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EMLÉKEZTETŐ 

az NSZ Műszaki Szakbizottságának 2019. március 5-i üléséről 

 

Helyszín: Rubin Hotel Akvamarin terem (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.) 

Jelen vannak: lásd csatolt jelenléti ív szerint  

Napirend: 

1. 14.00-14.10 (10 perc) Megnyitó, beszámoló az NSZ 2018. év munkájáról 

és 2019. évi tervekről: Szalkai Gábor ügyvezető  

2. 14.10 – 14.20 (10 perc)  Beszámoló a Műszaki Szakbizottság 2018. évi 

munkájáról és 2019. évi terveiről: Kratancsik Elvira 

MSZB vezető  

3. 14.20-14.30 (10 perc) Beszámoló a Regisztrációs Munkacsoport 2018. évi 

munkájáról, és 2019. évi terveiről: József Csilla, a 

munkacsoport vezetője 

Kávé 

szünet 

14.30 – 14.45 (15 perc)   

4. 14.45-14.55 (10 perc) A #VelevagyNélküle kampány értékelése 

Kereszturi Gergely, Tartalomgyár, projektvezető 

5. 14.55 - 15.05 (10 perc) A NÉBIH NTAI-t érintő szervezeti és strukturális 

változások? Együttműködés erősítése (NCST 

részterületei, hamissítás, integrált védelem, helyes 

gyakorlatok) 

Jordán László, igazgató 

6. 15.05 - 15.15 (10 perc) Az engedélyezést érintő változások, aktuális 

kérdések T 

 

Tőkés Gábor, igazgató-helyettes 

7. 15.15 - 16.45 (90 perc)  Egyebek, konzultáció  

(NSZ Szakbizottság, Jordán László, Tőkés Gábor, 

Keresztúri Gergely)  

 

Szalkai Gábor (SzG) köszöntötte a bizottság tajait, ismertette a kiküldött napirendet, majd 

felkérte Kratancsik Elvirát (KE) tartsa meg beszámolóját az Érdekképviseleti Munkacsoport 

2018. évi tevékenységéről. 

 

KE a Munkacsoport 2018. évi munkatervét (1. melléklet) kivetítve tájékoztatást adott az 

egyes feladatok állásáról. A pirossal írt sorok még nem teljesültek, illetve még folyamatban 

vannak. 

A Nemzeti Cselekvési Tervek felülvizsgálatával kapcsolatban megjegyezte, hogy a 28 

tagállamból 15-ben készült el és elgondolkodtató, hogy Magyarország teljesítményét 

Romániával és Bulgáriával együtt a 3 legrosszabbként ítélték meg. 

 

A 2019. évi munkatervbe az előző évihez hasonló feladatok kerültek be (ld. 1. sz, melléklet) 

• Kiemelte, hogy legfontosabb feladat az EU parlamenti választások a magyar 

képviselők feltérképezése és az új munkakapcsolatok kiépítése. 

• Az új KAP egyeztetése kapcsán kezdeményezni kell az AKG negatív lista kiváltását 

egyéb lehetőségekkel. 

• Veszélyes keverékek bejelentésével kapcsolatban egyeztetés az illetékes hatóság 

szakértőivel. 

• Kijuttatás technikai tréninget kellene szervezni a hatóság képviselőinek. 
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• A múlt évihez hasonlóan idén is tervezünk vendégeket hívni az MSZB ülésekre pl. 

körzeti felügyelő, szermaradékos szakértő, KÜI képviselője, Holló Gábor (EFSA 

tevékenységéről ismertetés) 

 

Az ügyvezető megköszönte a beszámoló és a terv ismertetését és átadta szót József Csillának 

(JCs) az Engedélyezési Munkacsoport vezetőjének. 

 

JCs egy táblázatba (2. melléklet) összefoglalva mutatta be az előzőév eredményeit. Az első 

oszlopban pirossal írva az évközben felmerült feladatokat, a másodikban összefoglalva a 

fejleményeket és külön oszlopban a további célkitűzéseket, végül a 2019-re javasolt 

prioritásukat. 

 

A 2019. évi munkatervben (ld. 2. melléklet) kiemelt figyelmet kap 

• a hatósági kapacitások új regisztrációkra való koncentrálásának elősegítése, 

egyeztetésekkel az egyszerűsítési lehetőségekről 

• a 89/2004 rendelet módosítása 

• a leépítések miatt krízishelyzet normalizálásának elősegítése 

• a tankkombinációk nyomon követése  

 

SzG megköszönte a beszámolót és kérte a jelenlévőket, ha elfogadják-az elhangzottakat és 

egyetértenek a 2019. évi célkitűzésekkel kézfeltartással jelezzék. 

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták mindkét beszámolót és munkatervet. 

 

A szünet után csatlakozott az üléshez a NÉBiH NTA részéről Jordán László és Dr. Tőkés 

Gábor, a Tartalomgyár részéről pedig Keresztúri Gergely. 

 

A WoW eredményeket összefoglaló előadást ld. 3. sz. melléklet. 

 

Kérdésként felmerült, hogy a laikusokat is elértünk-e a kampánnyal 

A kampányban alapvetően követett sorrend a szakértők, mező- és élelmiszer-gazdasági 

szereplők, laikusok. 

A posztokhoz természetesen voltak laikus hozzászólások is, de ezeket a rendszeres látogatók 

már helyre teszik. 

A lakosság felé kommunikálni drága, a katalizálás gazdaságosabb – beszéljen a gazda, 

mutassa be mit és hogyan csinál, erre koncentrál a kampány. 

 

Szalkai Gábor felkérte Jordán Lászlót ismertesse az utóbbi időszak változásait. 

 

Strukturális változások 

2018. közepém elfogadták az új SZMSZ-t, amely a kormányhivatalokkal való 

párhuzamosságokat hivatott kiszűrni. 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Ellenőrzési elnökhelyettes: Helik Ferenc 

Minőségfejlesztésért és Kockázatkezelésért Felelős Elnökh.: Dr. Barna Sarolta 

Adatvagyon-gazdálkodásért és Stratégiáért Felelős Elnökh. Dr. Volford Zsolt 

Az Élelmiszerlán-bizt. területén az igazgatóságok nem változtak, modernizálás címszóval 10 

kollégát elküldtek, a laborok új önálló igazgatóságban leválasztva. 

Az NTAI létszáma 40 fő – a 2019-ben nyugdíjkorhatárt elérő kollégákat le kellett építeni, így 

a rovar- és gomba-koordinátorok kiesetek, ami az engedélyezés leállását eredményezhette 

volna, ezért más osztályokról átcsoportosítottak kollégákat. 

A bürokrácia csökkentés – az ésszerűtlen feladatok elhagyása 
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- szakmai elvárosokból is le kell adni – 19 megyére adják ki a szükséghelyzeti 

engedélyeket 

- örömmel fogadnak ésszerűsítési javaslatokat 

- engedélyezési folyamatok áttekintése – jó gyakorlatok átvétele (a román gyakorlat 

elfogadhatatlan) 

NCsT – Nv Hatósági Osztályon 2 fő maradt, akik közül az egyik szakmailag felkészült – 

Liliána viszi az AM-ben 

NB – aktivizálni kell – itt maradna a NCsT – mintagazdaságokra kértek javaslatot, de nem 

igazán kaptak 

A mutatók közt a csökkentést liberálisan kezelték, de a Bizottság mutatóit át kell venni. 

Hamisítás elleni tevékenységben az utóbbi félévben semmi új lépés nem volt 

Összevonások 

- fenntartható gazdálkodási igazgatóság 

- Ellenőrzési osztály – nem saját megyi ellenőrök ellenőriznek 

Méhes kivizsgálása – elektronikus felületet alakítottak ki az adatbejelentésre 13-14 ezer 

gazdától 40-50 tábla adatait kérték be. Az AKI elemzi – gyanú esetén biológiai vizsgálat is 

lesz. 

 

Dr. Tőkés Gábor előadásában felhívta a figyelmet, hogy a 2018. évről a szerfogalmi adatokat 

már elektronikusan kell benyújtani, de a rendszert várhatóan csak áprilisban élesítik. Így 

kérte, hogy ne küldjék papíron az adatszolgáltatást, illetve aki már elküldte annak is be kell 

nyújtani elektronikusan is. A duplicitás kiszűrése az elsődleges forgalmazók felelőssége!  

Az ENIR rendszerátalakítás miatt múlt év novembere óta nem frissült, így a kiadott és 

módosított engedélyek évenkénti csoportosításban, tömörített csomagként a következő linken 

érhetők el: http://portal.nebih.gov.hu/-/okiratok-tara  

A visszavont okiratokról és a türelmi időkről egy külön tájékoztató táblázat is található: 

http://portal.nebih.gov.hu/-/visszavont-es-lejart-ervenyessegu-novenyvedo-szerek  

A személyi és feladatköri változások összefoglalóját kiemeltük a további részleteket ld. 4. sz. 

melléklet. 

 

http://portal.nebih.gov.hu/-/okiratok-tara
http://portal.nebih.gov.hu/-/visszavont-es-lejart-ervenyessegu-novenyvedo-szerek
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2019-ben ismét Budapest lesz a CEUREG házigazdája.  

 

Konzultáci összefoglalása: 

- EK műtrágyák a Fenntartható Gazdálkodási osztályhoz tartoznak – Sztupán Zsuzsa 

- Klón engedélyek – ügyintézők közt felosztva 

- A Kft. várhatóan megmarad, de a létszám felülvizsgálat arra is vonatkozik. 

- bizottsági vezetés működik személyi ügyekben is. 

- az elektronikus vények miatt pontos információ kell az érvényes engedélyekről 

- a sürgető rendeletmódosításokat nehezíti az új ÁKR (általános közigazgatási 

rendtartásról szóló tv.) 

- a drónok használatához folyamatban van a szabályozásuk előkészítése 

o a dózis csökkentés, lefedettség, lé mennyiség csökkentés vizsgálatára a gyártó 

jogosult GEP-es beállítással 

o a típus minősítésre még nincs kritériumrendszer, de nemzetközi szabvány sincs 

rá, jelenleg szakembereket keresnek ilyen gyakorlattal. 

- BREXIT – március vége után nem vehető át semmi tőlük kölcsönös elismeréssel 

 

Szalkai Gábor megköszönte a részletes tájékoztatást és az aktív részvételt. Felajánlotta, hogy 

a WoW kampány keretében együttműködve az elkészült videofelvételeket használja a hatóság 

is. Bejelentette, hogy idén is folytatódik a TOPPS project és hamarosan publikálják a HENT 

hamisított növényvédőszerek vizsgálatának eredményeit. Megjegyezte, hogy a SUD 

(fenntartható használat direktíva) felülvizsgálat elmarasztaló értékelése esetleg elősegítheti 

egy ECPA által támogatott project elindítását Magyarországon.  

 

Kmf. 

 

 

 

 Készítette: Jóváhagyta 

 

 …………………………………….. ………………………………….. 

 Toronyi Oszkárné sk. Kratancsik Elvira sk. 
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1. ADAMA Szabó Géza fejl. és regisztr. 

vez. 

439-2000*/30/382-

2901/439-2009 

geza.szabo@adama.com 
1. jelen volt 

2. Arysta Life 

Science 

Major Viktória  
335-2101 +3620/497-

6965/335-2103 viktoria.major@arysta.com 
2. kimentett magát 

3. BASF Kovács Magdolna  
250-9753 +36 30 742 

3049/250-4660  magdolna.kovacs@basf.com 
3. jelen volt 

4. Bayer Dr. Czepó Mihály Termék fejl. és 

eng. igazgató 

289-3192/+3620/ 9531-

379/289-3131 

mihaly.czepo@bayer.com 
4. …………………………….. 

5. BAYER Kratancsik Elvira Regisztációs 

menedzser 

487-4184 

+3620/5192767/487-

4117 

elvira.kratancsik@bayer.com 
5. jelen volt 

6. CSEBER Fenyvesi Rita ügyvezető 
340-4888 +3620/5370-

449/340-5012 rita.fenyvesi@cseber.hu 
6. …………………………….. 

7. Dow 

AgroSciences 

Csató Attila Reg. menedzser +3620/559-1199/ acsato@dow.com 
7. jelen volt 

  

mailto:viktoria.major@arysta.com
mailto:mihaly.czepo@bayer.com
mailto:elvira.kratancsik@bayer.com
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8. FMC Dr. Somlyay István regiszt. 

igazgató 

+3630/957-9366/336-

2121 

istvan.somlyay@fmc.com 
8. jelen volt 

9. FMC Puskás Gabriella eng. vez. /336-2121 Gabriella.puskas@fmc.com 
9. jelen volt 

10. KWIZDA 

AGRO 

Vendrei Zsolt Reg. szakértő 224-7300/ + 36 30 747-

0922 /212-0873 

Zsolt.vendrei@kwizda.hu 
10. …………………………….. 

11. NUFARM  Fazekas Fanni eng. és fejl. 

mérnök  szakért 

248-2147/319-1299 fanni-fazekas@hu.nufarm.com 
11. jelen volt 

12. NUFARM  Salamon György cégvezető 
248-2140/ +3620/9786-

288/319-1299 gyorgy.salamon@hu.nufarm.com 
12. …………………………….. 

13. SUMIAGRO Jáger Ferenc fejl. és eng. 

manager 

214-6441/+3630/ 396-

5611/202-1649 

ferenc.jager@sumiagro.hu 
13. jelen volt 

14. SYNGENTA József Csilla regisztr. vezető 488-2297/+3620/ 9562-

664/225-3050 

csilla.jozsef@syngenta.com 
14. jelen volt 

  

mailto:istvan.somlyay#fmc.com
mailto:ferenc.jager@summit-agro.hu
mailto:csilla.jozsef@syngenta.com
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15. AGROTERM Forgácsné Balatoni 

Andrea 

 
(88) 455 069/ 

+3630/286-2392/(88) 

455 118 

andrea.balatoni@agroterm.hu 
15. …………………………….. 

16. BELCHIM  Denke Gábor  +3630/231 0706/ gabor.denke@belchim.com 
16. …………………………….. 

17. CRESCO Laczkóné Spilák 

Krisztina 

 +36 20 773 8961/316-

1864 

krisztina.spilak@t-online.hu 
17. jelen volt 

18. SHARDA Dr. Kondár László techn. és fejl. 

igazgató 

+36 22 504 286/+36 30 

834 5121/+36 22 504 

286 

Laci.kondar@t-onlin.hu  
18. …………………………….. 

19. NSZ Szalkai Gábor ügyv. ig. 460-9441, +3620-411-

0879/460-9442 

gabor.szalkai@hucpa.hu 
19. jelen volt 

20. NSZ Toronyi Oszkárné  460-9442, 30-

7432776/460-9442 

zsuzsa.toronyi@hucpa.hu 
20. jelen volt 

21. BAYER Guttyán Erika reg. menedzser +3630/698-7685 erika.guttyan@bayer.com 
21. jelen volt 

22. Syngenra Horváth Bolglárka reg. manager +3620/2400589 boglarka.horvath@syngenta.com 
22. jelen volt 

 

 

 
 

 

mailto:andrea.balatoni@agroterm.hu
mailto:Laci.kondar@t-onlin.hu
mailto:zsuzsa.toronyi@hucpa.hu

