
 

 
 

4.melléklet a 6/2019. (V.29. önkormányzati rendelethez 
 

TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZOTT NÖVÉNYTELEPÍTÉSI FAJOK TILTÓLISTÁJA 

1. FEJEZET: KERÜLENDŐ, INVÁZIÓS NÖVÉNYFAJOK 
 

Az adventív fajok betelepedését minden áron meg kell akadályozni! 

Az adventív fajok ellenőrizhetetlen mértékű szaporodásukkal a növényzet összetételében, a települési 
és természetes zöldfelületekben óriási károkat okoznak, terjeszkedésük meg nem állítható. Ide 
sorolható pl. a bálványfa (Ailanthus altissima), gyalogakác (Amorpha fruticosa), akác (Robinia pseudo-
acacia), aranyvessző (Solidago canadensis, S. gigantea), ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), 
selyemkóró (Asclepias syriaca). 

 

2. FEJEZET: 1143/2014. EU RENDELET AZ IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK BETELEPÍTÉSÉNEK VAGY BEHURCOLÁSÁNAK ÉS 

TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS KEZELÉSÉRŐL 
 

A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős bizottság 

elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentő inváziós idegenhonos 

fajok jegyzékét alkotja. A listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó szigorú szabályok szerint tilos az 

egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a 

behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra, szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is 

hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak. 

Az Európai Unió számára veszélyt jelentő  
idegenhonos inváziós növényfajok (IAS) jegyzéke 

(Hatályos 2017. augusztus 2-ától) 

 

magyar név tudományos név 

aligátorfű (papagájfű, papagájlevél) Alternanthera philoxeroides 

karolinai tündérhínár Cabomba caroliniana 

közönséges vízijácint Eichhornia crassipes 

cingár (aprólevelű) átokhínár Elodea nuttallii 

hévízi gázló Hydrocotyle ranunculoides 

nagy fodros-átokhínár Lagarosiphon major 

nagyvirágú tóalma Ludwigia grandiflora 

sárga tóalma Ludwigia peploides 

strucctoll-süllőhínár Myriophyllum aquaticum 

felemáslevelű süllőhínár Myriophyllum heterophyllum 

közönséges selyemkóró Asclepias syriaca 



 

 
 

chilei óriáslapu (óriásrebarbara) Gunnera tinctoria 

kaukázusi medvetalp Heracleum mantegazzianum 

perzsa medvetalp Heracleum persicum 

Szosznovszkij-medvetalp Heracleum sosnowskyi 

bíbor nebáncsvirág Impatiens glandulifera 

sárga lápbuzogány Lysichiton americanus 

japán gázlófű Microstegium vimineum 

keserű hamisüröm Parthenium hysterophorus 

rózsás tollborzfű Pennisetum setaceum 

ördögfarok-keserűfű Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum) 

japán nyílgyökér (kudzu) Pueraria montana var. lobata (Pueraria lobata) 

borfa, tengerparti seprűcserje Baccharis halimifolia 

 
 
3. FEJEZET: 43/2010. (IV. 23.) FVM RENDELET A NÖVÉNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL 

 
A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az alábbi 

növények ellen: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum dulcamara), selyemkóró 

(Asclepias syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.). 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 


