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Bevezetés
Az MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatósága a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27) Korm. rendeletben és a gépek biztonsági követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendeletben kapott
felhatalmazás alapján 2012-ben – a korábbi időszak szúrópróbaszerű ellenőrzési
módszerén túllépve, – módszeres ellenőrzéseket kezdett a permetezőgépek piacán.
Az összefoglalóban bemutatjuk a mezőgazdasági gépek piacán végzett piacfelügyeleti
ellenőrzések tapasztalatait, felhívjuk a figyelmet a feltárt jogharmonizációs problémára.
A jelentés alapjául szolgáló piacfelügyeleti ellenőrzések:
 5 hazai gyártó által gyártott 10 géptípus és
 9 vállalkozás által forgalmazott 11 külföldi géptípus.
Az elvégzett ellenőrzések időszaka:
2012. évi piacfelügyeleti programnak megfelelően
2012. március 24. és 2012. november 14. közötti időszak.
Az ellenőrzések tárgya:
 a permetezőgép,
 a CE-jelölése,
 a kísérő dokumentációja,
 a megfelelőségi nyilatkozat és szükség esetén a jogszabályok szerint
összeállított műszaki dokumentáció részben vagy egészben.
A piacfelügyeleti ellenőrzések jogszabályi felhatalmazása:
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és területi mérésügyi és
műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII.27.) Korm. rendelet
8. §-a:
„8. § (1) A Kormány - a (3) bekezdésben meghatározott körben - piacfelügyeleti
hatóságként a Hivatalt jelöli ki.
(2) Piacfelügyeleti eljárásban első fokon országos illetékességgel a Hivatal piacfelügyeleti
és műszaki felügyeleti hatósága, másodfokon a Hivatal központi szerve jár el.
(3) A piacfelügyeleti eljárás a külön jogszabály szerinti egyes gazdasági célfelhasználásra
szánt
….
e) gépek biztonsági követelményeinek és megfelelősége tanúsításának
ellenőrzésére terjed ki.

Alkalmazott külön jogszabály:
A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet.
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1. Gyártói felelősség, piacfelügyelet
Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása miatt a termékek forgalomba hozatali
követelményei megváltoztak.
A termékek piacra helyezése előtt a gyártó feladata az európai uniós irányelveknek való
megfelelőség értékelése, vagy bizonyos termékek esetén az értékelés elvégeztetése. A
gyártónak jogi nyilatkozatot (EK-megfelelőségi nyilatkozat) kell tennie, majd el kell
helyeznie a termékén a CE-jelölést.
Az előzetes forgalomba hozatali engedélyezést tehát felváltotta az utólagos hatósági
(piacfelügyeleti) ellenőrzés.

2. Piacfelügyeleti program, permetezőgépek ellenőrzése
A 2011. XII. 15.-e után forgalomba hozott permetezőgépekre a környezet védelme
érdekében megváltozott, kiegészítő követelmények is vonatkoznak.
Mivel a gépek utólagos hatósági (piacfelügyeleti) ellenőrzése hatóságunk feladat és
jogkörébe utalt tevékenység, ezért a permetezőgépek ellenőrzését felvettük a 2012-es
piacfelügyeleti programunkba.
Tekintettel arra, hogy a permetezőgépek szezonális termékek, a piacfelügyeleti
programunknak megfelelően 2012 tavaszán megkezdtük a permetezőgépek ellenőrzését.
2.1 Az ellenőrzések statisztikai adatai
Piacfelügyeleti
ellenőrzés

(db)

megjegyzés

Ellenőrzések száma:

13

gyártók telephelyén és forgalmazóknál

Ellenőrzött hazai gyártó:

5

ismereteink szerint a hazai gyártók teljes köre

géptípus:

10

ültetvény és talajpermetezők

9

4 olasz, 2 német, 1 lengyel, 4 kínai géptípust
forgalmazó hazai vállalkozás

11

ültetvény és talajpermetező valamint háti motoros
permetezőgépek

Ellenőrzött forgalmazó:
géptípus:

2.2 Az ellenőrzések tapasztalatai
A hazai permetezőgép gyártóknál történt ellenőrzések tapasztalatai:
 az 5 hazai gyártó mindegyik terméktípusa rendelkezett a VM Mezőgazdasági
Gépesítési Intézet által kiállított forgalomba hozatali engedéllyel, azonban közülük
egy gyártó nem helyezte el termékein a CE-jelölést,
 a többi gyártó terméke esetében a dokumentációban találtunk nem megfelelőségeket
(például: hatálytalan jogszabályokra, szabványokra hivatkozó EK-megfelelőségi
nyilatkozat és/vagy műszaki dokumentáció).
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Forgalmazóknál történt ellenőrzések tapasztalatai:
 a külföldön (más tagállamban, vagy az EU-n kívül) gyártott permetezőgépek
rendelkeztek EK-megfelelőségi nyilatkozattal és CE-jelöléssel,
 a külföldön gyártott permetezőgépeket forgalmazó magyar vállalkozások egy
kivételtől eltekintve a géptípusra vonatkozóan megszerezték a Magyarországon
kötelező forgalomba hozatali engedélyt is,
 a dokumentációban illetve a gépek feliratozásában találtunk kisebb nem
megfelelőségeket,
 egy alkalommal a forgalmazó telephelyén tárolt lengyel gyártmányú
permetezőgépeket nem állt módunkban ellenőrzés alá vonni, ugyanis azokra az
illetékes kormányhivatal szakigazgatási szerve már előzőleg forgalmazási tilalmat
rendelt el a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet általi forgalomba hozatali
engedély hiánya miatt.
2.3 Piacfelügyelet eljárása
A talált nem megfelelőségek esetében a következőképpen jártunk el:
 a hazai (köztük más tagállam piacán is értékesítő) gyártók figyelmét felhívtuk arra,
hogy termékeiknek a környezet védelme érdekében a megváltozott, kiegészítő
követelményeknek is meg kell felelni,
 a gépek irányelvet nem alkalmazó vállalkozás ügyében eljárást indítottunk,
 a dokumentációban vagy a feliratozásban talált nem megfelelőségek esetében a
gyártókat és forgalmazókat végzésben szólítottuk fel a megfelelővé tételre és a
megfelelőség igazolására.
2.4 Piacfelügyeleti tevékenység eredményei, tapasztalatok
 A gyártók, forgalmazók egy kivételtől eltekintve (ahol hatóságunk korlátozó
intézkedést hozott) a hiányosságokat a felszólításra megszüntették.
 A web-áruházak raktárainak
nehézségekbe ütközik.

felkutatása

nehéz,

a

termékeik

ellenőrzése

 A piacfelügyeleti ellenőrzések további tapasztalata volt, hogy az új permetezőgépek
esetében nemcsak az MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatósága,
hanem a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet is eljár.
3. Az ellenőrzések során feltárt hatósági tevékenységek
A VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet jogszabályi felhatalmazás – 2008. évi XLVI.
törvény és annak 43/2010. (IV. 23.) FVM végrehajtási rendelete – alapján minden
Magyarországon gyártott permetezőgép típusnál díjazás ellenében kötelező típusminősítést
végez, majd forgalomba hozatali engedélyt állít ki.
Az intézet díjazás ellenében a más tagállamban már CE jelöléssel ellátott gépeket is
minősíti adminisztratív úton.
A minősítés hiánya esetén a területileg illetékes kormányhivatal szakigazgatási szerve a
gépekre forgalmazási tilalmat rendelhet el, a gépet forgalmazó magyarországi
vállalkozásra büntetést szabhat ki.
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A növényvédő szerek (peszticidek) használatát szabályozó 2009/128/EK irányelv
megjelenése miatt a permetezőgépekre vonatkozó környezetvédelmi követelmények a
hazai jogrendbe két különböző módon kerültek beépítésre:
 2006/42/EK irányelvet átültető 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet,
 2008. évi XLVI. törvény és annak 43/2010. (IV. 23.) FVM végrehajtási rendelete.

4. Összefoglalás
A jelentés függelékében bemutatott jogszabályok Magyarországon jogalapot teremtettek
arra, hogy az új permetezőgépek forgalomba hozatala esetében egymás mellett működjön az
NFGM rendelet szerinti utólagos piacfelügyeleti ellenőrzés, és az FVM rendelet szerinti
előzetes forgalomba hozatali engedélyezés.
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Melléklet: Ellenőrzések a permetezőgép gyártóknál és forgalmazóknál
Ellenőrzés
időpontja
2012.03.24
2012.03.24
2012.03.24
2012.03.24
2012.04.05
2012.04.05
2012.04.16
2012.04.16
2012.04.19
2012.04.19
2012.06.20
2012.04.19
2012.09.11
2012.11.14

Származás
forgalmazó
forgalmazó
forgalmazó
forgalmazó
forgalmazó
forgalmazó
gyártó
forgalmazó
gyártó
gyártó
gyártó
gyártó
forgalmazó
forgalmazó

géptípus

Kína
Olaszország
Olaszország
Olaszország
Kína
Kína
Magyarország
Lengyelország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Magyarország
Németország
Németország
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háti motoros permetezőgép
háti motoros permetezőgép
ültetvény permetező
ültetvény permetező
háti motoros permetezőgép
háti motoros permetezőgép
ültetvény és talajpermetező
talajpermetező
ültetvény permetező
ültetvény és talajpermetező
ültetvény és talajpermetező
ültetvény és talajpermetező
háti motoros permetezőgép
talajpermetező

Függelék
A hatósági munkát megalapozó jogszabályok
1. 2009/128/EK irányelv
A növényvédőszereknek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásainak
csökkentése érdekében – a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi
fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2009/128/EK irányelv értelmében – a
tagállamoknak nemzeti cselekvési terveket kell alkalmazniuk.
A tagállamoknak intézkedéseket kell hozni például:
– a különösen aggályos hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek használatára,
– a növényvédőszer használók képzésére,
– a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének elkerülésére,
– a növényvédő szerek kezelésre és tárolásra, valamint csomagolásuk és maradékaik
kezelése,
– a növényvédő szereket kijuttató gépek vizsgálatára.
A 2009/128/EK irányelv (13) preambulum bekezdés és a III. FEJEZET 8. cikk szerint a
tagállamoknak a már használatban lévő permetezőgépek vonatkozásában kell
cselekedniük.
2009/128/EK irányelv (részletek):
(13)

Mivel a gépekről szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv rendelkezni fog a peszticidek kijuttatását szolgáló berendezések
forgalomba hozatalára vonatkozó, a környezetvédelmi követelmények teljesítését
biztosító szabályokról, az ilyen berendezésekből származó, peszticidek által okozott
káros hatások minimálisra csökkentése érdekében helyénvaló a már használatban lévő,
peszticidek kijuttatását szolgáló berendezésekre vonatkozó rendszeres műszaki
vizsgálati rendszer előírása. A tagállamok leírják nemzeti cselekvési terveikben, hogy
miként fogják e követelmények végrehajtását biztosítani.
III. FEJEZET
PESZTICID KIJUTTATÁSÁHOZ HASZNÁLT BERENDEZÉSEK
8. cikk
A használatban lévő berendezések vizsgálata
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a hivatásos felhasználásban alkalmazott, a peszticid
kijuttatásához használt berendezéseket és tartozékokat rendszeres időközönként
megvizsgálják. A vizsgálatok közötti időköz nem haladhatja meg az öt évet 2020-ig,
majd azt követően a három évet. (2) A tagállamok 2016. december 14-ig biztosítják,
hogy a peszticid kijuttatásához használt berendezések vizsgálata legalább egyszer
megtörtént. Ezen időpontot követően kizárólag azok a peszticid kijuttatásához használt
berendezések használhatók hivatásosan, amelyek sikeresen teljesítették a vizsgálatot.
Az új berendezéseket a beszerzésüket követő öt éves időszak során legalább egyszer
meg kell vizsgáltatni.
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2. 2008. évi XLVI. törvény és a 43/2010. (IV. 23.) FVM végrehajtási rendelet
A növényvédőszerek káros hatásainak csökkentése érdekében a permetezőgépekre
vonatkozó nemzeti cselekvési terv az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény módosításával került be a jogrendünkbe.
Azonban a 2008. évi XLVI. törvény – a 2009/128/EK irányelv (13) preambulum bekezdés
ajánlásával ellentétesen – nemcsak a már használatban lévő gépekre vonatkozóan
rendelkezik.
A törvény 5. § (7) bekezdése szerint a permetezőgépeket típusminősíteni kell forgalomba
hozatalukat megelőzően, továbbá a használatuk során időszaki felülvizsgálatnak kell
alávetni azokat.
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM végrehajtási rendelet
felhatalmazása alapján a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet az újonnan forgalomba
kerülő permetezőgépek piacán előzetes forgalomba hozatali engedélyezést végez.
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet (részletek):
32. § (1) Az 5 dm3-nél nagyobb tartállyal rendelkező növényvédelmi gépeket - a
kutatási, vizsgálati, kísérleti vagy kiállítási célokat szolgáló növényvédelmi gépek
kivételével - cseppképzés és szórástechnikai szempontból a 3. melléklet szerinti
típusminősítési eljárás alá kell vetni a forgalomba hozatal előtt.
(2) Adminisztratív úton kell minősíteni azokat a növényvédelmi gépeket, amelyek
nemzetközi érvényű minőségtanúsítási okirattal rendelkeznek.
….
(7) A típusminősítési eljárás lefolytatásáért a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási
díjakról szóló külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.
33. § Az Intézet a Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek
Jegyzékében tartja nyilván azokat a géptípusokat, amelyek rendelkeznek forgalomba
hozatali engedéllyel. Az Intézet a jegyzéket az MgSzH Központ részére folyamatosan
rendelkezésre bocsátja.
34. § (1) Ha a típusminősítési eljárás eredményeként egy növényvédelmi gép a 32. §
(1) bekezdése szerinti követelményeknek nem felel meg, akkor az Intézet nem adja
meg a forgalomba hozatali engedélyt, illetve a már megadott engedélyt visszavonja.
(2) A 32. § (1) bekezdése szerint nem minősített növényvédelmi gépet tilos
forgalomba hozni.
35. § (1) A szolgáltatás és árutermelés során használt növényvédelmi gépeket - a kézi,
illetve háti permetezőgépek kivételével - háromévente a 3. melléklet szerinti időszaki
felülvizsgálatnak (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell alávetni.
(2) A növényvédelmi gépek felülvizsgálatát a tulajdonosnak az Intézet erre feljogosító
tanúsítványával rendelkező ellenőrző állomáson (a továbbiakban: állomás) kell
elvégeztetnie.
(3) A felülvizsgálat rendjét és az állomások címjegyzékét az Intézet javaslatára a
miniszter közleményben teszi közzé.
36. § (1) A permetezőgépnek minden munkavégzés alkalmával meg kell felelnie a 3.
melléklet szerinti permetezés-technikai követelményeknek. Ha a permetezőgép a
követelményeknek nem felel meg, az MgSzH területi szerve a munkavégzést a hiba
kijavításáig leállítja.
(2) A növényvédelmi gépet munkavégzés után meg kell tisztítani.
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3. 2006/42/EK irányelv és az átültető 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet
A 2009/128/EK irányelv miatt szükséges – az újonnan gyártott permetezőgépekre
vonatkozó – környezetvédelmi követelmények a 2006/42/EK gépek irányelvbe, így az azt
átültető 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendeletbe beépítésre kerültek. A kiegészítő
követelményeket a 2011. XII. 15.-e után forgalomba hozott gépekre kellett alkalmazni.
A kiegészítő követelményeket az NFGM rendelet 1. melléklet 2.4. pontja tartalmazza.
Az NFGM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint tehát 2011. XII. 15.-e után olyan
permetezőgép hozható forgalomba, mely megfelel a rendelet szerinti biztonsági,
egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek.
Az NFGM rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében az olyan gépet, amely a CE jelölést
viseli, és amelyhez mellékelték a meghatározott tartalmú EK-megfelelőségi nyilatkozatot,
úgy kell tekinteni, mint amely megfelel a rendelet rendelkezéseinek.
NFGM rendelet 9. §-a szerint a külön jogszabályban meghatározott piacfelügyeleti hatóság
– a permetezőgépek esetében az MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatósága –
ellenőrzi a gépekre vonatkozó előírások betartását, és jogosult intézkedéseket tenni.
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet (részletek):
2.4. Peszticidek kijuttatására szolgáló gépek
….
2.4.4. A peszticidek kijuttatása
2.4.4.1. Kijuttatási arány
A gépet fel kell szerelni a kijuttatási arány könnyű, pontos és megbízható beállítására
szolgáló eszközzel.
2.4.4.2. Elosztás, elhelyezés és a peszticid szétszóródása
A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy biztosított legyen a peszticid
célterületre jutása, és minimális legyen a többi területre jutó veszteség, továbbá
megelőzzék a peszticid szétszóródását a környezetbe. Adott esetben biztosítani kell az
egyenletes és homogén eloszlást.
2.4.4.3. Vizsgálatok
Annak biztosítására, hogy a gép releváns részei megfeleljenek a 2.4.4.1. és a 2.4.4.2.
pontban foglalt követelményeknek, a gyártó vagy meghatalmazott képviselője köteles
minden érintett géptípus esetében elvégezni vagy elvégeztetni a megfelelő
vizsgálatokat.
….
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