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194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 
az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 
[Hatályos: 2014.04.25 - ] 

1. §  
A növényvédelmi, takarmány-ellenőrzési, élelmiszer- ellenőrzési és élelmiszerlánc-felügyeleti 
bírságot az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a 
továbbiakban: Tv.) 59–63. §-ának figyelembevételével kell megállapítani az e rendeletben leírtak 
szerint. 

3. §  
A növényvédelmi bírság összegét a Tv. 59. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az 
e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani. 

4. §  
(1) Az 1. számú melléklet A) táblázat c) pontjában foglaltak esetén a növényvédelmi bírság 
alapja a károsítóval fertőzött terület mérete. 
(2) A károsítóval való fertőzöttséget a növényvédelmi tevékenységről szóló külön jogszabályban 
foglaltak szerint kell megállapítani. Nem állapítható meg a károsítóval való fertőzöttség, 
amennyiben a szántó vagy kert művelési ágban nyilvántartott és ténylegesen megművelt területen 
a károsító felületi borítottságának átlaga az 5%-ot nem haladja meg. 
(3) Amennyiben a külterületi, károsítóval fertőzött terület károsító borítottságának átlaga 

a) a 10%-ot nem haladja meg, a növényvédelmi bírság mértéke megegyezik az adott fertőzött 
területre, az 1. számú melléklet A) táblázat c) pont 2. alpontja szerint irányadó bírságtétel 
legalacsonyabb összegével; 

b) az 50%-ot meghaladja, a növényvédelmi bírság mértéke megegyezik az adott fertőzött 
területre, az 1. számú melléklet A) táblázat c) pont 2. alpontja szerint irányadó bírságtétel 
legmagasabb összegével. 

1. számú melléklet a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelethez 
A növényvédelmi bírság tételes mértéke 

A) A növényvédelmi bírság mértéke a Tv. 60. §-a (1) bekezdésének az alább felsorolt pontjában 
foglalt tényállások szerint: 
 

c) A Tv. 17. § (1), illetve (4) bekezdésében előírt 
     védekezési kötelezettség elmulasztása   

kevesebb, mint 50 m2 15 000 Ft 
50 m2 vagy nagyobb, 
de 200 m2-nél kevesebb 15 000–50 000 Ft 
200 m2 vagy nagyobb, 
de 1000 m2-nél kevesebb 50 000–100 000 Ft 

1. belterületen: 

1000 m2 vagy nagyobb, 
de 1 ha-nál kevesebb 100 000–750 000 Ft 
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1 ha vagy nagyobb 750 000–5 000 000 Ft 

kevesebb, mint 1 ha 15 000–50 000 Ft 
1 ha vagy nagyobb, 
de kevesebb, mint 5 ha 50 000–150 000 Ft 
5 ha vagy nagyobb, 
de kevesebb, mint 10 ha 150 000–225 000 Ft 
10 ha vagy nagyobb, 
de kevesebb, mint 30 ha 225 000–1 000 000 Ft 
30 ha vagy nagyobb, 
de kevesebb, mint 50 ha 1 000 000–2 000 000 Ft 
50 ha vagy nagyobb, 
de kevesebb, mint 100 ha 2 000 000–3 750 000 Ft 

2. külterületen: 

100 ha vagy nagyobb 3 750 000–5 000 000 Ft 

 

 


