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HATÁROZAT

A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Föosztály Növény-és Talajvédelmi
Osáály, mint elsöfoktj élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban; növényvédelmi hatóság) szőlö
aranYszÍnŰ sárgaság fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma)záilati kárositó okozta
fertőzés felszámolása és visszaszorítása érdekében a 2o2o. évi zárlati károsító íelderités
eredménye alapján az atábbi növény-egészségügyi zárlati és kötetező növényvédetml
intézkedéseket hozza a fetsorolt települések - azok bel- és külterületi (zártkerti) - ingatlanain
ta!álható szőlő ültetvényekre és szőlő növényekre vonatkozóan.

A 2017-2019. évi zárlati károsító fertözés miatt kijelölt Bak, Baktüttös, Bocfölde, Csatár, Gellénháza,
lborfia, Lickóvadamos, Nagylengyel, Ormándlak, Sárhida, Zalatárnok településeken, valamint
BabosdÖbréte-Kökényesmíndszent Kő hegyen túll, Nemeshetés, Milejszeg, Pálfiszeg,
Petrikeresztúr, Pö!öske települést, Zalaegerczeg-Botfa tetepülésrészt - mivel közigazgatási
terÜletÜkÖn (zártkerti szőlő ültetvényeikben) 2020. évben megtalált zárlati károsítóval fertözött
növények 1 km-es körzetében találhatók - fertőzött területté jelölöm ki.

A 2017-2019. évi zárlati károsító fertőzés miatt kijelölt Becsvölgye-Kislengyel, Babosdöbréte-Rám,
Gombosszeg lborfia, településen, Zalaegerszeg-Bazita, Zalaegerszeg-Zalabesenyö, Zalaegerszeg-
Gálafej telePÜlésrészeken, Zalaegerszeg Cimpó,- Luka,- Vakaros - és öreghegyen túl, Barlahida,
BÖde, BÚcsúszentlászló, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Hottó, Kisbucsa, Nemessánd orháza,
Nemesszentandrás, Németfalu településeket, Zalaegerszeg Bozsok hegyét és Zalaegerszeg
Csács hegy déli részét mivel a 2020. évben megtalált zárlati károsító fertőzés nyomán kijelölt
fertőzÖtt terÜlet 3 km-es körzetében találhatók - védő (puffer) zónávájelölöm k!.

l.)

ni,

1.) A zárlat ideje alatt a zárlat alá helyezett területról a növényvédelmi hatóság engedélye nélkül a
zárlati károsítónak minősülő szölö aranyszlnű sárgaság fitoplazma feftözés tüneteitvizuálisan mutató,
illetve laboratóriumi vizsgálattal igazoltan fertözött szólő növényt, szölő szaporító- és ültetési anyagot,
egYéb gazdanÖvényt (erdei iszalagot - Clematis vitatba-t) tilos kivinni, A szölö növényekröl tilos
elszállítani szölő szaporító- és ültetési anya.go!, -mely kötelez§.g 4lól ,e h"atóság a y9natKoz-ó
jÓgszábál/ban fÖgláit feltételek teljesülése esetén kérelemrá felmentést adhat A növényvédelmi
hatóság által kijelölt fertÖzöttnek minósülö növényt meg kell semmisíteni! A károsító terjedését
elÖsegítő terméket, anyagot, eszközt a területre ki- és bevinni tilos! Szőlő szaporító_ és ültetési
anYagot a terÜletre csak hatósági növény-egészségügyi ellenörzésben részesített szólóiskolákból,
forgalmazó helyekröl származó tételekből szabad telepíteni,

2.) A nÖvénYvédelmi hatóság a zárlati károsítónak minősülő szőlö aranyszínű sárgaság feftőzést
terjesztő amerikai szőlőkabóca rovaruektor (scaphoideus ílíanus) ellen kötelezó védekezést ír elő!
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véve a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kötelezö kémiai 
,. vagy avval egyenértékű hatékony -

védekezést folytatni. A zárlati károsító ellen végzett célzot! növényvédó-szeres kezelésekröl
nyilvántartást (permetezési naplót) szÜkséges vezetni, melyet az utolsó bejegyzéstöl számított 3 évig
köteles megörizni!

3.) A fertözést terjesztö amerikai szőlőkabóca rovarvektor szőlövesszókre lerakott tojásainak
elpusztítása érdekében a tél végi metszéssel eltávolításra kerülő vesszőket meg kell semmisíteni
égetéssel az égetésre vonatkozó érvényes szabályok betartása mellett, vagy a fetaprított
növényi részek minimum í0 cm mélységű talajba forgatásával.
2021. év tavaszán, illetve a növény-egészségügyi zárlat fenntartásáig a rügyfakadáshoz közeli
.idószakban olajos (paraffin- vagy vazelinolaj tartalmú) készítményekkel kell gyéríteni a vesszökön
áttelelö tojások számát.

4,) Rendszeresen ellenörizni kell a szólö növényeket és ültetvényeket. Az esettegesen előforduló
zárlati károsltónak minósülő szólő aranyszínű sárgaság fertözési gyanút haladéktalanuljelenteni keil a
növényvédelm i hatóságnak.
5.) Nem létesíthetó szőlőiskola és szölő tözsültetvény.

líőldhasznál;ó, tulaidonos| az alábbi előírásokat köteles betaftan i :

1.) Azárlal ideje alatt azárlat alá helyezett területről a növényvédelmi hatóság engedélye nélkül a
zárlati károsltónak minósUlő szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma feríőzést vizuálisan mutató, illetve
laboratóriumi vizsgálattal igazoltan fertözött szőló növényt, szőló szaporító- és ültetési anya§ot, egyéb
gazdanövényt (erdei iszalagol - Clematis vitalba-t) kivinni, illetve a károsító terjedését elösegítő
lerméket, anyagot, eszközt a területre ki- és bevinni tilos! Szólö szaporító- és ültetési anyagot a
területen csak hatósági növény-egészségügyi ellenőzésben részesített szölöiskolákból, forgalmazó
helyekről származő tételekböl szabad telepíten i.

2.) A növényvédelmi hatóság a zárlati károsítónak minósülő szőlő aranyszlnű sárgaság feftözést
terjesztő amerikai szőlókabóca rovaruektor (Scaphoideus tlíanus) ellen kötelezó védekezést ír elő!
202'1. évben, illetve a növény-egészségügyi zárlat fenntartásáig a rovarvektor biológiáját íigyelembe
véve a vegetációs idöszakban 2-3 alkalommal kötelezö kémiai - vagy avval egyenértékú hatékony -
védekezést folytatni. A zárlali károsító ellen végzett célzott növényvédó-szeres kezelésekról
nyilvántartást szükséges vezetni (permetezési napló), melyet az utolsó bejegyzéstöl számított 3 évig
köteles megőrizni!

3.) A fertözést terjesztö amerikai szölókabóca rovarvektor szölövesszőkre lerakott tojásainak
elpusztítása érdekében a tél végi metszéssel eltávolításra kerüló vesszóket meg kell semmisíteni
égetésse! az égetésre vonatkozó érvényes szabályok betartása meltett, vagy a felaprított
növényi részek minimum í0 cm mélységú talajba forgatásávaI.
2021. év tavaszán, illetve a növény-egészségügyi zárlat fenntartásáig a rügyfakadáshoz közeli
időszakban olajos (paraffin- vagy vazelinolaj tartalmú) készítményekkel kell gyéríteni a vesszökön
áttelelö tojások számát,

4.) Az esetlegesen elóforduló szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma zárlati károsító fertőzési gyanút
haladéktaIanul jelenteni kell a növényvédelmi hatóságnak.

5.) Nem létesíthetó szölóiskola és szölö törzsültetvény azárlati károsítónak minösülö szöló aranyszínű
sárgaság fitoplazma fertözés szempontjából fertózött területté minösített területek - fent felsorolt
települések, területek - határától számított 100 méter távolságon belül.



tl|.)

kí. ahol a használó (földhasználó. tulaidonos) az alábbi előírást köteles betartani:

A körülhatárolt területen belül található elhanyagolt ültetvényt és egyéb gondozatlan szöló területeket
úgy kell tekinteni, hogy a termelö, vagy tulajdonos nem teljesítette a zárlatinak minősüló kórokozó
terjedésének megakadályozására és a zárlati károsító terjesztését végzó rovarok (rovarvektorok)
egyedsámának gyérítésére vonatkozó kötelezettséget.

A növényvédelmi hatóság kötelezi a földhasználót, hogy a körülhatárolt területen az esetlegesen
elóforduló zárlati károsítónak minösüló szölő aranyszínű sárgaság fertózés felszámolásáig a novény-
egészségü9yi zárlali i ntézkedéseket folyamatosan tartsa be.

A növényvédelmi hatóság a zárlatot a fertőzött területen előforduló fertózés felszámolását követöen,
legkorábban a fertózés felszámolását követó 3. évben, akkor oldja fel, ha a termelö az előirt zárlati
intézkedéseket (növényvédelmi elöírásokat és technológiát) betartotta és ezt a hatóság rendszeres
ellenőzések alapján igazolta, A növény-egészségügyi zárlat feloldásáról a hatóság határozat
formájában dönt.

A határozat hirdetményi úton kerül közlésre a növényvédelmi hatóság által körülhatárolt területet
érintó településeken (fertőzött területen, feltételezetten fertőzötté nyilvánított területen) található
földhasználók, tulajdonosok részére, az ingatlanuk fekvése szerinti illetékes hegyközség és
önkormányzatok hirdetó tábláján keresztül.

A növényvédelmi hatóság figyelmeáeti a körülhatárolt területen belül szölö ültetvénnyel, szölö
áövénnyel rendelkezö, vagy azt használó ügyfeleket, hogy amennyiben az elóírt kötelezettségének
nem, vagy nem megfelelöen tesz eleget, az ügyféllel szemben 500.000 Ft-tól 10.000,000 Ft-ig terjedó
mértékű növényvédelmi bírságot szab ki.
A növényvédelmi hatóság felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy a határozatban íoglaltak be nem
tartásával adott esetben megvalósíthatja a 2012, évi C. törvény (Btk.) 361. § c) pontjában
meghatározott, elzárással is büntethető járványügyi szabályszegés vétségét.

A határozat ellen közigazgatásí úton fellebbezésnek helye nincs, azonban a közlésétól számított 30
napon belül jogszabálysértésre hivatkozással felülvizsgálata kérhetó a Veszprémi Közigazgatási és
Munkaügyí Bíróságtól (8200 Veszprém, Vár u. 19.) a Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Kínizsi P. u. 8,1.)

ellen indított keresettel. A keresetlevelet a Zala Megyei Kormányhivatalhoz, mint elsö fokú határozatot
hozó szervhez kell benyújtani 4 példányban.

A jogi képviselövel eljáró fél, valamint a belíóldi székhellyel rendelkezö gazdálkodó szervezet az
ürlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az
elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (https://e-kormányablak.kh.gov.hu).
A keresetlevél benyújtásának a határozal hatályosulására nincs halasáó hatálya; azonban a
keresetlevélben a mégvalósitá§áháK mégtiltása kérhefó, A bíróság a pert táigyatáson kivul bírálla el, a
felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 20í5. évi CC)fill.
tÖrvény 9. §-a szerint, amennyiben az ügyfél gazdálkodó szervezel, az ügyfél jogi képviselője, az
ítgyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyzó, köztestület, valamint
egyéb kÖzigazgatási hatóság, úgy elektronikus ügyintézésre kötetes. Elektronikus ügyintézésre a
http://eoapir.oov. hu elektronikus ügyintézési felületen keresztül van lehetöség.



INDOKOLÁS

A növényvédelmi hatóság 2020. évben aszőlö aranyszínű sárgaság fitoplazma országos ellenörzési
programja keretében Nemeshetés, Milejszeg, Pálfiszeg, Petrikeresztúr, Pölöske település,
Zataegerszeg-Botfa településrészzárlkerti szőlő ültetvényeiből, szölö növényekböl mintát gyüjtött

és a nemzeti referencia laboratórium (NÉBIH Étl ruovény-egészségügyi Diagnosztikai Nemzeti
Referencía Laboratórium) molekuláris biológiai módszerekkel megvizsgálva sző!ő aranyszinű
sárgaság fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) zárlati kárositó okozta fertőzést
állapított meg.

A fentiek alapján a növényvédelmi hatóság a zárlati károsító okozta fertőzés felszámolása és
visszaszorítása érdekében:

- A zárlati károsítóval fertőzött szőlő növények termó helyét fertőzött táblává nyilvánította,

_ A fertőzött táblák í km-es körzetében lévö szólö növényekkel beültetett - a rendelkezó
részben felsorolt településeken, területen található - ingatlanokat fertőzött területként jelölte
meg,

- A fertőzött területek 3 km-es körzetében lévö szólö növényekkel beültetett - a rendelkezö

. részben felsorolt településeken található - ingatlanok képezik a védő (puffer) zónát,

A fertőzött növényeket magában foglaló ültetvényekre, területekre vonatkozó növény-egészségügyi
zárlati intézkedések külön határozatokban kerültek elrendelésre, melyek jelen határozat kiadásával,
azok elóírásainak érintetlenül hagyása mellett változatlanul érvényben maradnak.

A növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 712001. (l. 17,) FVM
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet A. részének ll. szakasza d) pont 6.) alpontja szerint a

szöIö aranyszínü sárgaság fttoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) zárlati károsító,
amennyiben meghatározott növényen, 1övényi terméken fordul elö és Magyarországra, valamint az
Európai Unió területére való behurcolása és terjedésének elösegítése tilos.

A növényvédelmi hatóság a R. '11. § (1) bekezdése értelmében jelölte ki a fertőzött táblát. a fertózött
területetés a védó (ouffer) zónát. A jogszabály szerint a,,zárlati károsító elterje.désének megelőzése
érdekében a növény- és talajvédelmi igazgatóság biztonsági sávot jelölhet ki. Biztonsági sáv az a
terület, ahol egy meghatározott károsító, amely ellen hatóságilag elöírt módon védekeznek nem, vagy
csak alacsony szinten fordul elő, illetve amely terület körülvesz egy fertözött vagy károsító mentes
területet vagy termöhelyet, illetve egy termöhely fertőzött vagy károsító mentes részét vagy azzal
szomszédos, és ahol növény-egészségügyi intézkedéseket, kötelezó növényvédelmi technológiát
vezetnek be a károsító terjedésének megakadályozására;'

A növényvédelmi hatóság a rendelkezö részben a kötelező védekezésröl és az egyéb intézkedések
megtételének elrendeléséről, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéröl szóló 2008. évi XLV|.
törvény (a továbbiakban: Éltv.; 48. § (1) bekezdése alapján határozott:

,,Növények és növényi termékek egyes károsítói behurcolásának, elterjedésének és
felszaporodásának megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a

károsító természetéhez és elterjedtségéhez mérten, a veszély elhárításához szükséges mértékben és
ideig az élelmiszerlánc-felügyeleti szeru az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban

meghatározott esetekben az alábbi növény-egészségügyi intézkedéseket hozhatja:

a) fertőtlenítést, megsemmisítést rendelhet el, amelynek érdekében meghatározott szerek,
eszközök, illetve eljárások aIkalmazását elóírhatja vagy betilthatja;

d.) fogékony növényfajok, illetve fajták termesáését korlátozhatja, betilthatja



e,) károsÍtÓk, valamint a fertőzés közvetítését lehetővé tevő tárgyak szállítását, forgalomba
hozatalát és tárolását betilthatja, korlátozhatja, engedélyhez, illetve bejelentéshez kötheti;

g) a károsítók behurcolásának és elterjedésének megakadátyozásáta, etőfordutásának,
felszaporodásának figyetemmel kísérésére és a védekezési intézkedések megtételére
kötelezhet;

i) korlátozhatja a fertőzött, a fertőzésgyanús vagy a fertózésveszélynek kitett ingatlanok,
földterületek mezőgazdasági cél11 használatát, hasznosítását, valamint az ilyen földterületeket növény-
egészsé gü g yi zárlat al á helyezheti

k) elrendelheti növények vagy növényi termékek tárolására, raktározására szotgáló
földterÜletek, épületek, építmények, helyiségek vagy tartályok fertőtlenítését, mentesítését
vagy megtisztítását, és ennek érdekében meghatározott anyagok, eszközök vagy eljárások
használatát előírhatja vagy betilthatia."

nz Éltv48.§. (2) bekezdése szerinL ,, Azárlatiés a vizsgálatköteles nem zárlati károsítóval fertózött
terÜletet, nÖvényt, növényi terméket és az azt tartalmazó szállítmányt, raktárt, eszköá növény_
egészségügyi zárlat alá kell helyezni .. , "

A növényvédelmi hatóság a kötelező védehezési és jelentési kötelezettséget az Éltv.17 § (1)
bekezdés a), b), c) pontjai alapján írta eló, miszerint a termeló, illetve a földhasználó köteles a zárlati
és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítókat elpusztítani, azok behurcolását, meghonosodását,
terjedését megakadályozní, valamint a zárlati károsítóval történő fertőzést vagy annak gyanúját
bejelenteni,

A nÖvényvédelmi hatóság a zárlati intézkedéseket a R. 7. számú mellékletének 1.4.1. pontja
értelmében hozta meg, mivel a szólőn előforduló szőlö aranyszínű sárgaság fitoplazma (Grapevine
flavescence dorée phytoplasma) fertózés esetén 'a fertözött növényeket, valamint a környezetükben
lévÖ és a fertözés továbbterjesztésére alkalmas növényeket, valamint az azokat termő területet
haladéktalanulzárlat alá kell helyezni. A fertözött növényeket soron kív0l meg kell semmisíteni, és a
zárlal alá helyezett területet megfigyelés alatt kell tartani. Szaporító- és ültetvényanyagok esetében a
fertŐzött növények környezetében lévő gazdanövényeket, továbbá a fertőzött növények
anYanÖvényeit e károsítók kimutatására alkalmas módszerekkel meg kell vizsgálni, és a vizsgálat
eredménye alapján a fertózött növényeket és közvetlen környezetükben lévö, nem fertőzött
gazdanövényeket haladéktalanul meg kell semmisíteni. A fertőzést terjesztő vektorok elleni
védekezésről folyamatosan gondoskodni kell. A zárlat a fertőzés megszüntetése után, a mentes
vizsgálati eredmények birtokában oldható fel."

A nÖvényvédelmi hatóság megítélése szerint a mezőgazdasági termelés zavartalanságának, továbbá
az egészséges környezethez íűzödő jog biztosítása érdekében, a különféle zárlati vagy
vizsgálatkÖteles nem zárlati károsítók elleni védekezés, össZársadalmi érdek, így a védekezésí
késedelem, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentós vagy
helyrehozhatatlan kárral járhat,

A nÖvénYvédelmi hatóság a fentiekre tekintettel a határozat azonnali végrehajtását rendelte el a R. 7,
§-a, valaminí az általános közigazgatási rendtartásról szóló 20,16. évi CL. törvény (továbbiakban:
Árn;e+. § a|apján,

A növényvédelmi hatóság hatáskörét a Éltv a 37. § (2) c) pontja, a 32. § (4) c) pontja és 57. §
o) pontja, valamint a R. 9. § állapítja meg.



A határozat hirdetményi útön történó közlése az Élw. 42. § (2) bekezdése, ill. azAKR 88. § (1) bek. b)
pontján alapul, mivel a termelók nagyszámú érintettsége állfenn, és lakcímük nem áll teljes körűen az
eljáró hatóság rendelkezésére.

Az ügyfelek figyelmeáetése az eljárási bírság, illetve a növényvédelmi birság kiszabásának
lehetöségére az Éltv. 60. § (1) a) pontján, továbbá az ÁKR 77. § (1 ) pontja alapján rendelkeáem.

Határozatomat a földmúvelés0gyi hatóság és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséról
383/2016,(Xl1.2.) Korm, rendelet 13.§ (e) pontjában illetve a 14.§ (4) bekezdésében biZosított
jogkörben eljárva, a Ákr. aO. § és S1, § bekezdéseinek figyelembe vételével adom ki,

A jogorvoslat lehetöségéröl és módjáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL_
törvény (továbbiakban: Ákr.1 116. § (4) bekezdés d) pontja, valamint a közigazgatási perrendtartásról
szólő2017. évi l. törvény 38. § és 39. §-aialapján adtam tájékoáatást. A tárgyaláson kívülielbírálásra
vonatkozó elöírásokról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi l, törvény 77, § (1)-(2)
bekezdése rendelkezik,
Az elektronikus úton történö ügyintézésröl és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2O15. évi CCXX|l. törvény 9. §-a alapján adtam tájékoáatást.

Zalaegersze g, 2021 . január 28.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:

osztályvezetö


