
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. 
február: 
  

- 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 / https://www.youtube.com/watch?v=CDM-scRK8sA, 

  
- Permetezési napló vezetésének új szabályai (e-permetezési napló) 
https://magyarnovenyorvos.hu/permetezesi-naplo-vezetesenek-uj-szabalyai-e-permetezesi-naplo-2023-01-
16 

  
- Pocok Tox Max (75 mg/kg klórfacinon) szükséghelyzeti engedély 2023.02.01-2023.05.31. 
https://magyarnovenyorvos.hu/pocok-tox-max-szukseghelyzeti-engedely-2023-02-09 

  
- Terbutilazin hatóanyag felhasználásának korlátozása (emlékeztető) 
https://magyarnovenyorvos.hu/terbutilazin-hatoanyag-felhasznalasanak-korlatozasa-emlekezteto-2023-02-
09 

  
- Változások a réz tartalmú szerek engedélyokiratában! 
https://magyarnovenyorvos.hu/valtozasok-a-rez-tartalmu-szerek-engedelyokirataban-2023-01-26 

  
- Megjelent a VPAKG-ban nem alkalmazható növényvédőszer tiltólista 
https://www.agrotrend.hu/gazdalkodas/szantofold/megjelent-a-vpakg-ban-nem-alkalmazhato-
novenyvedoszer-tiltolista 

  
- Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzéke (2023. január 20.) 
https://uni-mate.hu/egyetemi-laborkozpont 

  
- Tudnivalók a növényvédő szerek és növényvédelmi hatású készítmények drónos kijuttatásának 
kérelmezéséről 
https://portal.nebih.gov.hu/-/tudnivalok-a-novenyvedo-szerek-es-novenyvedelmi-hatasu-keszitmenyek-
dronos-kijuttatasanak-kerelmezeserol 

  
- Halaszthatatlanná vált, hogy a növénytermesztők alkalmazkodjanak a klímaváltozáshoz 
https://www.otpagrar.hu/Velemeny/Reszletek?id=106100 

  
- Nagy eséllyel alakul ki az év második felében az El Niño-jelenség, ami a globális felmelegedés 
mellett további hőmérséklet-emelkedéssel járhat 
https://agronaplo.hu/hirek/peldatlan-hohullamokra-keszulhetunk 

  
- Drasztikus időjárás-változást jósolnak az SZTE kutatói a következő évtizedekre 
https://agronaplo.hu/hirek/drasztikus-idojaras-valtozast-josolnak-az-szte-kutatoi 

  
- Rövid időn belül megkerülhetetlenné válik a precíziós gazdálkodás 
https://magyarmezogazdasag.hu/2023/01/31/rovid-idon-belul-megkerulhetetlenne-valik-precizios-
gazdalkodas 

  
- A fenntarthatóság jegyében bővítették portfóliójukat a nagy növényvédőszer-gyártók vetőmag-
üzletággal, biológiai módszerekkel és digitális megoldásokkal 
https://magyarmezogazdasag.hu/2023/01/29/komplex-novenyvedelmi-megoldasok-uj-hatasmod-biologiai-
vedekezes 

  
- Természetes megoldás a pusztító poloskák ellen 
https://agroforum.hu/agrarhirek/novenyvedelem/termeszetes-megoldas-a-pusztito-poloskak-ellen/  
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- Tájékoztató az EK-MŰTRÁGYA forgalmazásáról és az igazolási kérelem benyújtásáról 
https://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztato-az-ek-mutragya-forgalmazasarol-es-az-igazolasi-kerelem-
benyujtasarol 

  
- Atkamonitoring méhészeknek 
https://magyarmezogazdasag.hu/2023/01/14/atkamonitoring-meheszeknek 

  
- Nyilvánosságra hozta az EU, hogyan vetne véget a tömeges méhpusztulásnak 
https://hvg.hu/zhvg/20230125_Az_EU_celja_hogy_2030ig_megmentse_a_meheket_kihalastol 

  
- Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat 2021-2022 
http://www.omme.hu/kornyezetterhelesi-monitoring-vizsgalat-2021-2022/ 

  
- Nébih ÉLI laboratóriumai – nemzeti referencia laboratóriumok megalakulása 
https://portal.nebih.gov.hu/nebih-eli-laboratoriumai 

  
- Februárban indul az ország első agrárdiplomáciai menedzser képzése 
https://uni-mate.hu/h%C3%ADr/-/content-viewer/agrardiplomaciai-menedzser-kepzes-indul/20123 

  
- Ezért kincs az agráradat – XXIII. rész: Az agrárdigitalizáció nagykövetei: gépészet és fejlesztések 
https://agronaplo.hu/szakfolyoirat/2023/01/gepesites/ezert-kincs-az-agraradat-xxiii-resz-az-
agrardigitalizacio-nagykovetei-gepeszet-es-fejlesztesek 

  
- Dr. Csertán-Halász Ágnes: Az őszi búza Fusarium spp. belső fertőzöttségének felmérése 
árutermelésben 2022-ben, Agrofórum 2022/12., 33. évfolyam., 106-107. oldal 
https://www.dropbox.com/s/553gp2zxlvrb3kb/Agroforum%202022_12%20106-
107%20Fusarium.pdf?dl=0 
  
- Dancsházy Zsuzsanna: Növényegészségügyi szabályozás az idegenhonos károsítók azonosított 
fertőzési eseteinek kezelésére Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 01: 33-38. 
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=185271 

  
- A 2023-as év emlőse – a közönséges vakond (Talpa europaea) 
https://xn--vadonles-8sb.hu/evemlose/2023 

  
- Tiszántúli Növényvédelmi Fórum és IPPS Kiadványok – Archívum (1996-tól)  
https://mek.unideb.hu/archivum-tiszantuli-novenyvedelmi-forum 
- Acta Agraria Debreceniensis (Speciel crop protection issue – 2014-2015) 
https://ojs.lib.unideb.hu/actaagrar/issue/archive 

  
- Szidonya István: Az invazív növények írtásának tapasztalata az előadás elhangzott a Növényvédelmi 
Klubjának 424. ülésén 2023.02.06-án Budapesten 
 http://zsigogyorgy.hu/novenyvedelmi-klub/ 
  
- XXXII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, 2023.01.18-20, Keszthely (képek és a Georgikon for 
Agriculture folyóirat 1. száma, ahol az elhangzott előadások zöme tudományos szakcikk formában 
tanulmányozható) 
https://georgikonalapitvany.hu/xxxii-keszthelyi-novenyvedelmi-forum-2023/ 

  
- Magyarország gyomtérképe, avagy miként változott a fajok jelentősége 
https://magyarmezogazdasag.hu/2023/01/27/magyarorszag-gyomterkepe-avagy-mikent-valtozott-fajok-
jelentosege 

  
- Növényvédelem: kéz a kézben az oktatás és a kutatás 
https://magyarmezogazdasag.hu/2023/01/20/novenyvedelem-kez-kezben-az-oktatas-es-kutatas 

  
- 69. Növényvédelmi Tudományos Napok, 2023.02.21-22, Budapest, MTA Székház 
(Meghívó, Program, kiadvány) 
https://magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/ 
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- PDF formában letölthető Növényvédelmi Tudományos Napok konferencia kiadványok (2014-tól) 
https://magyarnovenyvedelmitarsasag.hu/tudomanyos-napok 

  
- Ujvárosi-Gyomkutató 2023 Konferencia és Találkozó, 2023.03.9-10. Siófok 

  
- Balázs Klára: Harminc év után átadom a stafétabotot 
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=185271 

  
- Folyóiratunk múltjából Eke István: Lesz még valaha hideg tél? Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 
01: 42 
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=185271 
  
- Növényvédelem folyóirat 2023/01. szám tartalomjegyzéke 
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=185271 
  
- Az Erdészettudományi Közlemények évente legalább egy alkalommal online megjelenő tudományos 
lap 
http://www.erdtudkoz.hu/index.php?ln=hu 
  
- Ripka Géza: Emlékezés Lucza Zoltánra (1969–2022) Növényvédelem 2023, 84 (N.S. 59) 01: 39-40. 
https://matarka.hu/cikk_list.php?fusz=185271 
  
- Növényvédelmi előrejelzések 
https://magyarnovenyorvos.hu/novenyvedelmi-elorejelzes 

  
- Hazai és EU növényvédelmi jogszabályfigyelő – az előző hónapban kihirdetett jogszabályok (felkérésre 
megjelenik a Növényvédelem folyóiratban is): 

  
- Az EGT Vegyes Bizottság 213/2019 határozata (2019. szeptember 27.) az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodás I. mellékletének (Állat- és növényegészségügyi kérdések) és II. mellékletének 
(Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2023/18] 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A22023D0018&qid=1673017628084 
  
– A Bizottság (EU) 2023/116 végrehajtási rendelete (2023. január 16.) az 540/2011/EU végrehajtási 
rendeletnek az oxamil hatóanyag jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása tekintetében történő 
módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0116&qid=1673975693102 
  
– A Bizottság (EU) 2023/115 végrehajtási rendelete (2023. január 16.) az 540/2011/EU végrehajtási 
rendeletnek a dimoxistrobin hatóanyag jóváhagyása érvényességének meghosszabbítása tekintetében 
történő módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0115&qid=1673975693102 
  
– A Bizottság (EU) 2023/114 végrehajtási rendelete (2023. január 16.) az 540/2011/EU végrehajtási 
rendeletnek a benzovindiflupir, a buprofezin, a ciflufenamid, a fluazinam, a flutolanil, a lambda-cihalotrin, 
a mekoprop-P, a mepikvat, a metiram, a metszulfuron-metil, a foszfán és a piraklostrobin hatóanyag 
jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0114&qid=1673975693102 
  
– A Bizottság (EU) 2023/121 végrehajtási rendelete (2023. január 17.) a bizonyos termékek és anyagok 
ökológiai termelésben való használatának engedélyezéséről és ezek jegyzékének összeállításáról szóló (EU) 
2021/1165 végrehajtási rendelet módosításáról és helyesbítéséről 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0121&qid=1674076265456 
  
– A Bizottság (EU) 2023/129 rendelete (2023. január 18.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található azoxistrobin, 
proszulfokarb, szedaxán és valifenalát megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő 
módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0129&qid=1674139410036 
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– A Bizottság (EU) 2023/127 rendelete (2023. január 18.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található acekinocil megengedett 
szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0127&qid=1674140110203 
  
– A Bizottság (EU) 2023/128 rendelete (2023. január 18.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található benalaxil, 
brómxinil, klórszulfuron, epoxikonazol és fenamifosz megengedett szermaradék-határértékei tekintetében 
történő módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0128&qid=1674140110203 
  
– A Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos 
termékekben, illetve azok felületén található 2,4-D, azoxistrobin, cihalofop-butil, cimoxanil, fenhexamid, 
flazaszulfuron, floraszulam, fluroxipir, iprovalikarb és sziltiofam szermaradék-határértéke tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2022. augusztus 3-i (EU) 2022/1363 bizottsági rendelethez  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1363R%2802%29&qid=1674140110203 
  
– A Bizottság (EU) 2023/147 rendelete (2023. január 20.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található ciromazin, 
topramezon és triflumizol maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0147&qid=1674498419805 
  
–Bizottság (EU) 2023/149 végrehajtási rendelete (2023. január 20.) a benfluralin hatóanyag 
jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti meg nem hosszabbításáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet mellékletének módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0149&qid=1674498419805 
  
– A Bizottság (EU) 2023/158 végrehajtási rendelete (2023. január 23.) az (EU) 2018/2019 végrehajtási 
rendeletnek a Prunus domestica és Prunus cerasifera Ukrajnából származó egyes, ültetésre szánt növényei 
tekintetében történő módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0158&qid=1674658370160 
  
– A Bizottság (EU) 2023/163 rendelete (2023. január 18.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található DDT és 
oxatiapiprolin megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0163&qid=1674658614861 
  
– A Bizottság (EU) 2023/173 rendelete (2023. január 26.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található 1-metil-3-
(trifluormetil)-1H-pirazol-4-karboxamid (PAM), cikloxidim, ciflumetofen, ciflutrin, metobromuron és 
pentiopirád szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0173&qid=1674840392477 
  
– A Bizottság (EU) 2023/174 végrehajtási rendelete (2023. január 26.) az (EU) 2017/625 és a 178/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása céljából a bizonyos harmadik országokból származó 
egyes áruk Unióba történő beléptetése esetén alkalmazandó hatósági ellenőrzések és szükségintézkedések 
ideiglenes fokozásának előírásáról szóló (EU) 2019/1793 végrehajtási rendelet módosításáról  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0174&qid=1674840392477 
  
– A Bizottság (EU) 2023/200 végrehajtási rendelete (2023. január 30.) a citrom illóolaj (Citrus limon 
illóolaj) egyszerű anyagként történő jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról 
szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0200&qid=1675162761967 
  
– A Bizottság (EU) 2023/198 rendelete (2023. január 30.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található abamektin megengedett 
szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0127&qid=1674140110203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0128&qid=1674140110203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1363R%2802%29&qid=1674140110203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1363R%2802%29&qid=1674140110203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0147&qid=1674498419805
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0149&qid=1674498419805
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0158&qid=1674658370160
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0163&qid=1674658614861
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0173&qid=1674840392477
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0174&qid=1674840392477
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0200&qid=1675162761967


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0198&qid=1675162761967 
  
– A Bizottság (EU) 2023/199 végrehajtási rendelete (2023. január 30.) a Trichoderma atroviride AT10 
hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, valamint az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
módosításáról 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0199&qid=1675162761967 

  
-- 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. 
  
Budapest, 2023.02.15. 
  
Barátsággal: 
Dr. Molnár János  
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