva. 

ex 4403 99 Nem tűlevelű fa [a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében 
meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy 
(Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)], meg-munkálatlanul, 
függetlenül attól, hogy kéreg- vagy szijácsmentes-e, illetve durván 
négyszögletesre alakított-e, festékkel, páccal, kreozottal vagy más 
tartósítószerrel nem 

kezelve. 
ex 4404 Hasított oszlopok; fából készült póznák, karók és cölöpök kihegyezve, 

de hosszában nem fűrészelve. 
4406 Fából készült vasúti vagy villamosvasúti talpfa (keresztalj). 
4407 10 Tűlevelű fa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 

mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, 
vagy fogazott illesztéssel össze van-e állítva. 



ex 4407 99 Nem tűlevelű fa [a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében 
meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától eltérő fa, tölgy 
(Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)], hosszában fűrészelt vagy 
szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül attól, 
hogy gyalulva, csiszolva van-e, illetve fogazott illesztéssel össze van-e 
állítva. 

4415 Fából készült csomagolóládák, dobozok, rekeszek, dobok és hasonló 
csomagolóeszközök; fa kábeldobok, fából készült szállítódeszkák, 
szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok, szállítótálcák. 

9406 00 20 Előre gyártott faépületek." 
  
7. Az R. 6. számú melléklete B. részének II. szakasza a következő 9. ponttal egészül ki: "9. 
Európai harmadik országokból származó tűlevelűek (Coniferales) hántolt fakérge." 

2. számú melléklet a 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelethez  

[9. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez] 

Vizsgálatköteles áruk előállítására és forgalmazására vonatkozó növényegészségügyi 
előírások 

1. Helianthus annuus L. vetőmag 
A termelő, termeltető minden év május 15-ig köteles az illetékes Szolgálatnak bejelenteni a 
továbbszaporítási céllal termesztett bármely szaporítási fokozatú vetőmag termesztését a faj, 
fajta, mennyiségi és területi adatok megnevezésével. A Szolgálat a bejelentett területeken 
évente 1 alkalommal vizuális növényegészségügyi vizsgálatot végez, melynek eredményéről 
szemlejegyzőkönyvet állít ki. 
2. Medicago sativa L. vetőmag 
A termelő, termeltető minden év május 15-ig köteles az illetékes Szolgálatnak bejelenteni a 
továbbszaporítási céllal termesztett bármely szaporítási fokozatú vetőmag termesztését a faj, 
fajta, mennyiségi és területi adatok megnevezésével. A Szolgálat a bejelentett területeken 
évente 2 alkalommal vizuális növényegészségügyi vizsgálatot, illetve speciális laboratóriumi 
vizsgálatot végez, melynek eredményéről szemlejegyzőkönyvet, illetve laboratóriumi 
bizonyítványt állít ki. 
3. Phaseolus L. vetőmag 
A termelő, termeltető minden év május 15-ig köteles az illetékes Szolgálatnak bejelenteni a 
továbbszaporítás céllal termesztett bármely szaporítási fokozatú vetőmag előállítását a faj, 
fajta, mennyiségi és területi adatok megnevezésével. A Szolgálat a bejelentett területeken 
évente 1 alkalommal vizuális növényegészségügyi vizsgálatot végez, melynek eredményéről 
szemlejegyzőkönyvet állít ki. 
4. Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. vetőmag 
A termelő, termeltető minden év május 15-ig köteles az illetékes Szolgálatnak bejelenteni a 
továbbszaporítás céllal termesztett bármely szaporítási fokozatú vetőmag előállítását a faj, 
fajta, mennyiségi és területi adatok megnevezésével. A Szolgálat a bejelentett területeken 
évente 1 alkalommal vizuális növényegészségügyi vizsgálatot, illetve speciális laboratóriumi 
vizsgálatot végez, melynek eredményéről szemlejegyzőkönyvet, illetve laboratóriumi 
bizonyítványt állít ki. 
5. Lycopersicon lycopersicum L. vetőmag 
A termelő, termeltető minden év május 15-ig köteles az illetékes Szolgálatnak bejelenteni a 
továbbszaporítás céllal termesztett bármely szaporítási fokozatú vetőmag előállítását a faj, 
fajta, mennyiségi és területi adatok megnevezésével. A Szolgálat a bejelentett területeken 
évente 2 alkalommal vizuális növényegészségügyi vizsgálatot, illetve szükség esetén 
speciális laboratóriumi vizsgálatot végez, melynek eredményéről szemlejegyzőkönyvet, 
illetve laboratóriumi bizonyítványt állít ki. 



6. Burgonya 
A forgalmazó az eladásra szánt vetőburgonya mennyiségét, fajtáját termelőnkénti 
megosztásban, a termelő a szuperelit, elit vetőburgonya-előállító területeit fajtánkénti 
megosztásban a termelést megelőző év szeptember 30-ig, a nemesí-tői, honosítói és 
fajtakísérleti munkát végző intézet, személy a külföldről behozandó szaporítóanyag 
mennyiségét, felhasználásának helyét a kísérlet évében március 31-ig köteles bejelenteni az 
illetékes Szolgálatnak. Az étkezési, ipari burgonyát nem helyi piacra előállító termelő a 
termesztési év február 28-ig köteles bejelenteni az illetékes Szolgálatnak a termesztés 
helyét, területét. 
A védett zónába történő továbbszállítást a termelő köteles külön bejelenteni. 
6.1. Vetőburgonyát csak laboratóriumi vizsgálattal bizonyított, zárlati Globodera fajoktól 
mentes területen lehet előállítani. 
6.2. A Szolgálat a bejelentett területeken évente 2 alkalommal vizuális növényegészségügyi 
vizsgálatot, illetve speciális laboratóriumi vizsgálatokat végez, melynek eredményéről 
szemle-, illetve laboratóriumi bizonyítványt állít ki. A vizsgálat elvégzése után a Szolgálat 
határozatot ad ki, melyben igazolja a vetőburgonya zárlati károsítóktól való mentességét, 
amely alapján a tétel fémzárolható vagy saját célra felhasználható. 
6.3. A Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus és a Ralstonia (Pseudomonas) 
solanacearum hazai behurcolá-sának és elterjedésének megakadályozására, valamint 
felderítésére az alábbi intézkedéseket kell tenni: 
- Hatóságilag működtetett monitoring rendszer, amely a termőhelyek szemléjét és a 
betakarított/betárolt gumótételek ellenőrzését jelenti. 
- A felderítésbe mind a vető-, mind az étkezési burgonya gumótételeket be kell vonni. A 
vetőburgonya gumótételek laboratóriumi vizsgálatát el kell végezni, a minisztérium által 
közzétett módszertani kézikönyv előírásai szerint. Az étkezési burgonyagumó tételekből 
szúrópróbaszerű laborvizsgálatot kell végezni, de indokolt esetben az ellenőrzés a vágott 
gumófelület vizuális vizsgálatával is történhet. 
- A növényállományok ellenőrzését a megfelelő időpontban végzett szántóföldi szemle 
során, a vizuálisan észlelhető tünetek vizsgálatával kell elvégezni, a gyanús tüneteket 
mutató növényminták kiegészítő laboratóriumi vizsgálatával. 
- Az évente felderítésbe vonandó állományok, tételek, minták számát, területeit és a 
felderítés időpontját szakmai, tudományos és statisztikai kritériumok alapján a Központi 
Szolgálat állapítja meg. 
- A kórokozó jelenlétének vizuális vizsgálat során megállapított veszélye esetén a 
megerősítő laboratóriumi vizsgálatot minden esetben a minisztérium által közzétett 
módszertani kézikönyv előírásai szerint kell elvégezni. 
- Felderítés jelleggel laboratóriumi vizsgálatban kell részesíteni a termőhelyek öntözésére 
használt felszíni vizeket és a kórokozó terjedését elősegítő gazdanövényeket. 
7. Telepítésre szánt Beta vulgaris L. 
A termelő, termeltető minden év május 15-ig köteles az illetékes Szolgálatnak bejelenteni a 
továbbszaporítási céllal termesztett vetőmag előállítását a faj, fajta, mennyiségi és területi 
adatok, valamint védett zónába szállításnál a védett zóna megnevezésével. A Szolgálat a 
bejelentett területeken évente 2 alkalommal vizuális növényegészségügyi vizsgálatot végez, 
melynek eredményéről szemlejegyzőkönyvet állít ki. 
8. Fás- és lágyszárú gyümölcsfélék, szőlő, díszfaiskolai és erdészeti szaporító- és 
ültetvényanyagok 
8.1. A termelő minden év február 28-ig köteles az illetékes Szolgálatnak bejelenteni a 
rendelet 6. számú mellékletének A. részében meghatározott, valamint az egyéb szabadban 
termesztett gyökeres szaporító és ültetvényanyagok bármely szaporítási fokozatának 
előállítását a faj, fajta, mennyiségi és területi adatok megnevezésével. 
Amennyiben a termelő a 6. számú melléklet A. részének II. szakaszában meghatározott 
növényeket védett zónába kívánja szállítani, azt köteles külön bejelenteni a speciális 
vizsgálatok elvégzése érdekében. 
A szaporítóanyag forgalmazásához szükséges növényegészségügyi vizsgálatok 
elvégzéséről a Szolgálat jegyzőkönyvet és határozatot állít ki. 



A "Forgalmazásra növényegészségügyi szempontból alkalmas" záradék vizsgálati okmányra 
való rávezetése jogosít a forgalmazásra, a telepítés céljára történő felhasználásra a 8.2.8. 
pontban meghatározott ideig, illetőleg visszavonásig. 
A Szolgálat a 6. számú melléklet A. részében meghatározott, valamint az A. részben nem 
szereplő egyéb szaporító- és ültetvényanyagot előállító területeken speciális laboratóriumi 
vizsgálatot végez annak igazolására, hogy a termőhely talaja meghatározott károsító 
fertőzésétől mentes. 
8.2. Növényegészségügyi vizsgálatra kötelezettek: 
8.2.1. Árutermelő gyümölcs (magiskolák, szemzésre, oltásra kiültetett alanyok), bogyós, 
átmeneti (szűrő) faiskolák, visszaiskolázott oltványok, házi faiskolák. 
8.2.2. Szőlőiskolák. 
8.2.3. Dísznövénytermesztő telepek (díszfák, díszcserjék, fenyőfélék, kivéve a vágott 
karácsonyfa), erdészeti csemetekertek, fásszárú üvegházi dísznövények, egyéb ültetésre 
szánt fásszárú növények. 
8.2.4. Törzsültetvények [szemzőhajtás-termő, magtermő gyümölcsfajok, szőlő-, bogyós 
ültetvények, vegetatív (szabadföldi, izolátor alatti) anyatelepek], szaporításra engedélyezett 
szőlő és bogyós ültetvények, szemzőhajtás, illetőleg magtermő gyümölcsfák, erdőterületen 
kijelölt szelídgesztenye, fémzárolás előtti mag, törzskönyvezésre előjegyzésbe vett fák és 
bokrok, harmadik országból származó továbbszaporításra szánt szaporító alapanyagok és 
ültetési anyagok. 
8.2.5. Növényútlevél-köteles citrusféle növények. 
8.2.6. Faiskolai lerakatok, árudák, egyéb nagykereskedelmi forgalmazó helyek. 
8.2.7. Ültetésre szánt, szabadban termesztett gyökeres növények területének talajvizsgálata. 
A Szolgálat a bejelentett területeken évente 1 alkalommal speciális laboratóriumi vizsgálatot 
végez, melynek eredményéről laboratóriumi jegyzőkönyvet állít ki. 
8.2.8. Az ellenőrzések száma és ideje: 
 
 Szaporító- és ültetvényanyag Ellenőrzések száma, ideje 
8.2.1. Gyümölcsfaiskolák 1.V. 15-VII. 15. 2. VIII. 15-IX. 15. 
8.2.2. Szőlőiskolák 1.VII. 1-IX. 30. 
8.2.3. Dísznövénytermesztő telepek, erdészeti 

csemetekertek 
1.VII. 1-IX. 15. 

Csonthéjas növények 1.V. 15-VII. 15. 2. VIII. 15-IX. 15. 
Almatermésűek 1.V. 15-VII. 15. 
Bogyósok 1.V. 15-VII. 15. 
Gesztenye 1.VI. 1-IX. 15. 
Szőlő 1.VI. 1-VII. 31. 2. VIII. 15-IX. 30. 

8.2.4. 

Egyéb 1.V. 15-IX. 30. 
 Szaporító- és ültetvényanyag Ellenőrzések száma, ideje 
8.2.5. Növényútlevél-köteles citrusféle növények 1.V. 15-VI. 30. 2. VII. 1-IX. 30. 

Folyamatosan működő árudák, nagykereskedők 1.IV. 15-XI. 15. 2 havonta 1 
alkalommal 

8.2.6. 

Idényjelleggel működő lerakatok, forgalmazó helyek ősszel és tavasszal 1-1 alkalommal

8.2.7. Ültetésre szánt szabadban termesztett gyökeres 
növények területének talajvizsgálata 

1.VII. 1-IX. 30. 1 alkalommal 

 
9. Továbbszaporításra termesztett lágyszárú növények 
A termelő minden év február 28-ig köteles az illetékes Szolgálatnak bejelenteni a 
kereskedelmi forgalomba kerülő, a 6. számú melléklet A. része I. szakasza 2. pontjában 
meghatározott ültetésre szánt növények, továbbá a II. szakaszban felsorolt, védett zónában 



vizsgálatköteles ültetésre szánt lágyszárú növények bármely szaporítási fokozatú 
anyanövényeit, anyanövény állományait a védett zóna megnevezését az azonosításhoz 
szükséges faj, fajta, mennyiségi és területi adatok közlésével. A Szolgálat a bejelentett 
területeken szabadföldi termesztés esetében évente 2 alkalommal, üvegházi termesztés 
esetén a szaporítási időszakban havonta 1 alkalommal, a szaporítási időszakon kívül 2 
havonta vizuális növényegészségügyi vizsgálatot, illetve szükség esetén speciális 
laboratóriumi vizsgálatot végez, melynek eredményéről szemlejegyzőkönyvet, illetve 
laboratóriumi jegyzőkönyvet állít ki. 
10. Gumók, hagymák, rizómák 
A termelő minden év február 28-ig köteles az illetékes Szolgálatnak bejelenteni a 
kereskedelmi forgalomba kerülő, a 6. számú melléklet I. szakasza 3. pontjában felsorolt fajok 
ültetésre szánt gumóinak, hagymáinak, gumós gyökereinek állományait az azonosításhoz 
szükséges faj, fajta, mennyiségi és területi adatok közlésével. A Szolgálat a bejelentett 
területeken szabadföldi termesztés esetében évente 2 alkalommal, üvegházi termesztés 
esetén havonta 1 alkalommal vizuális növényegészségügyi vizsgálatot, illetve szükség 
esetén speciális laboratóriumi vizsgálatot végez, melynek eredményéről 
szemlejegyzőkönyvet, illetve laboratóriumi jegyzőkönyvet állít ki. 
11. Növényútlevél-köteles faanyag 
11.1. Platanus faanyag 
A forgalmazó minden év február 28-ig köteles bejelentkezni az illetékes Szolgálatnál a 
termőhely/telephely megnevezésével és a forgalomba hozatalra szánt faanyag 
mennyiségének közlésével. 
A Szolgálat a termőhelyen, illetve a szállítást megelőzően a telephelyen vizuális 
növényegészségügyi vizsgálatot végez, melynek eredményéről szemlejegyzőkönyvet állít ki. 
11.2. Coniferales és Castanea faanyaga, illetve hántolt kérge 
A forgalmazó védett zónába történő szállításnál minden év február 28-ig köteles 
bejelentkezni az illetékes Szolgálatnál a területi adatok/telephely megnevezésével, a 
forgalomba hozatalra szánt faanyag mennyiségének közlésével és a védett zóna 
megnevezésével. 
A Szolgálat a termőhelyen, illetve a szállítást megelőzően a telephelyen vizuális 
növényegészségügyi vizsgálatot végez, melynek eredményéről szemlejegyzőkönyvet állít ki. 
12. Fa csomagolóanyagok 
A gyártó, a forgalmazó minden év február 28-ig köteles bejelentkezni az illetékes 
Szolgálatnál a telephely megnevezésével, a gyártásra, forgalomba hozatalra szánt faanyag 
mennyiségének közlésével. 
A Szolgálat a gyártónál, illetve a forgalmazó kiszerelőnél évente két alkalommal vizuális 
növényegészségügyi vizsgálatot végez, melynek eredményéről szemlejegyzőkönyvet állít ki. 
13. Terményraktárak, malmok és takarmánykeverők 
A tulajdonos vagy bérlő, illetve az üzemeltető minden év február 28-ig köteles bejelentkezni 
az illetékes Szolgálatnál a raktározott termény, valamint a terményraktár, malom vagy 
takarmánykeverő 10. számú mellékletben meghatározott adatainak közlésével. A Szolgálat 
az ellenőrzéseket feladatterv alapján, felderítés jelleggel végzi el. A szemlék, illetve az azt 
esetenként kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok elvégzése után a Szolgálat a 
növényegészségügyi állapotról jegyzőkönyvet állít ki. 
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5.3. Lágyszárú növények:   
{ }Allium porrum 
(póréhagyma) 

{ }Impatiens "New Guinea hibrid" (nebáncsvirág) 

{ }Apium garveolens (zeller) { }Lactucaspp. (saláta-félék) 
{ }Araceae (kontyvirág-félék) { }Leucanthemum (margaréta) 
{ }Argyranthemum spp. 
(margirvirág) 

{ }Lycopersicon esculentum (paradicsom) 

{ }Aster spp. (őszirózsa) { }Lupinus (csillagfürt) 
{ }Beta vulgaris (cukorrépa) { }Marantaceae (nyílgyökér-félék) 
{ }Begonia (begónia) { }Musaceae (banán-félék) 
{ }Brassicaspp. (káposzta-
félék) 

{ }Nicotiana (dohány) 

{ } Capsicum annuum 
(paprika) 

{ } Pelargonium (muskátli) 

{ }Cucumisspp.(kabakosok) { }Persca spp. (avokádó) 
{ } Dendranthema (krizantém-
félék) 

{ } Solanum tuberosum (áruburgonya) 

{ }Dianthus és hibridjei 
(szegfű) 

{ } Solanum tuberosum (vetőburgonya) 

{ } Euphorbia pulcherrima 
(mikulásvirág) 

{ } Solanum melongena (tojásgyümölcs) 

{ } Exacum spp. 
(keserűlevélke) 

{ }Spinaceaspp. (spenót) 

{ }Ficus L. (füge) { } Strelitziaceae (papagáj virág) 
{)Fragaria (szamóca) { }Tanacetum (margitvirág) 
{ }Gerbera(gerbera) { } Verbena (vasfű) 
{ }Gypsophila (fátyolvirág) { } Egyéb lágyszárú növény 
{ }Humulus lupulus (komló)   
5.4. Fásszárú növények:   
{ }Abies (jegenyefenyő) { }Pinus (fenyő) 
{ }Amelanchier(fanyarka) { }Pistacia vera (pisztácia) 
{ }Castanea 
(szelídgesztenye) 

{ }Platanus (platán) 

{ }Chaenomeles (japánbirs) { }Populus (nyárfa) 
{ } Citrus (citrom-félék) { }Prunus (cseresznye, meggy, mandula, kajszi, szilva és 

egyéb e nemzetségbe tartozó faj), 
{ } Cotoneaster (madárbirs) { }Pseudotsuga(Douglász-fenyő) 
{ }Crataegus (galagonya) { } Pyracantha (tűztövis) 
{ } Cydonia (birsalma) { }Pyrus (körte) 
{ }Eryobotria 
(gyapjasnaspolya) 

{ }Quercus (tölgy) 

{ }Eucalyptus (mézgafa) { } Rubus (málna, szeder és egyéb e nemzetségbe tartozó fa)
{ }Rhododendron 
(havasszépe) 

{ } Sorbus (berkenye) 

{ }Hibiscus (mályvacserje) { }Photinia davidiana /Stranvaesia/ (korallberkenye) 
{ }Larix (vörösfenyő) { }Tsuga (homlokfenyő) 
{ }Malus(alma) { }Vitis (szőlő) 
{ }Mespilus (naspolya) { }Viburnum (bangita) 
{ }Picea (lucfenyő)   
5.5. Egyéb vizsgálatra 
kötelezett növények: 

  

{ } Corylus avellana 
(mogyoró) 

{ }Juglans(dió) 

{ }Oleaeuropea(olívabogyó) { } Ribes (ribiszke, köszméte) 
{ } Vaccinium (áfonya) { } Sambucus nigra (bodza) 



{ }egyéb   
  
6. A termelés részletes adatai**: 

Növényfaj Termelő neve Termelés 
jellege Település HRSZ Magyar név Latin név 

Mennyiség 
(ha, db) 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  
7. Raktározott termény, valamint a terményraktár, a malom és a takarmánykeverő 
részletes adatai**: 

Település Raktár neve 
Tárolási 

kapacitás 
(t) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
8. Védett zónába történő szállítás**: 
29.táblázat 

Védett zóna Termelés/Forgalmazás helye 
(település, utca, hrsz.) 

Növény, növényi 
termék, és más 

anyag 

Mennyiség (t, 
kg, db, ha) Kód Megnevezés 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



          
          
Dátum: 
P. H. 
Gazdálkodó szervezet/termelő Kapcsolattartó" 
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A fa csomagolóanyagokra vonatkozó előírások 

I.  

HATÓSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

1. A szabályozás célja 
A fa csomagolóanyagot gyakran olyan nyersfából készítik, amelyet nem vetettek alá 
megfelelő eljárásnak vagy kezelésnek a károsítók eltávolítására vagy elpusztítására, és 
nagyon gyakran újra használják, újra feldolgozzák, ami ezáltal lehetőséget adhat a károsítók 
behurcolására és terjedésére. A szabályozás célja ennek megakadályozása. 
2. Ellenőrzésköteles fa csomagolóanyag 
A melléklet előírásai olyan nyersfa csomagolóanyagra vonatkoznak, például raklap, alátétfa, 
rekesz, csomagoló ládák, dobok, rakodó lapok és alátétgerenda, ideértve azokat a 
szállítmányokat is, amelyek általában nem képezik a növényegészségügyi vizsgálat tárgyát 
és amelyek útvonalul szolgálhatnak az elsősorban élő fát veszélyeztető növényi károsítók 
számára. 
Amennyiben szakmailag nem indokolt, az előírások nem vonatkoznak a következőkre: 
a) teljesen fa-alapú termékekből készült fa csomagolóanyag (például rétegelt falemez, 
részecskék, borítólemez stb.), amely ragasztó, hő és nyomás, vagy ezek kombinációjának 
használatával készült, 
b) a feldolgozás melléktermékeként képződött fa csomagolóanyag, például a fűrészpor, a 
fagyapot és hulladékai, a 6 mm vagy annál kisebb vastagságú nyersfa. 
3. Előírások a fa csomagolóanyagok esetében 
A fa csomagolóanyagokkal kapcsolatos előírásokat a II. fejezet szabályozza. 
A kezelésnek alávetett fa csomagolóanyag esetén a III. fejezetben meghatározott külön 
jelzést kell alkalmazni. 

II. 

A FA CSOMAGOLÓANYAGOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK 

1. Hőkezelés 
A fa csomagolóanyagot olyan speciális idő/hőmérséklet rendszernek megfelelően kell 
felhevíteni, hogy a fa belseje minimum 56 °C fokos hőmérsékletű legyen legalább 30 percig. 
A mesterséges szárítás (KD), a kémiai impregnálás (CPI) vagy más módszerek 
hőkezelésnek tekinthetők, amennyiben a hőkezelés specifikációjának megfelelnek. (Például 
a CPI gőz, melegvíz vagy száraz hő alkalmazásakor megfelelhet a hőkezelés 
specifikációjának.) A hőkezelés tényét a "HT" jellel kell jelölni. 
2. Metil-bromidos gázosítás 
A kezelés tényét "MB" jelzéssel kell jelölni. A metil-bromidos kezelés minimális 
követelményei a következők: 
 



Minimális koncentráció (g/m3) 
Hőmérséklet Dózis 

0,5 óra 2 óra 4 óra 16 óra 
21 °C vagy 
fölötte 

48 36 24 17 14

16°C vagy 
fölötte 

56 42 28 20 17

11°C vagy 
fölötte 

64 48 32 22 19

A minimális hőmérséklet nem lehet 10 °C fok alatt, és az expozíciós idő legalább 16 óra. 

III. 

A KEZELÉS IGAZOLÁSA  

Az alábbi jelzéssel kell igazolni, hogy a csomagolóanyagot az előírásoknak megfelelő módon 
kezelték. 
 

A jelzésnek legalább tartalmaznia kell: 
a) az emblémát 
b) két betűs ISO ország-kódot (XX), amit a Szolgálat, illetve import szállítmányok esetén az 
exportőr ország Növényvédelmi Szervezete által a csomagolóanyag gyártójához rendelt 
szám követ (000), 
c) az II. fejezet szerinti rövidítés, például HT, MB (YY) . 
A kéregtelenítés elvégzésének igazolására a DB betűket kell az intézkedés rövidítése után 
írni. Más információ is feltüntethető, ha az nem zavaró, félrevezető. 
A jelzésnek: 
a) a fenti modellt kell követnie, 
b) olvashatónak kell lennie, 
c) állandónak és át nem helyezhetőnek kell lennie, 
d) láthatóan kell elhelyezni az igazolandó áru legalább két ellentétes oldalán. 
Piros vagy narancssárga szín használatát kerülni kell, ugyanis ezek a színek a veszélyes 
áruk címkézésénél használatosak. 
Újra felhasznált, újra gyártott vagy javított fa csomagolóanyagot újra igazolni kell és új jellel 
kell ellátni. Az ilyen anyag valamennyi elemét kezelni kell. A szállítóknak alátétfák esetében 
megfelelően jelölt fát kell használni. 
 


