
Kedves Kolléga!  
 
A növényvédelmet érintő, fontosabb szakmai anyagok elektronikus elérhetősége az AM, NEBIH, Magyar Növényvédelmi Társaság, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi 

Kamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, HUCPA, MTA NOVI, MATE, MATE Georgikon, Unideb, EU, FAO, EPPO, OECD, EWRS, zsigogyorgy.hu, Agrofórum, Mezőhír, Magyar 
Mezőgazdaság, Agroinform, Agrárágazat, Agrárszektor, Agronapló, Agrotrend, AgrárUnió és Kárkép, valamint az Új Mezőgazdasági Magazin honlapjai alapján - 2023. január:  

 
- Az újonnan induló Agro-ökológiai Program esetében a támogatás egyik feltétele a Gazdálkodási napló vezetése és elektronikus benyújtása, de maga az elektronikus vezetés önkéntes 

https://kormany.hu/hirek/tajekoztato-a-gazdalkodokat-segito-elektronikus-gazdalkodasi-naplorol  
 
- Elkészültek a 2022-es ÁNYK nyomtatványok beküldésének programozásához szükséges fejlesztések  

https://portal.nebih.gov.hu/-/gazdalkodasi-naplo-es-uzemiranyitasi-szoftverfejlesztok-figyelmebe-2022  
 
- Elérhetőek a 2022. évi Gazdálkodási Napló „web-GN” és a nitrát adatszolgáltatás nyomtatványai  

https://portal.nebih.gov.hu/-/elerhetoek-a-2022-evi-gazdalkodasi-naplo-web-gn-es-nitrat-adatszolgaltatas-nyomtatvanyai  
 
- Januártól a Nébih felületén kell vezetni az elektronikus permetezési naplót 

https://portal.nebih.gov.hu/-/januartol-a-nebih-feluleten-kell-vezetni-az-elektronikus-permetezesi-naplot  
 
- 2021. évi szerforgalmi jelentés  

https://portal.nebih.gov.hu/-/kotelezo-adatszolgaltatas-az-elozo-evi-novenyvedo-szerforgalomrol  
 
- Kiegészült az unió egyik növényegészségügyi irányelve  

https://magyarmezogazdasag.hu/2022/12/14/kiegeszult-az-unio-egyik-novenyegeszsegugyi-rendelete  
 
- Elérhető a Nemzeti Talajtani Adatbázis interfész leírásának első változata  

https://portal.nebih.gov.hu/-/elerheto-a-nemzeti-talajtani-adatbazis-interfesz-leirasanak-elso-valtozata  
 
- Hihetetlen nagyot ugrott bizonyos szélsőséges időjárási események kockázata  

https://www.agrotrend.hu/innovacio/fenntarthatosag/hihetetlen-nagyot-ugrott-bizonyos-szelsoseges-idojarasi-esemenyek-kockazata  
 
- A méhek elhagyták a kaptárakat januárban  

https://magyarmezogazdasag.hu/2023/01/05/mehek-elhagytak-kaptarakat-januarban  
 
- Hamarosan a melegigényes növények termesztése várható hazánkban  

https://magyarmezogazdasag.hu/2023/01/04/hamarosan-melegigenyes-novenyek-termesztese-varhato-hazankban  
 
- Vetési naptár: mikor kell elvetni a különböző zöldségeket?  

https://agroforum.hu/szakcikkek/hazikert/vetesi-naptar-mikor-kell-elvetni-a-kulonbozo-zoldsegeket/   
 
- A világ mezőgazdasága számokban a FAO aktuális statisztikai évkönyve szerint  

https://magyarmezogazdasag.hu/2023/01/04/vilag-mezogazdasaga-szamokban  
 
- A FAO szerint 2023 a köles nemzetközi éve  

https://magyarmezogazdasag.hu/2023/01/02/2023-koles-nemzetkozi-eve  
 



- A 2023-as év rovara – a közönséges temetőbogár (Nicrophorus vespillo)  
https://www.rovartani.hu/2022/10/24/ev-rovara-2023-szavazas/   

 
- A 2023-as év lepkéje – a Fecskefarkú pillangó (Papilio machaon) 

https://www.mme.hu/node/7211/results,  https://ng.24.hu/termeszet/2022/10/18/melyik-legyen-2023-ev-lepkeje/ 
 
- A 2023-as év emlőse – ??? (hamarosan lesz döntés) 
 
- A 2023-as év madara – a barkóscinege (Panurus biarmicus) 

https://www.facebook.com/madartaniegyesulet/photos/a.329257011390/10159788167686391/ , https://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-panbia  
 
- A 2023-as év hala – a lápi póc (Umbra krameri)  

http://haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php,  
 
- A 2023-as év kétéltűje - az alpesi gőte (Ichtyosaura alpestris)  

https://www.mme.hu/khvsz/2023-ev-keteltuje-alpesi-gote  
 
- A 2023-as év gombája – a disznófülgomba (Gomphus clavatus)  

https://gombanet.hu/#tovabb  
 
- A 2023-as év vadvirága – a borzas len (Linum hirsutum)  

https://5f74d38eabf8c.site123.me/%C3%89v-vadvir%C3%A1ga-szavaz%C3%A1s-1   
 
- A 2023-as év gyógynövénye - ??? (hamarosan várható döntés) 

http://www.evgyogynovenye.hu/kezdemenyezes  
 
- A 2023-as év fája – a vénic-szil (Ulmus laevis)  

https://oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/a-venic-szil-az-ev-faja-2023-ban-lezarult-a-szavazas-a-jovo-ev-fafajara  
 
- A 2023-as év egyedi fája – a tatai nagy platán (Platanus acerifolia)  

https://www.evfaja.hu/?fbclid=IwAR2qNlkN800YlpT4I79b2q830oDhyakh5V4MAViZ9cH6YdBOL0lPQFOTWfo  
 
- A 2023-as év ásványa – az antimonit  

https://www.facebook.com/%C3%89v-%C3%A1sv%C3%A1nya-517487705071693 
 
- A 2023-as év ősmaradványa – a borostyánkő  

https://www.facebook.com/%C3%89v-%C3%A1sv%C3%A1nya-517487705071693  
 
- A 2023-as év ásványkincse – a bazalt  

https://www.facebook.com/%C3%89v-%C3%A1sv%C3%A1nya-517487705071693  
 
- Megjelent az Özönállatfajok Magyarországon című könyv  

https://www.dunaipoly.hu/hu/tudastar/kiadvanyok/rosalia  
 



- Dancsházy Zsuzsanna: Növényegészségügyi szabályozás az idegenhonos károsítók behurcolása ellen: a második védelmi vonal Növényvédelem 2022, 83 (N.S. 58) 12: 552-556. 
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=184433  

 
- Krónika: 

Eke István - Bohár Gyula - Melika George - Molnár János: Biológiai növényvédő szerek használata Magyarországon Növényvédelem 2022, 83 (N.S. 58) 12: 536-544. (a magyar 
nyelvű szakcikk felkerült az IOBC EPRS - The International organisation for Biological Control, East Palearctic Regional Section honlapjára is) 
https://www.dropbox.com/s/3k6ywkjtu2p9ix0/Biologiai_novenyvedo_szerek.pdf?dl=0,   (http://iobceprs.org/ )  
 
Solymosi Péter: Szemelvények a növényi hatóanyagok használatának történetéből Növényvédelem 2022, 83 (N.S. 58) 12: 545-550. 
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=184433  
 
Molnár János: Tudósítás az Agrárkemizálási Társaság 130. üléséről a szántás nélküli talajművelést illetően Növényvédelem 2022, 83 (N.S. 58) 12: 551.  
https://www.dropbox.com/s/g1jl84lh17m16hl/Tudositas_130_ulesrol.pdf?dl=0   

 
- Kitüntetés: Dr. Móricz Ágnes Pungor Ernő-díjban részesült Növényvédelem 2022, 83 (N.S. 58) 12: 557. 

https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=184433  
 
- Az év agrárembere kategória győztesek 2022-ben: Növényvédelem - Dr. Aponyi Lajos  

https://azevagrarembere.hu/category/az-ev-agrarembere-2022/  
 
- Tőkés Gábor: Új fejlemények a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok engedélyezésében és a hazai szervezeti struktúrában, elhangzott a Magyar Növényvédelmi Társaság 

Növényvédelmi Klubjának 423. ülésén, 2023.01.09., Budapest  
http://zsigogyorgy.hu/novenyvedelmi-klub/   

 
- Új akkreditált hatósági-partnerszervezet a növényvédő szer engedélyezés területén  

https://nevex.hu/hu/hirek/uj-akkreditalt-hatosagi-partnerszervezet-a-novenyvedo-szer-engedelyezes-teruleten  
 
- Albensis Trader Kft. / Pannon Analitika Kft.  

https://www.ceginformacio.hu/cr9317321467 / https://www.ceginformacio.hu/cr9312295518   
 
- Hét évbe is telhet egy biopeszticid engedélyezése  

https://agroforum.hu/agrarhirek/novenyvedelem/het-evbe-is-telhet-egy-biopeszticid-engedelyezese/   
 
- XXXII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, 2023.01.18-20, Keszthely (Program, Szekcióprogramok)  

https://georgikonalapitvany.hu/xxxii-keszthelyi-novenyvedelmi-forum-2023/  
 
- 69. Növényvédelmi Tudományos Nap, 2023.02.21, Budapest, MTA Székház (Program és kiadvány előkészületben)  

https://magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/  
 
- 110 éve született Dr. Ujvárosi Miklós, a magyar gyomismereti és gyomszabályozási szakemberek iskolateremtő tanítómestere (Hajdúnánás, 1913.01.25. – Budapest, 1981.08.15.)  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ujv%C3%A1rosi_Mikl%C3%B3s, (https://ujvarositarsasag.hu/2021/07/01/rovid-megemlekezes-dr-ujvarosi-miklos-halalanak-40-evforduloja-alkalmabol/)  
 



- Bognár Sándor (Budapest, 1921. január 25. – Budapest, 2011. március 30.) mezőgazdász, entomológus, az növénykárosító atkák (akarológia) jeles művelője, a magyar professzora 
és a magyar növényvédelem történetírója  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bogn%C3%A1r_S%C3%A1ndor_(mez%C5%91gazd%C3%A1sz)  

 
 -Folyóiratunk múltjából Eke István: Szervestrágyák, műtrágyák, talajok, talajélet Növényvédelem 2022, 83 (N.S. 58) 12: 558-559.  

https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=184433  
 
- Növényvédelem folyóirat 2022/12. szám tartalomjegyzéke  

https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=184433  
 
- Ezért kincs az agráradat – XXII. rész: Újdonságok és fejlesztések Debrecenben: drónok, tartamkísérletek és adatalapú megoldások segítik a szakmérnöki képzést 

https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2022/12/gepesites/ezert-kincs-az-agraradat-xxii-resz-ujdonsagok-es-fejlesztesek-debrecenben-dronok-tartamkiserletek-es-adatalapu-megoldasok-
segitik-a-szakmernoki-kepzest  

 
- Növényvédelmi előrejelzések 

https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes  
 
- Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő – az előző hónapban kihirdetett jogszabályok (felkérésre megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is):  

 
- A Bizottság (EU) 2022/2364 végrehajtási rendelete (2022. december 2.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a glifozát hatóanyag jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása 
tekintetében történő módosításáról  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2364&qid=1670273689481  
 
– A Bizottság (EU) 2022/2389 végrehajtási rendelete (2022. december 7.) az Unióba beléptetett növények, növényi termékek és egyéb anyagok szállítmányain elvégzendő azonossági 
ellenőrzések és fizikai ellenőrzések tekintetében alkalmazandó gyakorisági arányok egységes alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2389&qid=1670528835862  
 
– A Bizottság (EU) 2022/2404 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. szeptember 14.) az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a védett zónás zárlati károsítókra 
vonatkozó felderítésekkel kapcsolatos részletes szabályok megállapítása révén történő kiegészítéséről és a 92/70/EGK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2404&qid=1670595031540  
 
– A Bizottság (EU) 2022/2438 végrehajtási irányelve (2022. december 12.) a 93/49/EGK irányelvnek és a 2014/98/EU végrehajtási irányelvnek a dísznövények szaporítóanyagain, a 
gyümölcstermő növények szaporítóanyagain és a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növényeken jelen lévő uniós vizsgálatköteles nemzárlati károsítók tekintetében történő 
módosításáról  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2438&qid=1671032977523  
 
– A  Tanács (EU) 2022/2572 határozata (2022. december 19.) a Bizottságnak a növényvédő szerek fenntartható használatáról és az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat hatásvizsgálatát kiegészítő tanulmány benyújtására, valamint adott esetben a tanulmány eredményeinek fényében 
nyomonkövetési intézkedésekre irányuló javaslat megtételére történő felkéréséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022D2572&qid=1672209805207  

 
- Agrofórum  

https://agroforum.hu/  
 



- MezőHír  
https://mezohir.hu/  

 
- Magyar Mezőgazdaság  

http://magyarmezogazdasag.hu/  
 
- Agroinform.hu  

https://www.agroinform.hu/  
 
- Agrárágazat  

http://agraragazat.hu/  
 
- Agrárszektor 

https://www.agrarszektor.hu/  
 
- Agro Napló  

https://www.agronaplo.hu/  
 
- Agrotrend  

https://www.agrotrend.hu/  
 
- AgrárUnió és Kárkép  

www.agrarunio.hu, www.karkep.hu 
 
- Új Mezőgazdasági Magazin  

https://umm.hu/   
 
 
Előre köszönöm a hírlevél fejlesztésével kapcsolatos javaslatokat.  
 
A hírlevélről le lehet iratkozni a janos.m33@gmail.com e-mail címre küldendő üzenettel. 
 
 
Békés, Boldog Új Évet kívánok! 
 
 
Budapest, 2023.01.15.  
 
 
Barátsággal:  
Dr. Molnár János  
  


