
A biológiai talajerő-gazdálkodást támogató 
innovatív termékek és eljárások 
bevezetésének hazai jogszabályi háttere

2018. január 17.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
Növényvédő szer és Termésnövelő anyag Engedélyezési Osztály

Dr. Németh Csilla



2

Növényvédő szer és Termésnövelő anyag engedélyezés intézményei

Földművelésügyi Minisztérium
(Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály)

Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági 
Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-
védelmi Igazgatóság

Jogalkotás, politikai 
képviselet

Kijelölt nemzeti hatóság
Engedélyezés



Termésnövelő anyagok

• a növények tápanyagellátását szolgáló vagy a talajok
tápanyag-szolgáltató képességét, termőképességét
befolyásoló (kivéve a víz, a szén-dioxid és az adalékanyag
nélküli, kezeletlen istállótrágya),

• természetes eredetű vagy fizikai, kémiai, biológiai, illetve
egyéb mesterséges úton előállított anyagok, valamint ezek
kereskedelmi céllal összeállított kombinációja

.



Termésnövelő anyagok típusai
Engedélyköteles - forgalmazás és felhasználás

4

1. Műtrágyák, 
2. Szerves trágyák,
3. Ásványi trágyák,
4. Komposztok,
5. Gilisztahumuszok,
6. Talajjavító anyagok,
7. Talajkondicionáló készítmények,
8. Mikrobiológiai készítmények,
9. Termesztőközegek,
10. Növénykondicionálók

A termésnövelő anyagok 
engedélyezéséről, tárolásáról, 
forgalmazásáról és 
felhasználásáról szóló 
36/2006. (V. 18.)  FVM 
rendelet

Nem engedélyköteles:

EK műtrágyák 
2003/2003 EK rendelet



Engedélyezett termésnövelők 5

Termésnövelők adatbázisa:
https://termesnovelo.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
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Engedélyezés szakaszai

1. Engedélyezést megelőző egyeztetés

2. Engedélyezést megelőző vizsgálatok
 36/2006. FVM R. 2. mellékletének 

terméktípusonkénti előírásai szerint

3. Engedélyezési eljárás
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Engedélyezést megelőző egyeztetés a hatósággal

• az új készítmény besorolása (36/2006. FVM R. 1. számú melléklet
függeléke)

• a termék alapanyagainak és felhasználási céljának megfelelően
előírt vizsgálatok meghatározása (R. 2. számú melléklet):
- kötelező vizsgálatok
- felhasznált alapanyagoktól függően szükséges vizsgálatok

Botosné Olasz Zsuzsanna

engedélyezési mérnökszakértő

NÉBIH NTAI

Cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

Tel.: 1/309-1044  botosnezs@nebih.gov.hu

mailto:botosnezs@nebih.gov.hu
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2. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez
Az engedély iránti kérelemmel együtt benyújtandó vizsgálati 
eredmények és adatok

• Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg vagy liter mintából

• Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából.

• Szerves szennyezők vizsgálata 3 x 1 kg vagy liter mintából

• Csírázásgátló és gyomosító hatás, valamint növénypatogén
kórokozóktól és kártevőktől való mentesség vizsgálata 4 x 3 kg
mintából.

• Biológiai hatékonysági vizsgálatok
• Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg vagy liter mintából
• A termék előállításhoz felhasznált alapanyagok

minőségétől függően elrendelhető további vizsgálatok
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Laboratóriumi vizsgálatok -2. számú melléklet részletezi

Növénykondicionáló készítmények (pl. növénykivonat hatóanyag 
tartalma?) - fizikai paraméterek, tápelem tartalom

Talajkondicionáló anyagok - fizikai paraméterek, 
+ pl. vízmegkötő képesség

Toxikus elemek - minden esetben kötelező
Humánpatogén károsítók  - csak a szerves alapanyagokat 

tartalmazó termékek
Sugárbiológiai vizsgálat – csak import tőzegnél
Szerves szennyezők - csak a hulladékot

is tartalmazó termékek esetében kell 
vizsgáltatni

Laboratóriumi vizsgálati  költségek: 100-300 ezer Ft



Pl.: Talajkondicionáló készítmények - talajtípusonként legalább 2-4, 
szabadföldön vagy tenyészedényben végzett vizsgálat szükséges 

Növénykondicionáló készítmények - kultúracsoportonként 3-6 szabadföldi 
vagy zárt termesztő berendezésben végzett vizsgálat szükséges 
kultúracsoportonként - művelési áganként

 szántóföld,
 zöldség,
 gyümölcs, szőlő,
 dísznövény,
 erdő, közterület,
 egyéb.

1 db növénykísérlet ára:  ~ 600 ezer Ft  (Össz.: 2 - 4 millió Ft)

5. számú melléklet: Kísérleti felhasználás iránti kérelem! (Pest Megyei Kormányhivatal)
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Biológiai hatékonyságot igazoló vizsgálatok 
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Ki végezheti a vizsgálatokat?

• Laboratóriumi vizsgálatok:
Adott vizsgálatokra akkreditált magyarországi

vagy Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállam laboratóriumai. 

• Biológiai hatékonyságot igazoló vizsgálatok

Magyarország vagy Délkeleti EPPO klimatikus zóna = Szlovákia, 
Szlovénia, Románia, Horvátország, Bulgária kísérletei

GEP (Good Experimental Practice) akkreditált vizsgálóhelyek
(hatósági vagy hatóságilag elismert)

http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny

nemethcsi@nebih.gov.hu

kísérletek megrendelése: Biológiai hatékonysági kísérletek koordinátora 
(témalap, díjtétel, kihelyezés)

mailto:talaberc@nebih.gov.hu
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Engedélyezési eljárás

 Engedélyező hatóság: NÉBIH

 Kérelemre indul
 36/2006 FVM r. 1. számú melléklet: 
Forgalombahozatali és felhasználási engedély iránti kérelem
 Vizsgálati jelentések, Kísérleti felhasználás engedélye

 Engedélyezési eljárási díj - 100 ezer Ft (Termékcsalád: 200 eFt)

 Értékelés maximum 4 hónap

 Engedély érvényessége 10 év
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Engedély megadásának feltételei

• a készítmények vizsgálatokkal, kísérletekkel alátámasztott
kedvező hatást fejtsenek ki a talajra vagy a termesztett
növényre,
és

• előírásszerű, szakszerű alkalmazás során ne okozzanak
kedvezőtlen mellékhatást
 a növényre,
a talajra,
az ember és az állat egészségére,
és ne jelentsenek megengedhetetlen veszélyt a környezetre

és a természetre.
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Termésnövelők engedélyezése a jövőben



A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek 
forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, 
valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK 
rendelet módosításáról szóló javaslat 

2016. áprilisa óta tárgyaljuk

Termésnövelő anyagok – Tervezett EU szintű harmonizációja
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Termésnövelők - Tervezett EU 
szabályozás

• EU - körforgásos gazdaság : szerves- vagy 
másodlagos nyersanyagokból termésnövelők
• Szabványosítás, engedélyezés eltörlése

•Szabvány szerinti termékek – utólagos ellenőrzés

•A készítmények 80-90%-a nem lesz 
engedélyköteles
• Az opcionális harmonizáció elvét követi - egyéb 

termékek: nemzeti szabályozás (36/2006 FVM 
rendelet)
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Funkció szerinti termékkategóriák (PFC – product function categories) –
Annex I.

PFC 1. Fertiliser
A. Organic fertiliser (Solid, Liquid) Szerves trágya
B. Organo-mineral fertiliser Szerves-ásványi trágya
C. Inorganic fertiliser Szervetlen trágya

Macronutrient

Straight solid
Compound solid 
Ammonium nitrate fertiliser 
of high nitrogen content
Straight liquid 
Compound liquid

Micronutrient

Straight inorganic
Compound inorganic 

Makroelemek

Egyszerű szilárd
Összetett szilárd
Magas nitrogén tartalmú 
ammónium nitrát
Egyszerű folyékony
Összetett folyékony

Mikroelemek

Egyszerű műtrágyák
Összetett műtrágyák

PFC 4. Growing medium Termesztőközegek

PFC 5. Inhibitor Inhibitorok
A. Nitrification inhibitor Nitrifikáció inhibitor
B. Urease inhibitor Ureáz inhibitor
C. Denitrification inhibitor Denitrifikáció inhibitor

PFC 6. Plant biostimulant Növényi biostimulánsok
A. Microbial plant biostimulant Mikrobiológiai
B. Non-microbial plant biostimulant Nem mikrobiológiai

PFC 7. Fertilising product blend Keverékek

Termék definíciója, toxikus elemek, szennyezőanyagok és humán patogének
maximum határértékei, minimális tápelem tartalom 

PFC 2. Liming material Meszező anyagok

PFC 3. Soil improver Talajjavító anyagok
A. Organic soil improver szerves
B. Inorganic soil improver szervetlen
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Összetevő anyag kategóriák 
(CMC – component material categories) – Annex II.

CMC 1: Virgin material substances and mixtures Eredeti nyersanyagok és keverékeik
CMC 2: Plants, plant parts or plant extracts Növények, növényi részek, kivonatok
CMC 3: Compost Komposzt
CMC 4: Fresh crop digestate Erjesztett friss növényi termékek
CMC 5: Other digestate than fresh crop digestate Egyéb erjesztett termékek
CMC 6: Food industry by-products Élelmiszeripari melléktermékek
CMC 7: Micro-organisms Mikroorganizmusok
CMC 8: Agronomic additive –Inhibitors Inhibitorok
CMC 9: Nutrient polymers Tápanyag polimerek
CMC 10: Other polymers than nutrient polymers Egyéb polimerek
CMC 11: Certain products derived from animal by-products

Állati melléktermékekből előállított

Kritériumok – anyagok +/-, előállítás előírásai, 
még nem végleges
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Tagállam 
• kijelöli a bejelentő hatóságot/szervezetet vagy nemzeti akkreditáló 

testületet, amely bejelenti  a megfelelőség értékelő szervezeteket 
(notified body)

• piacfelügyelet – minőség ellenőrzés  

Piaci szereplők: gyártó/előállító, képviselet, importőr, továbbforgalmazó 

• felelősek a termék minőségéért
• technikai dokumentáció
• EU megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőség értékelő szervezet  
• Megfelelőség értékelés
• EU típus vizsgálat
EU Bizottság
• Jogszabály módosítás- felhatalmazáson alapuló , kategóriák, anyagok

Tervezett struktúra
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• Piaci káosz 
• A védelmi elvek sérülése, környezetszennyezés
• Nehézfémekkel szennyezett anyagok, állati 

melléktermékek, hulladékok  ellenőrizhetetlen 
beáramlása

• Gyengébb minőségű termékek térnyerése

2018-ban hatályba lép  +3 év alkalmazásáig
EU szabályozás várható következménye

Engedélyezés céljai:
Fogyasztóvédelem
Környezetvédelem
Egészségvédelem
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Köszönöm a figyelmet!
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