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Változások 

• 2007. január 1-től MgSzH; 

• 2008. szep.1-től Éltv. hatályos; 

• 2011. január 1-től Kormányhivatal; 

• 2012. júliustól NÉBIH (Központ); 

• 2013. január 1-től Járási Hivatalok alakulása 

• 2015. április 1-től Pest megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi 
Főosztály  Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

Címváltozás: (1135 Budapest, Lehel út 43-47.) 

 



• a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 383/2016 (XII.2.) korm. Rendelet 

• 3. § … élelmiszerlánc-felügyeleti szervként növény- és 
talajvédelmi hatáskörben… megyeszékhely szerinti járási 
hivatal illetékessége a megye egész területére kiterjed. A 
megyeszékhely szerinti járási hivatal feladatait a főváros és 
Pest megye területére kiterjedően a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala látja el. 

• 2017. január 1-től Pest Megyei Kormányhivatal ÉRDI JÁRÁSI 
HIVATALA Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály 
 

• 14.§ (2) A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
megyeszékhely szerinti járási hivatal által első fokon hozott 
döntés esetében másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal 
országos illetékességgel jár el. 



Jelenleg  
• NÉBIH – Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági 

Hivatal 

 

• Pest Megyei Kormányhivatal 

– Érdi Járási Hivatala Élelmiszerlánc- biztonsági 
Növény- és Talajvédelmi Főosztály, Növény- és 
Talajvédelmi Osztály 

 

• A két hivatal hivatalosan független egymástól! 



 



Fontosabb jogszabályok 
 

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény 

 

az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok 
kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 
31.) Korm. rendelet (187/2006. Korm. r. helyett) 

 

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint 
az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet  

 

 



 
az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott 

szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 
220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Növényvédelmi 
Módszertani Gyűjtemény) 

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

 rendelet 
 
a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és 

 takarmányokban, illetve azok felületén található 
 megengedett növényvédőszer-maradékok 
 határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről 
 szóló 66/2010. (V.12.) FVM rendelet  

 
a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes 

 szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 
 módosításáról 

 

 



 
a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és 

 felhasználásának engedélyezéséről, valamint a 
 növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, 
 tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM 
 rendelet módosításáról 

 
a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, 

 forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 
 18.) FVM rendelet módosításáról (EK műtrágya 
 szabályok beépítésével) 

 
egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve 

 felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett 
 szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének 
 részletes szabályairól szóló 8/2007. FVM rendelet 

 
 
  
 
 



 
a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-

 hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. FVM rendelet 
 
a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. 

 FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 
 

 



Növényvédőszerekre vonatkozó 
általános előírások 

• 5. § (3) - A növényvédő szert a forgalmazás és a 
felhasználás szempontjából a NÉBIH I., II. és III. 
forgalmi kategóriába kell sorolja. 

• (4) Az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt 
növényvédő szerek forgalmazásához… I. vagy II. 
forgalmi kategóriájú növényvédő szer 
forgalmazási… engedély szükséges. 

• (6) Növényvédő szer forgalmazónak minősül 
valamennyi, növényvédő szerrel kereskedelmi, 
illetve kereskedelmi szolgáltatási tevékenységet 
folytató növényvédőszer-gyártó, -formáló, -
kiszerelő és -raktározó, valamint kis- és 
nagykereskedő. 



Növényvédőszerekre vonatkozó 
általános előírások 

• (7) E rendelet alkalmazásában növényvédő szer 
forgalomba hozatala a növényvédő szer készleten 
tartása eladás céljára, beleértve a növényvédő 
szer eladásra való felkínálását, vagy ingyenes vagy 
ellenérték fejében történő átadásának bármely 
egyéb formáját, valamint a növényvédő szerek 
eladását, forgalmazását vagy átadásának egyéb 
módját. 



Képesítési előírások 

• 16. § (2) A II., illetve III. forgalmi kategóriájú 
növényvédő szerrel folytatott forgalmazásra, 
valamint az ezzel összefüggő raktározási és szállítási 
tevékenység folytatására… 

• a) rendelkezik az 1. melléklet „A” része szerinti 2. 
forgalmi kategóriájú hatályos engedéllyel 

• b) külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló 
képesítés elismerésének részletese szabályairól  
külön jogszabály szerint elismerték (1. melléklet „B” 
része szerinti hatályos engedély) 



Képesítési előírások 

• 16. § (2) A II., illetve III. forgalmi kategóriájú 
növényvédő szerrel folytatott forgalmazásra, 
valamint az ezzel összefüggő raktározási és szállítási 
tevékenység folytatására… 

• a) rendelkezik az 1. melléklet „A” része szerinti 2. 
forgalmi kategóriájú hatályos engedéllyel 

• b) külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló 
képesítés elismerésének részletese szabályairól  
külön jogszabály szerint elismerték (1. melléklet „B” 
része szerinti hatályos engedély) 



Képesítési előírások 

• 18. § (1) II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer 
forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedélyre 
– a (2) bekezdésben foglaltak szerint – jogosult – 
a növényorvoson kívül – aki 

• a) növénytermesztő és növényvédelmi technikus; 
növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi 
technikus; kertész és növényvédelmi technikus, 
növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási technikus 
képesítésű, 



Képesítési előírások 

• b) növényvédő és méregraktár-kezelő 
szakképesítéssel, illetve növényvédő szak- és 
betanított munkás képesítéssel rendelkezik, 

• c) növényvédelmi tantárgyakból egyetemi vagy 
főiskolai képzés során vizsgát tett, vagy 

• d) legalább általános iskolát végzett, 18. életévét 
betöltötte, és a miniszter által meghatározott 
növényvédelmi alaptanfolyamot követően 
eredményes vizsgát tett. 



Képesítési előírások 

• (2) A II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer 
forgalmazási, vásárlási és felhasználási 
engedéllyel rendelkező, 

• a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
személyek jogosultak a II. és a III. forgalmi 
kategóriájú növényvédő szerrel folytatható 
bármely tevékenység végzésére, különösen 
forgalmazásra, vásárlásra, szállításra, tárolásra, 





Képesítési előírások 

• c) az (1) bekezdés c)–d) pontjában említett 
személyek jogosultak – a növényvédelmi 
szolgáltatás kivételével – a II. és a III. forgalmi 
kategóriájú növényvédő szerrel folytatott 
bármely tevékenységre… 

 

• 19. § (1) Végfelhasználó számára I. forgalmi 
kategóriájú növényvédő szert a forgalmazó 
csak növényorvosi vény ellenében adhat át. 



Engedély és továbbképzés 
• 21. § (2) az engedélyt a kérelmező lakóhelye 

szerint illetékes járási hivatal adja ki, az 1. 
melléklet szerinti forgalmazási, vásárlási és 
felhasználási engedély kiállításával. 

• (3) Egy jogosult csak egy engedéllyel 
rendelkezhet. Adott tevékenység a szükséges 
növényvédelmi képesítés vagy végzettség 
birtokában is csak akkor folytatható, ha a 
tevékenységet végző rendelkezik a 
tevékenységgel érintett növényvédő szer 
kategóriájának megfelelő, adott tevékenység 
végzésére jogosító engedéllyel. 



Engedély és továbbképzés 
• (5) A II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel 

folytatható, adott tevékenységre jogosító engedély a 
III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott 
azonos tevékenységre is jogosít. 

• (6) Az engedély – a (8) bekezdésben foglalt feltétel 
teljesülése esetén – határozatlan ideig hatályos. Az 
engedélyben a (8) bekezdés szerinti továbbképzés 
teljesítését az azt igazoló tanúsítvány alapján a járási 
hivatal hatósági bélyegzővel igazolja. 



Engedély és továbbképzés 
• (7) Az engedélyt a járási hivatal visszavonja, 

amennyiben az engedéllyel rendelkező személy: 

• a) a végfelhasználó részére I. forgalmi kategóriájú 
növényvédő szert növényorvosi vény hiányában, 
illetve II. forgalmi kategóriájú szert az arra nem 
jogosult részére átad, 

• b) nem teljesíti a (8) bekezdésben foglaltakat és 
ennek hiányában folytat növényvédelmi 
tevékenységet, vagy 

• c) a növényvédő szer forgalmazására, vásárlására… 
vonatkozó előírásokat a növényvédelmi tevékenysége 
során megszegi, és ezzel az emberi vagy állati 
egészséget veszélyezteti. 



Engedély és továbbképzés 

• (7a) A növényvédő szer forgalmazására, 
vásárlására, felhasználására vagy a 
növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó valamely 
előírásnak a (7) bekezdésben fel nem sorolt 
módon, egy éven belül történő ismételt 
megsértése esetén a járási hivatal az engedéllyel 
rendelkezőt továbbképzésre kötelezi. 
Amennyiben az engedéllyel rendelkező egy éven 
belül nem tesz eleget a továbbképzési 
kötelezettségének, a járási hivatal az engedélyét 
visszavonja. 



Engedély és továbbképzés 

• (7b) A visszavonás tényét a NÉBIH a honlapján 
közzéteszi. Új engedély a (7) bekezdés a) 
pontjában és a (7a) bekezdésben meghatározott 
esetben az engedély visszavonásától számított 
két év, a (7) bekezdés b) és c) pontjában 
meghatározott esetben pedig a visszavonástól 
számított egy év elteltét követően, a (8) bekezdés 
szerinti továbbképzésen való részvétel után 
adható ki. 



Engedély és továbbképzés 

• (8) Az engedéllyel rendelkező személynek 5 évenkénti 
vagy folyamatos, a miniszter által meghatározott 
intézmények által szervezett, valamint az előírt 
feltételek és tematika szerinti szakmai 
továbbképzésen kell részt vennie. A továbbképzés 
időtartama … a 18. § (1) bekezdés c) és d) pontjában 
meghatározott képesítéssel rendelkező személyek 
esetében 8 tanóra. A továbbképzés szakmai 
ismeretanyagának elsajátítása nem vizsgaköteles. 



Engedély és továbbképzés 

• A továbbképzésen való részvételről a 
továbbképzést végző intézmény tanúsítványt állít 
ki, ha a kötelezett a továbbképzés óráinak 
legalább 90%-án részt vett. A tanúsítvány 
kiállítására a Növényorvosi Kamara jogosult, 
együttműködésben azzal a szervezettel vagy 
intézménnyel, amely a továbbképzésen 
résztvevők képesítésének megfelelő képzési 
akkreditációval rendelkezik. 



Engedély és továbbképzés 

• (11) Amennyiben az engedély elveszett, 
megrongálódott vagy az engedéllyel rendelkező 
adataiban változás következett be, úgy ezt a tényt 8 
napon belül be kell jelenteni a lakóhely szerint 
illetékes járási hivatalnak, amely kérelemre új 
engedélyt ad ki. 

 

 



 

• 2017-től 

• 21. § (2) pont Az engedélyt a kérelmező lakóhelye szerint 
illetékes járási hivatal adja ki… 

 

• Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal  

• Élelmiszerlánc- biztonsági, Növény- és Talajvédelmi 
Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

• 1135 Budapest, Lehel u. 43-47. IV. emelet. 

Engedély és továbbképzés 



Növényvédő szer kis- és 
nagykereskedelmi forgalmazásának, 

raktározásának feltételei 
• 23. § (1) Növényvédő szer nagykereskedelemben 

történő forgalmazása csak I. forgalmi kategóriájú 
hatályos növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és 
felhasználási engedéllyel rendelkező növényorvos 
folyamatos felügyeletével történhet. 

• (2) Növényvédő szer kiskereskedelemben történő 
forgalmazása csak a fogalmazott növényvédő szer 
kategóriájának megfelelő, de legalább II. forgalmi 
kategóriájú hatályos növényvédő szer forgalmazási, 
vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező 
személy folyamatos jelenlétével történhet. 



Növényvédő szer kis- és 
nagykereskedelmi forgalmazásának, 

raktározásának feltételei 

• (3) Növényvédő szer raktár vezetésével, illetve I. 
forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel történő 
raktári tevékenység végzésével szakirányító vagy 
annak felügyelete mellett legalább a 18. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti szakképesítéssel 
rendelkező növényvédelmi munkavégző bízható meg. 

• (4) A II., illetve III. forgalmi kategóriájú növényvédő 
szerrel raktári tevékenységet legalább a 18. § (1) 
bekezdésének d) pontja szerinti szakképesítéssel 
rendelkező növényvédelmi munkavégző végezhet. 



Növényvédő szer kis- és 
nagykereskedelmi forgalmazásának, 

raktározásának feltételei 
• 25. § A forgalmazásra jogosult felelőssége kiterjed a 

növényvédő szerek vásárlására, a telephelyre történő 
és a telepen belüli szállítására, tárolására, 
értékesítésére és nyilvántartására, a vásárlói 
jogosultság vizsgálatára, a növényvédő szer 
címkeszövegében megfogalmazott előírások 
betartására és annak ismertetésére. 



Árusítás, szállítás, tárolás, raktározás 

• 26. § (1) Növényvédő szereket – a szoba- és 
balkonnövények, valamint házikerti dísznövények 
ápolására engedélyezett készkiszerelésű, III. forgalmi 
kategóriájú növényvédő szerek kivételével – tilos 
élelmiszerekkel és takarmányozás célját szolgáló 
anyagokkal egy légtérben árusítani, tárolni, valamint 
szállítani. 

• (2) Növényvédő szer kizárólag eredeti csomagolásban 
forgalmazható. Növényvédő szer kiméréssel nem 
árusítható. A kiskereskedő köteles biztosítani a 
vásárolt áru további védőcsomagolását. 



Árusítás, szállítás, tárolás, raktározás 

• (3) A növényvédő szereket az (1) bekezdésben 
foglaltaktól eltérő, más áruféleségektől biztonságosan 
elkülönítetten, felhasználási területük (gombaölő, 
rovarölő, gyomirtó, egyéb) szerint rendezetten kell az 
árusító polcokon elhelyezni. Tilos a növényvédő szerek 
önkiszolgáló rendszerben történő árusítása, a szoba- és 
balkonnövények, valamint házikerti dísznövények 
ápolására engedélyezett készkiszerelésű, III. forgalmi 
kategóriájú növényvédő szerek kivételével. 



Árusítás, szállítás, tárolás, raktározás 

• (4) Az árusító helyen, az árusítás ideje alatt a 
növényvédő szer felhasználás előírásairól, a 
kötelező tájékoztatáson túl, a vevőt igény 
szerint tájékoztatni kell. 

 

• https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedel
ykereso/kereso 



Árusítás, szállítás, tárolás, raktározás 

• 27. § (1) Növényvédő szer kizárólag olyan szilárd 
aljzatburkolatú helyen tárolható, ahol a talajvíz az év 
egyetlen szakaszában sem emelkedik a tároló szint fölé, 
valamint ahol biztosított, hogy a tárolt anyag sem 
közvetlenül, sem közvetve nem jut a felszíni vagy felszín 
alatti vizekbe, továbbá az esetlegesen kiszóródott, 
kiömlött anyagok összegyűjtése megoldható. 

• (2) A raktározás során be kell tartani a felszíni és felszín 
alatti vizek és a földtani közeg védelmére vonatkozó 
külön jogszabályban előírt környezetvédelmi 
követelményeket. 



Árusítás, szállítás, tárolás, raktározás 

• (3) Növényvédő szert emberek és állatok 
tartózkodására, valamint élelmiszer és takarmány 
tárolására szolgáló helyiségtől elkülönített raktárban, 
vagy illetéktelen személyek által hozzá nem férhető 
helyen és módon elhelyezett szekrényben, tűz- és 
robbanásveszélyt kizáró, egészséget és környezetet nem 
veszélyeztető módon szabad tárolni úgy, hogy 
szennyeződés esetén a környezet maradéktalan 
tisztítása biztosítható legyen. 



Árusítás, szállítás, tárolás, raktározás 

• (4) A raktárnak a következő műszaki, biztonsági 
feltételeknek kell megfelelnie: 

• a) a raktárnak a szabadból kell nyílnia, átjárás nélkül 
megközelíthetőnek kell lennie, nem lehet közös fala – a 
raktári tevékenységhez kapcsolódó helyiségek 
kivételével – állandó vagy ideiglenes emberi vagy állati 
tartózkodásra szolgáló építménnyel, illetve olyan 
helyiséggel, ahol élelmiszerrel, gyógyszerrel, illetve 
takarmánnyal kapcsolatos tevékenységet folytatnak, 

• b) a raktárnak a túlzott felmelegedéstől vagy lehűléstől 
védettnek kell lennie, 



Árusítás, szállítás, tárolás, raktározás 

• c) a raktár nyílászáróinak meg kell felelniük az általános 
biztonsági követelményeknek, 

• d) gondoskodni kell arról, hogy a csapadékvíz a 
helyiségbe ne juthasson be, 

• e) gondoskodni kell a zárt raktár folyamatos 
szellőztetéséről, 

• f) a raktár padlózatának, falainak, berendezési 
tárgyainak lemoshatónak, tisztíthatónak kell lenniük, 

• g) a raktár bejáratát tömör, szükség esetén fémráccsal 
megerősített, biztonsági záras, magasított küszöbű 
ajtóval kell ellátni, amelynek kulcsát kizárólag a 
raktáros, illetve megbízott helyettese kezelheti, 

 



Árusítás, szállítás, tárolás, raktározás 

• h) a raktár ajtajára, jól látható helyen és módon a 
„Méregraktár” vagy „Növényvédő szer raktár” és 
„Idegeneknek belépni tilos!” feliratot kell elhelyezni, 

• i) növényvédő szer raktárt más célra használni csak a 
népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatal által előírt mentesítés után szabad. 

• (8) Mikro és makro szervezeteket tartalmazó 
növényvédő szer tárolására, szállítására és 
felhasználására a növényvédő szerekre vonatkozó 
előírásokat kell alkalmazni, ha az engedélyokirat 
másként nem rendelkezik. 

 



Árusítás, szállítás, tárolás, raktározás 

• (8) Mikro és makro szervezeteket tartalmazó 
növényvédő szer tárolására, szállítására és 
felhasználására a növényvédő szerekre vonatkozó 
előírásokat kell alkalmazni, ha az engedélyokirat 
másként nem rendelkezik. 



Árusítás, szállítás, tárolás, raktározás 

• (12) A raktárt el kell látni a növényvédő szerek 
szállításához, rakodásához, méréséhez, valamint a 
takarításhoz szükséges, feltűnő módon megjelölt, más 
célra nem használható munkaeszközökkel. 

 

 



Árusítás, szállítás, tárolás, raktározás 
• (13) A raktárban a következő anyagokat és eszközöket 

szabad tárolni: 

• a) sértetlen csomagolású növényvédő szereket, 
termésnövelő anyagokat, 

• b) elkülönítetten kezelt kiürült, kívül és belül 
szabályszerűen megtisztított növényvédő szer 
csomagolóeszközöket, 

• c) az ártalmatlanításra váró hulladékokat és sérült 
csomagolású vagy kiselejtezett növényvédő szer 
készleteket, 

• d) a növényvédő szerek szállításához, rakodásához, 
méréséhez és a növényvédő szer raktár takarításához 
szükséges munkaeszközöket, 

 



Árusítás, szállítás, tárolás, raktározás 
• (14) A kiskereskedelmi üzletek növényvédő szert az 

áruraktár elkülönített részében – más termékkel nem 
érintkező, élelmiszertől, takarmánytól elzárt légterű – az 
általános biztonsági követelményeknek megfelelő, a (4) 
bekezdés h) pontja szerint feliratozott helyiségben is 
tárolhatnak, az (1) bekezdésben, a (4) bekezdés c)–e) 
pontjában, továbbá a (11) bekezdés második 
mondatában, a (12) bekezdésben, valamint a (13) 
bekezdés a) és c)–e) pontjában foglalt feltételek 
megtartásával. 



Nyilvántartási kötelezettség 
• 29. § (1) A felhasználási tevékenységet folytatónak az I. 

forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer 
raktárkészletéről és felhasználásáról naprakész 
nyilvántartást kell vezetnie. 

• (2) A felhasználási tevékenységet folytatónak a II. és III. 
forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek 
raktárkészletéről 25 kg-ot meghaladó összmennyiség 
felett, valamint a növényvédő szer felhasználásáról 
naprakész nyilvántartást kell vezetni. 



Nyilvántartási kötelezettség 
• (3) A kereskedőnek a növényvédő szerek 

nagykereskedelmi forgalmazásáról legalább heti, 
kiskereskedelmi forgalmazásáról legalább havi 
összesítésű, az 5. melléklet szerinti, vagy tartalmában 
annak megfelelő, folyamatos nyilvántartást kell vezetni. 

 

• (4) A kereskedőnek az I. és II. forgalmi kategóriájú 
növényvédő szerek forgalmazásáról a 6. melléklet 
szerinti, vagy tartalmában annak megfelelő naprakész 
nyilvántartást kell vezetni. 

• (5) A növényvédő szer raktárkészletek 
számlabizonylatait 5 évig meg kell őrizni. 

 



Heti/havi nyilvántartás 



Naprakész nyilvántartás 



 

• 22. § (5) A szakirányító növényorvosi vényt kizárólag olyan 
személy részére állíthat ki, akivel a növényvédelmi 
szolgáltatás nyújtására irányuló írásbeli szerződést kötött.  

• A növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés 
megkötését a növényvédelmi szolgáltatónak 15 napon belül 
a 9. mellékletben foglalt adattartalommal elektronikus úton 
be kell jelentenie a NÉBIH által működtetett internetes 
felületen.  

• A szerződés megszűnését, valamint azon módosításait, 
amelyek a 9. melléklet szerinti adattartalmat érintik, 15 
napon belül kell bejelenteni. 

43/2010 FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 



• 22. § (6) A szerződéses időtartam nem lehet rövidebb 
egy vegetációs időszaknál, és egy területre 
egyidejűleg csak egy szerződés lehet hatályban. 

• 22. § (7) A növényvédelmi szolgáltatás 
igénybevételével érintett területre egyidejűleg csak 
egy szerződés lehet hatályban. 

43/2010 FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 



• 4. melléklet A növényorvosi vény tartalmi és alaki követelményei 

• 1. A növényorvosi vényen fel kell tüntetni: 

• 1.1. a növényorvosi vény számát, 

• 1.2. a növényorvos nevét, címét és engedélyszámát, 

• 1.3. a mezőgazdasági termelő nevét, címét és regisztrációs számát, 

• 1.4. a növényvédő szer (helyettesítő növényvédő szer) nevét és 
mennyiségét, 

• 1.5. az előírt felhasználást, technológiát (kultúra, dózis), 

• 1.6. a vény kiállításának keltét, 

• 1.7. elektronikus növényorvosi vény kivételével a növényorvos 
aláírását és bélyegzőjét, 

• 1.8. a forgalmazó nevét, aláírását, bélyegzőjét és a keltezést, 
valamint 

• 1.9. „A növényorvosi vény időbeli hatálya: a kiállítástól számított 30 
nap.” és „A növényorvosi vényt öt évig kell megőrizni!” mondatokat. 

 

43/2010 FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 



• 2. A forgalmazó köteles a növényorvosi vényre rávezetni az 
átvevő nevét, aláírását – kivéve az elektronikus 
növényorvosi vény esetében –, személyigazolvány számát, 
lakcímét és – amennyiben a mezőgazdasági termelő nem 
természetes személy – az átvevő jogállását. 

• 3. A növényorvosi vénytömb 1–25-ig sorszámozott, három, 
önindigós példányt tartalmazó szigorú számadású 
nyomtatvány. A növényorvosi vényt 3 példányban kell 
kiállítani, amelyből az eredeti példányt a felhasználó, a 
másolati példányt a forgalmazó, a tőpéldányt pedig a 
kiállító köteles megőrizni. 

• 4. Egy növényorvosi vényre egyszerre több növényvédő szer 
is kiírható, de az előírt felhasználásnak, technológiának 
ebben az esetben is szerepelnie kell a növényorvosi vényen. 
 



Jelentési, tájékoztatási kötelezettség 

• 31. § (1) Növényvédő szer elvesztésének, 
tévesen történő felhasználásának, 
eltulajdonításának, élelmiszerbe és 
takarmányba keveredésének, ivóvízbe (kútba, 
forrásba, víztározóba), állóvízbe vagy 
vízfolyásba, illetve kezelésre nem szánt 
területre jutásának észlelése esetén a járási 
hivatalt haladéktalanul értesíteni kell. 

 



Jelentési, tájékoztatási kötelezettség 

• (2) A járási hivatal köteles értesíteni 

• a) a kémiai biztonságról szóló külön jogszabály 
szerint nagyon mérgező vagy mérgező, 
valamint tűz- és robbanásveszélyes 
növényvédő szer elvesztéséről, tévesen 
történő felhasználásáról, eltulajdonításáról – 
bűncselekményre utaló adat, tény, körülmény 
megállapítása esetén – a rendőrséget, 



Jelentési, tájékoztatási kötelezettség 

• b) növényvédő szer élelmiszerbe, takarmányba 
keveredéséről, ivóvízbe, állóvízbe vagy 
vízfolyásba jutásáról, a növényvédő szernek a 
kezelésre nem szánt területre jutásáról – a 
veszélyeztetett egyidejű tájékoztatása mellett 
– a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatalt, valamint a területi 
környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóságot. 



Növényvédelmi gépek 

• 32. § (1) Az 5 dm3-nél nagyobb tartállyal 
rendelkező növényvédelmi gépeket – a 
kutatási, vizsgálati, kísérleti vagy kiállítási 
célokat szolgáló növényvédelmi gépek 
kivételével – cseppképzés és szórástechnikai 
szempontból a 3. melléklet szerinti 
típusminősítési eljárás alá kell vetni a 
forgalomba hozatal előtt. 



 



 

 

 

 

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet 
a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz 

hulladékok kezeléséről 

3. § (8) Lakossági felhasználásra kerülő 1 l-nél ill. 1 kg-nál 
nem nagyobb mennyiségű növényvédő szer 
csomagolására használt kiürített, tisztított 
csomagolóeszköz kommunális hulladékként kezelendő;  
 
a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabály szerinti 
III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer 
csomagolására használt kiürített, tisztított 
csomagolóeszköz-hulladékok települési hulladékként 
kezelhetők, ha szelektív gyűjtésükről és kezelésükről 
jogszabály nem rendelkezik. 



4.§ (2) A tisztított csomagolóeszköz-hulladékot, a 
növényvédelemi tevékenységről szóló rendelet 
előírásainak eleget téve, illetéktelenektől elzárva kell 
gyűjteni, és ott legfeljebb 1 évig szabad tárolni. A tárolt 
csomagolóeszköz-hulladék mennyiségéről és fajtájáról 
folyamatos nyilvántartást kell vezetni. 

 

A nyílván tartás módjáról nem rendelkezik a jogszabály 
– füzet, papír, elektronikus módon, átvételi 
elismervény, de összhangban legyen a felhasznált 
növényvédő szerekkel – 

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet 
a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz 

hulladékok kezeléséről 



Éltv. 

• 44. § (2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a hatósági 
ellenőrzés során próbavásárlást végezhet, ideértve a 
távértékesítés keretében távértékesítési szerződés 
megkötésével az interneten történő vásárlást is. 

• (3) A próbavásárláshoz az élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv közreműködő személyt vehet igénybe. 



A korábbi gyakorlathoz képest a 
növényvédőszerek forgalmi kategóriákba való 
besorolásában korábbi gyakorlathoz képest 
változás, hogy az egyes készítményeknél a 
kiszerelési egységtől függő lehet a besorolás, 
pl dithane 250 g-ig III. kategória, felette már II. 
kategória 



• Visszavont hatóanyagok!!! 

 

• Neonikotinoidok felhasználása (imidakloprid, klotianidin, 
tiametoxam) 2018 december 19-től kizárólag zárt 
termesztő berendezésekben 

– Visszavont forgalomba hozatali és felhasználási 
engedélyek: 

– Luzindo rovarölő permetezőszer, 

– Monceren G rovar- és gombaölő csávázószer, 

– Santana 1 G rovarölő talajfertőtlenítő szer 

– Cheyenne 1 G rovarölő talajfertőtlenítő szer. 

– További 21 készítmény esetében módosítás  - zárt 
termesztő berendezésben való felhasználása pl. actara 
sc, apacs 50 wg. 

– csávázószerek 



• Tirám, dikvát hatóanyagok visszavonása 

– Tirám - Flowsan FS, Royalflo, Vitavax 2000 (gombaölő 
csávázószerek), Tiuram Granuflow (gombaölő 
permetezőszer) 

• Származtatott engedély: Anchor 

– Dikvát - Alapengedélyek: Reglone, Reglone Air, 
Dessicash 20 SL, Mission, Solaris 

• Származtatott engedélyek: Dragoon, Dessix R, 
Retro R, Air One, Di-Gold, Diquash 200 SL, Maxima, 
Ruler, UPL Diquat 

• Párhuzamos import engedélyek:Agria Diquat, 
Diqua, Solaris  

 



• Tirám hatóanyagot tartalmazó permetezőszer: 2019 
április 30-ig forgalmazható, és felhasználható 

• Tirám hatóanyagot tartalmazó csávázószerek: 2019 július 
31-ig forgalmazhatók, a csávázószer felhasználása, a 
csávázott vetőmag értékesítése és felhasználása 2020. 
január 30-ig engedélyezett. 

• A dikvát hatóanyagot tartalmazó készítmények 2019. 
november 4-ig forgalmazhatók, felhasználásuk 2020. 
február 4-ig engedélyezett. 



• 43/2010 (IV.23.) FVM rendelet módosítása – 
várhatóan 2019 tavaszán 

 

 



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet! 


