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HELYI TERMELŐI PIACON TÖRTÉNŐ ÁRÚSÍTÁS
Jelen kiadvánnyal a helyi termelői piacon árusítható termékek köréhez,
illetve az árusításhoz kötődő szabályozásokban kívánunk tájékoztatást adni.
A helyi termelői piac, olyan piac ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti
megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében vagy Budapesten fekvő piac
esetében az ország területén bárhol működő gazdaságból származó
mezőgazdasági- illetve élelmiszeripari terméket értékesíthet.
A helyi termelői piacon történő árusítás szabályai:
A helyi termelői piacon kizárólag helyi kistermelő és őstermelő árusíthat.
Kistermelőkre vonatkozó külön feltételek:
Kistermelő az a természetes személy, aki kis mennyiségű általa megtermelt
alaptermékkel vagy általa betakarított, összegyűjtött vadon termő
alaptermékkel, vagy kis mennyiségű, általa megtermelt alaptermékből
előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belüli
vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva a Magyarország területén
legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó, illetve
közétkeztetési létesítményt látja el.
Kistermelői tevékenység bejelentésékor regisztrációs számot kell igényelni a
gazdaság helye szerinti megyei kormányhivatal illetékes járási hivatalának
állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalánál.
A regisztrációhoz a kistermelőnek írásban, az alábbi adatokat kell
feltüntetni:
- kistermelő neve, címe,
- a gazdaság, vagy az élelmiszer előállítás helye,
- az értékesíteni kívánt élelmiszer megnevezése.
Egy családon belül több személy is regisztráltathatja magát ugyanarra a
tevékenységre, ebben az esetben az előállítható és forgalmazható termékek
mennyisége személyenként értendő.
Kistermelői élelmiszer értékesítését a kistermelőn kívül a vele egy
háztartásban élő személy, valamint a kistermelő házastársa, bejegyzett
élettársi kapcsolatban élő élettársa, nagykorú gyermeke, testvére, szülője,
nagyszülője is végezheti.
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dokumentummal, kötelezően vezetendő nyilvántartással, hatósági állatorvosi
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igazolással, illetve – néhány esetben – hússzállítási igazolással kell
rendelkezni.
Alapterméknek minősül a nyers zöldség és gyümölcs, az élő állat, az elejtett
vad, a nyers tej, a tojás, a méz, a gomba és az erdei gyümölcs. Feldolgozott
terméknek minősül a pasztőrözött tej, a sajt, túró, vaj, a kolbász, szalámi, a
gyümölcslé, a lekvár és az őrölt fűszerpaprika.
A kistermelő által árusítható mennyiséget az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet
tartalmazza.
Őstermelőkre vonatkozó külön feltételek:
Mezőgazdasági őstermelő: az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó
magánszemély, aki a saját gazdaságában az alább felsorolt termékek
előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői
igazolvánnyal rendelkezik.
Mezőgazdasági őstermelő az erre a célra létesített nyilvántartásban családi
gazdálkodóként bejegyzett magánszemély és e magánszemélynek a családi
gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja is,
mindegyikre vonatkozóan az alább felsorolt termékek előállítására irányuló
tevékenységeinek bevétele (jövedelme) tekintetében.
Mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül:
•
a saját gazdaságban történő növénytermelés,
•
ültetvénytelepítés,
•
állattenyésztés,
•
termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag
felhasználásával történik,
•
a saját gazdaságban (jogszabályba nem ütköző) gyűjtése,
•
a saját tulajdonú földterületen végzett erdőgazdálkodás.
Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek:
A) Állat, állati termék
•

•
•
•
•
•
•

Élő állat (ideértve a méhcsaládot, a méhanyát, a méhbábot, a
méhrajt is) kivéve: a sportló, a versenyló, a kutya, a macska, a
laboratóriumi állat, a vírus- és szérum-állat, a dísz- és állatkerti
állat, a vadon élő, a vadasparkban és a vadaskertben élő fajok, a
természetvédelmi oltalom alatt álló, gyűjtési tilalom alá eső állatfajok
Tej és tejipari termék
Madártojás héjában kivéve: a gyógyászati tenyésztojás, a vadon élő
madár tojása
Természetes méz (ideértve a lépes-, a termelői és az egyéb
természetes mézet is)
Állati eredetű termék: nyers állati szőr nem textilipari célra, nyers toll
legfeljebb tisztítva, nyers gyapjú, nyers finom vagy durva állati szőr
Nyers méhviasz és feldolgozási maradék termék
Propolisz (méhszurok), méhpempő, nyers virágpor, méhméreg,
máshova nem sorolt méhészeti termék
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B) Növény, növényi termék
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

Élő növény (kivéve: a hínár, az alga)
Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág, bimbó,
lombozat, ág és más növényi rész (kivéve: a moha, a zuzmó, a
tűlevelű ág)
Zöldségfélék, étkezésre alkalmas gyökerek és gumók frissen, hűtve,
fagyasztva, ideiglenesen tartósítva vagy szárítva, továbbá tisztított,
koptatott, hámozott, darabolt, csumázott zöldség, burgonya
Gyümölcs és dió, valamint citrus- és dinnyefélék héja étkezésre
alkalmas állapotban, frissen, hűtve, fagyasztva, ideiglenesen
tartósítva vagy szárítva, továbbá tisztított, hámozott, negyedelt,
felezett gyümölcs
Fűszernövények és fűszerek: Fűszerpaprika, Borókabogyó, Sáfrány,
Kakukkfű, Ánizsmag, Köménymag, Kapormag, egyéb hazai
fűszernövények
Gabonafélék szemtermése, búza, kétszeres, rozs, árpa, zab, kukorica,
rizs, cirokmag, hajdina, köles, kanárimag, triticale és más hibrid
(kivéve: a malomiparban megmunkáltakat)
Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök: szójabab, földimogyoró,
lenmag, repce, napraforgó, ricinus, mustármag, sáfránymag,
mákszem, kendermag
Vetőmag, gyümölcs vagy spóra vetési célra
Ipari növények:
– komlótoboz és lupulin,
– növény és növényrész, ha az illatszer-, gyógyszer-,
növényvédőszerés
hasonló
iparban
alapanyaga
(angelikagyökér és -mag, anyarozs, bazsalikom, birsmag,
bojtorján, borágófű, csillagvirág-hagyma, diólevél, fehér és
fekete üröm, fekete bodza, fenyőrügy, galangagyökér,
gyermekláncfű, gyűszűvirág, hársfavirág és -levél, hunyor,
imola, izsóp, kamillavirág, kökörcsin, macskagyökér, mákgubó,
maszlag, menta, morzsika, nadragulya, nőszirom, orvosi
pemetefű, ökörfark-kóró, papsajt, rozmaring, rózsaszirom,
rutalevél, sártök, szagos müge, szárcsagyökér, tárnics, útifű,
vadmajoranna, vasfű, veronikafű, vidrafű, zsálya stb.), hazai
gyógynövények
– szentjánoskenyér, cukorrépa, cukornád, barack- és szilvamag,
pörköletlen cikóriagyökér
– gabonaszalma és -pelyva
– takarmánynövény: karórépa, marharépa, takarmányrépa,
takarmánygyökér,
széna,
lucerna,
lóhere,
baltacim,
takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny
Növényi eredetű nyersanyag fonásra, illetve seprű vagy ecset
készítésére: nád, sás, fűzfavessző
Feldolgozott (véglegesen tartósított vagy konzervált, illetve közvetlenül
fogyasztható) zöldség, gyümölcs és dió
Szőlőbor
Szőlőmust
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Állatok etetésére szolgáló növényi eredetű termék: makk,
vadgesztenye, kukoricacsutka, -szár, -csuhé, -levél, répafej,
zöldségfélék héja, gyümölcshulladék stb.
Nyers dohány, szárítva is, de nem pácolva vagy fermentálva,
dohányhulladék
Szerves trágya
Szőlővenyige
Fából kizárólag hasítással készített karó, cölöp, cövek, pózna, bot
stb.
Len és valódi kender (Cannabis sativa L), nyersen
Karácsonyfa
Borseprő, borkő
Szőlőtörköly

C) Tevékenységek
•
•

•

Erdőgazdálkodás és e tevékenység termékei
Ültetvénytelepítés, amely tevékenység eredményeként a telepített
növények legalább egy évnél hosszabb ideig talajhoz, helyhez
kötötten a termesztés alapját képezik
A külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszertermelés, előállítás és értékesítés

Őstermelői igazolványt a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara megyei szervezeténél kell kérelmezni. Az őstermelői
igazolvány legfeljebb három adóévre állítható ki.
Az őstermelői igazolványok ellenőrzését a megyei kormányhivatal
földművelésügyi igazgatósága végzi.
Az ellenőrzések célja az őstermelői igazolványokkal való visszaélések
mérséklése, a saját gazdaságra vonatkozó valótlan nyilatkozattal kiváltott
őstermelői igazolvánnyal értékesítők kiszűrése, illetve a folyamatos
ellenőrzéssel, hatósági jelenléttel a tényleges őstermelői tevékenységet végző
termelők piaci lehetőségeinek javítása, a fogyasztók bizalmának erősítése az
őstermelők által kínált árukkal szemben, továbbá az őstermelői termékek
forgalmának erősítése.
A Földművelésügyi Igazgatóság egész évben folyamatos ellenőrzéseket
végezhet az árusítóhelyeken, illetve a gazdálkodás helyszínén.

Kistermelőkre és őstermelőkre vonatkozó adózási szabályok:
Az Szja tv. az őstermelőkön belül külön nevesíti a mezőgazdasági
kistermelőket. Mezőgazdasági kistermelőnek azt az őstermelőt kell
tekinteni, akinek az adóévben – jogszabály alapján kapott támogatás
összegével csökkentett – őstermelői tevékenységéből származó éves bevétele a
8 millió forintot nem haladja meg.
Az Szja tv. értelmében mezőgazdasági őstermelői tevékenységnek minősül a
külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás
és értékesítés is. Így a kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és
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értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletben (FVM
rendelet) meghatározott tevékenységek is őstermelői tevékenységnek
minősülnek, amennyiben azok a saját gazdaságban előállított alapanyagok
felhasználásával valósulnak meg. Ebben az esetben a termelési, előállítási és
értékesítési mennyiségek nem haladhatják meg az FVM rendelet 1. melléklet
A) fejezetében meghatározott mennyiségeket. A korlátot meghaladó
értékesítésből származó bevétel önálló tevékenységből származó bevételnek
minősül.
Az őstermelő az általa folytatott gazdasági tevékenységre tekintettel – a
választott adózási módtól függetlenül – áfa alanynak minősül. Erre
tekintettel a kistermelői piacon árusító őstermelőnek számla, illetve
nyugtaadási kötelezettsége van, amelyhez adószámot kell igényelnie.
Az Szja tv. az általános szabályok mellett speciális szabályokat tartalmaz a
bevétel és az elismert költségek megállapítására azzal, hogy a bevételeket az
Szja tv. 2. számú, a költségeket a 3. számú mellékletében foglaltakra
figyelemmel kell megállapítani, továbbá figyelemmel kell lenni a 4. számú
mellékletre is, mely az általános forgalmi adó elszámolásáról rendelkezik.
Az őstermelésből származó jövedelem az összevont adóalap részét képezi, az
adó mértéke 16 százalék.
Ha a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó bevétele az évi
600 ezer forintot nem haladja meg, ezen bevételéből jövedelmet nem kell
figyelembe vennie, bevétele adómentesnek minősül.
A
mezőgazdasági
őstermelő
költségei
elszámolására
tételes
költségelszámolást
vagy
10
százalék
költséghányad
alkalmazását
választhatja, míg a mezőgazdasági kistermelő átalányadózást is választhat.
Az átalányadózást választó kistermelő e tevékenységéből származó
bevételének
15
százaléka
minősül
adóalapnak,
ha
a
bevétel
állattenyésztésből vagy állati termék előállításából származik, az adóalap a
bevétel 6 százaléka.
A tevékenység megkezdésének évében az átalányadózás választásáról az
őstermelői igazolvány kiváltásakor lehet nyilatkozni, a későbbiekben pedig az
éves szja bevallás benyújtásakor.
A tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő (őstermelői
tevékenységéből származó bevétele az adóévben nem haladja meg a 8 millió
forintot) igazolt költségein felül bevételének 40 százalékát kistermelői
költségátalány címén igazolás (bizonylat) nélkül elszámolhatja.
Adókedvezmények:
A tételes költségelszámolást vagy a 10 százalék költséghányadot választó
mezőgazdasági őstermelőt e tevékenységéből származó jövedelme utáni adó
összegéből legfeljebb 100 ezer forint adókedvezmény illeti meg, amely „agrár
de
minimis’’
támogatásnak
minősül.
Az
adókedvezmény
akkor
érvényesíthető, ha az őstermelő a regisztrációs számát is feltünteti az
adóbevallásában.
A tételes költségelszámolást alkalmazó őstermelő könyvelői díjkedvezményt
érvényesíthet. Könyvelői díjkedvezmény címén a könyvelőnek fizetett,
számlával igazolt díj vehető figyelembe, de csak olyan arányban, amilyen
arányt a mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelem az
összevont adóalapon belül képvisel.
Az őstermelői adókedvezmény a könyvelői díjkedvezménnyel együtt sem
haladhatja meg a 100.000.- forintot.
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Az őstermelésből származó jövedelem bevallására vonatkozó szabályok:
A mezőgazdasági őstermelőnek - függetlenül attól, hogy őstermelőként
milyen adózási módot választott - nem kell jövedelmet számolnia, és a
bevételét nem kell bevallania, amennyiben a támogatások összegével
csökkentett őstermelői tevékenységből származó éves bevétele - családi
gazdaság vagy közös őstermelés esetén a bevétel egy tagra jutó része - nem
haladja meg a 600 ezer forintot.
Amennyiben a magánszemély tételesen számolja el a költségeit és arról
nyilatkozik, hogy az adóévben nem volt a mezőgazdasági kistermelésből
jövedelme (nemleges nyilatkozatot tesz, mivel a bevétele az adóévben nem
haladta meg a támogatások összege nélkül a 4 millió forintot), akkor nem
kötelező az őstermelői tevékenységére tekintettel a jövedelmét levezetnie,
feltéve, hogy rendelkezik - a támogatások figyelembevételével megállapított a bevétel 20 százalékát kitevő költségeiről bizonylattal.
A nyilatkozat a személyi jövedelemadó bevallásban tehető meg, de
nyilatkozattételi jogával az is élhet, aki munkáltatói elszámolást, vagy az
adóhatóság közreműködésével egyszerűsített bevallást ad.
Egyéb esetben a tárgyévi ’53-as bevallásban kell a jövedelmet levezetni, az
arra rendszeresített lapokon.
Egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség:
A mezőgazdasági őstermelő az összevont adóalapba tartozó jövedelemnél az
adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelem után 27 százalékos
egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett.
Az átalányadózó mezőgazdasági kistermelő által fizetendő százalékos
mértékű
egészségügyi
hozzájárulás
az
átalányban
megállapított
jövedelmének 15 százaléka.
A tételes költségelszámolást választó, egyszerűsített bevallási nyilatkozatot
benyújtó őstermelő által fizetendő százalékos mértékű egészségügyi
hozzájárulás a bevétel 5 százalékának a 15 százaléka.
Mentes a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetése alól az a
jövedelem és járulék alapjául szolgáló azon összeg, amely után a fennálló
biztosítási jogviszonyra tekintettel járulékfizetési kötelezettség keletkezik.
Járulékfizetési kötelezettség:
Biztosított a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig
hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év,
kivéve
• az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú
személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,
• az egyéb jogcímen -- ide nem értve a munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony szerint (megbízási, vállalkozási, szerződés alapján munkát
végzőt, választott tisztségviselőt) -- biztosítottat,
• a saját jogú nyugdíjast, illetve azt az özvegyi nyugdíjban részesülő
személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
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Tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelő a minimálbérnek megfelelő
összeg után fizeti meg a 7 százalék egészségbiztosítási járulékot, melyből 4
százalék a természetbeni-, és 3 százalék a pénzbeli egészségbiztosítási
járulék, valamint a 10 százalék nyugdíjjárulékot.
Ettől eltérően, az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből
származó, tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg a 8
millió forintot, az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi
bevételének 20 százaléka után 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási
járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet.
A 8 millió forintos bevételi összeghatár számításánál figyelmen kívül kell
hagyni a jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján
folyósított, egyébként bevételnek számító támogatást. A támogatást kizárólag
a 8 millió forintos bevételi összeghatár számításánál kell figyelmen kívül
hagyni, a járulékalap megállapításánál már számításba kell venni.
A havi járulékalap a tárgyévet megelőző évi bevétel 20 százalékának egytizenketted része.
A mezőgazdasági őstermelő, az egészségbiztosítási járulékot és a
nyugdíjjárulékot elektronikus úton negyedévente, a negyedévet követő hónap
12-éig vallja be, és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg az
állami adóhatóságnak.
A mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának bővebb szabályai
megtalálhatók
a
NAV
honlapján
közzétett
(http://nav.gov.hu/nav/inf_fuz/Informacios_fuzetek_2014)
6.
számú
információs füzetben.
További információ kérhető telefonon a NAV Általános Tájékoztató
Rendszerén (TCC) keresztül a 06-40/42-42-42 számon vagy személyesen a
NAV központi ügyfélszolgálatain.

Az őstermelői/kistermelői friss zöldség-gyümölcs értékesítés (árusítása)
során előírt szabályok:
A minőségre vonatkozó minimumkövetelmények:
A zöldség-gyümölcs áru legyen:
 ép, egészséges (nem lehet romlóhibás vagy más minőségcsökkenés
miatt fogyasztásra alkalmatlan);
 tiszta, minden látható idegen anyagtól, kártevőktől gyakorlatilag
mentes;
 kártevők által a gyümölcshúson okozott károktól gyakorlatilag mentes;
 nem természetes felületi nedvességtől mentes, idegen szagtól és/vagy
íztől mentes.
A terméknek olyan állapotban kell lennie, hogy:
 kibírja a szállítást és az árukezelést;
 kielégítő állapotban érkezzen meg rendeltetési helyére.
Forgalomba hozni csak olyan nyers gyümölcsöt, zöldséget szabad,
amelynek növényvédő szeres kezelésére előírt élelmezés-egészségügyi
várakozási ideje letelt, és határértéket meghaladó növényvédőszermaradékot nem tartalmaz. A permetezési naplót az ellenőrző hatóság
kérésére az árusítás helyszínén be kell mutatni!
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, előírások összefoglaló kivonata, segédlet.
A jogszabályok ismeretét nem helyettesíti!

Vásárló tájékoztatása:
Csomagolatlan zöldség-gyümölcs gazdaság helyén, piacon, vásáron,
rendezvényen,
engedélyezett
ideiglenes
árusító
helyen,
valamint
házhozszállítással történő értékesítése esetén a kihelyezett termék előtt a
kistermelő nevét, címét vagy a gazdaság helyének címét, valamint a termék
nevét, továbbá a származási országot is szabály szerint (bár ezen termékek
egyértelműen magyar származásúak) jól láthatóan, olvashatóan kell
feltüntetni.
Az alábbi táblázatban szereplő zöldség-gyümölcs termékek tekintetében – a
minőségi osztályra és a fajtára vagy a kereskedelmi típusra vonatkozó jelölési
információkat is fel kell tüntetni:

Termék

Alma

Saláta

Kereskedel
Osztály mi
Méret (adott esetben)
jellemző
adott esetben, osztálynak megfelelően:
Extra,
átmérő vagy tömeg -tól,-ig ; vagy " és
fajta
I., II
felette", sorokba rendezett gyümölcs
esetében darabszám
nem
I., II.
legkisebb tömeg vagy darabszám
kötelező

Őszibarac
Extra,
k,
I., II
nektarin
Körte

Extra,
I., II

Extra,
I., II
Extra,
Paprika
I., II
Csemeges Extra,
zőlő
I., II
Paradicso Extra,
m
I., II
Szamóca

Görögdin
nye

I., II.

hússzín

legkisebb-legnagyobb
tömeg
átmérő, vagy méretkategória

fajta

adott esetben, osztálynak megfelelően:
átmérő vagy tömeg -tól-ig ; vagy " és
felette", sorokba rendezett gyümölcs
esetében darabszám

vagy

nem
kötelező
nem
kötelező

adott
esetben:
legkisebb-legnagyobb
tömeg vagy átmérő

fajta

nem kötelező

nem
kötelező
gyümölcshú
s színe, ha
nem piros

adott
esetben:
átmérő

nem kötelező

legkisebb-legnagyobb

adott
esetben
legkisebb-legnagyobb
tömeg és darabszám

Ha a kistermelő az általa előállított zöldséget-gyümölcsöt csomagoltan
értékesíti a gazdaság helyén, piacon, vásáron, rendezvényen, engedélyezett
ideiglenes árusító helyen, valamint házhozszállítással, kiskereskedelmi vagy
vendéglátó létesítménynek a csomagoláson fel kell tüntetni a kistermelő
nevét, címét vagy a gazdaság helyének címét, az országot, a termék nevét,
továbbá a fenti táblázatban szereplő termékek tekintetében – a minőségi
osztályra és a fajtára vagy a kereskedelmi típusra vonatkozó jelölési
információkat.
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Zöldség-gyümölcs
forgalomba
hozatala
esetén
regisztrációs
kötelezettség áll fenn. A zöldség és gyümölcs forgalomba hozatala során
alapanyag-tárolási, tisztítási, osztályozási, előkészítési, gyártástechnológiai,
csomagolási, jelölési, tárolási és szállítási tevékenységet kizárólag regisztrált
élelmiszer-vállalkozó végezhet. (Ez a regisztráció nem azonos más
hatóságoknál is előírt őstermelői/kistermelői regisztrációval).
Mentesül a regisztrációs kötelezettség alól:
Az a kistermelő, aki az általa megtermelt és/vagy betakarított, évi 20000 kgnál kevesebb terméket közvetlenül a végső fogyasztónak, vagy a régión belüli
(azaz a gazdálkodás helye, a jogszabályban meghatározott esetekben
lakhelye szerinti megyei és azzal határos megyei, valamint budapesti)
kereskedelmi, vendéglátó egységnek vagy közétkeztetési intézménynek
értékesíti.
Amennyiben a kistermelő a terméket nagybani piacon forgalmazza, úgy a
zöldség-gyümölcs regisztrációs kötelezettség rá is vonatkozik.
A regisztrációs eljárás (nyilvántartásba vétel) ingyenes.
A regisztráció kérhető a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán naponta az ügyfélfogadási időben
személyesen, vagy levélben a kitöltött regisztrációs adatlappal, valamint
személyesen a Járási Hivatalokban minden hónap 3. hetében az alábbi
napokon:
Esztergomi Járási Hivatal:
kedd
10:30 – 11:30
Kisbéri Járási Hivatal:
csütörtök 10:00 – 11:00
Komáromi Járási Hivatal:
csütörtök
08:00 – 09:00
Oroszlányi Járási Hivatal:
szerda
10:00 – 11:00
Tatabányai Járási Hivatal:
szerda
08:00 – 09:00
Elérhetőségeink:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
2890 Tata, Új út 17.
Telefon: (34(34) 586-820; Fax: (36) 586-821
0-24 órában hívható készenléti szám: 06-20-421-9281
E-mail: komarom-nti@nebih.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök: 8-15 h, péntek: 8-13 h.

A termék előállítása során betartandó legfontosabb növényvédelmi
előírások:
A termelő felelős az általa forgalomba hozott termék élelmiszerbiztonságáért, minőségéért, a nyomonkövethetőség biztosításáért és
dokumentálásáért!
1. A növényvédő szereket csak az előírt képesítéssel és jogosultsággal
továbbá az adott készítmény engedélyokirata szerint szabad
vásárolni, szállítani, felhasználni, tárolni, ártalmatlanítani. A felelősség
a felhasználásért felelősé (növényorvos igénybe vétele)!
2. Zárt tér (pl. fólia) bejáratára az ÉVI alatt, ill. a friss fogyasztásra
alkalmas szőlő, gyümölcs, zöldség, és zöldtakarmány termelésére
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, előírások összefoglaló kivonata, segédlet.
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szolgáló növényvédő szerrel kezelt területen a betakarítás időszakában,
a terület megközelítésének útvonala mellett, az élelmezés-egészségügyi
várakozási idő tartamára, szembetűnő helyen, kellő számú, jól látható
„Vigyázat! Növényvédő szerrel kezelt terület! Engedély nélkül belépni
tilos!” feliratú táblát kell elhelyezni!
3. Az értékesítési célra szánt növény, növényi termék előállítása,
raktározása és feldolgozása során végzett növényvédő szeres
kezelésekről permetezési naplót folyamatosan (eseményszerűen) kell
vezetni, amelyet az utolsó bejegyzést követő 3 évig meg kell őrizni. A
naprakész permetezési naplót az értékesítés helyszínén kell tartani!
(Permetezési Napló mintája a hátlapon)
4. Az előírt élelmezés-egészségügyi (ÉVI) és a munkaegészségügyi
várakozási időt (MVI) kötelező betartani (kivárni), az esetleges
kényszer-betakarítást be kell jelenteni!
5. Egyéb fontos jogszabályi rendelkezések rövid szedete:
a. A növényi károsítók ellen védekezni kell! (gyom, kórokozó, kártevő –
külön pl. parlagfű, selyemkóró, mezei pocok, talajlakók stb.) -Biol;
Fizik; Mech; Agrot.; Kémiai.
b. Zárlati károsító előfordulását ill. annak gyanúját azonnal be kell
jelenteni!
c. Burgonya vetőgumó előállítást ill. 1 ha-tól az áruburg. előállítását is
be kell jelenteni!
d. Az INTEGRÁLT növényvédelem szabályainak betartására törekedni
kell!
e. Növényvédő szer nem kerülhet a kezelendő felületen kívülre!
f. A minősített Növényvédő gép és a Védőfelszerelések használata
kötelező!
g. Növényvédő szerek I.-II.-III. forgalmazási kategóriája – jogosultságok
előírásai!
h. Közterület, házikert, lakott terület - csak II. III. forg. kat. növ.szer
használható!
i. Zárt térben vagy csak minden ott levő terményre engedélyezett szer
használható, vagy meg kell akadályozni a növényvédő szer. „más
növényre jutását”!
j. A nem célszervezeteket óvni kell, pusztítani tilos! (pl. méhkímélő
technológia)
k. Növ.szerek biztonságos tárolása kötelező! (pl. raktár vagy „elzárt
méregszekrény”)
l. Növ.szer
elvesztését,
téves
felhasználását,
eltulajdonítását,
élelmiszerbe, ivóvízbe vagy takarmányba keveredését haladéktalanul
be kell jelenteni!
m. Minden anyagot (növényvédő szer, műtrágya, szaporítóanyag) csak
ellenőrzött helyről, számlával szabad beszerezni! (hamisítás,
számlatartási kötelezettség stb)

Tatabánya, 2014. szeptember
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