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Integrált növényvédelem
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• 128/2009 EK irányelv

• 2008. évi XLVI. Tv

• 43/2010 FVM rendelet

• Ellenőrzések – támogató jelleggel

• Erdészet - ?



A 43/2010 FVM rendelet új elemei
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• Permetezőgépek műszaki felülvizsgálata

• Felelősségi körök pontosítása

• Betanított munkás, szakmunkás

• Szerződés bejelentendő adatainak egyszerűsítése

• I. forg. kat kiskerben

• Növényvédő szer tárolás/raktározás, kiszállítás



Permetező gépek műszaki felülvizsgálata
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• Piaci alapú rendszer

• Bejelentés alapján

• Növényorvos vagy gépészmérnök

• Szabványnak megfelelően

• Piaci árképzés

• Hatósági kontroll

• Sok álhír



Permetező gépek műszaki felülvizsgálata
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66 regisztrált vállalkozás

561 bejelentett gép

237 sikeres vizsga

HATÁRIDŐ!!!



Felelősség
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• „Nem felel a szakirányító a felhasználási 
tevékenységet folytató személy – kivéve, ha az a 
szakirányító munkavállalója – azon tevékenységéért 
és annak következményeiért, amelynek során 
megsérti a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, 
eltér a növényvédő szer címkeszövegében, a 
növényorvosi vényen, valamint a növényvédelmi 
szolgáltatásra irányuló szerződésben 
megfogalmazott előírásoktól.”
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• Szerződéses adatok bejelentése
• Területi azonosítók nélkül, egyszerűbb, gyorsabb

• I. kategória forgalmazása kiskereskedelemben
• Nem szükséges a szakirányító folyamatos jelenléte

• Növényvédő szer kiszállítás
• A forgalmazó saját eszközeivel

• Raktározás vs tárolás

• Szaktanácsadás vs szakirányítás



Drónok a növényvédelemben
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Növényvédő szer engedélyezés
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• Glifozát felülvizsgálat

• Hatóanyag felülvizsgálatok

• Növényvédő szerek adatbázisa

• https://portal.nebih.gov.hu/-/novenyvedoszer-
okiratok-tara

https://portal.nebih.gov.hu/-/novenyvedoszer-okiratok-tara


Hatóanyag visszavonások  (2011 – 2018)

2011: methyl bromide, ethoxyquin, dichlobenil, propisochlor, flurprimidol, 
dicloran, 1,3- dichloropropene, cyclanilide, asulam, 2-naphthyloxyacetic 
acid (2-NOA), acetochlor, chloropicrin, flufenoxuron, propargite, cinidion
ethyl (15 db)

2012: diphenylamine, novaluron (2 db)
2013: didecyldimethylammonium chloride, bitertanol,  flusilasole, potassium-

iodide, potassium-thiocyanate (5 db)
2014: fenbutanin-oxide, ethoxysulfuron, oxadiargyl, warfarin, cyfluthrin, 

carbendazim (6 db)
2015: -
2016: isoproturon, triasulfuron, amitrol, tryciclazole, 3-decen-2-one, (Z,Z,Z,Z)-

7,13,16,19- Docosatetraen-1-yl isobutyrate, (Z)-13-Hexadecen-11-yn-1-yl 
acetate (7 db)

2017: linuron, picoxystrobin (2 db)

2018: fenamidone, propineb, thiram, diquat, pymetrozin, flurtamon, 
propiconazole, quinoxyfen (8 db)

További drasztikus hatóanyag-csökkenés a közeljövőben?



Hatóanyag visszavonások  (2019)

• Klórtalonil

• 2019. november 20, türelmi idő: 2020. nov. 20.

• Dezmedifam

• 2020. január 1., t.i: 2020. július 1.

• Metiokarb

• 2020. január 3., t.i: 2020. április 3., vetés okt. 31.

• Tiakloprid

• 2020. augusztus 3., t.i: 2021. február 3.

• Klórpirifosz – 2020. április 16.!!!!

• Klórpirifosz-metil



Egyebek
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• Szükséghelyzeti engedélyezés

• Viballa

• Pocok Tox – madarak

• Méhek 

• Darázsgarázs: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vu-aM_r3cZw

• KSH adatgyűjtés

https://www.youtube.com/watch?v=Vu-aM_r3cZw


Növény-egészségügy
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2019. december 14 – új növény-egészségügyi 
rendszer

2020. – A Növény-egészségügy nemzetközi éve
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Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


