Indulhat a növényvédelmi gépek felülvizsgálata?
Módosult a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010-es FVM rendelet.
Az agrárminiszter 35/2019. (VII. 15.) AM rendelete módosította a növényvédelmi
tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletet. A legfontosabb változások a
növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálatának szabályaiban találhatóak.
A növényvédelmi gépek felülvizsgálatával kapcsolatban számos új változást találhatunk a
rendeletben. Az árutermelésben használt növényvédelmi gépeken – kivéve a kézi (ideértve a
szórópisztolyos és lövellőcsöves), illetve háti növényvédelmi berendezéseket – az Európai Unió
területén történt első forgalomba hozatalt követő első öt évben egy alkalommal, ezt követően
háromévente időszakos műszaki felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell
végezni. A felülvizsgálat MSZ EN ISO szabványok alapján történik 43/2010. (IV. 23.) FVM
rendelet 35§ (2) bekezdése alapján.
A legfontosabb változás az elmúlt 2-3 módosítás során, hogy kikerült a Növényorvosi
Kamara kizárólagossága a rendeletből. Így bármely piaci szereplőnek van lehetősége
gépfelülvizsgálatot végezni, ha az alábbi feltételeknek megfelel:
Mezőgazdasági gépészmérnök vagy növényorvos végzettséggel rendelkezik, valamint saját
jogán, vagy jogi személy tagjaként vagy munkavállalójaként felülvizsgálati tevékenységet
folytat és szerepel a növényvédelmi gépek felülvizsgálatára jogosultak jegyzékében, és a
NÉBIH által szervezett alapképzésen, valamint az ötévenkénti továbbképzésen részt vesz,
vagy ilyen képzéseken részt vett személyt alkalmaz.
Az alapképzés és továbbképzés tematikáját a NÉBIH hagyja jóvá. Az alapképzés szakmai
ismeretanyagának elsajátítása vizsgaköteles. Az alapképzés esetén az eredményes vizsgáról,
továbbképzés esetén a képzésen való részvételről a továbbképzést szervező NÉBIH
tanúsítványt állít ki.
A felülvizsgálatra jogosult (NÉBIH által szervezett képzésen részt vett) a tanúsítványa alapján
kérelmezheti a NÉBIH-től a felülvizsgálatára jogosultként történő nyilvántartásba vételét,
valamint annak NÉBIH honlapján történő közzétételét.
A felülvizsgálatára jogosult tevékenységének szakmai felügyeletét a NÉBIH végzi. Ha a
NÉBIH megállapítja, hogy a felülvizsgálatra jogosult a rendeletben az előírásoknak nem tesz
eleget, vagy visszaélést tapasztal, a felülvizsgálatra jogosultat soron kívül a továbbképzésre
kötelezheti, továbbá törölheti a nyilvántartásból.
A felülvizsgálaton megfelelt növényvédelmi gépen tanúsító matricát kell elhelyezni. A
gyártási számmal nem rendelkező növényvédelmi gépeket a felülvizsgálat során egyedi
azonosítóval kell ellátni úgy, hogy az a növényvédelmi géptől elválaszthatatlan módon
kerüljön rögzítésre. Az egyedi azonosító táblát a NÉBIH adja ki a felülvizsgálatára
jogosultnak. Az egyedi azonosítókhoz a NÉBIH közvetlen és folyamatos hozzáférést biztosít a
Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró
megyeszékhely szerinti járási hivatalok számára.

A növényvédelmi gépek felülvizsgálatáról egyedi sorszámmal ellátott jegyzőkönyv mintáját
a NÉBIH honlapján közzéteszi.
Természetesen, mivel a jogszabályalkotó célja az, hogy minél előbb elinduljon a
felülvizsgálat, így a növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatát a fent említett
alapképzés, és vizsga hiányában az első alapképzés elindulásáig, de legkésőbb 2019.
december 31-éig el lehet kezdeni. A vizsgáló állomásnak a NÉBIH-nél kérelmezi kell a
nyilvántartásba vételét, és a NÉBIH honlapján szereplő listában való közzétételét.
A termelők szempontjából a fentiek azt jelentik, hogy mostantól rendelkezniük kell, a
felülvizsgálatról szóló bizonyítvánnyal mielőtt permeteznek. Nyilván ez jelenleg még
irreális elvárásnak tűnik, hiszen csak most kerültek a rendeletbe a felülvizsgálat részletes
szabályai és valószínűleg még egy olyan vizsgáló állomás sincs, ahol az új szabályok szerint
el lehetne végeztetni a felülvizsgálatot. Biztosak vagyunk benne, hogy a gazdálkodók
számíthatnak a növényvédelmi hatóság pozitív hozzáállására és együttműködő
magatartására. Hogy pontosan meddig, arról mi is várjuk a NÉBIH kommunikációját.
Ha új információ lát napvilágot ezzel kapcsolatban, akkor azt a továbbiakban is közzé
fogjuk tenni.
A rendelet számos adminisztratív változtatást tartalmaz még, érdemes átnézni.
A módosított rendelet itt érhető el.
NAK/ Balázs Viktor

