
A növényvédelmet érintő fontosabb szakmai anyagok 
 
 
 
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 - 2022. 
december: 
  

- Lezárult a drónos növényvédelmi szolgáltatást hirdető vállalkozások támogató ellenőrzési 
kampánya 
https://portal.nebih.gov.hu/-/lezarult-a-dronos-novenyvedelmi-szolgaltatast-hirdeto-vallalkozasok-
tamogato-ellenorzesi-kampanya 
  
- Januártól módosul a növényvédelmi drónpilótaképző intézmények jelentkezésére vonatkozó 
feltételrendszer és eljárásrend 
https://portal.nebih.gov.hu/-/januartol-modosul-a-novenyvedelmi-dronpilotakepzo-intezmenyek-
jelentkezesere-vonatkozo-feltetelrendszer-es-eljarasrend   
  
- Tavasszal folytatódik a drónos növényvédelmi szolgáltatást hirdető vállalkozások ellenőrzése 
https://agroforum.hu/agrarhirek/gepinfo/tavasszal-folytatodik-a-dronos-novenyvedelmi-szolgaltatast-
hirdeto-vallalkozasok-ellenorzese/ 
  
- Ilyen lesz valójában az elektronikus permetezési napló 
https://www.agroinform.hu/gazdasag/elektronikus-permetezesi-naplo-gazdalkodasi-naplo--61167-001 
  
- Kiterjesztett engedélyokiratok több zöldség- és gyümölcskultúrában 
https://fruitveb.hu/kiterjesztett-engedelyokiratok-tobb-zoldseg-es-gyumolcskulturaban/ 
  
- Szerjegyzéki útmutató - I. rész - növényvédő szerek, termésnövelő anyagok kiadványa 
https://www.youtube.com/watch?v=znOlgj2yVxo 
  
- Szerjegyzéki útmutató - II. rész - online elérhető adatbázisok 
https://www.youtube.com/watch?v=kCtpGrOu-Ys 
  
- Szerjegyzéki útmutató - III. rész - Növényvédő szerek eredetiségének ellenőrzése 
https://www.youtube.com/watch?v=XjTsGtAfaDQ 
  
- A növényvédelem jelene és jövője 1.; vendég: dr. Labant Attila 
https://www.youtube.com/watch?v=Fd5TDNFdz7M&t=181s 
  
- A növényvédelem jelene és jövője 2.; vendég: dr. Labant Attila 
https://www.youtube.com/watch?v=UtMhP_XZu_c&t=8s 
  
- Herbicidmaradványok kimutatása nanotechnológiával 
https://magyarmezogazdasag.hu/2022/11/19/herbicidmaradvanyok-kimutatasa-nanotechnologiaval 
  
- Kövessük a precíz(iós) gazdákat! – 18. rész: Költséghatékonyság és fenntarthatóság a 
permetezésben is 
https://www.agronaplo.hu/hirek/kovessuk-a-preciz-ios-gazdakat-18-resz-koltseghatekonysag-es-
fenntarthatosag-a-permetezesben-is 
  
- A XIII. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztiválon átadták az Év kiváló magyar méze verseny díjait 
https://magyarmezogazdasag.hu/2022/12/11/atadtak-az-ev-kivalo-magyar-meze-verseny-dijait 
  
- Tartsuk helyben talajunkat! 
https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kornyezetgazdalkodas/105142-tartsuk-helyben-talajunkat-2 
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- Talaj Világnapja 2022 – kapcsolódó hazai rendezvények 
http://talaj.hu/eloadoules-funkciok-es-szolgaltatasok-fold-es-eg-hataran-avagy-hogyan-biztositjak-a-talajok-
az-emberi-jolletet/ 
  
- A Talaj Világnapja alkalmából december 5-én került bemutatásra a Talaj = Élet című film 
https://www.youtube.com/watch?v=MaWVT-u1wps   
  
- Az agrárerdészet mint lehetséges kiút az ökológiai zsákutcából 
http://emk.uni-sopron.hu/az-agrarerdeszet-mint-lehetseges-kiut-az-okologiai-zsakutcabol 

  
- Erdők a világban, Európában és Magyarországon OEE Szaktudás Füzetek 2. 
https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/erdeszetilapok_kulonszam 
  
- Az e-Acta Naturalia Pannonica folyóirat évente 1–3 kötetben zoológiai, botanikai, állatföldrajzi, 
természetvédelmi és ökológiai tanulmányokat közöl, 2010-2022 év anyaga 
http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=1957 
  
- Az "inváziós növény - özönnövény" után az "inváziós állat - özönállat" magyarító szakszójavaslat is 
révbe ért 
https://greenfo.hu/sajtotajekoztatok/ozonallatfajok-magyarorszagon-konyvbemutato/ 
  
- Dancsházy Zsuzsanna: Növényegészségügyi szabályozás az idegenhonos károsítók behurcolása ellen: 
az első védelmi vonal Növényvédelem 2022, 83 (N.S. 58) 11: 500-504. 
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=184163 
  
- Princzinger  Gábor: Tiszántúli Növényvédelmi Fórum, Tudományos és technológiai témák az idei 
debreceni konferencián megjelent az Agrofórum 2022 decemberi számában 
https://www.dropbox.com/s/eouutqb448ovmqw/PG_TNF-Agrof%C3%B3rum.pdf?dl=0 
  
- Krónika Molnár János: Tudósítás az Agrárkemizálás Társaság 129. üléséről a klímavédelem kapcsán 
tehető alkalmazkodásunkat illetően, Növényvédelem 2022, 83 (N.S. 58) 11: 513-514. 
https://www.dropbox.com/s/jo86p2o84t0dg7q/129_%C3%BCles.pdf?dl=0 
  
- A martonvásári fitotron fél évszázada a növénykutatás szolgálatában 
http://www.atk.hu/hu/hir_fito50 

  
- Gazdásztalálkozó a 225 éves Georgikonon 
https://uni-mate.hu/h%C3%ADr/-/content-viewer/gazdasztalalkozo-a-225-eves-georgikonon/20123 

  
- Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban (XXXVI.) 2022.11.22. 
Budapest, kiadvány az előadások összefoglalóival 
https://magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/ 

  
- Életutak, életpályák - Dr. Szarukán István a DE MÉK Növényvédelmi Intézetének professor 
emeritusa 
https://www.youtube.com/watch?v=RwHRcXjzppk 
  
- Tőkés Gábor: Új fejlemények a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok engedélyezésében és a 
hazai szervezeti struktúrában, a Magyar Növényvédelmi Társaság Növényvédelmi Klubjának 423. ülése, 
2023.01.07., Budapest 
https://magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/ 
  
- XXXII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, 2023.01.18-20, Keszthely, a Fórum a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara kreditszerzésben elismert rendezvénye, tehát szaktanácsadóknak a csütörtöki nap 
után 4, a pénteki nap részvételéért pedig 2 kredit jár 
https://georgikonalapitvany.hu/xxxii-keszthelyi-novenyvedelmi-forum-2023/ 
  
- 69. Növényvédelmi Tudományos Napok, 2023.02.21, Budapest, MTA Székház, felhívás szerinti 
jelentkezés - módosított - határideje: 2022.12.15. 
https://magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/ 
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- Folyóiratunk múltjából Eke István: Bódító szerek Növényvédelem 2022, 83 (N.S. 58) 11: 515 
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=184163 
  
- Növényvédelem folyóirat 2022/11. szám tartalomjegyzéke 
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=184163 
  
- 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) 2022/2240 végrehajtási rendelete (2022. október 20.) az (EU) 2021/1378 végrehajtási 
rendeletnek, az (EU) 2021/2119 végrehajtási rendeletnek és az (EU) 2021/2307 végrehajtási rendeletnek a 
tanúsítványok kiállításához használt minősített elektronikus bélyegző használata tekintetében történő 
módosításáról  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2240&qid=1668523386052 
  
– A Bizottság (EU) 2022/2238 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. augusztus 22.) az (EU) 
2021/2306 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az ellenőrzési tanúsítványokra és azok kivonataira 
vonatkozó átmeneti rendelkezések, valamint az Ukrajnában kiállított ellenőrzési tanúsítványokra 
vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2238&qid=1668523386052 
  
– A Bizottság (EU) 2022/2291 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. szeptember 8.) a környezetben 
tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet I. mellékletének a hexaklórbenzol tekintetében történő módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2291&qid=1669542712518 
  
– A Bizottság (EU) 2022/2293 végrehajtási rendelete (2022. november 18.) az (EU) 2021/405 
végrehajtási rendeletnek a farmakológiai hatóanyagok használatára, a farmakológiai hatóanyagok és a 
növényvédő szerek maradékanyag-határértékeire és a szennyező anyagok határértékeire vonatkozó 
jóváhagyott ellenőrzési tervvel rendelkező harmadik országok jegyzéke tekintetében történő 
módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2293&qid=1669543095237 
  
– Helyesbítés a 284/2013/EU rendeletnek a növényvédő szerekre vonatkozóan benyújtandó információk 
és a mikroorganizmusokat tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó különös adatszolgáltatási 
követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. augusztus 31-i (EU) 2022/1440 bizottsági 
rendelethez 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1440R%2801%29&qid=1669543095237 
  
– Helyesbítés a 283/2013/EU rendeletnek a hatóanyagokra vonatkozóan benyújtandó információk és a 
mikroorganizmusokra vonatkozó különös adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2022. augusztus 31-i (EU) 2022/1439 bizottsági rendelethez  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1439R%2801%29&qid=1669543095237 
  
– Helyesbítés az 546/2011/EU rendeletnek a mikroorganizmusokat tartalmazó növényvédő szerek 
értékelésének és engedélyezésének specifikus egységes alapelvei tekintetében történő módosításáról 
szóló, 2022. augusztus 31-i (EU) 2022/1441 bizottsági rendelethez  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1441R%2801%29&qid=1669543095237 
  
– A Bizottság (EU) 2022/2305 végrehajtási rendelete (2022. november 24.) a halolaj kis kockázatú 
hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és 
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tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2305&qid=1669544239604 
  
– A  Bizottság (EU) 2022/2314 végrehajtási rendelete (2022. november 25.) a Pythium oligandrum (törzs: 
M1) hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyása meghosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2314&qid=1669653173377 
  

- 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/  
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