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A növényvédelmi tevékenységről szóló
43/2010 (IV. 23.) FVM rendelet
A növényvédő szerekre vonatkozó általános előírások
5. § (1) A növényvédő szereket csak az engedélyezett módon, a munkaegészségügyi
és a kémiai biztonsági szabályok maradéktalan betartásával szabad felhasználni.
(2) Növényvédő szereket a növényvédő szer forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének (a továbbiakban: engedélyokirat), illetve címkéjének az ember és
környezet veszélyeztetését megelőző előírásai, valamint a felhasználásra és a
növényvédelmi technológiára vonatkozó utasításai betartásával lehet felhasználni.
(3)10 A növényvédő szert a forgalmazás és a felhasználás szempontjából a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) I., II. és III. forgalmi
kategóriába kell sorolja.
(4) Az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek forgalmazásához,
vásárlásához, felhasználásához, továbbá a növényvédő szerrel végzett
szolgáltatásához I. vagy II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási,
vásárlási, és felhasználási engedély (a továbbiakban együtt: engedély) szükséges.
(5) A III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer vásárlása és saját célú
felhasználása szakképesítéshez, engedélyhez nem kötött.
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Különleges alkalmazási előírások
6. § (1)12 Növényvédő szert az 5. § (2) bekezdésétől eltérő módon felhasználni csak a
növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a
növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló külön jogszabály
szerint kiadott eseti, kísérleti célú, valamint címkétől eltérő felhasználási engedélyben foglaltak
szerint szabad.
(2) Közterületen, lakott területrészen, üdülőterületen, ideértve az ott áthaladó vasúti
pályatestet is, házi kertben, közösségi célt szolgáló területen (így különösen egyházi, oktatási,
egészségügyi, szociális intézmények területén) csak az engedélyokirat szerint, II. vagy III. forgalmi
kategóriába tartozó növényvédő szereket szabad felhasználni.
……
10. § (2) Az előírt élelmezés-egészségügyi várakozási időt a kezelt területen lévő fogyasztásra
és takarmányozásra kerülő növényre (köztes terményre és aljnövényzetre is) be kell tartani.
(3) A betakarítás előtti - gyepterületen a legeltetés előtti - utolsó növényvédő szeres kezelés
idejét úgy kell megválasztani, hogy az élelmezés-egészségügyi várakozási idő a kezelt terület
egészén betartható legyen.
(4) Két vagy több növényvédő szer egyidejű alkalmazásakor az egyes felhasznált
készítményekre előírt szabályok közül a legszigorúbb felhasználási szabályokat kell betartani.
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A környezet és természet védelme
12. § (1) A növényvédő szer tárolása, forgalmazása, szállítása, felhasználása fokozott veszéllyel járó
tevékenység.
(2) Növényvédelmi tevékenység során növényvédő szer nem kerülhet a kezelendő területen kívül más
területre.
14. § (1) Vizek és vízfolyások környezetében az engedélyokirat szerint vízben vagy vízfolyásban nem
alkalmazható, vízi szervezetekre veszélyes növényvédő szert csak a növényvédő szerek forgalomba
hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről,
tárolásáról és szállításáról szóló rendeletben előírt, a parttól mért biztonsági távolságok megtartásával szabad
kijuttatni, illetve a permetlevet előkészíteni.
(2) Tilos növényvédő szert tárolni a Balaton, a Velencei-tó, a Tisza-tó és a Fertő-tó, valamint a fürdőzésre
kijelölt vizek partvonalának teljes hosszában mért egy kilométer széles távolságon, természeti területeken,
valamint a védett természeti területeken és azok határától mért egy kilométeres távolságon belül, valamint
vízművek, víznyerő helyek, víztározók védőterületén belül, továbbá ár- és belvízveszélyes területeken. E
korlátozás nem vonatkozik a kiskereskedelmi egységek, valamint a termelő saját felhasználását szolgáló 25 kg
alatti összes mennyiségre.
(3) Vízbázisok védőövezetein növényvédő szerekkel kapcsolatos tevékenységek végzését a vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló külön jogszabály előírásainak
megfelelően lehet végezni.

A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának
engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről,
tárolásáról, szállításáról szóló 89/2004 (V.15.) FVM rendelet
Eseti felhasználási engedély
23. § (1)99 Az engedélyező hatóság engedélyezheti valamely, Magyarországon már engedélyezett
növényvédő szernek nem minősülő termék felhasználását, az engedélyben előírt felhasználástól eltérő
területen vagy módon, ha
a) az alkalmazást közérdek vagy növényvédelmi helyzet indokolja, és
b) olyan ismeretekkel rendelkeznek, amelyek biztosítják, hogy a növényvédő szernek nem minősülő
termék a kérelmezett alkalmazási területeken hatásos.
(2)100 Az eseti engedély az engedélyben meghatározott területen és legfeljebb egy vegetációs időszakra
korlátozott időtartamra érvényes. A kérelmet a felhasználás helye szerint illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi igazgatóságán keresztül kell az engedélyező hatósághoz beterjeszteni.
(3) Az eseti engedélynek a friss fogyasztásra szánt, és az élelmiszer-, valamint a takarmány-előállítás céljára
szolgáló növényekre vonatkozóan tartalmaznia kell:
a)101 az élelmezés-egészségügyi várakozási időt, és
c) a kezelt területről származó termés ideiglenes forgalmazására, korlátozására vonatkozó előírást.
(6)104 Az engedély iránti kérelmet az engedélyesen kívül benyújthatják
a) azok a földhasználók és termelők, akik mezőgazdasági, illetve erdőgazdasági tevékenységet folytatnak,
továbbá
b) azok, akiknek tevékenysége ezt indokolja.
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Szabványok az inváziós és potenciálisan inváziós növényfajok elleni védekezésre
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Guidelines for the management of invasive alien plants or potentially invasive alien
plants which are intended for import or have been intentionally imported (EPPO
Standard PM 3/67, 2006)
- az inváziós növényfajok elleni, országon belüli küzdelem általános alapelvei,
- védekezési eljárások, felügyelet, korlátozás,
- kereskedelem és a szállítás önkéntes magatartási kódex.
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A kiemelt károsítók elleni védekezési lehetőségeket a „National regulatory control
systems” című ajánlások közlésével teszi elérhetővé az EPPO.
Az inváziós növényfajok közül elsőként az Ambrosia artemisiifolia elleni védekezésre
készült ajánlás (EPPO Bulletin 2008).
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