
2006. évi XLVIII.
tör vény

a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös
ültetvény méretet el nem érõ, gyümölcsfával

betelepített területek összeírásáról*

1.  § (1) Ma gyar or szág te rü le tén a gyü möl csös ül tet vé -
nyek re, va la mint a gyü möl csös ül tet vény mé re tet el nem
érõ, gyü mölcs fá val be te le pí tett te rü le tek re és az ilyen ül -
tet vé nyek, va la mint te rü le tek hasz ná ló i ra vo nat ko zó an a
2007. év fo lya mán, majd azt köve tõen öt éven ként sta tisz ti -
kai össze írást kell vég re haj ta ni.
 (2) Az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély és jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki, il let ve amely
Ma gyar or szág te rü le tén gyü möl csös ül tet vényt, il let ve
gyü möl csös ül tet vény mé re tet el nem érõ, gyü mölcs fá val
be te le pí tett te rü le tet hasz nál, kö te les az össze írás hoz ada -
tot szol gál tat ni.
 (3) Az össze írást a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal (KSH)
hajt ja vég re.
 (4) Az össze írás so rán sta tisz ti kai cél lal gyûj tött egye di
ada tok ki zá ró lag sta tisz ti kai cél ra hasz nál ha tók fel.

2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
a) gyü möl csös ül te vény: az 1500 m2 vagy an nál na -

gyobb mé re tû, gyü mölcs fá val (alma, kör te, õszi ba rack,
kaj szi ba rack), tisz ta vagy ve gyes ál lo mánnyal összefüg -
gõen be te le pí tett te rü let, amely ben a sor- és tõ tá vol ság
meg ha tá ro zá sa az adott gyü mölcs faj ra, faj tá ra az al kal ma -
zott alany és ko ro na for ma figye lembe véte lével tör tént;

b) gyü möl csös ül tet vény mé re tet el nem érõ, gyü mölcs -
fá val be te le pí tett te rü let (a továb biak ban: ül tet vény mé ret
alat ti gyü möl csös te rü let): az a) pont ban meg ha tá ro zott te -
rü let nagy ság nál ki sebb te rü let, amely az adott gyü mölcs -
faj ra jel lem zõ sor- és tõ tá vol ság mel lett gyü mölcs fá val
egyen le te sen be te le pí tés re ke rült;
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* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján fo gad ta el.



c) hasz ná ló: az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, il le tõ -
leg jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki, il -
let ve amely bár mi lyen jog cí men gyü möl csös ül tet vényt,
il let ve ül tet vény mé ret alat ti gyü möl csös te rü le tet mû vel és 
sze di an nak hasz na it.

3.  § (1) Az össze írás ki ter jed a gyü möl csös ül tet vény és
az ül tet vény mé ret alat ti gyü möl csös te rü let azo no sí tó ada -
ta i ra (te le pü lés, hely raj zi szám), il let ve ezen te rü le tek
hasz ná ló já nak azo no sí tó ada ta i ra (név, lak cím, il let ve
szer ve zet meg ne ve zé se, szék he lye).
 (2) A gyü möl csös ül tet vény re vo nat ko zó an az össze -
írás nak az aláb bi ada to kat kell tar tal maz nia:

1. az ül tet vény te rü le te,
2. a fák szá ma,
3. sor- és tõ tá vol ság,
4. a te le pí tés ide je,
5. faj ta meg osz lás,
6. ter mõ ké pes ség,
7. ke zelt ség.

 (3) Az ül tet vény mé ret alat ti gyü möl csös te rü let re vo nat -
ko zó an az össze írás nak az aláb bi ada to kat kell tartal -
maznia:

1. a te rü let nagy sá ga,
2. a fák szá ma,
3. faj- és faj ta meg osz lás,
4. ter mõ ké pes ség.

4.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
ha tály ba.
 (2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy – az 1.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak figye lembe véte lével – az
össze írá sok esz mei idõ pont ját, idõ sza kát, va la mint – a
mel lék let ben fog lalt kri té ri u mok sze rint – vég re haj tá sá nak
mód ját ren de let ben ha tá roz za meg.

5.  § E tör vény – a 4.  §-ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
ki adott kor mány ren de let tel együtt – az egyes gyü mölcs fa -
fa jok ül tet vé nyei ter me lé si po ten ci ál já nak meg ha tá ro zá sa
cél já ból a tag ál la mok ál tal vég zen dõ sta tisz ti kai fel mé ré -
sek rõl  szóló, 2001. de cem ber 19-i 2001/109/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol -
gál ja, az irány elv 5. cik ke ki vé te lé vel.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

Melléklet
a 2006. évi XLVIII. tör vényhez

1. Vé let len sze rû min ta vé tel ese tén a min tá nak a gyü -
mölcs fá val be te le pí tett te rü let leg alább 95 szá za lé kát kell
sta tisz ti kai össze írás sal le fed ni.

2. A vé let len sze rû en ki vá lasz tott min ta alap ján vég re -
haj tott össze írás min tá ját úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a
68 szá za lé kos meg bíz ha tó sá gi szint mel lett elõ for du ló
min ta vé te li hi bák or szá go san leg fel jebb 3 szá za lék kö rül
le gye nek az egyes gyü mölcs fa jok kal be te le pí tett te rü let
egé szé re néz ve.
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