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Változtak a mák termesztésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályok 

Az étkezési mák kereskedelmi céllal történı termesztése esetén területnagyságtól függetlenül a 
termesztı köteles a föld fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földmővelésügyi 
igazgatóság részére a rendeletben szabályozott következı adatokról (természetes személy 
személyazonosító adatai és lakcíme,  jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı más 
szervezet megnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletét ellátó személy családi és utóneve, 
lakcíme, valamint a képviselet jogcíme, a vetett termıterület nagysága, helye, helyrajzi száma, vagy 
fizikai blokk és parcella száma, a termesztett fajta neve, vetımag fémzár száma és mennyisége,) 
bejelentést tenni. Az ıszi vetéső étkezési mák bejelentési határideje a vetési évben november 30-a, a 
tavaszi vetéső étkezési mák esetében a vetési évben április 30-a. A termesztı köteles ıszi vetéső 
étkezési mák kipusztulása esetén a föld fekvése szerint illetékes földmővelésügyi igazgatóságnak a 
vetést követı év április 30-ig bejelenteni a kipusztulással érintett terület azonosítóit (település neve, 
földrészlet helyrajzi száma, alrészlet megjelölése, fizikai blokk és parcella azonosító), nagyságát, 
valamint a kipusztult állomány fajtáját.  

A betakarítást követıen az étkezési mák termesztıje köteles tárgyév szeptember 30-ig az 
illetékes megyei kormányhivatal földmővelésügyi igazgatóságnak bejelenteni a mákszalma és a 
betakarított mákmag mennyiségét. A mákszalma megsemmisítésérıl a termesztınek 
nyilvántartást kell vezetni. 

Az étkezési mák termesztınek a bejelentésrıl valamint a bejelentett mákmag mennyiségérıl az 
illetékes megyei kormányhivatal földmővelésügyi igazgatósága igazolást állít ki. Az étkezési mák 
kizárólag  ezen igazolás birtokában hozható forgalomba. A termesztı köteles az étkezési mákot 
továbbforgalmazó személynek az igazolást bemutatni. Az igazolás számát az étkezési mák forgalomba 
hozatala során a kereskedelmi dokumentumoknak tartalmaznia kell. 

Az illetékes megyei kormányhivatal földmővelésügyi igazgatósága a termesztı költségére elrendelheti 
az étkezési máktábla talajba forgatással történı megsemmisítését, amennyiben az étkezési mák 
termesztése a rendelet alapján bejelentési kötelezettség alá tartozik és a termesztı a bejelentési 
kötelezettségének határidıre nem tett eleget, illetve azt legkésıbb a mák virágzásának befejezését 
megelızı tizenöt napig nem pótolta, vagy a termesztı valótlan adatokat jelentett be. 

A földmővelésügyi igazgatóság, valamint a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatósága ellenırzi a forgalomba hozott étkezési mák igazolásának meglétét. 
Amennyiben a termesztı igazolás nélkül hozza forgalomba az étkezési mákot, a földmővelésügyi 
igazgatóság vagy az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az étkezési mákot 
lefoglalja és elrendeli a termesztı költségén való megsemmisítését. 

A bejelentéshez szükséges formanyomtatványok letölthetıek a NÉBIH honlapjáról. 
(www.nebih.gov.hu) 

További információért forduljon az illetékes megyei kormányhivatal földmővelésügyi 
igazgatóságához. (tel.: 76/513-600, fax.: 76/513-627, e-mail: bacs-fm@nebih.gov.hu) 
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