
4. sz. melléklet a 19/2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez 
Tiltott, tájidegen és invazív fajok jegyzéke 

 
Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről 
és kezeléséről szóló 1143/2014. EU rendelet alapján 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. 
 
A listában szereplő növényfajok: 

magyar név tudományos név csoport 

aligátorfű Alternanthera philoxeroides vízi növény 

karolinai tündérhínár Cabomba caroliniana vízi növény 

közönséges vízijácint Eichhornia crassipes vízi növény 

cingár (aprólevelű) átokhínár Elodea nuttallii vízi növény 

hévízi gázló Hydrocotyle ranunculoides vízi növény 

nagy fodros-átokhínár Lagarosiphon major vízi növény 

nagyvirágú tóalma Ludwigia grandiflora vízi növény 

sárga tóalma Ludwigia peploides vízi növény 

strucctoll-süllőhínár Myriophyllum aquaticum vízi növény 

felemáslevelű süllőhínár Myriophyllum heterophyllum vízi növény 

közönséges selyemkóró Asclepias syriaca szárazföldi lágyszárú 

chilei óriáslapu (chilei 
óriásrebarbara) 

Gunnera tinctoria szárazföldi lágyszárú 

kaukázusi medvetalp Heracleum mantegazzianum szárazföldi lágyszárú 

perzsa medvetalp Heracleum persicum szárazföldi lágyszárú 

Szosznovszkij-medvetalp Heracleum sosnowskyi szárazföldi lágyszárú 

bíbor nebáncsvirág Impatiens glandulifera szárazföldi lágyszárú 



sárga lápbuzogány Lysichiton americanus szárazföldi lágyszárú 

japán gázlófű Microstegium vimineum szárazföldi lágyszárú 

keserű hamisüröm Parthenium hysterophorus szárazföldi lágyszárú 

rózsás tollborzfű Pennisetum setaceum szárazföldi lágyszárú 

ördögfarok-keserűfű 
Persicaria 
perfoliata (Polygonum 
perfoliatum) 

szárazföldi lágyszárú 

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

szárazföldi lágyszárú 

tengerparti seprűcserje 
(borfa) 

Baccharis halimifolia szárazföldi cserje 

 
 

269/2007.(X.18.) Korm. rendelet 
a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól 

 
A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és 
termőhely-idegen növényfajoknak tekinthetők, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a Natura 2000 
gyepterületeken ezek megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk 
visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-
kijuttatással. 
 
Az érintett növényfajok: 
 

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok: 

Magyar név Tudományos név 

akác Robinia pseudo-acacia 

amerikai kőris Fraxinus americana 

bálványfa Ailanthus altissima 

keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia 

fekete fenyő Pinus nigra 

erdei fenyő Pinus silvestris 

gyalogakác Amorpha fruticosa 

kései meggy Prunus serotina 

zöld juhar Acer negundo 



2. Lágyszárú inváziós növényfajok: 

Magyar név Tudományos név 

alkörmös Phytolacca americana 

japánkeserűfű fajok Fallopia spp. 

kanadai aranyvessző Solidago canadensis 

magas aranyvessző Solidago gigantea 

parlagfű Ambrosia artemisifolia 

selyemkóró Asclepias syriaca 

süntök Echinocystis lobata 

 

 

 

 
 

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010.(IV.23.) FVM 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.). 
 

 


