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ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓ/ GENERAL BACKGROUND INFORMATION  
 
1. Mi a Nemzeti Munkacsoport? / What is a National Technical Working Group (NTWG)?  

Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan / Think Global, Act Local  

Ez a GLOBALG.A.P. fő tevékenységeinek filozófiája./ That’s the philosophy at the heart of GLOBALG.A.P.’s activities.  

Azért szerveződnek a GLOBALG.A.P. tagok Nemzeti Munkacsoportokba (NTWG-kbe) néhány országban, hogy a GLOBALG.A.P. univerzális 
szabványok helyi szinten történő alkalmazását elősegítsék. A GLOBALG.A.P. tagok önkéntesen szerveződnek Nemzeti Munkacsoportokba 
országonként, ahol a GLOBALG.A.P. bevezetésére/alkalmazására igény van. 
This is why GLOBALG.A.P. members set up National Technical Working Groups (NTWGs) in several countries; to help adopt GLOBALG.A.P.’s 
universal standard on a local scale. National Technical Working Groups are established voluntarily by GLOBALG.A.P. members in countries where 
there is a need for clarification of implementation of GLOBALG.A.P. 

A Nemzeti Munkacsoportok felismerik a szabvány helyi adaptációjának és alkalmazásának nehézségeit, ezért útmutatókat készítenek, ezek a 
Nemzeti Alkalmazási Útmutatók. Ezek segítenek a tanúsító szervezeteknek és termelőknek a GLOBALG.A.P. Ellenőrzési Pontok és Teljesítési 
kritériumok nemzeti szintű lehető legjobb alkalmazásában és azok ellenőrzésében. 
NTWGs identify specific local adaptation and implementation challenges and develop guidelines, known as National Interpretation Guidelines. These 
guidelines provide guidance to certification bodies and producers on how to best implement and inspect (audit/check compliance) against 
GLOBALG.A.P. Control Points and Compliance Criteria at a national level.  
 
A Munkacsoportok GLOBALG.A.P.-nek is értékes információ forrásai. A szakemberek és érintettek nemzetközi hálozatán keresztül a GLOBALG.A.P. 
a világon előforduló különböző jogi és szervezeti feltételekről részletes információkat szerez. 
The working groups are also a valuable source of qualified information for GLOBALG.A.P. By tapping into national networks of experts and stakeholders, 
GLOBALG.A.P. gains extensive knowledge about the different legal and structural conditions that exist around the world.  
 

http://www.globalgap.org/uk_en/who-we-are/members/become-a-member/
http://www.globalgap.org/uk_en/who-we-are/ntwgs/
http://www.globalgap.org/uk_en/who-we-are/ntwgs/nig/
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A Munkacsoportok szoros együttműködésben dolgoznak a GLOBALG.A.P. Titkársággal és a Technikai Bizottságokkal, akik jóváhagyják a 
Munkacsoportok által elkészített útmutatókat. 
The NTWGs work in close cooperation with the GLOBALG.A.P. Secretariat and the Technical Committees, who approve the guidelines developed by 
this growing number of groups. 
 
2. Mi az a Nemzeti Alkalmazási útmutató (NIG) és hogyan készül?/ What is a National Interpretation Guideline (NIG) and how is it 

developed?  
 
A NIG egy olyan dokumentum, amely a GLOBALG.A.P. teljesítési kritériumainak az adott országbeli alkalmazás megvalósításához és ellenőrzéséhez 
nyújt útmutatást nemzeti szinten. A nemzeti útmutatók kialakítása a GLOBALG.A.P. teljesítési kritériumokon alapszik. A GLOBALG.A.P. teljesítési 
kritériumok adottak, nem megváltoztathatóak és más értelemzésük sem megengedett. 
A National Interpretation Guideline (NIG) is a document, which provides guidance on the implementation and auditing the compliance of a country 
interpretation of the GLOBALG.A.P. Compliance Criteria (CC) at a national level. The GLOBALG.A.P. Compliance Criteria are the base on which the 
country interpretation is developed. The GLOBALG.A.P. Control Points (CP) are fixed and are not to be changed or interpreted. 
 
A NIG-ben a nemzeti útmutató mindig a GLOBALG.A.P. teljesítési kritériummal együtt szerepel, sosem önállóan. Ahol nincs ország-specifikus 
kiegészítése a Teljesítési Kritériumnak, ami a jobb megértést és alkalmazást szolgálja, akkor az eredeti Teljesítési Kritérium az érvényes és nem 
ismétlődik az ország-specifikus alkalmazás oszlopban. 
The country interpretation in a NIG document is always in conjunction with the GLOBALG.A.P. CPCCs and cannot stand alone. Where there is no 
country-specific addition to the CC, which serves for better understanding and implementation, the original CC are valid and should not be repeated 
in the country interpretation column. 
 
Amint a NIG elfogadásra került, azt a GLOBALG.A.P. Ellenőrzési Pontok és Teljesítési Kritériumokkal együtt ellenőrizni kell az ellenőrzések során. A 
Nemzeti Alkalmazási Útmutató nem helyettesíti az eredeti Teljesítési Kritériumokat, de segíti a megértésüket és a GLOBALG.A.P. ellenőrzési Pontok 
és Teljesítési Kritérium kiegészítéseként kezelendők. 
Once approved, the country interpretation of the compliance criteria shall be audited together with the GLOBALG.A.P. Control Points and Compliance 
Criteria. The country interpretation does not replace the original CC, but it is a clarification of the latter and is in addition to the GLOBALG.A.P. CPCCs.  
 

http://www.globalgap.org/uk_en/who-we-are/the-team/Team-Product-Development/
http://www.globalgap.org/uk_en/who-we-are/governance/technical-committees/
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A NIG-et a Nemzeti Munkacsoport készíti, és egy átlátható elfogadási eljáráson és az értintettekkel történt egyeztetésen esik át. A jóváhagyása után a 
a Nemzeti Alkalmazási Útmutató GLOBALG.A.P. normatív dokumentummá válik. Ez azt jelenti, hogy minden Tanúsító testületnek, aki az adott 
országban működik a tanúsítási folyamatába bele kell építenie ezt az útmutatót. A NIG alkalmazása és annak az ellenőrzésen való figyelembe 
vétele a GLOBALG.A.P. tanúsítványon is feltüntetésre kerül. 
The NIG is developed by a National Technical Working Group and goes through a transparent approval procedure and a Peer Review with relevant 
stakeholders in the country. After approval, the National Interpretation Guideline becomes a normative GLOBALG.A.P. document. This implies that 
all Certification Bodies that are working in the respective country have to include this guideline within their certification procedures. It will 
also be indicated on the GLOBALG.A.P. certificate that a NIG has been implemented and that the inspection took that into account. 
 
A GLOBALG.A.P. bármikor visszavonhatja vagy felülvizsgálhatja a Nemzeti Alkalmazási Útmutatót, ha a szabvány általános integritását veszélyezteti. 
GLOBALG.A.P. can withdraw or revise the National Interpretation Guidelines at any time on an individual point basis if the global integrity of the standard 
is challenged.  
 
Lásd GR V5 I. rész – 2. Normatív dokumentumok e) Nemzeti Alkalmazási Útmutatók 
See GR V5 Part I – 2. Normative Documents e) National Interpretation Guidelines 
 
A NIG jóváhagyási eljárás folyamatábrájáért kattintson ide. 
See the new NIG approval process flowchart here. 
 

http://www.globalgap.org/export/sites/default/.content/.galleries/Pictures/160406_flowchart_nig.png
http://www.globalgap.org/export/sites/default/.content/.galleries/Pictures/160406_flowchart_nig.png
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1. Beadás: A Nemzeti Alkalmazási Útmutatót szakmai felülvizsgálatra és jóváhagyásra a Nemzeti Munkacsoport leadja a GLOBALG.A.P. 
Titkárságának (emai-ben: ntwg@globalgap.org). Ajánlott a GLOBALG.A.P. Titkárságával előzetesen egyeztetni a Nemzeti Alkalmazási Útmutató 
legfrissebb változatáról. A GLOBALG.A.P. kiemelte azokat az Ellenőrzési Pontokat és Megfelelési Kritériumokat, amelyek 
szabályozásra/törvényre hivatkoznak. A Nemzeti Munkacsoportnak ezeket kell ellenőrizniük és hivatkozni a vonatkozó nemzeti 
jogszabályokra. 
Submission: The NTWG submits the National Interpretation Guideline to the GLOBALG.A.P. Secretariat (email to: ntwg@globalgap.org) for technical 
review and approval. It is recommended to check with the GLOBALG.A.P. Secretariat beforehand, which is the latest template for the respective 
NIG to be used. GLOBALG.A.P. has highlighted the Control Points and Compliance Criteria where there is reference to legislation and 
NTWGs should check these to make reference to relevant local legislation. 
 

2. Szakmai felülvizsgálat: A GLOBALG.A.P. Titkársága a kézhezvételtől számított 2 héten belül megkezdi a beküldött útmutatót szakmai 
felülvizsgálatát és 1 hónapon belül befejezi a teljes ellenőrzését. A GLOBALG.A.P. szakmai felülvizsgálója egy hónapon belül alaposan 
végigellenőrzi a dokumentumot. 
Bármilyen szakmai vagy formai eltérés esetén az útmutatót visszaküldik a Nemzeti Munkacsoporthoz, akiknek 1 hónap áll rendelkezésre a 
módosítások elvégzésére. A GLOBALG.A.P. Titkársága egy belső szakmai felülvizsgálati riportban (ITR) összefoglalja a konzultációs 
véleményeket. Ebben a riportban értékelik a változtatásra tett javaslatokat, ha voltak. 
Egy második felülvizsgálatot követően a GLOBALG.A.P. szakmai felülvizsgáló ellenőrzi, hogy a Nemzeti Munkacsoport minden észrevételre reagált-
e. Ha további észrevételek merülnek fel, azokat egy hónapon belül elküldik a Nemzeti Munakcsoportnak, amelyekre a Nemzeti Munkacsoportnak 
újabb egy hónapja van reagálni. 
 
Technical Review: The GLOBALG.A.P. Secretariat starts the internal technical review of the submitted guideline within two weeks after receiving 
the application. The GLOBALG.A.P. technical reviewer checks the guideline thoroughly in a timeframe of one month.  
If any technical or formal discrepancy is detected in this review, the guideline is returned to the NTWG, which has one month to propose the 
amendments. The GLOBALG.A.P. Secretariat shall summarize all the consultation responses in an internal technical review report (ITR). 
This report shall evaluate the proposal of amendments, if any. 
After a second review, the GLOBALG.A.P. technical reviewer checks if the NTWG has implemented all comments. If there are additional comments, 
they will be sent to the NTWG within one month. The NTWG has again one month to implement the changes. 
 

mailto:ntwg@globalgap.org
mailto:ntwg@globalgap.org
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3. Lektorálás: Amikor a szakmai felülvizsgálati követelmények teljesültek, a Nemzeti Alkalmazási Útmutató egy második, 4 hétig tartó felülvizsgálaton 
is átesik. A lektorálás az adott ország vagy kontinens GLOBALG.A.P. érintettjei, tagjai és tanúsító társaságainak írásos konzultációjából áll. A 
konzultációban résztvevők csak angolul és írásban adhatják be észrevételeiket, azok indoklásával . A hozzászólásaikat a ntwg@globalgap.org 
emailcímre kell küldeniük. 
Peer Review: When the technical review requirements are met, the National Interpretation Guideline shall be subject to a peer review for a period 
of four weeks. The peer review shall be by written consultation with the relevant GLOBALG.A.P. stakeholders, GLOBALG.A.P. members and 
certification bodies in the respective country or continent. The consulted parties shall be invited to make written technical comments in English only 
and must provide justification. The comments shall be sent to ntwg@globalgap.org.  
If any technical or formal discrepancy is detected in this review, the guideline is returned to the NTWG, which shall have one month to propose 
amendments to the GLOBALG.A.P. Secretariat.  

4. Szakmai Bizottság jóváhagyása: A GLOBALG.A.P. Titkársága egy végleges lektorálási riportot készít, melyben a kommenteket és változtatásokra 
tett javaslatokat (amennyiben voltak) összefoglalja és értékeli. 
A végleges Nemzeti Alkalmazási Útmutatót és a lektorálási riportot be kell benyújtani az illetékes Szakmai Bizottságnak ideiglenes elfogadásra. Az 
illetékes Szakmai Tanácsnak az alábbi javaslatok valamelyikét, szakmai megbeszélés keretében vagy írásban, közölnie kell kell a GLOBALG.A.P. 
Titkársággal: 
a. Az Útmutatót elfogadásra javasolja 
b. b. Elutasítja - indoklással 
Approval by TCs: A final peer review report shall be prepared by the GLOBALG.A.P. Secretariat, which shall summarize and evaluate the peer 
review comments and the proposals of amendments, if any.  
The final National Interpretation Guideline and peer review report shall be submitted to the relevant Technical Committee for provisional approval. 
The relevant Technical Committees shall make one of the following recommendations to the GLOBALG.A.P. Secretariat in their Technical 
Committee meeting or by written procedure: 
a. Guideline is recommended for approval  
b. Rejection of the guideline – reasons given. 

mailto:ntwg@globalgap.org
mailto:ntwg@globalgap.org
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5. Végső jóváhagyás és publikálás: A Szakmai Bizottság(ok) előzetes elfogadása után, a GLOBALG.A.P. Titkársága véglegesen elfogadja a 

Nemzeti Alkalmazási Útmutatót. A GLOBALG.A.P. Titkársága az alábbi lépesekkel tájékoztatja az illetéskes piaci résztvevőket: 

• feltölti és kihirdeti a NIG-et a GLOBALG.A.P. weboldalon 

• értesíti az illetékes ország minden GLOBALG.A.P tagját 

• értesíti az illetékes ország minden GLOBALG.A.P által elfogadott tanúsító testületét 

• értesíti az illetékes ország minden akkreditáló testületét 

• feltölti az új nemzeti útmutatóra vonatkozó információkat a tanúsító testület és a Nemzeti Munkacsoport Extranet-ére. 
Final approval and publication: After the provisional approval of the Technical Committee(s), the GLOBALG.A.P. Secretariat finally approves the 
National Interpretation Guideline. The following steps are taken by the GLOBALG.A.P. Secretariat in order to inform all relevant stakeholders:  

• Uploading the NIG and announcement on the GLOBALG.A.P. website  
• Informing all GLOBALG.A.P. members in the relevant country 
• Informing all GLOBALG.A.P. approved certification bodies in the relevant country 
• Informing all accreditation bodies in the relevant country 
• Uploading information on new interpretation guidelines to the CB Extranet and to the NTWG Extranet 
 

6. Milyen következményekkel jár a Nemzeti Alkalmazási Útmutató elfogadása ás publikálása: What are the consequences after the 
approval and publication of a National Interpretation Guideline for: 
 
A tanúsító testület számára: 
 
• Minden tanúsító testületnek visszaigazolást kell küldenie a Nemzeti Alkalmazási Útmutató kézhezvételéről 
• A tanúsító testületeknek tájékoztatniuk kell az ügyfeleiket a Nemzeti Alkalmazási Útmutatóról 
• Minden, az illetékes országban működő tanúsító testületnek, a megjelenéstől számított 3 hónapon belül be kell építenie az útmutatót a 
tanúsítási eljárásába 
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• A három hónapos türelmi idő letelte után a tanúsító testületek szankcionálhatók, amennyiben nem alkalmazzák az elfogadott Nemzeti 
Szakmai Alkalmazási Útmutatót 

 
Certification Body 
• All Certification Bodies have to confirm the receipt of the approved National Interpretation Guideline.  
• Certification Bodies have to inform all their clients about the National Interpretation Guideline.  
• All Certification Bodies that are operating in the respective country have to include the guideline in their certification procedure within three 
months after publication. 
• After the period of three months, Certification Bodies can be sanctioned for not applying approved National Technical Interpretation 
Guidelines. 
 
A termelők számára 
• A napi termelői tevékenységben jelentős változást nem okoz. Az útmutató, mivel a nemzeti jogszabályokhoz, körülményekhez igazodik, inkább 
a szabvány bevezetését könnyíti meg. 
• A termelők a tanúsító testületeken keresztül értesülnek az útmutatóról. 
• A termelőknek a publikálást követő 3 hónapon belül a Nemzeti Alkalmazási Útmutató szerint teljesítenie kell a GLOBALG.A.P. 
követelményeit. 
 
The Producers 
• There will not be major changes in the daily practice of the producers. The guideline will rather facilitate the implementation, as it is adapted to 
the national circumstances, legal regulations etc.  
• Producers will be informed about the guideline via their certification bodies.  
• Producers have to implement the GLOBALG.A.P. requirements in accordance with the National Interpretation Guideline within 3 months after 
publication.  

 
Az akkreditációs testületek számára 
• Minden akkreditációs testületnek visszaigazolást kell küldenie a Nemzeti Alkalmazási Útmutató kézhezvételéről. 
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• Az akkreditációs testületeknek meg kell győződnie arról, hogy az adott országban tanúsítást végző akkreditált tanúsító testületek a 
publikálástól számított 3 hónapon belül alkalmazzák a Nemzeti Alkalmazási Útmutatót. 

• A három hónapos türelmi idő letelte után a tanúsító testületek szankcionálhatók, amennyiben nem alkalmazzák az elfogadott Nemzeti 
Szakmai Alkalmazási Útmutatót 

 
The Accreditation Bodies:  
• All accreditation bodies have to confirm the receipt of the approved National Interpretation Guideline.  
• Accreditation bodies have to make sure that all accredited certification bodies are applying the National Interpretation Guideline if they 
are certifying in the concerned country within three months after publication. 

• After a period of three months Certification Bodies can be sanctioned for not applying approved National Interpretation Guidelines. 
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A GLOBALG.A.P. IFA szabvány nemzeti szinten történő bevezetésekor, meg kell felelni a CPCC követelményeinek, és a Nemzeti 
Munkacsoport által megfogalmazott ország-specifikus útmutatónak. 

GLOBALG.A.P. IFA implementation at national level has to comply with the CPCC requirements and the additional country-specific 
interpretation by the NTWG. 

A Magyar Nemzeti Útmutató több pont esetében további ajánlásokat is tartalmaz. Ezek nem GLOBALG.A.P. elvárások, de hasznos 
információkkal szolgálnak a termesztők részére, amelyek gyakran (a pontra vonatkozó) helyi jogszabályok is. Ezeknek az ajánlásoknak 
történő megfelelés nem feltétele a GLOBALG.A.P. tanúsítás megszerzésének. 

The Hungarian Nation Interpretation includes additional recommendations (ajánlás) for several points. These are not GLOBALG.A.P. 
requirements, but useful information for the producers and those are often the related legal requirements. Compliance with those 
additional recommendations is not the conditions for GLOBALG.A.P. certification. 
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Nº Control Point (CP) -  
not to be changed or 
interpreted 

Compliance Criteria (CC) - 
not to be changed 

Level Country-specific interpretation of the  
Compliance Criteria by NTWG 

MAGYARORSZÀGI ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

AF MINDEN GAZDASÁG ALAPMODUL    

 Az ebben a modulban szereplő ellenőrzési pontokat valamennyi 
tanúsítást kérő termelő esetében alkalmazni kell, mivel azok 
valamennyi mezőgazdasági vállalkozás szempontjából fontos 
témákkal foglalkoznak.  

   

AF. 1 TERMŐHELY TÖRTÉNETE ÉS KEZELÉSE    

 A fenntartható mezőgazdaság egyik kulcstulajdonsága a 
termőhelyre vonatkozó specifikus tudás és gyakorlati tapasztalatok 
folyamatos integrációja a jövő gazdálkodásának tervezésébe és 
gyakorlatába. E szakasz célja, hogy a gazdaság szerkezetét alkotó 
földdel, épületekkel és más létesítményekkel megfelelően 
gazdálkodjanak, biztosítva a biztonságos élelmiszertermelést és a 
környezet védelmét.   

   

AF. 1.1 Termőhely története     

 
AF. 1.1.1 

Létezik-e azonosítási rendszer 
a termelésbe vont valamennyi 
szántóra, ültetvényre, 
üvegházra, telepre, parcellára, 

A megfeleléshez vizuális 
azonosítás szükséges az alábbi 
formákban: 

Főbb kötele-
zettség 
 

All main data of farm have to be 
listed: All area cultivated by the 
producer, maps / framework 
(sketch) of the site or board at the 

A gazdaság alapadatainak 
felsorolása: valamennyi, a 
gazdálkodó által művelt terület, ezek 
térképei/vázrajza vagy helyszínen 
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Nº Control Point (CP) -  
not to be changed or 
interpreted 

Compliance Criteria (CC) - 
not to be changed 

Level Country-specific interpretation of the  
Compliance Criteria by NTWG 

MAGYARORSZÀGI ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

istállóra és/vagy egyéb 
területre/helyszínre 
vonatkozóan? 

- egy fizikai azonosító jel minden 
szántón/ültetvényen, 
üvegházon/telepen/parcellán/istálló
n, vagy egyéb területen/helyszínen. 

vagy 

- egy gazdaság térkép, ami 
azonosít minden vízlelőhelyet, 
tároló/kezelő létesítményt, tavat, 
istállót stb. és ami 
kereszthivatkozható az azonosítási 
rendszerrel. 

Nem N/A. (Nem vehető nem 
alkalmazhatónak.) 

site. All private and rented 
(partially or as a whole) site, 
warehouse, cold storage, fertilizer 
and pesticide storage, location of 
water sources, reservoirs, lakes, 
barns, etc. 
 
FELIR  ID (all producers) 
FELIR ID (CCL. Act. 2013) 
 
Data from CB 5.2.2 are applicable 
here.  
 

tábla.  Felsorolandó valamennyi 
saját és részben vagy egészben 
bérelt telephely, raktár, hűtőház, 
műtrágya és növényvédőszer-
raktár, vízkivételi helyek, víztározók, 
tavak, istállók stb.  

FELIR azonosító: (minden 
termelőnek kell FELIR azonosító 
(2013. évi CCL. törvény). 

Ajánlott: Kormányhivatalnál 
regisztráció ha tárol zöldséget-
gyümölcsöt (megelőzendő a 
büntetést) 
Az adott évi egységes kérelem 
(területalapú támogatáshoz) adatai. 

A CB 5.2.2 adatai is felvezethetők 
erre. 

 



HUNGARY/ MAGYARORSZÁG INTERPRETATION GUIDELINE 
SECTION: ALL FARM BASE 

IFA Version: 5.1 
Page 13 of 222 

 

Nº Control Point (CP) -  
not to be changed or 
interpreted 

Compliance Criteria (CC) - 
not to be changed 

Level Country-specific interpretation of the  
Compliance Criteria by NTWG 

MAGYARORSZÀGI ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

AF. 1.1.2 Létezik-e olyan nyilvántartási 
rendszer valamennyi termelési 
egységre vagy egyéb 
területre/helyszínre, amely 
dokumentálja az ezeken a 
helyeken végzett 
állattenyésztési, akvakultúra 
és/vagy agronómiai 
tevékenységeket? 
 

Az aktuális feljegyzéseknek be kell 
tudni mutatni a GLOBALG.A.P 
szerinti termelés történetét 
valamennyi termelőhely esetében. 
Nem N/A. 
 

Főbb kötele-
zettség 

Recommeded: 
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintez
es/noveny/nyomtatvanyok 

Ajánlott: NÉBIH oldaláról (is) 
letölthető Gazdálkodási napló, 
tábatörzskönyv formanyomtatvány 
alapként használható (kiegészítés 
szükséges!).  

http://portal.nebih.gov.hu/ugyinte
zes/noveny/nyomtatvanyok 
 

AF. 1.2 A termelőhely kezelése    

AF. 1.2.1 Végeztek-e kockázatértékelést 
valamennyi tanúsításra 
regisztrált termelési helyszínre 
kiterjedően (beleértve a bérelt 
területeket, építményeket, 
eszközöket) és a 
kockázatértékelés eredménye 
igazolja-e, hogy a kérdéses 
termelőhely alkalmas 
termelésre figyelembe véve az 

Minden termelési helyszín 
esetében rendelkezni kell írott 
kockázatértékeléssel, amely 
megállapítja, hogy a termelési 
helyszín (termőhely) alkalmas-e a 
termelésre. A 
kockázatértékelésnek 
rendelkezésre kell állni az első 
ellenőrzés alkalmával, azt 
naprakészen kell tartani és felül 

Főbb kötele-
zettség 

Risk assessment must be done 
before initial inspection. see AF 
Annex 1- 2.  
 
Risk assessment must be 
reviewed annually! 
 
For rented areas it has to be 
prepared in the first year of rent.  
 

Kockázatértékelés elvégzésére van 
szükség az első ellenőrzés előtt. A 
GLOBALG.A.P. Teljesítési 
Kritériumok AF 2. melléklete 
megfelelő. 
A kockázatértékelés legalább 
éventkénti felülvizsgálata 
szükséges! 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok
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élelmiszer-biztonsági, 
környezeti, egészségi, 
valamint állattenyésztés és 
akvakultúra modul esetében 
az állatjóléti szempontokat, 
amennyiben alkalmazhatóak? 
 

kell vizsgálni minden olyan 
alkalommal, amikor új helyszínt 
vonnak be a termelésbe, amikor a 
meglévő helyszínekre vonatkozó 
kockázatok megváltoznak, vagy 
legalább évente – annak 
megfelelően, hogy melyik feltétel 
teljesül korábban. A 
kockázatértékelés lehet általános, 
de az adott telephely 
körülményeire kell szabni. 

A kockázatértékeléseknek az 
alábbi szempontokat kell 
figyelembe venniük: 

- Lehetséges fizikai, kémiai 
(allergéneket beleértve) és 
biológiai veszélyeket 

A terület történetét (olyan területek 
esetében amelyek mezőgazdasági 

 
Bérelt területekre a bérlés első 
évében legyen elkészítve, mint első 
év!  
 

Ajánlott: Ültetvényeknél telepítési 
terv és talajvédelmi terv is 
használható. 
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termelés szempontjából újak 5 évet 
javasolt figyelembe venni, de 
legalább egy év adatait ismerni 
kell) 

- A tervezett tevékenység hatását a 
szomszédos 
állatállományra/növényekre/környe
zetre, az állattenyésztés és 
akvakultúra esetében az állatok 
egészségére és biztonságára. 

(A kockázetértékelés útmutatójáért 
Lásd AF 1. Mellékletet és AF 2. 
Mellékletet. Az FV 1 Melléklete az 
áradásra vonatkozóan tartalmaz 
útmutatást.)  

AF. 1.2.2 Kidolgoztak és bevezettek-e 
gazdálkodási tervet, amely 
meghatározza a 
kockázatértékelésben 

A gazdálkodási terv az AF 1.2.1-
ben azonosított kockázatokra 
terjed ki, és leírja azokat a 
veszélyeket szabályozó 

Főbb kötele-
zettség 
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azonosított kockázatok (AF 
1.2.1) minimalizálására 
vonatkozó stratégiát? 

intézkedéseket, amelyek igazolják, 
hogy a kérdéses termelőhely 
termelésre alkalmas. Ez a terv a 
gazdaság tevékenységeire kell, 
hogy vonatkozzon, bevezetésére 
és hatékonyságára megfelelő 
bizonyítékokkal kell rendelkezni.  
 
Figyelem: A környezetvédelmi 
kockázatokat nem szükséges ebbe 
a tervbe belefoglalni, azokkal az 
AF 7.1.1 foglalkozik. 
 

AF. 2 NYILVÁNTARTÁSOK ÉS BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉS/BELSŐ 
ELLENŐRZÉS 

   

 A mezőgazdasági tevékenység lényeges részleteiről feljegyzéseket 
kell vezetni és azokat meg kell őrizni. 

   

AF. 2.1 A külső ellenőrzés során elvárt 
valamennyi feljegyzés 
elérhető-e és megőrzik-e 

A termelőknek naprakész 
nyilvántartásokat kell vezetni és 
megőrizni legalább két évig. Ahol 

Főbb kötele-
zettség 

Recommendation:  2000. C law, 
169. §- (1) paragraph. 

Ajánlott: A számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 169. §-ának (1) 
bekezdése értelmében a 
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azokat legalább két évig, 
kivéve, ha bizonyos ellenőrzési 
pontok hosszabb időszakot 
követelnek meg? 

elektronikus feljegyzéseket 
használnak, ott a termelő 
felelőssége megfelelő biztonsági 
másolat készítése. 
Első Tanúsító testületi ellenőrzés 
esetén a termelő az ellenőrzés 
dátumát megelőző 3 hónaptól, 
vagy a regisztráció dátumától 
kezdődően feljegyzésekkel kell 
rendelkezzen, attól függően, melyik 
a hosszabb időszak. Az új 
jelentkezőknek minden regisztráció 
alá vont területen végzett és 
GLOBALG.A.P. dokumentációban 
előírt tevékenységre teljeskörű 
nyilvántartással kell rendelkezniük. 
Állattenyésztés esetén az első 
ellenőrzést megelőző időszakról az 
aktuális ciklusra vonatkozóan kell 
ezeknek a nyilvántartások 
rendelkezésre állnia. Ez a pont 
általánosságban vonatkozik a 
feljegyzésekre készítésére. 

gazdálkodó az üzleti évről készített 
beszámolót, valamint az azt 
alátámasztó leltárt, értékelést, 
főkönyvi kivonatot, feljegyzést, 
továbbá a naplófőkönyvet vagy 
más, a törvény követelményeinek 
megfelelő nyilvántartást olvasható 
formában legalább 10 évig köteles 
megőrizni. A könyvviteli elszámolást 
közvetlenül és közvetetten 
alátámasztó számviteli bizonylatot – 
ideértve a főkönyvi számlákat, az 
analitikus, illetve részletező 
nyilvántartásokat is – legalább 8 
évig kell olvasható formában, a 
könyvelési feljegyzések hivatkozása 
alapján visszakereshető módon 
megőrizni. A számviteli 
bizonylatoknál az elévülési idő 
kezdte a beszámoló közzétételétől 
kezdődik. 
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Amennyiben egy egyedi feljegyzés 
nem elérhető, az arra vonatkozó 
ellenőrzési pont nem teljesül. Nem 
N/A. 
 

AF. 2.2 Vállalja-e a termelő, hogy 
évente legalább egy belső-
önértékelést végez a 
GLOBALG.A.P. szabványnak 
megfelelően? 

Dokumentált bizonyíték áll 
rendelkezésre, hogy 1-es opció 
esetén a termelő belső 
önértékelést végzett (ezt egy 
harmadik személy is végezheti). 
 
Az önértékelésnek minden 
alkalmazható ellenőrzési pontra ki 
kell terjednie, abban az esetben is, 
ha alvállalkozó végzi azt a 
tevékenységet, amire az 
ellenőrzési pont vonatkozik.  
 
Az önértékelési kérdéslistának, 
minden nem teljesült és nem 
alkalmazható ellenőrzési pont 
esetében tartalmaznia kell a 

Főbb kötele-
zettség 

Option 1-internal self asessement:  
comments and justifications are 
needed for all NO or N/A major 
and minor must requirements 
 
Minimum one internal self-
asessement per year is required! 
(with the applicable subcontractor 
inspection) 
 
Option 2-Producer group 
members and opt 1 multisite 
producer internal inspection: 
Comments and justifications are 
needed for all major, and all NO or 
N/A minor must requirements. 
 

1-es opció – önértékelés 
Megjegyzések és indoklások írása: 
minden, nem teljesült vagy nem 
alkalmazható Főbb és Kevésbé 
jelentős kötele-zettségekre. 

Évente egy önellenőrzés 
szükséges! Legalább egy, melybe 
az alvállalkozók (a rá vonatkozó 
pontokat) is beleértendők. 
2-es opció –termelői csoport tagok 
és több telephellyel rendelkező 
(Multisite) vállalkozások termelő 
egységei - belső ellenőrzései: 
Megjegyzések és indoklások írása: 
minden Főbb kötelezettségre, 
minden nem teljesült vagy nem 
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megvizsgált bizonyítékokra 
vonatkozó megjegyzéseket. Az 
önértékelést a Tanúsító testület 
ellenőrzése előtt el kell végezni 
(Lásd: Általános előírások I. Rész, 
5.) 
Nem N/A., kivéve QMS-sel 
rendelkező több telephelyes 
vállalkozások és termelői 
csoportok, ahol a QMS kérdéslista 
tartalmazza a belső ellenőrzésekre 
vonatkozó követelményeket. 
 

alkalmazható Kevésbé jelentős 
kötele-zettségekre. 
 
 

AF. 2.3 Bevezettek-e hatékony 
helyesbítő intézkedéseket a 
belső-önértékelés vagy a 
termelői csoport belső 
ellenőrzés során feltárt nem 
megfelelőségekre 
vonatkozóan? 

A szükséges helyesbítő 
intézkedéseket dokumentálták és 
bevezették. 
N/A abban az esetben, ha nem 
tártak fel nem-megfelelőségeket a 
belső-önellenőrzés vagy belső 
termelői csoport ellenőrzés során. 

Főbb kötele-
zettség 

Necessary corrective actions have 
to be documented and 
implemented, if applicable. 
 

A javító intézkedéseket és 
végrehajtásukat dokumentálni kell, 
amennyiben szükség volt rájuk. 
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AF. 3 HIGIÉNIA    

 Az emberek szerepe kulcsfontosságú a termékszennyeződés 
megelőzésében. A gazdaság alkalmazottai, alvállalkozói és a 
termelő maga felel a termék minőségéért és biztonságáért. Az 
oktatás és képzés elősegíti a biztonságos termelés irányába történő 
fejlődést. Ennek a szakasznak célja a terméket érintő higiéniai 
kockázatok minimalizálására bevezetett jó gyakorlatok biztosítása 
és hogy, minden dolgozó megértse a követelményeket és megfelelő 
kompetenciával rendelkezzen feladata elvégzéséhez. 
Egyes tevékenységre specifikusan a további higiéniai 
követelményeket, mint pl. a betakarítás és termékkezelés a 
vonatkozó szabvány modul tartalmazza 
 

   

AF. 3.1 Rendelkezik-e a gazdaság 
higiéniára vonatkozó írott 
kockázatértékeléssel? 

Az írott kockázatértékelésnek a 
termelési környezetben felmerülő 
higiéniai paramétereket kell 
figyelembe vennie. A kockázatok a 
termelt és/vagy beszállított 
termékekre vonatkoznak. A 
kockázatértékelés lehet általános, 
de az adott telephely 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség   

No local legal requirement. 

 

 

Nincs magyar szabályzás. 
 
Ajánlott: folyamatábra és az ahhoz 
rendelt kockázatok. 
 
ec.europa.eu/food/food/biosafety/hy
gienelegislation/docs/guidance_doc
_852-2004_hu.pdf 
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körülményeire kell vonatkozzon, 
évente felül kell vizsgálni és 
változások esetén frissíteni kell (pl. 
ha új tevékenységet vezetnek be). 
Nem N/A. 

 

AF 3.2 Rendelkezik-e a gazdaság 
dokumentált higiéniai 
eljárással, illetőleg jól látható 
helyre kihelyezett higiéniai 
utasítással azon dolgozók és 
látogatók részére, akik 
tevékenysége kockázatos 
lehet élelmiszer-biztonsági 
szempontból?  

A telephelynek az AF 3.1 alapján 
elvégzett kockázatértékelésben 
azonosított kockázatok kezelésére 
higiéniai eljárással kell 
rendelkeznie. 
A telephelynek továbbá higiéniai 
utasítással is rendelkeznie kell, 
amely a dolgozók (alvállalkozókat 
is beleértve) és látogatók számára 
jól látható helyre ki van helyezve, 
egyértelmű jelekkel (képek) 
és/vagy a dolgozók által beszélt 
nyelve(ke)n. 
Az utasításnak is a 
kockázatértékelés során 
megállapított kockázatokat kell 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség    
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figyelembe vennie és minimum az 
alábbiakat tartalmaznia: 
 
- kézmosás szükségességét; 
 
- bőrsérülések lefedését; 
 
- a dohányzás, étkezés, ivás kijelölt 
területekre történő korlátozását; 
 
- fertőzés, betegség bejelentését.  
Ez magában foglalja a betegség 
tüneteit (pl.: hányás, sárgaság, 
hasmenés), amelyek 
megjelenésekor korlátozni kell 
ezen dolgozók érintkezését az 
élelmiszerekkel, illetve az 
élelmiszerrel érintkező felületekkel. 
 
- jelentési kötelezettséget, 
amennyiben a termék 
testnedvekkel szennyeződhetett; 
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-  megfelelő védőruházat 
használatát, amennyiben az 
egyének tevékenysége 
szennyeződési kockázatot jelenthet 
a termékre.  

AF. 3.3 Részesült-e minden dolgozó a 
tevékenységükkel kapcsolatos 
éves higiéniai képzésben az 
AF 3.2 szerint megírt higiéniai 
utasítás alapján? 

Írásbeli és szóbeli bevezető 
higiéniai oktatást kötelező tartani. 
Minden új dolgozónak képzésben 
kell részesülnie és a jelenlétüket 
igazolni szükséges. Ennek a 
képzésnek az AF 3.2 pontban 
meghatározott minden utasításra ki 
kell terjednie. Minden dolgozónak, 
tulajdonost és vezetőket is 
beleértve, évente részt kell venni a 
telephely higiéniai alapképzésén. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség 

Record is obligatory. 
Recommended: Training diary 
(Oktatási napló) 
 

Feljegyzés kötelező. 
 
Ajánlott: Oktatási napló 
(nyomtatványboltból beszerezhető 
vagy egyéni feljegyzés.) 
 

AF. 3.4 Végrehajtják-e a gazdaság 
higiéniai eljárásait? 

Az ellenőrzés során látható 
bizonyítéka van annak, hogy a 
higiéniai eljárásokat végrehajtják, 
és a dolgozók a higiéniai 

Főbb kötele-
zettség 
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eljárásban azonosított elvárásokat 
ismerik és annak megfelelően 
végzik feladatukat. Nem N/A. 

AF. 4 DOLGOZÓK EGÉSZSÉGE, BIZTONSÁGA ÉS JÓLÉTE    

 Az emberek szerepe kulcsfontosságú bármely gazdaság 
biztonságos és hatékony működésében. A gazdaság alkalmazottai, 
alvállalkozói és a termelő maga felel a termék minőségéért és a 
környezet védelméért. Az oktatás és képzés segíti a fenntarthatóság 
felé haladást és épít a társadalmi tőkére. Ennek a szakasznak célja 
biztonságos gyakorlatok biztosítása a munkavégzések helyszínén 
és hogy minden dolgozó megértse a követelményeket és meg felellő 
kompetenciával rendelkezzen feladata elvégzéséhez; hogy a 
munkások a biztonságos munkavégzéshez megfelelő felszerelést 
kapjanak és az, hogy balesetek esetén megfelelő és azonnali 
segítséget kapjanak. 

 
 
 
 

  

AF. 4.1 Egészség és biztonság    

AF. 4.1.1 Rendelkezik-e a gazdaság 
írott, a dolgozók egészségét 
és biztonságát érintő 

A kockázatértékelés lehet 
általános, de az adott gazdaság 
körülményeire kell vonatkozzon, 

Kevésbé 
jelentős 
kötelezettség    

Risk assessment on workers 
health and safety must be done in 
case of any type of employment 

Munkaegészségügyi és 
munkabiztonsági kockázatértékelés 
szükséges minden foglalkoztatónál 
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veszélyekre vonatkozó 
kockázatértékeléssel? 

lefedve a tanúsításba vont teljes 
termelési tevékenységet. A 
kockázatértékelést évente felül kell 
vizsgálni és a dolgozók egészségét 
és biztonságát érintő 
változásokhoz igazítva frissíteni 
kell (pl.: új gépek, új épületek, új 
növényvédő szerek, módosított 
talajművelési gyakorlat esetén). 
Veszélyek lehetnek többek között, 
de nem kizárólag: mozgó 
gépalkatrészek, teljesítményleadó 
tengely (TLT), villanyáram, 
munkagép és gépjármű forgalom, 
tűz az épületekben, szerves trágya 
kijuttatás, túlzott zajterhelés, por, 
rezgés, szélsőséges hőmérséklet, 
létrák, üzemanyag-tárolás, 
emésztő tartályok stb. Nem N/A.  

 

(even with simplified contract and 
when relative is hired) by officially 
trained person. 

Risk assessment must be done in 
collaboration with occupational 
health medical doctor if needed by 
legislation. Risk assessment of 
companies that have a medical 
contract must be signed and 
stamped by the contracted doctor 
as well. 

Legistation: 1993. évi XCIII 
törvény 

 

(alkalmi munkásnál is, és akkor is, 
ha családtagot jelent be). 
A magyar jogszabályok szerint ezt 
szakképesítéssel rendelkező 
munkavédelmi szaktanácsadónak 
kell elkészítenie, és 3 évente 
felülvizsgálnia. 
A köztes időszakban, mivel a 
szabvány éves felülvizsgálatot 
követel meg, a termelő is 
felülvizsgálhatja azt. 
 
Amennyiben jogszabály kötelezi 
foglalkozásegészségügyi szolgálatot 
ellátó (üzem-) orvossal való 
szerződéskötésre, akkor a 
munkaegészségügyi és 
munkabiztonsági kockázatértékelést 
az orvos közreműködésével kell 
elvégezni (a doktor aláírása és 
bélyegzője is szerepeljen). 
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1993.évi XCIII. törvény A 
munkavédelemről. IV. fejezet A 
MUNKÁLTATÓK ÉS A 
MUNKAVÁLLALÓK 
KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI AZ 
EGÉSZSÉGET NEM 
VESZÉLYEZTETŐ ÉS 
BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS 
KÖVETELMÉNYEINEK 
MEGVALÓSÍTÁSÁBAN,  
54. § (2) A munkáltatónak 
rendelkeznie kell 
kockázatértékeléssel  
(3) A munkáltató a 
kockázatértékelést, a 
kockázatkezelést és a megelőző 
intézkedések meghatározását - 
eltérő jogszabályi rendelkezés 
hiányában - a tevékenység 
megkezdése előtt, azt követően 
indokolt esetben, de legalább 3 
évente köteles elvégezni.  
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 (5) A kockázatértékelés 
eredményeként a munkáltató 
felelőssége legalább a következők 
dokumentálása: 

a) a kockázatértékelés időpontja, 
helye és tárgya, az értékelést végző 
azonosító adatai; 

b) a veszélyek azonosítása; 
c) a veszélyeztetettek 

azonosítása, az érintettek száma; 
d) a kockázatot súlyosbító 

tényezők; 
e) körülmények megfelelnek-e a 

munkavédelemre vonatkozó 
szabályoknak, illetve biztosított-e a 
kockázatok megfelelően alacsony 
szinten tartása; 

f) a szükséges megelőző 
intézkedések, a határidő és a 
felelősök megjelölése; 

g) a kockázatértékelés 
elkészítésének tervezett következő 
időpontja; 
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h) az előző kockázatértékelés 
időpontja. 

A kockázatértékelés 
dokumentumát a munkáltató köteles 
a külön jogszabályban foglaltak 
szerint, de legalább 5 évig megőrizni. 
 
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet -a 
növvédelmi tevékenységről A 
növényvédelmi tevékenységre 
vonatkozó munkavédelmi előírások 
– 18 év felett, orvosi vizsgálattal 
igazolnia kell alkalmasságát. 
 
Ajánlott:16/2001. (III. 3.) FVM 
rendelet a Mezőgazdasági 
Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

AF. 4.1.2 Rendelkezik-e a gazdaság az 
egészségre és biztonságra 
vonatkozó dokumentált 
eljárással figyelembe véve az 
AF 4.1.1 pontban a 

Az egészségre és biztonságra 
vonatkozó eljárásnak szabályozni 
kell az AF 4.1.1 alapján elvégzett 
kockázatértékelésben azonosított 
kockázatokat és összhangban kell 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség   
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kockázatértékelés során 
megállapított kockázatokat? 

lennie a gazdaság 
tevékenységével. Tartalmaznia kell 
továbbá a munkahelyen 
azonosított kockázatok kezelésére 
baleseti és vészhelyzeti eljárást, 
kiürítési tervet stb. Az eljárást 
évente felül kell vizsgálni és a 
kockázatok változása esetén 
frissíteni. 
A gazdaság infrastruktúráját, 
létesítményeit, berendezéseit úgy 
kell kivitelezni és karbantartani, 
hogy a dolgozók egészségére és 
biztonságára minimális veszélyt 
jelentsenek. 
 

AF. 4.1.3 Részesült-e minden 
gazdaságban dolgozó 
egészségügyi és 
munkabiztonsági oktatásban 
az AF 4.1.1 szerint elvégzett 
kockázatértékelés alapján? 

Minden dolgozó, az alvállalkozókat 
is beleértve, be tudja mutatni 
hozzáértését az ő felelőssége alá 
tartozó területen és feladatok során 
(lehetőség szerint az ellenőrzés 
napján). Bizonyítékokkal kell 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség 

Producer may conduct a health 
and safety training when: the 
workers start to work, the changes 
of the site or scope of work, or the 
changes of the legal requirements 
of safety at work or a new work 

Munkavédelmi oktatást köteles 
tartani a gazdálkodó: a dolgozó 
munkába állásakor, munkahely vagy 
munkakör megváltozásakor, 
valamint az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos 
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rendelkezni, hogy az oktatásokat 
megfelelő nyelven tartották és 
képzési feljegyzéseket készítettek. 
A termelők megtarthatják a 
képzéseket saját maguk, 
amennyiben utasítások vagy egyéb 
oktatási anyag rendelkezésre áll 
(pl.: nem szükséges, hogy egy 
külsős képzési szakember 
oktasson). Nem N/A. 

equipment is installed or 
transformed or new technologies 
are introduced. 
 

munkavégzés követelményeinek 
változásakor, munkaeszköz 
átalakításakor vagy új munkaeszköz 
üzembe helyezésekor, új 
technológia bevezetésekor. 
 
Ajánlott: Oktatási napló 
(nyomtatványboltból beszerezhető 
vagy egyéni feljegyzés.) 
http://munkavedelem.unideb.hu/mer
ged.pdf 
 

AF. 4.2 Képzés/Oktatás    

AF. 4.2.1 Készült-e képzési feljegyzés a 
képzésekről és résztvevőkről? 

A képzésekről készült feljegyzés 
tartalmazza a képzés témakörét, 
az oktatót, az oktatás dátumát és a 
jelenlévőket. A részvételről 
bizonyítékkal kell rendelkezni. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség 

Record is obligatory! 
Participation is verified by the 
signature of participants. 

Feljegyzési kötelezettség! A 
részvétel igazolása a résztvevők 
aláírásával történik. 
  
Ajánlott: Oktatási napló 
(nyomtatványboltból beszerezhető 
vagy egyéni feljegyzés.) 
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AF. 4.2.2 Rendelkezik-e minden 
dolgozó, aki állatgyógyászati 
szereket, vegyszereket, 
fertőtlenítőszereket, 
növényvédő szereket, 
biocideket és/vagy egyéb 
veszélyes anyagokat kezel 
és/vagy használ, valamint 
veszélyes vagy bonyolult 
berendezést működtet az AF 
4.1.1 pont szerint elvégzett 
kockázatértékelésnek 
megfelelő felkészültséggel 
vagy végzettséggel? 
 

Feljegyzésekben kell az ilyen 
tevékenységet végző dolgozókat 
azonosítani, és igazolni kell a 
felkészültségüket (pl.: bizonyítvány 
és/vagy képzési feljegyzés útján, 
amely igazolja a képzésen való 
jelenlétet). A vonatkozó 
jogszabályoknak is meg kell felelni. 
Nem N/A. 
 
Akvakultúra esetében 
kereszthivatkozás az Akvakultúra 
modulban az AB 4.1.1 pontra. 
 
Állattenyésztés esetén a 
gyógyszereket kezelő dolgozók 
ilyen irányú tapasztalatát igazolni 
kell.  
 

Főbb kötele-
zettség 

Valid license records must be 
checked: 
-for PPP applications: 
   I. PPP category –licence for I. 
cat. 
  II. PPP cat. –licence for II cat. 
  III. PPP cat. – no license is 
needed 

Plant Protection Service (PPP 
application as 
services/subcontractor) can be 
offered only by valid I. or II. cat. 
license holders! 

- for agriculture and forestry 
machine:  
- agriculture and forestry machine 
operator license, 
- forklift driving license 

Bizonyítványok bemutatása 
szükséges: 
 Növényvédőszerekhez: 
 I. forg kat szerekhez I. forg kat 
hatályos engedély -  
 II. forg kat szerekhez II. forg kat 
hatályos engedély, 
 III. forg kat – szabadforgalmú 
szerek, 
Növényvédelmi kezelés szolgáltatás 
(kijuttatás) végzése csak I. és a 
szolgáltatásra feljogosító II. 
kategóriájú engedéllyel lehetséges! 

Cégen belül zöldkönyves (II. 
kategóriás) munkavállaló az I.- 
kategóriás felügyelete mellett az I. 
kategóriás szereket is kijuttathatja a 
recept szerint. 

Gépekhez: a mezőgazdasági és 
erdészeti gépkezelői jogosítvány, 
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nehézgép kezelői jogosítvány, 
targonca vezetői engedély. 
(Alvállalkozóval végeztetett munka 
esetében ezt az alvállalkozónak kell 
bizonyítania.) 

A targonca vezetői engedély:  
2016 január 02. óta a közúti 
rakodást végző targonca 
vezetéséhez kapcsolódó képesítés 
változott, mert a közúti közlekedési 
ágazatban használt önjáró emelő- 
és rakodógépek kezelőinek 
képzéséről és vizsgáztatásáról 
szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM 
rendelet módosítása a hatálya alá 
vette a közúti áruszállítást végző 
jármű megrakásához vagy ennek 
előkészítéséhez alkalmazott minden 
olyan önjáró emelő- és 
rakodógépet, amelyet 
anyagmozgatásra, rakodásra, 
emelésre használnak. Ez alapján 
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aki targoncával közúti jármű 
rakodást végez az is a hatálya alá 
tartozik. 
 
A targoncavezetéshez két dolog 
szükséges:  
1. Targoncavezető OKJ-s 
szakképesítés - az Emelőgép 
Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
szóló 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet 
az emelőgépek kezelési 
jogosultságát szakképesítéshez 
köti, ami az Országos Képzési 
Jegyzékben (OKJ) szereplő 
képesítéssel igazolható, azaz az 
emelőgépek kezeléséhez megfelelő 
OKJ-s bizonyítvány is szükséges.  
2.  szakképesítés mellé (az 
Emelőgép Biztonsági Szabályzat 
alapján) gyakorlatot igazoló okirat 
szükséges:  
amely vagy a kezelni kívánt gépre, 
gépcsoportra vonatkozó 
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bejegyzéssel ellátott jogosítvány 
(gépkezelői jogosítvány, ehhez 
hatósági vizsga szükséges- nem a 
"mustársárga", mert az 40/2009. 
(VIII.31.) KHEM rendelet alapján 
2016. június 30.-a után hatályát 
veszítik a régi építőgép-kezelői 
jogosítványok. 2016 július elsejétől 
már az új rendszer szerint kiállított 
új igazolvánnyal lehet a munkát 
folytatni),  
vagy a 40/2009 KHEM rendelet 
hatálya alá nem eső gépekre (tehát 
ha nem közúti áruszállítást végző 
jármű megrakásához vagy a 
megrakás előkészítéséhez 
használják) a képző által kibocsátott 
gyakorlati tanúsítvány szükséges. 
40/2009. (VIII.31.) KHEM rendelet a 
közúti közlekedési ágazatban 
használt önjáró emelő- és 
rakodógépek kezelőinek képzéséről 
és vizsgáztatásáról;  
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21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az 
egyes ipari és kereskedelmi 
tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről; 
74/2015. (XII. 29.) NFM rendelet a 
fenti két rendelet módosítása 

Ajánlott: Növényvédőszerek: 
43/2010 (IV.23) FVM rendelet, 
83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet 
 1. § (1)1 Az 1. számú melléklet b) 
oszlopában felsorolt mezőgazdasági 
(traktor 37 kw felett!), illetve 
erdészeti erő- vagy munkagépet (a 
továbbiakban: gép) - a (2) 
bekezdésben és a 9. § (2) 
bekezdésében foglaltak kivételével - 
csak az a munkavállaló kezelhet, aki 
arra a gépre az FVM Képzési és 
Szaktanácsadási Intézete (a 
továbbiakban: KSZI) által kiállított 
gépkezelői jogosítvánnyal (a 
továbbiakban: jogosítvány) 
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rendelkezik. 
 (2)2 Az (1) bekezdésben 
meghatározott jogosítvánnyal nem 
kell rendelkeznie annak, aki - a 
külön jogszabály alapján - az adott 
gép kezeléséhez előírt 
nehézgépkezelő jogosítvánnyal 
rendelkezik. 
 (2) Az 1. számú melléklet f) 
rovatában megjelölt képesítéssel 
rendelkező személy részére - 
kérelmére - a jogosítványt ki kell 
adni. – technikus, gépész, főiskola, 
egyetem 
 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet 
 a mezőgazdasági és erdészeti 
gépkezelői jogosítvány 
bevezetéséről és kiadásának 
szabályairól 
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AF. 4.3 Veszélyek és elsősegély    

AF. 4.3.1 Léteznek-e baleset- és 
vészhelyzet-kezelési 
eljárások? Azokat jól látható 
módon kihelyezték-e és 
tájékoztattak-e minden a 
telephelyen tevékenységet 
folytató dolgozót, alvállalkozót 
és látogatót? 
 

Az állandó, baleset esetén 
követendő eljárásokat a dolgozók, 
látogatók és alvállalkozók számára 
ki kell helyezni hozzáférhető és jól 
látható helye(ke)n. Az utasításokat 
elérhetővé kell tenni a dolgozók 
által beszélt nyelve(ke)n és/vagy 
piktogramokkal. 
 
Az eljárásoknak meg kell határozni 
a következőket: 
 
- a telephely elhelyezkedését 
térképen vagy a telephely címét, 
- a kapcsolattartó személy(ek)et, 
- a lényeges telefonszámok 
(rendőrség, mentők, kórház, 
tűzoltók, a telephelyen vagy 
közlekedéssel elérhető 
elsősegélynyújtó helyek, közüzemi 
szolgáltatók – villany, víz, gáz) 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség 

The listed information must be 
posted in the workers native 
language / languages and/or in 
pictograms at the identified places 
in the risk assessment. 
 

A felsorolt információk 
kifüggesztése szükséges a 
dolgozók nyelvén/nyelvein és/vagy 
piktogramokkal az azonosított 
veszély helyén. 
  
Ajánlás: 
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a 
munkahelyen alkalmazandó 
biztonsági és egészségvédelmi 
jelzésekről 
Épületek, létesítmények 
tűzvédelme: az épületek 
használatba vételi engedélyt 
tűzvédelmi felülvizsgálat után 
kapnak (így kell lennie az üzemben 
alaprajznak, amelyen látható, hol 
kell lennie tűzoltó készüléknek, hol 
vannak a vészkijáratok. Tájékoztató 
a felülvizsgálatokról: 
http://www.omkt.bme.hu/cimlap/site
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naprakész listáját. 
 
Példák egyéb eljárásokra, 
amelyeket magában foglalhat: 
- a legközelebbi kommunikációs 
eszköz helye (telefon, rádió), 
- hol és hogyan kell segítséget 
kérni orvosi ügyelettől, kórháztól és 
egyéb sürgősségi ambulanciától, 
(HOL történt? MI történt? HÁNY 
sérült személy van? MILYEN 
jellegűek a sérülések? KI telefonál? 
- a tűzoltó készülék(ek) helye, 
- vészkijáratok, 
- elektromos vész-megszakítók, 
gázcsap-elzáró, vízforrások elzáró 
csapjai, 
- hogyan kell baleseteket és 
veszélyes eseményeket 
bejelenteni? 
Akvakultúra esetében a 
kereszthivatkozások megtalálhatók 

s/default/files/tuz/tu_felulvizsgalat_k
otelezettseg.pdf 
1993. évi XCII. tv – a 
munkavédelemről – munkahelyek 
minimális körülményei 
A gazdaságban használt anyagok 
(műtrágya, növényvédőszer, 
takarító tisztítószerek) biztonsági 
adatlapja elektronikusan vagy 
kinyomtatva, ezen szerepel az 
elsősegélynyújtás módja. 
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az Akvakultúra modul AB 3.1.4. 
pontjában. 

AF. 4.3.2 Egyértelműen azonosították-e 
a potenciális veszélyeket 
figyelmeztető jelekkel? 

Állandó és jól olvasható feliratokkal 
kell jelezni a potenciális 
veszélyeket. Ez ki kell terjedjen - 
ahol alkalmazható: például a 
hulladéktárolókra, üzemanyag 
tartályokra, műhelyekre, a 
növényvédő szerek/műtrágyák/és 
egyéb vegyszerek 
tárolóhelyiségeinek ajtajára. A 
figyelmeztető feliratokat a dolgozók 
által beszélt nyelven és/vagy 
piktogramok formájában kell 
kihelyezni. Nem N/A. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség 

The risks identified in the Risk 
Assessment must be posted 
permanently by obvious signs.  
 

A kockázatelemzésben azonosított 
veszélyeknél állandóan kihelyezett 
egyértelmű jelölés kell. 

 

Ajánlás: 2/1998. (I. 16.) MüM 
rendelet - a munkahelyen 
alkalmazandó biztonsági és 
egészségvédelmi jelzésekről – tiltó, 
figyelmeztető, rendelkező jelek, 
elsősegély vagy menekülési jelek, 
tűzvédelmi jelek – forma, kinézet, 
min. méret 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc
.cgi?docid=99800002.MUM 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800002.MUM
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800002.MUM
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AF. 4.3.3 Elérhetők-e a dolgozók 
egészségére veszélyes 
anyagok biztonsági 
információi? 

Elérhetők a szükséges információk 
- amennyiben intézkedésre, 
információra van szükség (pl.: 
honlapok, telefonszámok, 
biztonsági adatlapok stb.)  

Az akvakultúra esetében a 
kereszthivatkozások megtalálhatók 
az Akvakultúra modul AB 3.1.4. 
pontjában. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség 

The safety standards are available 
at the site of application or for the 
user.  
 

A felhasználás helyén elérhetőek 
vagy a felhasználónak van 
közvetlen hozzáférése a biztonsági 
előírásokhoz. 

Ajánlás: A gazdaságban használt 
anyagok (műtrágya, 
növényvédőszer, takarító 
tisztítószerek) biztonsági adatlapja 
elektronikusan vagy kinyomtatva, 
ezen szerepel az elsősegélynyújtás 
módja. 

 

AF. 4.3.4 Vannak-e elsősegélynyújtó 
készletek minden állandó 
telephelyen és a szántóföldi 
munkavégzés közelében? 
 

A nemzeti jogszabályoknak és a 
gazdaságban végzett 
tevékenységnek megfelelő teljes 
és karbantartott elsősegély 
ládákkal kell rendelkezni, és 
amennyiben a kockázatértékelés 
eredményeképpen szükséges (AF 
4.1.1 szerint) szállításra is 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség 

The composition and amount of 
first aid kits need to accordance of 
the risks was identified on AF 
4.1.1 risk assessment. 
Please attention for validation 
dates!  
 

Az AF 4.1.1 pont 
kockázatértékelésében 
meghatározott veszélyekkel 
összhangban lévő összetételű és 
mennyiségű elsősegély felszerelés 
szükséges.  
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alkalmasnak kell lenniük (traktor, 
autó stb.). 
 

Recommended: FVM 43/2014: § 
41. (2) Lejáratokra figyelni! 

Ajánlás: 43/2014 FVM: 41. §. (2) A 
növényvédő szerrel végzett munka 
során, rövid időn belül elérhető 
helyen, megfelelő mennyiségű 
ivóvíz minőségű vizet, tisztálkodási 
eszközt, valamint a munkáltató, 
ennek hiányában a felhasználó által 
a munkavégzés jellegének 
megfelelő, a baleseti és mérgezési 
elsősegélynyújtáshoz szükséges 
eszközöket kell biztosítani. 

AF. 4.3.5 Jelen van-e elegendő számú 
elsősegélynyújtó személy 
(legalább 1) a gazdaságban 
minden olyan időszakban, 
amikor tevékenységet 
végeznek? 
 

Mindig legalább egy 
elsősegélynyújtásban képzett 
személynek (5 éven belüli képzés) 
jelen kell lennie a gazdaságban, 
amikor ott tevékenységet 
végeznek. Útmutatásképp 1 
képzett személy 50 dolgozóra. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség 

Medical educated or trained in first 
aid instructor approved by an 
internal education/or driver's 
license that is not older than five 
years. 
 

Egészségügyi végzettségű vagy 
elsősegélynyújtásra kiképzett oktató 
általi belső oktatás elfogadott, 
valamint 5 évesnél nem régebbi 
jogosítvány. 
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Tevékenységnek számít minden 
olyan tevékenység, amit a 
szabvány az egyes modulokban 
megemlít. 
 

Recommended: 1993. XCIII TV 
and 3/2002 SzCsM-EuM 
regulation 

Ajánlás: 
1993. évi XCIII TV ill. 3/2002 
SzCsM-EuM rendelet: A szervezeti 
egység munkahelyein a 
munkafolyamatok veszélyességétől, 
az előforduló balesetek 
gyakoriságától és az ott 
foglalkoztatott munkavállalók 
létszámától függően a munkáltató 
köteles kiképzett munkahelyi 
elsősegély-nyújtó munkatársat az 
elsősegélynyújtással megbízni és 
jelenlétét minden műszakban 
biztosítani. 
Az elsősegélynyújtással megbízott 
munkatársak minimális száma: 
 6 - 50 munkavállaló esetén 1 fő; 
 51 - 100 munkavállaló esetén 2 fő; 
 101 - 200 munkavállaló esetén 3 fő; 
 201 - 400 munkavállaló esetén 4 fő; 
401 munkavállaló felett 5 fő. 
Egyszemélyes munkavégzés esetén 
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képzett elsősegélynyújtót nem kell 
kijelölni, de a munkavállalót a 
tevékenységével összefüggő 
elsősegélynyújtási ismeretekre ki 
kell oktatni. 
43/2010 FVM rendelet: 39. § (1) 
Csoportos növényvédelmi 
munkavégzéshez munkát vezető 
dolgozót kell kijelölni, akinek 
legalább a 18. § (1) bekezdés b) 
pontjában megnevezett 
képesítéssel kell rendelkeznie. (2) 
Ha nagyon mérgező vagy mérgező 
besorolású növényvédő szerrel a 
munkát csoportosan végzik, a 
kijelölt vezetőnek és legalább egy 
dolgozónak rendelkeznie kell a 
balesetek és a mérgezések 
helyszíni elsősegélynyújtására, 
valamint az azt követő 
intézkedésekre vonatkozó 
ismeretekkel. 
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AF. 4.4 Védőruházat/védőfelszerelés   

AF. 4.4.1 Ellátják-e megfelelő 
védőruházattal a dolgozókat, 
látogatókat, alvállalkozókat a 
jogszabályi követelmények 
és/vagy (pl. vegyszer) címkén 
lévő információknak és/vagy 
az illetékes hatóságok 
elvárásainak megfelelően?  
 

Teljes garnitúra 
védőruházatok/munkaruhák állnak 
rendelkezésre a gazdaságban a 
jogszabályi követelmények és/vagy 
címkén lévő információk és/vagy 
az illetékes hatóságok elvárásainak 
megfelelően, ezeket használják és 
megfelelő állapotban vannak. A 
címke előírásoknak és/vagy a 
gazdaságban végzett 
tevékenységnek megfelelően ez az 
alábbiakat foglalhatja magában: 
gumicsizma vagy más alkalmas 
lábbeli, vízálló ruházat, védő 
overall, gumikesztyű, arcmaszk, 
megfelelő légzőkészülék (csere 
szűrővel), fül- és szemvédő 
eszközök, mentő mellény stb., 
ahogyan ezeket a címke előírások 
vagy a gazdaságban végzett 
tevékenységek megkövetelik.  

Főbb kötele-
zettség 

Requirement refers both to 
uniforms in produce handling units 
and protective clothes for specific 
works (PPP handling, cooling 
room, packaging etc) 
 
1993. évi CXIII. law about 
worker’s safety: employer must 
ensure the safe working 
conditions (defining protective 
clothing, uniforms). 
 
The required protective clothing 
and equipment and first aid kit 
shall be defined by the label 
instructions, MSDS of the used 
chemialc and PPPs. 

A pont mind a termékkezelőbeni 
munkavégzés során meghatározott 
munkaruhára, mind az egyes 
munkákhoz szüséges 
védőfelszerelésre vonatkozik (pl. 
növényvédelem, 
termékcsomagolás, hűtőkamra, 
dobozhajtogató stb.) 

1993. évi XCIII. Törvény a 
munkavédelemről 42. § - 
biztonságos munkavégzést 
biztosítani kell, egyéni védőeszköz 
meghatározás, ellátás, oktatás, 
használat megkövetelése. 

A szükséges védőeszközöket és az 
elsősegélynyújtáshoz szükséges 
felszerelést a munkavédelmi 
kockázatértékelés és 
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növényvédőszer/veszélyes vegyi 
anyag engedélyokirata/cimke 
utasítása alapján kell meghatározni, 
kiadni és viselni (AF 3.1.2). 43/2010 
FVM rendelet. 

AF. 4.4.2 Megtisztítják-e használat után 
a védőruházatot és 
megfelelően tárolják-e annak 
érdekében, hogy megelőzzék 
a személyes ruházat 
szennyeződését? 
 

A védőruházatot a használat típusa 
és a lehetséges szennyeződés 
mértékének megfelelően tisztán, jól 
szellőző helyen tárolják. A 
védőruházat és eszközök tisztítása 
a személyes ruházattól 
elkülönítetten történjen. Az 
újrahasználható kesztyűket levétel 
előtt le kell mosni. A szennyezett, 
sérült védőruházatot és 
felszerelést, valamint a lejárt 
szűrőbetéteket megfelelő módon 
ártalmatlanítani kell. Egyszer 
használatos darabokat (pl. 
kesztyűket, overál) egy használat 
után ki kell dobni. Valamennyi 

Főbb kötele-
zettség 

The 43/2010 FVM decree: 
Separate storage of protective 
clothing and PPPs, chemicals. 
 
Single use protective equipment 
and clothes shall be disposed as 
dangerous waste. 

43/2010 FVM rendelet: A 
védőruházat elkülönített tárolása 
szükséges minden vegyszer és 
növényvédő szertől! 

Az egyszerhasználatos 
növényvédelemhez felhasznált 
munkavédelmi 
eszközöket(ruházatot) veszélyes 
hulladékként kell tárolni és 
elszállíttatni és/vagy leadni 
ártalmatlanításra.  
Vegyszerrel szennyezett 
munkaruhát a munkavállaló ne 
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védőruházatot és felszerelést, 
beleértve a csereszűrőket, stb. a 
növényvédő szereket és egyéb 
vegyszereket tároló 
létesítményeken kívül, fizikailag 
elkülönítve kell tárolni, hogy azok 
ne szennyezhessék be a ruházatot 
és eszközöket. Nem N/A. 

mossa össze a saját (családja) 
ruháival. 

 

AF. 4.5 Dolgozói jólét    

AF. 4.5.1 Kijelölték-e a vezetőség egyik 
tagját mint a dolgozók 
egészségéért, biztonságáért 
és jólétéért felelős személyt? 
 

Rendelkezésre áll olyan 
dokumentáció, ami egyértelműen 
azonosítja és megnevezi a 
vezetőség azon tagját, aki felelős a 
dolgozók egészségét, biztonságát 
és jólétét szabályozó aktuális 
nemzeti és helyi jogszabályoknak 
való megfelelésért és 
bevezetésének biztosításáért. 

Főbb kötele-
zettség 

No Hungarian legislation. Nincs magyar jogszabály. 

AF. 4.5.2 Van-e a dolgozók 
egészségével, biztonságával 
és jólétével kapcsolatosan 

Feljegyzések igazolják, hogy a 
dolgozók bármikor nyíltan 
(fenyegetés és megtorlás félelme 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség 

1993. évi XCIII. law: The 
Regulation of the Act of Labor (72. 

1993. évi XCIII. tv: Munkavédelmi 
képviselők választását a 
munkavédelemről szóló tv. 
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rendszeres kommunikáció a 
dolgozók és a vezetőség 
között? Van-e bizonyíték az 
ilyen jellegű beszélgetésekből 
eredő tevékenységekre? 
 

nélkül) kommunikálhatnak a 
vezetőséggel az egészség, 
biztonság és jóléttel kapcsolatos 
kérdésekben, de legalább évente 
egyszer. Az ellenőrnek nem 
szükséges megítélni az ilyen 
megbeszélések tartalmát, 
pontosságát, eredményét. 
Bizonyítékok állnak rendelkezésre, 
hogy a dolgozók által felvetett 
egészséggel, biztonsággal, jóléttel 
kapcsolatos kérdésekkel 
foglalkozott a vezetőség. 

§) regulates the election of 
employees’ representative.  

If the number of employees is 
over 20 at the company, the 
elections of the health and safety 
representative shall be conducted 
for a mandate of 5 years. 

szabályozza (70. § a). 20 fő (éves 
statisztikai) feletti létszám esetén 
egy cégnél a munkavédelmi 
képviselő választást le kell folytatni, 
megbízása 5 év. 
 
Ajánlott: A képzés (AF 4.1.3) része 
is lehet, utalással a kétoldalú 
kommunikációra. 
 

AF. 4.5.3 Rendelkezésre áll-e a 
dolgozók részére tiszta 
élelmiszertároló terület, 
pihenésre kijelölt terület, 
kézmosási lehetőség és 
ivóvíz? 

Amennyiben a dolgozók a 
gazdaságban étkeznek, úgy helyet 
kell biztosítani az élelmiszer 
tárolására, és étkezésre. 
Kézmosási lehetőséget és ivóvizet 
mindig biztosítani kell. 

Főbb kötele-
zettség 

Both at the site and the production 
site (field) for the employees. 

Mind a telephelyen mind a 
termőterületen a munkaerő 
számára. 

 

AF. 4.5.4 Lakhatók-e a telephelyen lévő 
szállások és megfelelően 

A dolgozók részére biztosított 
szálláshely lakható, ép tetővel, 

Főbb kötele-
zettség 

A latrine can be accepted. Latrina (árnyékszék) is elfogadott. 
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felszereltek-e az alapvető 
szolgáltatásokkal és 
berendezésekkel? 
 

ablakokkal, ajtókkal és rendelkezik 
alapszolgáltatásokkal mint ivóvíz, 
WC és csatorna. Csatorna 
hiányában, emésztő is elfogadható, 
amennyiben a helyi jogszabályok 
megengedik.  

 

AF. 4.5.5 A termelő biztonságosan 
szállítja-e a dolgozókat (a 
telephelyen, a 
szántóföldre/ültetvényre és 
vissza) és megfelel-e a 
nemzeti jogszabályoknak 
amikor ez a szállítás közúton 
történik?  

A járműveknek (és 
csónakoknak/hajóknak) 
biztonságosnak kell lenniük és 
amennyiben közúton is szállítják 
velük a dolgozókat, a helyi 
jogszabályoknak is meg kell 
felelniük 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség 

The national Highway Code 
(KRESZ) is applicable. 

A KRESZ szabályai érvényesek. 
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AF. 5 ALVÁLLALKOZÓK    

 Alvállalkozó az, aki a vele szerződéses viszonyban levő 
gazdálkodónak munkaerőt, berendezést és/vagy anyagokat (pl.: 
gabonabetakarítás, gyümölcs permetezés vagy szedés stb.) 
szolgáltat bizonyos gazdasági tevékenységek elvégzéséhez.. 

   

AF. 5.1 Amikor a termelő 
alvállalkozókat vesz igénybe, 
ellenőrzi-e tevékenységüket 
annak érdekében, hogy a 
vonatkozó GLOBALG.A.P. 
ellenőrzési pontoknak biztosan 
megfeleljenek? 
 

A termelő felelős a GLOBALG.A.P. 
szabvány alá tartozó 
tevékenységeket szolgáltató 
alvállalkozók munkájára vonatkozó 
ellenőrzési pontok ellenőrzéséért 
úgy, hogy minden szerződött 
tevékenységre és minden 
szezonban ellenőrzi/kitölti és aláírja 
az alvállalkozó értékelési 
jelentését. A megfelelés 
bizonyítékainak elérhetőnek kell 
lennie a gazdaságban a külső 
ellenőrzés során. 
i) A termelő elvégzi az ellenőrzést 
és megőrzi az értékelt teljesítési 
kritériumoknak való megfelelés 

Főbb kötele-
zettség 

The subcontractor activities -and 
the relevant control points- shall 
be checked and evaluated as part 
of the internal and external 
inspection. 
The definition of a subcontractor 
(by the AF 4.1) is any kind of 
activity which is covered in the 
GLOBALG.A.P. Standard and 
which is not done by the producer 
or the producer’s employees, 
including their family members. 
 
Subcontractors, same as the 
producer (s) shall comply with 

Az alvállalkozó tevékenységét, a rá 
vonatkozó pontokat a belső és külső 
ellenőrzés keretében ellenőrizni és 
értékelni kell! 

Bármilyen tevékenység, amelyet 
nem a gazdálkodó vagy a 
gazdálkodó dolgozói végeztek, 
beleértve a családtagokat is, és a 
szabvány pontjai vontakoznak a 
tevékenységre az AF 4.1 szerinti 
alvállalkozónak tekintendő. Az 
alvállalkozók ugyanúgy, mint a 
termelő(k) mindenben meg kell 
feleljenek a szabvány 
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bizonyítékait. Az alvállalkozó 
egyetért, hogy a GLOBALG.A.P. 
által jóváhagyott Tanúsító Testület 
– az értékelés igazolásának 
céljából - helyszíni vizsgálatot 
tartson nála vagy 
ii) egy GLOBALG.A.P által 
jóváhagyott Tanúsító Testület 
ellenőrzi az alvállalkozót. Az 
alvállalkozó részére megfelelőség 
igazolást állít ki a Tanúsító Testület 
az alábbi tartalommal: 1) értékelés 
dátuma, 2) Tanúsító Testület neve, 
3) ellenőr neve, 4) Alvállalkozó 
adatai és 5) az ellenőrzött 
Ellenőrzési pontok és Teljesítési 
Kritériumok listája. Az alvállalkozó 
részére kiállított GLOBALG.A.P. 
által hivatalosan nem jóváhagyott 
szabványok szerinti tanúsítványok, 
nem megfelelőek. 

GLOBALG.A.P. CPCCs for 
concerned activities. 

követelményeinek az adott 
tevékenységre vonatkozóan. 
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AF. 6  

HULLADÉKOK ÉS SZENNYEZŐDÉSEK KEZELÉSE, 
ÚJRAFELDOLGOZÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS 

   

 A hulladékok minimálisra csökkentése magába foglalja: a jelenlegi 
gyakorlat felülvizsgálatát, a hulladékok keletkezésének kerülését, a 
hulladékok csökkentését, a hulladékok újrahasznosítását és 
újrafeldolgozását. 

   

AF. 6.1 Hulladékok és szennyezőanyagok azonosítása    

AF. 6.1.1 Azonosították-e a lehetséges 
hulladékokat és a 
szennyezések forrását a 
telephely valamennyi 
területén? 
 

Felsorolták a telephely 
tevékenysége során termelt 
lehetséges hulladék termékeket 
(pl.: papír, karton, műanyag, olaj) 
és szennyező forrásokat (pl.: 
többlet műtrágya, kipufogógáz, 
olaj, üzemanyag, zajkibocsátás, 
kiömlő vegyszerek, birkaúsztató, 
takarmány hulladék, hálótisztítás 
során keletkező alga, stb.).  
 
Növények esetében a termelőknek 
figyelembe kell venni a permetlé 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség 
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többletet és a tartályok öblítővizét 
is.  

AF. 6.2 Akcióterv a hulladékok és szennyeződések kezelésére    

AF. 6.2.1 Készült-e dokumentált 
hulladékgazdálkodási terv a 
hulladékképződés és a 
szennyeződés elkerülésére 
és/vagy mérséklésére és a 
hulladékgazdálkodási terv 
tartalmaz-e megfelelő 
előírásokat a hulladékok 
elhelyezéséről? 
 

Átfogó, érvényes és dokumentált 
terv áll rendelkezésre, amely 
magában foglalja a hulladék 
csökkentését, a szennyezést és a 
hulladékok újrafelhasználását. Ahol 
értelmezhető, figyelembe kell venni 
a levegő-, talaj-, viz-, zaj- és a 
fényszennyezést is, a tervben 
azonosított összes hulladékkal és 
szennyező forrással együtt. 
Akvakultúra esetén 
kereszthivatkozás az Akvakultúra 
modulban az AB 9.1.1 pontra. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség    

A waste management plan shall 
be documented for all identified 
wastes. (for example: organic 
waste material, substrate, plastic, 
glass, paper, communal waste, 
dangerous waste: bags of 
Fertilizer, empty Plant Protection 
Product containers, single-use 
protective equipment, used 
motoroil etc.) 
Where do they collect it? When do 
they transport it? Who is 
responsible for this? How to 
reduce waste? 

Dokumentálni kell, hogy az 
azonosított hulladékokkal mit 
tesznek (pl. szerves hulladék, 
szubsztátok, műanyag, üveg, papír, 
kommunális hulladék, veszélyes 
hulladékok: műtrágyazsák, üres 
növényvédőszer-
csomagolóanyagok), 
egyszerhasználatos védőeszközök, 
munkagépek leeresztett motorolaja 
stb. Hol gyűjtik, mikor viszik el, ki a 
felelős? Hogyan csökkenthető? 
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AF. 6.2.2 Rendezetten és tiszta 
állapotban tartják-e a 
telephelyet? 

Szemrevételezés során 
megállapítható, hogy a termelési 
helyszínek vagy tároló épületek 
közvetlen közelében nincs 
hulladék/szemét. A kijelölt területen 
előforduló esetleges, jelentéktelen 
hulladék és szemét elfogadható, 
valamint az adott napi 
tevékenységből adódó hulladék is. 
Minden egyéb hulladékot és 
szemetet fel kell takarítani, 
beleértve a kiömlött üzemanyagot 
is.  

Főbb kötele-
zettség   

  

AF. 6.2.3 Biztonságosak-e a dízel és 
egyéb üzemanyag olajtartályok 
környezetvédelmi 
szempontból? 

Minden üzemanyag-tároló 
tartálynak meg kell felelni a helyi 
jogszabályi követelményeknek. 
Ahol nincsenek helyi szabályzatok, 
ott a kiömlés felfogására 
minimálisan olyan körbezárt 
területtel (kármentő térrel) kell 
rendelkezni, ami nem szivárog és 
az ott tárolt legnagyobb tartály 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség 

Dangerous materials and fuels 
 
Regulation No. 1/2016. (I.5.) of 
the Minister of National Economy 
(NGM) Technical safety 
requirements of Storage Tanks for 
Dangerous Liquids and Melts  
Requirements: Regulation refers 
to storage tanks bigger than 1m3 - 

Veszélyes anyag és üzemanyag 

1/2016 (I.5) NGM rendelet 
Veszélyes folyadékok vagy 
olvadékok tárolótartályainak, tároló-
létesítményeinek műszai 
biztonsági… 



HUNGARY/ MAGYARORSZÁG INTERPRETATION GUIDELINE 
SECTION: ALL FARM BASE 

IFA Version: 5.1 
Page 54 of 222 

 

Nº Control Point (CP) -  
not to be changed or 
interpreted 

Compliance Criteria (CC) - 
not to be changed 

Level Country-specific interpretation of the  
Compliance Criteria by NTWG 

MAGYARORSZÀGI ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

110%-át képes felfogni, kivéve, ha 
a terület környezetvédelemi 
szempontból érzékenynek minősül, 
mert ebben az esetben az ott tárolt 
legnagyobb űrmértékű tartály 
165%-át kell tudni felfogni. 
“Dohányozni tilos” táblákat kell 
kihelyezni és megfelelő tűzvédelmi 
eszközökről kell gondoskodni a 
közelben.  

license, below 1m3 the criteria of 
the standard shall be apply.  

1 m3-nél nagyobbra jogszabály 
alapján létesítési engedély 
szükséges, alatt a teljesítési 
kritérium a vonatkozó követelmény. 

AF. 6.2.4 Amennyiben nincs kockázat 
kártevővel, betegséggel és 
gyommal történő 
keresztszennyeződésre, a 
szerves hulladékot 
komposztálják a telephelyen 
és újrahasznosítják-e? 
 

A szerves hulladékot 
komposztálják és talajjavításra 
használják. A komposztálási 
módszer biztosítja, hogy nincs 
kockázata kártevővel, betegséggel 
vagy gyommal történő 
keresztszennyeződésnek. 
Akvakultúra esetén 
kereszthivatkozás az Akvakultúra 
modulban az AB 10.2.2 pontra. 

Ajánlás   
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AF. 6.2.5 Úgy történik-e a mosásra és 
tisztításra használt víz 
ártalmatlanítása, hogy az 
minimális kockázatot jelentsen 
az egészségre és biztonságra 
valamint a környezetre? 
 

A szennyezett gépek pl.: 
növényvédő szeres berendezések, 
védőfelszerelések, vizes hűtők 
vagy állatok épületeinek 
mosásából származó szennyvizet 
úgy kell gyűjteni és elvezetni, hogy 
az minimális kockázatot jelentsen a 
környezetre és a dolgozók, 
látogatók, szomszédos települések 
egészségére, biztonságára, 
valamint megfeleljen a jogszabályi 
követelményeknek. A tartályok 
mosására lásd. CB 7.5.1. 

Recom Regulation No 43/2010 of the 
Ministry of Agriculture (FVM) 
Surplus spray in 10% dilution and 
herbicides in 20% diluton shall be 
sprayed on treated crop based on 
the product lincense. 

43/2010 FVM rendelet  

Fel nem használt permetlét 10% 
higítás, gyomírtó esetén 20% 
higításban az engedély okirat 
alapján a kezelt kultúrára kijuttatni. 

AF. 7 KÖRNYEZETI ÁLLAPOT MEGŐRZÉSE    

 A mezőgazdaság és a környezet elválaszthatatlanul 
összekapcsolódnak. A vadon élő állatokkal és a tájjal való 
gazdálkodás nagyon fontos. A fajok fenntartása, valamint a föld és 
táj jellegzetességeinek strukturális sokszínűsége hasznos az állat- 
és növényvilág diverzitásának és bőségének szempontjából.  
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AF. 7.1 A mezőgazdasági tevékenység hatása a környezetre és a 
biodiverzitásra (kereszthivatkozás az Akvakultúra modul AB.9-
re) 

   

AF. 7.1.1 Rendelkezik-e valamennyi 
termelő a vállalkozására 
kidolgozott természet 
fenntartási és megőrzési 
tervvel, amely figyelembe 
veszi a mezőgazdasági 
tevékenységek környezetre 
gyakorolt hatását? 
 

Írásos akciótervvel kell rendelkezni, 
melynek célja a természetes 
élőhelyek és a gazdaság 
biodiverzitásának fenntartása. Ez 
lehet egyedi terv vagy regionális 
tevékenység, amiben részt vesz a 
gazdaság. A környezetvédelemi 
szempontból védett területekre 
különös figyelmet kell fordítani és 
ahol értelmezhető, ott hivatkozni 
kell a vonatkozó jogszabályokra. 
Az akciótervnek magában kell 
foglalni az integrált növényvédelmi 
gyakorlatot, a növények tápanyag 
felhasználására vonatkozó 
ismeretet, valamint a 
természetvédelmi területek, 
vízellátás és a más felhasználókra 
gyakorolt hatások ismeretét stb. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség 

Recommendation: 
Directive 2009/147/EC and 
Directive 92/43/EC.  
 

Ajánlás: 
http://www.kolcsonosmegfeleltetes.e
u 
 JFGK 2. A vadon élő madarak 
védelme - a vadon élő madarak 
védelméről szóló 2009/147/EK 
irányelv. 
JFGK 3. A természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és 
növények védelme A TANÁCS 
92/43/EGK IRÁNYELVE (1992. 
május 21.) a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről 

http://www.kolcsonosmegfeleltetes.e
u/K%C3%B6lcs%C3%B6n%C3%B6

http://www.kolcsonosmegfeleltetes.eu/K%C3%B6lcs%C3%B6n%C3%B6sMegfeleltet%C3%A9s/JFGK/JFGK4.aspx
http://www.kolcsonosmegfeleltetes.eu/K%C3%B6lcs%C3%B6n%C3%B6sMegfeleltet%C3%A9s/JFGK/JFGK4.aspx


HUNGARY/ MAGYARORSZÁG INTERPRETATION GUIDELINE 
SECTION: ALL FARM BASE 

IFA Version: 5.1 
Page 57 of 222 

 

Nº Control Point (CP) -  
not to be changed or 
interpreted 

Compliance Criteria (CC) - 
not to be changed 

Level Country-specific interpretation of the  
Compliance Criteria by NTWG 

MAGYARORSZÀGI ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

sMegfeleltet%C3%A9s/JFGK/JFGK
4.aspx 

AF. 7.1.2 Megfontolta-e a termelő, hogy 
milyen módon segítheti a 
környezet védelmét a helyi 
közösség, a növény- és 
állatvilág javára? Ez az 
irányelv összhangban áll-e a 
fenntartható mezőgazdasági 
termeléssel és célja-e, hogy 
minimalizálja a 
mezőgazdasági 
tevékenységek környezetre 
gyakorolt hatását? 
 

A termelő kézzel fogható 
kezdeményezéseket és 
intézkedéseket tesz, egyrészt 
1) a gazdasága területén, vagy 
annak szűkebb környezetét 
tekintve, vagy pedig regionális 
szinten, másrészt  
2) csatlakozhat olyan 
környezetvédelmi csoporthoz, 
amely aktívan támogatja az 
élőhelyek minőségét és azok 
elemeit érintő környezeti 
programokat.  
A természetvédelmi tervben a 
termelő kötelezettséget vállal arra, 
hogy a gazdasága területén 
található állat- és növényvilág 
aktuális állapotáról alapfelmérést 
készít (a társulások 

Ajánlás   

http://www.kolcsonosmegfeleltetes.eu/K%C3%B6lcs%C3%B6n%C3%B6sMegfeleltet%C3%A9s/JFGK/JFGK4.aspx
http://www.kolcsonosmegfeleltetes.eu/K%C3%B6lcs%C3%B6n%C3%B6sMegfeleltet%C3%A9s/JFGK/JFGK4.aspx
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elhelyezkedéséről, állapotáról) 
lehetővé téve a további 
megőrző/helyreállító 
intézkedéseket. A 
természetvédelmi terv továbbá 
listázza a szükséges prioritásokat 
és tevékenységeket. Ennek célja, 
ahol ez megvalósítható, elősegíteni 
a gazdaságban található növényi 
és állati élőhelyek bővülését, a 
gazdaság biodiverzitásának 
növelése érdekében.  

AF. 7.2 A nem termő területek ökológiai szempontú fejlesztése    

AF. 7.2.1 Gondolkodtak-e már azon, 
hogy a természetes élővilág 
megőrzése érdekében, a nem 
termő területeket (pl.: 
alacsonyan fekvő belvizes 
területek, erdősávok, túl 
gyenge talaj vagy 
hegygerincek stb.) 

Rendelkezésre áll a nem termő és 
egyéb, ökológiai szempontból 
prioritást élvező területek 
természetvédelmi területekké 
alakításának terve, ahol ez 
megvalósítható.  
 

Ajánlás   



HUNGARY/ MAGYARORSZÁG INTERPRETATION GUIDELINE 
SECTION: ALL FARM BASE 

IFA Version: 5.1 
Page 59 of 222 

 

Nº Control Point (CP) -  
not to be changed or 
interpreted 

Compliance Criteria (CC) - 
not to be changed 

Level Country-specific interpretation of the  
Compliance Criteria by NTWG 

MAGYARORSZÀGI ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

természetvédelmi területekké 
alakítsák át? 

AF. 7.3 Energiahatékonyság    

 Mezőgazdasági berendezéseket az optimális energia hatékonyság 
szempontjából kell kiválasztani és fenntartani. Ösztönözni kellene a 
megújuló energiaforrások használatát. 

   

AF. 7.3.1 Be tudja-e mutatni a termelő 
az energiafelhasználásának 
figyelemmel követését? 
 

Feljegyzések vannak az 
energiafelhasználásról (pl.: 
számlák, amelyen részletezett az 
energiafelhasználás). A 
termelő/termelői csoport tisztában 
van vele, hogy a telephelyen hol és 
milyen tevékenységek mennyi 
energiát használnak fel. A 
mezőgazdasági berendezéseket az 
optimális energiafelhasználás 
szempontjából választják ki és 
tartják karban.  

Kevésbé 
jelentős 
kötele-zettség 

Gas or electricity bill shall be 
available. 
 

Villany, gáz számla rendelkezésre 
áll. 
 
 

AF. 7.3.2 Kidolgoztak-e az energia 
felhasználás követése alapján 

Létezik dokumentált akcióterv, 
amely feltárja az 

Ajánlás   
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energiahatékonyság fejlesztési 
tervet? 

energiahatékonyság fejlesztésére 
vonatkozó lehetőségeket.   

AF. 7.3.3 Rendelkezik-e az 
energiahatékonyság javítására 
vonatkozó terv a nem 
megújuló energiák 
használatának 
minimalizálásáról? 

A termelők megfontolják, hogy a 
nem megújuló energiák 
használatát a lehetséges 
minimumra szorítják és megújuló 
energiát használnak.  
 

Ajánlás   

AF. 7.4 Vízgyűjtés/újrafelhasználása    

AF. 7.4.1 Figyelembe véve minden 
élelmiszer-biztonsági tényezőt, 
ahol ez megvalósítható, 
gyűjtik-e és ahol lehetséges, 
újrafelhasználják-e a vizet? 
 

A víz gyűjtése ott javasolt, ahol 
kereskedelmileg és gyakorlatilag 
megvalósítható pl.: épületek 
tetőiről, üvegházakról stb. A 
gazdaság területén lévő 
vízfolyásokból való gyűjtéshez 
hatósági engedélyre lehet szükség.  

Ajánlás   

AF. 8 REKLAMÁCIÓK    

 A reklamációk kezelése összességében jobb termelési rendszerhez 
vezet. 
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AF. 8.1 Rendelkezésre áll-e a 
GLOBALG.A.P. szabvány alá 
tartozó tevékenységekhez 
külső és belső panaszokra is 
vonatkozó eljárás, és ez az 
eljárás biztosítja-e, hogy a 
panaszokat megfelelően 
feljegyzik, kivizsgálják, 
nyomon követik, beleértve az 
intézkedéseket tartalmazó 
feljegyzéseket is?  
 

Dokumentált panaszkezelési 
eljárás áll rendelkezésre, amely 
elősegíti, valamennyi 
GLOBALG.A.P. hatálya alá tartozó 
kérdéssel kapcsolatos reklamáció 
feljegyzését és nyomon követését. 
Termelői csoport esetén a termelő 
tagoknak nem szükséges a teljes 
eljárást működtetni, csak a 
vonatkozó részeket. A 
panaszkezelésben szabályozni kell 
a GLOBALG.A.P. Titkárság 
értesítésének mechanizmusát. 
Amikor a termelőt a helyi vagy 
valamelyik helyi hatóság egy ellene 
irányuló vizsgálatról értesíti 
és/vagy büntetésben részesíti - 
azzal a területtel kapcsolatosan 
amire a tanúsítást is megszerezte, 
a GLOBALG.A.P. Titkárságát a 
Tanúsító Testületen keresztül 
értesíteni kell. Nem N/A. 

Főbb kötele-
zettség 

Documented complaint procedure 
shall be available. 
The Certification Body shall be 
informed in case of traceability or 
food-safety problems. 

Dokumentált panaszkezelési eljárás 
megléte kötelező. 
Nyomonkövethetőségi vagy 
élelmiszerbiztonsági probléma 
esetén kötelező tájékoztatni a 
Tanúsító Testületet. 
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AF. 9 VISSZAHÍVÁSI/KIVONÁSI ELJÁRÁS    

AF. 9.1 Rendelkezik-e a termelő 
dokumentált eljárással a 
tanúsított termékek 
visszahívásának/kivonásának 
kezelésére/kezdeményezésére 
vonatkozóan és tesztelik-e 
évente ezeket az eljárásokat?  
 

A termelőnek dokumentált 
eljárással kell rendelkeznie, 
amelyben meghatározza a 
visszahívással/kivonással járó 
eseményeket, a 
visszahívással/kivonással 
kapcsolatos döntésekért felelős 
személyeket, az élelmiszerlánc 
érintett szereplői és a 
GLOBALG.A.P. által jóváhagyott 
Tanúsító testület értesítését, és a 
készlet egyeztetés módszereit. 
 
A hatékonyság biztosítása 
érdekében az eljárást évente 
tesztelni kell. A 
próbavisszahívásról feljegyzést kell 

Főbb kötele-
zettség 

2008. XLVI. law on Food Chain 
and its official control. Chapter 
II16. § (1): Operation of 
Traceability procedure and related 
up-to-date documentation system 
is required. 
The up-to-date contact list is 
available, wherewith customers 
and suppliers can be immediately 
informed. 
In case of producer groups there 
is a responsible person identified 
who can be informed at any time 
by the producers. (Refer to: Food 
Safety Policy Declaration) 
 

2008. évi XLVI. törvény a II. Fejezet 
16. § (1) Nyomon követhetőségi 
eljárás és ahhoz kapcsolódó 
naprakész dokumentációs rendszer 
működtetése kötelező. 
Rendelkezésre áll egy naprakész 
elérhetőségi lista, amely alapján 
azonnal értesíteni lehet a vevőket 
és szállítókat. 
A termelői csoportban van egy 
kijelölt felelős személy, akit a 
termelők bármikor értesíthetnek. 
(Lásd élelmiszer-biztonsági politika 
nyilatkozat) 
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készíteni (pl. kiválasztva egy 
közelmúltban eladott tételt, 
azonosítva a termék mennyiségét 
és hollétét, megvizsgálva, hogy 
értesíthető-e az élelmiszerlánc 
ezzel a tétellel kapcsolatosan 
érintett következő szereplője illetve 
a Tanúsító testület. A 
próbavisszahívás során nem 
szükséges ténylegesen felvenni a 
kapcsolatot a partnerekkel. A 
telefonszámok és e-mail címek 
felsorolása elegendő). Nem N/A.  

AF. 10 ÉLELMISZER-VÉDELEM (nem alkalmazandó virágok és 
dísznövények esetében) 

   

AF. 10.1 Végeztek-e kockázatértékelést 
az élelmiszervédelemmel 
kapcsolatban, illetve 
meghatároztak-e eljárásokat 
az azonosított kockázatok 
kezelésére? 

Azonosítani és értékelni kell a 
tevékenység minden fázisában az 
élelmiszer-biztonságot fenyegető 
lehetséges, szándékos hatásokat. 
Az élelmiszervédelmi kockázatok 
azonosításakor biztosítani kell, 

Főbb kötele-
zettség 

Risk assessments shall take into 
account: 
 
• Safe incoming materials 

(fertilizer, Plant Protection 
Product, propagation material) 

Az alábbi szempontokat vegye 
figyelembe a kockázatbecslés 
során: 

• Biztonságos bejövő 
anyagok (műtrágya, 
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 hogy minden felhasznált anyag 
biztonságos és biztosított forrásból 
származzon. Minden dolgozóról és 
alvállalkozóról információkkal kell 
rendelkezni. A szándékos 
fenyegetés esetén alkalmazott 
helyesbítő intézkedésekre eljárást 
kell kialakítani. 

• Intentionally caused damage 
(ideologically motivated enemy) 

• Assessment of employees and 
subcontractors 

növényvédőszer, szaporító 
anyagok) 

• Szándékos károkozások 
(ideológiailag motivált 
ellenség) 

• Munkavállalók, 
alvállalkozók értékelése 

 

AF. 11 GLOBALG.A.P. STÁTUSZ    

AF. 11.1 Tartalmaz-e minden 
tranzakciós dokumentáció 
hivatkozást a GLOBALG.A.P. 
státuszra és a GGN-re? 

A számláknak és a tanúsított 
termék eladásával kapcsolatos 
egyéb dokumentációknak (ahol 
használnak ilyeneket) tartalmaznia 
kell a tanúsított fél GGN 
azonosítóját ÉS a GLOBALG.A.P. 
tanúsított státuszra való 
hivatkozást. Belső dokumentációk 
esetében ez nem kötelező.  
Amennyiben a termelőnek van 

Főbb kötele-
zettség 

It must include together the text of 
‘ GLOBALG.A.P. certified 
<product name>’’ and GGN. Only 
GGN is not enough. 
 
The GLOBALG.A.P. word and 
logo shall never appear on the 
product and packaging for final 
consumer. 
 

A “GLOBALG.A.P. tanúsított xxx 
termék” szövegnek és a GGN-nek 
kell szerepelnie. A GGN 
önmagában nem elegendő. 
A végfogyasztó számára a 
GLOBALG.A.P. szó nem jelenhet 
meg a terméken és a 
csomagoláson. 
A kevert tétel nem tanúsítottnak 
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GLN száma, úgy ez helyettesíti a 
GLOBALG.A.P. által a regisztráció 
során adott GGN-t. 
Pozitív megjelölés elegendő a 
tranzakciós dokumentáción (pl.: 
“GLOBALG.A.P. tanúsított ‹termék 
neve›”). A nem tanúsított 
termékeket nem szükséges “nem 
tanúsított”-ként jelölni.  
A tanúsított státusz feltüntetése 
kötelező, függetlenül attól, hogy a 
terméket tanúsítottként vagy nem 
tanúsítottként adták el. Ennek 
ellenőrzését a mindenkori első 
tanúsító ellenőrzés során nem 
lehet elvégezni, hiszen a termelő 
ekkor még nem tanúsított. Nem 
lehetséges az első sikeres 
tanúsítási döntést megelőzően a 
GLOBALG.A.P. státuszra 
hivatkozni. 
N/A csak abban az esetben, ha 
írásos megállapodás van a termelő 

The mixed package is non 
certified, in this case the 
GLOBALG.A.P. certified status 
can not appear. 

számít, ekkor nem lehet feltüntetni a 
tanúsított státuszt. 
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és a vevő között arról, hogy ne 
tüntessék fel a GLOBALG.A.P. 
státuszt és a termelő GGN 
azonosítóját a tranzakciós 
dokumentumokon.  

AF. 12 LOGÓ HASZNÁLAT    

AF. 12.1 A GLOBALG.A.P. szót, 
védjegyet, QR kódot vagy 
logót, valamint a GGN-t 
(GLOBALG.A.P. Szám) a 
GLOBALG.A.P. Általános 
Előírásoknak és a 
Továbbengedélyezési és 
Tanúsítási Megállapodásnak 
megfelelően használják? 
 

A termelőnek/termelői csoportnak a 
GLOBALG.A.P. szót, védjegyet, 
GLOBALG.A.P. QR kódot vagy 
logót és a GGN-t (GLOBALG.A.P 
Szám), GLN vagy al-GLN számot 
az Általános Előírások 1. 
melléklete és a 
Továbbengedélyezési és 
Tanúsítási Megállapodás feltételei 
szerint kell használnia. A 
GLOBALG.A.P. szó, védjegy vagy 
logó, soha nem jelenhet meg a 
készterméken, végső 
csomagoláson és az értékesítési 
ponton. Ugyanakkor a tanúsítvány 

Főbb kötele-
zettség 
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tulajdonosa használhatja 
mindezeket üzleti 
kommunikációjában.  
A GLOBALG.A.P. szó, védjegy és 
logó nem használható a 
mindenkori első tanúsító ellenőrzés 
során, mert a termelő még nem 
tanúsított, így nem hivatkozhat a 
GLOBALG.A.P. tanúsított státuszra 
az első eredményes tanúsítást 
megelőzően. 
N/A a CFM, PPM, GLOBALG.A.P. 
Akvakultúra szaporítóanyag és 
Állattenyésztés esetében, 
amennyiben a tanúsított termék 
egyéb termékek alapanyaga, nem 
a végső fogyasztó számára 
szánták és biztosan nem jelenik 
meg az eladás helyén a végső 
fogyasztó számára.  
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AF. 13 NYOMON KÖVETHETŐSÉG ÉS ELKÜLÖNÍTÉS    

 A 13. fejezet azokra a termelőkre vonatkozik, akik párhuzamos 
előállításra/párhuzamos tulajdonlásra regisztráltak és azokra, akik 
ugyanolyan terméket vásárolnak (tanúsított vagy nem tanúsított), 
amelyeket saját maguk is tanúsíttatnak. Nem alkalmazható azon 
termelők esetében, akik a termékük 100 %-át tanúsíttatták és nem 
vásárolnak ilyen terméket (tanúsított vagy nem) más termelőktől. 
 

   

AF. 13.1 Létezik-e hatékony rendszer a 
GLOBALG.A.P. szerint 
tanúsított és nem tanúsított 
valamennyi termék 
azonosítására és 
elkülönítésére? 

A tanúsított és nem tanúsított 
termékek keveredését 
megakadályozó rendszert kell 
kiépíteni. Ez történhet fizikai 
azonosítással vagy termékkezelési 
eljárásokkal és az azok kapcsolódó 
feljegyzésekkel.  

Főbb kötele-
zettség 

  

AF. 13.2 A párhuzamos 
előállításra/tulajdonlásra 
regisztrált (azon esetek, 
amikor tanúsított és nem 
tanúsított terméket is termel 

Amennyiben a termelő 
párhuzamos 
előállításra/tulajdonlásra regisztrált 
(amikor tanúsított és nem tanúsított 
terméket is termel és/vagy vásárol 

Főbb kötele-
zettség 

In the case of Certfied Production 
all items must be continuously and 
always identified during 
production. Purchase of GLN is 
not required, the GGN is enough. 

Tanúsított termelés esetén az az 
elvárás, hogy a termelés során 
folyamatosan mindig azonosítható 
legyen minden tétel. Külön GLN 
megvásárlása nem kötelező, a GGN 
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és/vagy vásárol a jogalany) 
termelők olyan rendszert 
működtetnek-e, amely 
biztosítja, hogy minden 
tanúsított termelési 
tevékenységből származó 
termék megfelelően 
azonosítható? 
 

a jogalany), minden olyan termék 
végső csomagolásán (betakarítás 
és termékkezelés során is), amely 
a tanúsított folyamatból származik 
fel kell tüntetni a GGN azonosítót. 
 
Ez lehet a termelői csoport (2 
opció) GGN-je, a termelői csoport 
tagjának GGN-je, lehet mindkét 
GGN vagy egy egyéni termelő (1 
opció) GGN azonosítója. A GGN 
azonosítót nem lehet nem 
tanúsított termékeken feltüntetni. 
 
N/A csak abban az esetben, ha a 
termelőnek csak GLOBALG.A.P. 
tanúsított termékei vannak (nem 
PP/PO), vagy ha írásos 
megállapodás van a termelő és 
partnere között arról, hogy ne 
tüntessék fel a GGN, GLN vagy al-
GLN azonosítókat a készterméken. 
Ez lehet a vevő saját címkézésre 

 
It is mandatory to write the GGN 
on the certified items, on the non 
certified items it is prohibited. 

megfelelő. 
A tanúsított tételekre kötelező a 
GGN-t feltüntetni, a nem tanúsított 
tételekre pedig tilos! 
 



HUNGARY/ MAGYARORSZÁG INTERPRETATION GUIDELINE 
SECTION: ALL FARM BASE 

IFA Version: 5.1 
Page 70 of 222 

 

Nº Control Point (CP) -  
not to be changed or 
interpreted 

Compliance Criteria (CC) - 
not to be changed 

Level Country-specific interpretation of the  
Compliance Criteria by NTWG 

MAGYARORSZÀGI ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

vonatkozó specifikációja is, amiben 
nem szerepel a GGN.  

AF. 13.3 Végeznek-e végső ellenőrzést, 
hogy biztosítsák a tanúsított és 
nem tanúsított termékek 
helyes feladását? 

Az ellenőrzést dokumentálni 
szükséges, hogy igazolható legyen 
a tanúsított és a nem tanúsított 
termékek helyes feladása.  

Főbb kötele-
zettség 

  

AF. 13.4 Rendelkezésre állnak-e 
minden regisztrált termék 
esetében az egyéb forrásból 
vásárolt termékek 
azonosítására alkalmas 
eljárások és feljegyzések? 
 

A tevékenység szintjének 
megfelelő eljárást kell létrehozni, 
dokumentálni és fenntartani a 
tanúsított és ahol értelmezhető, 
nem tanúsított egyéb forrásból 
(más termelők vagy kereskedők) 
vásárolt termékek mennyiségének 
azonosítására minden regisztrált 
termék esetében. 
 
A feljegyzéseknek tartalmaznia 
kell: 
- termék leírást, 
- GLOBALG.A.P. státuszát, 
- a vásárolt mennyiségeket, 

Főbb kötele-
zettség 
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- a beszállító adatait, 
- ahol értelmezhető, a 
GLOBALG.A.P. Tanúsítvány 
másolatát, 
- a vásárolt termékek nyomon 
követhetőségi adatait/kódjait, 
- a termékekre vonatkozó 
megrendeléseket/számlákat, 
- a jóváhagyott beszállítók listáját. 

AF. 14 ANYAGMÉRLEG   Obligatory for each certified 
products of each producers! 

Minden termelő minden tanúsított 
termékére kötelező! 

 A 14. fejezet minden GLOBALG.A.P. termelő számára 
alkalmazandó. Termelői csoport tagok esetében ezeket az 
információkat adott esetben lefedheti a csoport QMS-e. 

    

AF. 14.1 Rendelkezésre állnak-e az 
értékesítéssel kapcsolatos 
feljegyzések minden regisztrált 
termék összes eladott 
mennyiségére vonatkozóan? 
 

A tanúsított, (és ahol 
értelmezhető), nem tanúsított 
termékek értékesítési információit 
fel kell jegyezni minden regisztrált 
termék esetében, különös 
tekintettel az eladott 
mennyiségekre. A 

Főbb kötele-
zettség 
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dokumentumoknak egyensúlyt kell 
mutatniuk a tanúsított és nem 
tanúsított termékek bejövő és 
kimenő mennyiségei között. Nem 
N/A. 

AF. 14.2 Feljegyzik-e és összesítik-e a 
mennyiségeket (termelt, tárolt 
és/vagy vásárolt) minden 
termék esetében? 
 

Minden regisztrált termék esetében 
a tanúsított és, ahol értelmezhető, 
nem tanúsított bejövő, kimenő és 
tárolt termékek mennyiségeit és 
súlyát dokumentálni és összegezni 
kell, az anyagmérleg igazolásának 
elősegítése érdekében. 
 
Az anyagmérleg igazolásának 
gyakoriságát a cég tevékenység 
méretének megfelelően kell 
meghatározni, de évente minimum 
egyszer minden termékre el kell 
végezni. Az anyagmérleg 
bemutatására szolgáló 
dokumentumokat egyértelműen 
azonosítani kell. Ez az ellenőrzési 

Főbb kötele-
zettség 

The summary of Mass Balance 
shall be in place during 
announced inspections. 
Documents/ records which 
demonstrate mass balance 
calculation (invoices, items) shall 
be in place as well. 

Az összesített anyagmérleg a 
bejelentett ellenőrzés során 
rendelkezésre kell álljon! 
Az anyagmérleg számítás alapjául 
szolgáló egyéb 
dokumentumok/feljegyzések 
(számlák, tételek) is rendelkezésre 
kell, hogy álljanak. 
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pont minden GLOBALG.A.P. 
termelőre vonatkozik.  
 
Nem N/A. 

AF. 14.3 Számolják-e és ellenőrzik-e a 
feldolgozási arányokat és/vagy 
veszteségeket (adott termelési 
folyamat bejövő-kimenő 
mennyiségek számítása) a 
kezelés során? 

Minden vonatkozó kezelési 
folyamatra ki kell számolni a 
feldolgozási arányokat. Meg kell 
becsülni és/vagy dokumentálni kell 
minden keletkező termékveszteség 
mennyiségét. N/A. 

Főbb kötele-
zettség 

It is possible that is no loss, for 
example no grading and no 
packaging. 

Az is lehetséges, hogy nincs 
veszteség, pl. nincs válogatás, 
csomagolás. 
 

AF. 15 ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI POLITIKA NYILATKOZAT    

 Az Élelmiszer-biztonsági politika nyilatkozat egyértelműen kifejezi a 
termelő elkötelezettségét, hogy a termelési tevékenység során 
biztosítja az élelmiszer-biztonság megvalósítását és fenntartását. 

   

AF. 15.1 Kitöltötte-e és aláírta-e a 
termelő az IFA kérdéslistában 
található Élelmiszer-biztonsági 
politika nyilatkozatot? 
 

Az Élelmiszer-biztonsági politika 
nyilatkozat egy 
kötelezettségvállalás, amit minden 
évben, minden új tanúsítási ciklus 
alkalmával ki kell tölteni és alá kell 

Főbb kötele-
zettség 
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írni.  
 
QMS-t nem működtető 1-es opciós 
(QMS nélkül) termelő belső 
önellenőrzési kérdéslistája csak 
akkor lesz teljes, amikor kitöltötte 
és aláírta az Élelmiszer-biztonsági 
politika nyilatkozatot.  
Termelői csoport (2 opció) és 
QMS-t működtető több telephelyes 
1-es opciójú tanúsítás esetén 
lehetséges, hogy a központ vállalja 
a kötelezettséget a szervezet és az 
összes tagja számára azzal, hogy 
QMS szinten tölt ki és ír alá egy 
nyilatkozatot. Ebben az esetben 
nem szükséges a termelői csoport 
tagjainak, valamint az egyes 
termelő telephelyeknek egyénileg 
kitölteni és aláírni azt. Nem N/A. 
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AF. 16 ÉLELMISZEREKKEL KAPCSOLATOS HAMISÍTÁS ÉS 
CSALÁS KOCKÁZATÁNAK MÉRSÉKLÉSE 

   

 Élelmiszer hamisítás és/vagy csalás akkor fordulhat elő az 
elsődleges termelés során, amikor a beszállítók olyan 
termékeket/anyagokat biztosítanak (a termelőnek), ami nem egyezik 
a termék specifikációjával (hamis növényvédő szereket vagy 
szaporítóanyagokat, élelmiszer csomagolására nem alkalmas 
csomagolóanyagokat). A csalás és/vagy hamisítás széleskörű 
egészségügyi vészhelyzeteket okozhat, ezért a termelőnek 
intézkedéseket kell ezen kockázatok mérséklésére kialakítani. 

   

AF. 16.1 Végzett-e a termelő 
kockázatértékelést a terméke  
élelmiszer csalásnak és/vagy 
hamisításnak való 
kitettségére? 

 

A termelő naprakész és bevezetett 
dokumentált kockázatértékeléssel 
rendelkezik a lehetséges 
élelmiszer hamisítás és/vagy 
csalás (hamis növényvédő szerek 
vagy szaporítóanyagok, élelmiszer 
csomagolására nem alkalmas 
csomagolóanyagok) 
előfordulására. Az eljárás alapja 
lehet általános, de a saját termelési 
tevékenységéhez kell igazítani. 

Kevésbé 
jelentős 
kötelezettség 
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AF. 16.2 Létezik-e és bevezetett-e a 
termelő intézkedési tervet az 
élelmiszer csalás és/vagy 
hamisítás elkerülésére? 

A termelő elkészített és alkalmaz 
az élelmiszer csalás és/vagy 
hamisítás mérséklésére egy 
intézkedési tervet, amely 
tartalmazza az általa elvégzett 
intézkedéseket. 

Kevésbé 
jelentős 
kötelezettség 
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CB. NÖVÉNYTERMESZTÉSI ALAPMODUL    

CB. 1 NYOMONKÖVETHETŐSÉG    

 A nyomon követhetőség elősegíti az élelmiszerek, virágok és dísznövények 
visszahívását/visszavonását és lehetővé teszi, hogy az érintett termékről célzott és 
pontos információt adjanak az ügyfeleknek. 

 

   

CB. 1.1 Visszakövethető-e és nyomon 
követhető-e a GLOBALG.A.P. 
regisztrált termék az előállító 
gazdaságtól (és más hozzá tartozó 

Működik egy dokumentált azonosító és 
nyomon követő rendszer, amely lehetővé 
teszi, hogy a GLOBALG.A.P. regisztrált 
termékeket visszakövessék a regisztrált 

Főbb 
kötele-
zettség 

The requirements 
specified in the EU 
regulations coincide with 
the compliance criteria. 

Az Európai Uniós jogszabályban 
meghatározott követelmények 
egyeznek a teljesítési kritériummal. 
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regisztrált területektől) és a 
termékkezelés helyétől, amennyiben 
volt termékkezelés? 

 

gazdasághoz, vagy termelői csoport esetén 
a csoportban regisztrált gazdaságokhoz és 
tovább kövessék a közvetlen vevőhöz. (Egy 
lépés fel, egy lépés le.) A betakarítási 
információknak össze kell tudnia kapcsolni a 
(termék)tételt a termelési feljegyzésekkel, 
illetve csoport esetén a konkrét termelők 
gazdaságaival. (Lásd Általános előírások III. 
rész a 2. opció szerinti elkülönítésre 
vonatkozó információról.) Ha alkalmazható, 
a termékkezelést is le kell fednie. Nem N/A. 

CB. 2 SZAPORÍTÓANYAG    

 A szaporítóanyag kiválasztása fontos szerepet játszik a termelési folyamatban; a 
megfelelő fajták használata segíthet a műtrágya és növényvédő szer alkalmazások 
számának csökkentésében. A szaporítóanyag megválasztása a megfelelő növényi 
növekedés és jó termékminőség előfeltétele. 

 

 Recommendation: 
92/34; 2002/53; 
2002/55; 2002/56 
Council directives. 

Ajánlott: A Tanács 92/34/EGK 
irányelve a gyümölcsnövények 
szaporító alapanyagának és ültetési 
anyagának forgalmazásáról, 
 a Tanács 2002/53/EK irányelve a 
mezőgazdasági növényfajok közös 
fajtajegyzékéről, 
 a Tanács 2002/55/EK irányelve a 
zöldségvetőmagok 
forgalmazásáról, 
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 a Tanács 2002/56/EK irányelve a 
vetőburgonya forgalmazásáról, 
 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet A 
zöldség szaporítóanyagok 
előállításáról és forgalomba 
hozataláról 72/2010. (V. 13.) FVM 
rendelet A gyümölcs 
szaporítóanyagok előállításáról és 
forgalomba hozataláról A regisztrált 
tájfajták és az elismert házikerti 
fajták esetében e rendelet elírásait 
a külön jogszabályban foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 
 

CB. 2.1 Minőség és egészség    

 A fajtaregisztráció célja, hogy a termelők, feldolgozók, kereskedők és a hatóság 
számára a felügyeleti eszközként biztosítsa hogy az egészségi és biztonsági 
követelmények teljesüljenek, és a fajtaazonossággal kapcsolatos információk 
elérhetőek legyenek a szabályozó hatóság számára, a csalások megelőzése 
érdekében. A fajtaregisztráció alapvető biztosítékként működik a vetőmag/fiatal 
növény/betakarított anyag vásárlója számára. Biztosítja, hogy a használt kiindulási 
anyag megfelel a hivatalos fajtaleírásnak. 
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CB. 2.1.1 Amikor vetőmag vagy szaporítóanyag 
vásárlás történt az elmúlt 24 
hónapban, van-e bizonyíték, ami 
garantálja, hogy az megfelel a 
fajtaregisztrációs szabályozásoknak 
(abban az esetben kötelező, ha létezik 
fajtaregisztrációs szabályozás az adott 
országban)? 
 

Olyan dokumentumoknak kell rendelkezésre 
állnia (például üres vetőmag 
csomagolóanyag vagy növény útlevél vagy 
rakodási lista vagy számla), amely mutatja 
legalább a fajtanevet, tételszámot, a 
szaporítóanyag forgalmazót és - 
amennyiben ez rendelkezésre áll - további 
információkat a vetőmag minőségéről 
(csírázás, genetikai tisztaság, fizikai 
tisztaság, vetőmag egészség). Ha a 
szaporítóanyag olyan faiskolából érkezik, 
amely rendelkezik GLOBALG.A.P. Növényi 
szaporítóanyag modul vagy egyenértékű 
vagy GLOBALG.A.P. által elismert 
tanúsítvánnyal, azt megfelelőnek kell 
tekinteni. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

This document is a seed 
certificate issued at 
sealing. In case of 
combinable crops 
species this document is 
provided to the farmers 
as an attachment to the 
bulk seeds (which are 
shipped in big-bags). In 
case of vegetable 
species the certificate is 
not attached, the sealed, 
certified status can be 
proved with the 
packaging of the 
vegetable seeds + with 
the invoice. 
In case of seedlings, 
certificate on origin is 
needed. In case of fruit 
sapling/scions the label 
on the plant propagation 
material or the 

Ez a dokumentum fémzároláskor 
kiadott vetőmag bizonyítvány. 
Szántóföldi fajoknál megkapják a 
gazdálkodók az ömlesztett (big-
bagban szállított) vetőmag mellé. 
Zöldség fajoknál bizonyítványt nem 
mellékelnek, a zöldség vetőmag 
csomagolásával igazolható a 
fémzárolt, minősített státusz + 
számla. 
Palánta esetén származási 
igazolás. 
Gyümölcs oltványoknál a 
szaporítóanyagon található cimke 
vagy kisérő igazolás. 
 
A vetőmagok GMO 
mentességéhez: 
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet A 
szántóföldi növényfajok 
vetőmagvainak előálításáról és 
forgalomba hozataláról az 50 és 54 
paragrafus a kukorica, repce és 
szója vetőmagok importjáról, 
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accompanying certificate 
is needed.  
 
Regarding the GMO 
exemption of seeds:” 
48/2004. (IV. 21.) FVM 
decree about the 
production and sales of 
propagation materials 
for arable crops.”, 
paragraph 50 and 54 on 
the import, declaration 
obligation and GMO 
examination of corn, 
rape seed and soy. 
For vegetable seeds, the 
“50/5004 rendelet” 
applies. For the import 
of seeds, paragraph 8 
applies.  
In case of corn 
exceeding 2kg (hybrid, 
seed, sweet corn, 
popcorn, rape seed and 

bejelentési kötelezettségről és 
GMO vizsgálatról.   
Zöldségvetőmagokra vonatkozóan 
az 50/5004 rendelet vonatkozik. 8 
paragrafus a vetőmag importra 
vonatkozóan. 
2 kg feletti kukorica (hibrid, 
vetőmag, csemege és pattogatni 
való kukorica, repce, szója) esetén 
importált vetőmagmennyiségeket a 
NÉBIH vetőmagfelügyeletre be kell 
jelenteni. 



HUNGARY/ MAGYARORSZÁG INTERPRETATION GUIDELINE 
SECTION: CROPS BASE 

IFA Version: 5.1 
Page 82 of 222 

Nº Control Point (CP) -  
not to be changed or interpreted 

Compliance Criteria (CC) – not to be 
changed 

Level Country-specific interpretation of the  
Compliance Criteria by NTWG 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

soy) the imported seed 
amounts need to be 
declared to the seed 
department of “NÉBIH”. 
 

CB. 2.1.2 Megfelel-e a felhasznált 
szaporítóanyag az adott országban 
alkalmazandó szellemi tulajdonra 
vonatkozó törvényeknek? 
 

Amikor a termelő bejegyzett fajtát vagy 
alanyt használ, kérésre rendelkezésre 
állnak írásos dokumentumok, melyek 
bizonyítják, hogy a felhasznált 
szaporítóanyag megfelel az adott országban 
a szellemi tulajdonra vonatkozó 
törvényeknek. Ezek a dokumentumok 
lehetnek: licensz szerződések (a kiindulási 
anyag nem vetőmag, hanem vegetatív 
szaporítóanyag), növény útlevél, ha 
alkalmazható, vagy ha a növény útlevél nem 
szükséges, dokumentum vagy üres 
vetőmagos csomagolóanyag, amely mutatja 
legalább a fajtanevet, tételszámot, a 
szaporítóanyag forgalmazót; és rakodási 
lista/ szállítólevél vagy számla, amely 
bizonyítja az elmúlt 24 hónapban felhasznált 
minden szaporítóanyag mennyiségét és 
fajtáját. Nem N/A. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Seal, certification of 
origin. 

Fémzárcimke, származási igazolás. 
 
Ajánlott: FVM rendelet a zöldség 
szaporítóanyagok előállításáról és 
forgalomba hozataláról (vásárolt 
palántákra is vonatkozik). 
104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet a 
tájfajták állami elismeréséről, 
valamint vetőmagvaik előállítási és 
forgalmazási feltételeiről (kisebb 
jelentőségű...) 72/2010. (V. 13.) 
FVM rendelet a gyümölcs 
szaporítóanyagok előállításáról és 
forgalomba hozataláról 
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Megjegyzés: Az UPOV PLUTO 
adatbázisában 
(http://www.upov.int/pluto/en) és a fajta 
keresőben a CPVO honlapján 
(cpvo.europa.eu) megtalálható az összes 
fajta a világon, megadják a fajták 
regisztrációs adatait, és a szellemi tulajdon 
védelmi adatokat fajtánként és 
országonként. 
 

CB. 2.1.3 Működnek-e növény-egészségügyi 
minőséget ellenőrző rendszerek a 
saját célra előállított szaporítóanyag-
nevelés során? 
 

Bevezettek egy minőséget ellenőrző 
rendszert, amely tartalmaz egy kártevők és 
betegségek látható jeleit megfigyelő 
rendszert; a megfigyelő rendszer aktuális 
feljegyzései rendelkezésre kell álljanak. A 
pont itt mindazon helyekre vonatkozik, ahol 
szaporítóanyagot állítanak elő (beleértve a 
saját célra történő szaporítóanyag 
kiválasztását).  A " megfigyelő rendszernek" 
tartalmaznia kell a feljegyzést az 
anyanövény azonosításáról, illetve a növény 
származási helyéről, ahol ez alkalmazható. 
Meghatározott időközönként feljegyzéseket 
kell készíteni. Ha a nevelt szaporítóanyagot 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 
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(fás- vagy lágyszárú) kizárólag saját 
használatra szánják (azaz nem értékesítik), 
ez elegendő. Amikor alanyokat használnak, 
külön figyelmet kell szentelni a származásuk 
igazolására a dokumentációban. 
 

CB. 2.2 Vegyszeres kezelés és csávázás    

CB. 2.2.1 A vásárolt szaporítóanyagokhoz 
(vetőmagvak, gyöktörzsek, palánták, 
oltvány, dugványok, alanyok) 
mellékeltek-e információkat a 
beszállító által végzett vegyszeres 
kezelésekről? 
 

A feljegyzések kérésre megtekinthetőek a 
kémiai készítmény nevével, amelyet a 
beszállító használt a szaporítóanyagon (pl. 
kezelési feljegyzések/ vetőmag csomagolás, 
a felhasznált növényvédő szerek listája 
stb.). 
Ha a beszállítók rendelkeznek 
GLOBALG.A.P. Növényi szaporítóanyag 
modul vagy egyenértékű vagy 
GLOBALG.A.P. által elismert 
tanúsítvánnyal, az megfelel ennél az 
ellenőrzési pontnál. N/A az évelő növények 
esetén. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

If the purchased seed is 
sealed: it is indicated on 
the packaging, the 
packaging needs to be 
kept.  
In case of seedling, tree 
sapling purchase: an 
authenticated (signed, 
stamped) document 
from the seedling 
producing facility/plant 
propagation material 
producer, it can be part 
of the certification of 
origin.  

Ha a vásárolt mag fémzárolt: a 
csomagoláson feltüntetve, őrizze 
meg a csomagolását. 
Palánta, facsemete vásárlás 
esetén: hiteles (aláírt, pecsételt) 
dokumentum a 
palántanevelőtől/szaporítanyag 
előállítótól, a származási igazolás 
része is lehet. 
Esetleg GLOBALG.A.P. 
Szaporítóanyag tanúsítvány. 
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It can also be a 
GLOBALG.A.P. plant 
propagation material 
certification. 

CB. 2.2.2 Vezetnek-e feljegyzéseket a saját 
szaporítóanyag előállítás során 
alkalmazott növényvédő szeres 
kezelésekről? 

 

A szaporítási időszak alatt a saját célra 
történő szaporítóanyag előállítása során a 
növényvédő szerekkel folytatott kezelések 
feljegyzései rendelkezésre állnak és 
tartalmazzák a helyet, időpontot, a 
kereskedelmi nevet és az aktív 
hatóanyagot, a munkavégző személyét, az 
engedélyezőt, az igazolást, a mennyiséget 
és a használt gépet. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

It needs to be indicated 
in the spraying log. 

A permetezési naplóban kell 
feltüntetni. 
 

CB. 2.3 Genetikailag módosított organizmusok (N/A ha genetikailag módosított fajtákat 
nem használnak) 

   

CB. 2.3.1 A GMO-k ültetése vagy az azokkal 
folytatott kísérletek megfelelnek-e a 
termelési országban alkalmazandó 
jogszabályoknak? 

 

A regisztrált gazdaság vagy azok csoportja 
rendelkezik a termelési országban 
alkalmazandó jogszabályokkal, és annak 
megfelel. Feljegyzéseket kell vezetni a 
speciális módosításról és/vagy az egyedi 
azonosítóról. Speciális gazdálkodási és 
irányítási tanácsot kell beszerezni. 

Főbb 
kötele-
zettség 

This plant cannot be 
cultivated in Hungary! 
In case of sweet corn, 
for all seeds coming 
from abroad, which have 
not been sealed in 
Hungary, procure the 

Magyarországon nem termeszthető 
ilyen növény! 
Csemegekukoricára minden 
külföldről származó, nem 
Magyarországon fémzárolt 
vetőmag esetében szerezze be az 
adott tételre vonatkozó a GMO-ra 
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GMO laboratory 
examination report 
relevant to the given 
item! It is a law. 
 

vonatkozó laborvizsgálati 
jegyzőkönyvet! JOGSZABÁLY 
 
 Ajánlott: Termelői/szaporítóanyag 
beszállítói nyilatkozat, hogy GMO 
mentes. 
 http://gmo.kormany.hu/hazai-
jogszabalyok 
 

CB. 2.3.2 Amikor a termelő genetikailag 
módosított organizmusokat termel, 
rendelkezésre áll-e erről 
dokumentáció? 

 

Ha GMO kultúrnövény változatokat és/vagy 
genetikai módosításból származó 
termékeket használnak fel, feljegyzéseket 
vezetnek a GMO kultúrnövény változatok 
és/vagy a genetikai módosításból származó 
termékek ültetéséről, felhasználásáról. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

This plant cannot be 
cultivated in Hungary! 
 

Magyarországon nem termeszthető 
ilyen növény! 
 
Ajánlott: Termelői/szaporítóanyag 
beszállítói nyilatkozat, hogy GMO 
mentes. 
 http://gmo.kormany.hu/hazai-
jogszabalyok 
 

CB. 2.3.3 A termelő közvetlen ügyfelei kaptak-e 
tájékoztatást a termék GMO 
státuszáról? 
 

Dokumentált bizonyítékot kell bemutatni a 
vevő tájékoztatásáról, amely bizonyítja, 
hogy minden szállított anyag megfelel a 
közvetlen vevői igényeknek. 

Főbb 
kötele-
zettség 

This plant cannot be 
cultivated in Hungary! 

 

Magyarországon nem termeszthető 
ilyen növény! 
 
 Ajánlott: Termelői/szaporítóanyag 
beszállítói nyilatkozat, hogy GMO 
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mentes. 
 http://gmo.kormany.hu/hazai-
jogszabalyok 
 

CB. 2.3.4 Létezik-e terv a genetikailag 
módosított anyagok kezelésére (pl. 
növények és kísérletek), amely 
meghatározza a fertőzés 
kockázatának minimálisra 
csökkentésére irányuló stratégiákat, 
(például a szomszédos nem GM 
növényekkel való véletlenszerű 
keveredést) és a termék genetikai 
tisztaságának fenntartását. 
 

Írásba foglalt tervnek kell rendelkezésre 
állnia, amely ismerteti, hogy a GM 
anyagokat (pl. növényeket és kísérleteket) 
hogyan kezelik és tárolják a hagyományos 
anyagok fertőzési kockázatának minimálisra 
csökkentése és genetikai tisztaságának 
megőrzése érdekében. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

This plant cannot be 
cultivated in Hungary! 
 

Magyarországon nem termeszthető 
ilyen növény! 
 
 Ajánlott: Termelői/szaporítóanyag 
beszállítói nyilatkozat, hogy GMO 
mentes. 
 http://gmo.kormany.hu/hazai-
jogszabalyok 
 

CB. 2.3.5 A GMO növényeket más növényektől 
elkülönítve tárolják-e a véletlenszerű 
keveredés elkerülése érdekében? 
 

Vizuális értékelést kell végezni a 
genetikailag módosított (GMO) növények 
tárolásáról a genetikai tisztaság megőrzése 
és az azonosítás érdekében. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 

This plant cannot be 
cultivated in Hungary! 
 

Magyarországon nem termeszthető 
ilyen növény! 
 
 Ajánlott: Termelői/szaporítóanyag 
beszállítói nyilatkozat, hogy GMO 
mentes. 
 http://gmo.kormany.hu/hazai-
jogszabalyok 
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CB. 3 TALAJGAZDÁLKODÁS ÉS FENNTARTÁS     

 A jó talajgazdálkodás biztosítja a talaj hosszú távú termőképességét, növeli a 
hozamot és hozzájárul a jövedelmezőséghez. Nem alkalmazható, ha a növényeket 
nem közvetlenül a talajon termesztik (például hidrokultúrás vagy cserepes 
növények.) 

    

CB. 3.1 Rendelkezik-e a termelő 
talajgazdálkodási tervvel? 

A termelőnek bizonyítania kell, hogy 
figyelembe vette a növény tápanyagigényét, 
a talaj termőképességének fenntartását. A 
vizsgálat eredményeinek és/vagy a 
növényekre vonatkozó szakirodalomnak 
bizonyítékként rendelkezésre kell állniuk.  
 
A virág és dísznövény termelők számítások 
elvégzésére kötelesek legalább egyszer 
minden betakarítás után és meghatározott 
időközönként (például kéthetente a zárt 
rendszerekben) folyamatos betakarítású 
kultúra esetén. Az elemzés elvégezhető a 
gazdaság berendezéseivel vagy mobil 
felszereléssel. Nem N/A. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Acceptable: culture 
specific recipe or 
laboratory examination 
or nutrient need 
calculation or written 
recommendation of a 
consultant or nutrient 
supply based on 
literature. 

Elfogadható: Kultúra specifikus 
receptúra vagy laborvizsgálat vagy 
tápanyagigény számítás vagy 
szaktanácsadó írott ajánlása vagy 
szakirodalom alapján történő 
tápanyagutánpótlás. 
  
 Ajánlott: 
JFGK 4. A MEZŐGAZDASÁGI 
EREDETŰ NITRÁTSZENNYEZÉS 
ELLENI VÉDELEM 
A kijutott szerves eredetű nitrogén 
hatóanyag mennyisége éves 
szinten nem haladhatja meg a 170 
kg/ha értéket nitrát érzékeny 
területet és 300 kg/ha értéket nem 
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nitrát érzékeny területen.. 
Lejtős területeken a trágyázás csak 
a lejtő meredekségének 
megfelelően történhet. A 17% 
feletti lejtéssel rendelkező 
területekre trágya nem juttatható ki. 
A 15% feletti lejtős területeken 
található ültetvények esetében 
istállótrágya kijuttatása csak az 
illetékes talajvédelmi hatóság által 
jóváhagyott talajvédelmi tervnek 
megfelelően történhet. A műtrágyát 
12%- nál nagyobb lejtőn 
haladéktalanul be kell dolgozni, 
amit az ellenőr a terület 
szemrevételezésével ellenőriz. 
Hígtrágyát csak hatósági engedély 
birtokában lehet termőföldre 
kijuttatni. 
Vízjárta, pangóvizes területen, 
valamint alagcsövezett táblán, 
továbbá október 31. - február 15. 
között mezőgazdasági művelés 
alatt álló táblán, valamint fagyott, 
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vízzel telített, összefüggő 
hótakaróval borított talajon 
ideiglenes trágyakazal nem 
létesíthető. 
 

CB. 3.2 Készültek-e talajtérképek a gazdaság 
számára? 

A talaj típusa meghatározott valamennyi 
termőhelyre, talajszelvény vagy talajminta 
vizsgálat vagy a helyi (regionális) talajtérkép 
alapján. 
 

Ajánlás  Ajánlott: http://mta-
taki.hu/hu/osztalyok/kornyezetinfor
matikai-osztaly/terkepi-
adatszolgaltatas 
 

CB. 3.3 Ha megvalósítható, alkalmaznak-e 
vetésforgót az egyéves növényeknél? 
 

Amikor vetésforgót alkalmaznak az egyéves 
növényeknél javítva a talaj szerkezetét és 
minimálisra csökkentve a talajlakó 
kártevőket és kórokozókat, ez ellenőrizhető 
az ültetési időpontból és/vagy a növényvédő 
szeres alkalmazások feljegyzéseiből. 
Feljegyzésekkel kell rendelkezni az előző 
két év vetésváltásairól. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

The application of crop 
rotation system is 
acceptable. 

Vetésforgó és vetésváltás is 
elfogadott. 
 
Ajánlott: Vetésforgóra vonatkozó 
előírások: melyik növény hány év 
után kerüljet vissza ugyanarra a 
területre: HMKÁ rendelet. 50/2008 
FVM rendelet.1. melléklet 
3.Vetésváltásra vonatkozó 
előírások: 
 a) Önmaguk után ugyanazon a 
területen nem termeszthető 
növények: burgonya, napraforgó, 
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káposztarepce, szójabab, 
cukorrépa, olajtök, dinnye; 
 b) Egymás után két évig 
termeszthető: rozs, búza, tritikálé, 
árpa, zab, cirokfélék; tökre oltott 
dinnye; 
 c) Egymás után legfeljebb három 
évig termeszthető: dohány, 
valamint az összes kukoricafajta, 
kivéve a vetőmag célra termesztett 
hibridkukorica; 
 d) Egymás után legfeljebb négy 
évig termeszthető: vetőmag 
termesztés céljából hibridkukorica; 
 e) Minden egyéb növény több évig 
termeszthető önmaga után. A 
HMKÁ előírások a zöldségfélék 
közül csak a tököt és a 
csemegekukoricát említik. A 
többire a szakma szabályait kell 
alkalmazni. Útmutató készítendő. 
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CB. 3.4 Használnak-e a talaj szerkezetét javító 
vagy fenntartó, a talajtömörödést 
megakadályozó módszereket? 
 

Bizonyíték van arra hogy, az alkalmazott 
módszerek (például mélyen gyökerező zöld 
növények használata, vízelvezetés, 
altalajlazítás, alacsony nyomású 
gumiabroncsok használata, művelő utak, 
sorjelölő használata, egy sorban szántás 
elkerülése, kenődés, taposás elkerülése) 
alkalmasak a szántóföldön történő 
használatra, és amennyiben lehetséges 
minimálisra csökkentik vagy megszüntetik a 
talajtömörödöttséget, stb. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

CB. 3.5 Használ-e a termelő olyan 
módszereket, amelyek csökkentik a 
talajerózió lehetőségét? 
 

Bizonyíték van olyan gyakorlatra és javító 
intézkedésekre (például talajtakarás, 
hegyoldalakon keresztirányú sorok, 
vízlevezető csatornák, füvesítés vagy 
zöldtrágya használata, fák és bokrok a 
termőhelyek határain, stb.), amelyek 
csökkentik a talajeróziót (pl. víz, szél). 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Recommendation: 2007. 
CXXIX law about the 
protection of agricultural 
land. 

Ajánlott: 2007. évi CXXIX. törvény 
a termőföld védelméről. Vízzel 
telített talajon talajmunka nem 
végezhető. Ezt a kérdést nem 
tudom másképp értelmezni, 
minthogy az éves auditon a auditor 
nyitott szemmel jár, és meglátja, ha 
eróziós, deflációs károk vannak. 
HMKÁ előírás: 50/2008 FVM 
rendelet: Ha egy gazdálkodó 
valamely parcellája 12%-nál 
meredekebb lejtésű területnek 
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minősül arra bizonyos termesztési 
korlátok vonatkoznak. Az érintett 
parcellán dohány, cukorrépa, 
takarmányrépa, burgonya és 
csicsóka egyáltalán nem 
termeszthető. Az egyéb nyári és 
őszi betakarítású kultúrák 
termesztése is csak meghatározott 
feltételek mellett valósulhat meg. 
 

CB. 3.6 Figyelembe veszi-e a termelő az 
alkalmazott szerves tápanyagutánpótló 
anyagok által biztosított tápanyagokat? 
 

A beszállítóktól származó elvégzett 
elemzés, vagy az elismert standard értékek 
használata, amelyek figyelembe veszik a 
kijuttatott szerves tápanyagutánpótló 
anyagok NPK tápanyag tartalmát (nitrogén 
(N), foszfor (P), kálium (K), azért hogy 
elkerülhető legyen a talajszennyezés.  
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

 Ajánlott: 59/2008. (IV. 29.) FVM 
rendelet 1., 2. melléklete: a szerves 
trágyák átlagos tápelemtartalmáról  

CB. 3.7 Vezet-e a termelő feljegyzést a 
vetőmag/szaporítóanyag 
szükségletről, a vetés/palántázás 
időpontjáról? 
 

A vetőmag/szaporítóanyag 
szükségletre/tőszámra és az időpontra 
vonatkozó feljegyzéseket vezetni kell, és 
azoknak rendelkezésre kell állniuk. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 
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CB. 4 TÁPANYAGUTÁNPÓTLÁS     

 A tápanyagutánpótlás döntéshozatali folyamata figyelembe veszi a növény igényeit. 
A tápanyagoknak rendelkezésre kell állniuk a növény számára szubsztrátos/közeges 
és talajban történő termesztéskor és a tápanyagutánpótlás gyakran szükséges. A 
felhasználás optimalizálását célzó megfelelő alkalmazást és tárolási eljárásokat kell 
követni a veszteség és a szennyeződés elkerülése érdekében. 

   

CB. 4.1 Tanácsadás a tápanyagutánpótló anyagok mennyiségéről és a fajtájáról    

CB. 4.1.1 A tápanyagutánpótló (termésnövelő) 
anyagok (szerves vagy szervetlen) 
alkalmazására vonatkozó ajánlásokat 
hozzáértő és szakképzett személyek 
biztosítják-e? 
 

Ahol a tápanyagutánpótló anyagok 
feljegyzései azt mutatják, hogy a (szerves 
vagy szervetlen) tápanyagutánpótló 
anyagok mennyiségének és típusának a 
kiválasztásáért felelős személy külső 
tanácsadó, szakképzettségét és gyakorlati 
hozzáértését hivatalos képesítésekkel, 
szaktanfolyamokkal stb. kell bizonyítani, ha 
csak nem egy kifejezetten ilyen szolgáltatást 
nyújtó szervezet (például hivatalos 
tanácsadó szolgálat) alkalmazottja. 
Ahol a tápanyagutánpótló anyagok 
használatának feljegyzései azt mutatják, 
hogy a tápanyagutánpótló anyag (szerves 
vagy szervetlen) mennyiségének és 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 
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típusának meghatározásáért szakmailag 
felelős személy a termelő, a tapasztalatot a 
szakmai ismereteknek kell kiegészíteniük 
(például: a termékre vonatkozó 
szakirodalom, részvétel tanfolyamokon stb.) 
és/vagy eszközöket kell használni (szoftver, 
gazdaságértékelő módszerek stb.). 
 

CB. 4.2 A tápanyagutánpótlás feljegyzései    

 4.2.1 -től 4.2.6: Tartalmazzák-e a szerves és szervetlen talaj- és levéltrágyák 
feljegyzései a következő kritériumokat:  

   

CB. 4.2.1 A terület, az ültetvény  vagy üvegház, 
valamint a termesztett növény 
megnevezése? 
 

A regisztrált növények minden 
tápanyagutánpótlásáról feljegyzéseket 
vezetnek (trágyázási napló) részletezve a 
földrajzi területet, a szántóföld, gyümölcsös 
vagy üvegház nevét, vagy hivatkozási 
címét. Feljegyzést kell vezetni a 
hidrokultúrákban is, és ahol tápoldatozást 
alkalmaznak. Nem N/A. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Recommendation: 
Those who are abliged 
accoring to the 59/2008 
FVM decree, must keep 
fertilization diary. 

Ajánlott: Trágyázási naplót” 
mindenkinek vezetni kell, aki a 
mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni 
védelemről szóló 59/2008 FVM 
rendelet szerint adatszolgáltatásra 
kötelezett. 
 

CB. 4.2.2 A kijuttatás dátumai? Minden kijuttatás feljegyzésében a kijuttatás 
dátuma pontosan részletezett. Nem N/A 

Kevésbé 
jelentős 
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kötele-
zettség 

CB. 4.2.3 A kijuttatott tápanyagutánpótló 
anyagok típusai? 

Minden kijuttatás feljegyzésében 
részletesen szerepel a kereskedelmi név, 
típus (például NPK) és hatóanyag tartalom 
(például 17-17-17). Nem N/A. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

CB. 4.2.4 A kijuttatott mennyiségek? Minden kijuttatás feljegyzésében a termék 
mennyisége tömegben vagy térfogatban 
területegységhez vagy növényszámhoz 
vagy időegység alatt kijuttatott tápoldat 
mennyiséghez viszonyítva szerepel. A 
ténylegesen kijuttatott mennyiséget fel kell 
jegyezni, mivel ez nem feltétlenül egyezik 
meg az ajánlott mennyiséggel. Nem N/A. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

 maximum applied 
nitrogen of animal 
maure origin is 170kg/ha 
in nitrae sensitive areas, 
in other locations it is 
300 kg/ha. 

Nitrátérzékeny területen állati 
eredetű nitrogén max. 170kg/ha N, 
nem nitrátérzékeny területen 300 
kg/ha. 
 

CB. 4.2.5 A kijuttatás módja? Minden kijuttatás feljegyzésében szerepel a 
kijuttatás módja és az alkalmazott 
berendezések. Abban az esetben, ha a 
módszer/berendezés mindig ugyanaz, akkor 
elég egyszer feltüntetni. Ha vannak 
különböző berendezések, azok egyedileg 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Recommendation: 
Those who are abliged 
accoring to the 59/2008 
FVM decree, must keep 
fertilization diary. 

Ajánlott: Trágyázási naplót” 
mindenkinek vezetni kell, aki a 
mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni 
védelemről szóló 59/2008 FVM 
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azonosítandók. A módszer lehet például 
öntözés vagy mechanikai kijuttatás. A 
berendezés lehet például kézi vagy gépi. 
Nem N/A. 
 

rendelet szerint adatszolgáltatásra 
kötelezett. 
 

CB. 4.2.6 A kijuttató személy? Minden kijuttatási feljegyzésben szerepel a 
kijuttató neve. Ha egyetlen személy végzi az 
összes alkalmazást, akkor elég egyszer 
feltüntetni. Ha csapat végzi a 
tápanyagutánpótlást, akkor a tagjait 
egyedileg szükséges feltüntetni a 
feljegyzésekben. Nem N/A. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

CB. 4.3 Tápanyagutánpótló anyagok tárolása  Recommendation: 
36/2006 (v.18.) FVM 
decree. 

Ajánlott: 36/2006 (v.18.) FVM 
rendelet Termésnövelő anyagok 
engedélyezése, forgalmazása, 
tárolása, csomagolása 

 4.3.1-től 4.3.7-ig: Minden tápanyagutánpótló anyag tárolásra a következők 
vonatkoznak: 

   

CB. 4.3.1 Elkülönítve vannak-e a növényvédő 
szerektől? 

Minimális követelmény a tápanyagutánpótló 
anyag (szerves vagy szervetlen) és a 

Kevésbé 
jelentős 
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növényvédő szerek közötti fizikai 
keresztszennyeződés megakadályozása, 
fizikai akadály (fal, ponyvatakarás stb.) 
alkalmazásával. Azok a szervetlen eredetű 
tápanyagutánpótló anyagok, melyeket 
együtt alkalmaznak a növényvédő szerekkel 
(azaz mikroelemek vagy lombtrágyák) zárt 
göngyölegbe csomagolva, együtt tárolhatók 
a növényvédő szerekkel. 
 

kötele-
zettség 

CB. 4.3.2 Fedett helyen vannak-e? A fedett terület a szervetlen eredetű 
tápanyagutánpótló anyagokat (például. 
porok, granulátumok, illetve folyékony 
műtrágyák) a légköri behatásoktól (mint 
például a napfény, a fagy és az eső, magas 
hőmérséklet) megvédi. A 
kockázatértékeléstől függően 
(tápanyagutánpótló anyag típusa, időjárási 
feltételek, a tárolás időtartalma és helye) a 
műanyag borítás is elfogadható lehet. A 
tápanyagutánpótló anyag közvetlenül a 
talajon/padozaton nem tárolható. Mész vagy 
gipsz szabadföldön történő tárolása 
megengedett. Amíg betartják a 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

This point is relevant for 
inorganic nutrient supply 
materials only e.g. 
fertilizer, lime. 

Csak szervetlen tápanyagutánpótló 
anyagokra vonatkozik a pont pl. 
műtrágya, mész. 



HUNGARY/ MAGYARORSZÁG INTERPRETATION GUIDELINE 
SECTION: CROPS BASE 

IFA Version: 5.1 
Page 99 of 222 

Nº Control Point (CP) -  
not to be changed or interpreted 

Compliance Criteria (CC) – not to be 
changed 

Level Country-specific interpretation of the  
Compliance Criteria by NTWG 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

tápanyagutánpótló anyagok biztonsági 
adatlapján szereplő tárolási előírásokat, a 
nagy mennyiségű folyékony 
tápanyagutánpótló anyagok konténerben, a 
szabadban is tárolhatók. 
 

CB. 4.3.3 Tiszta-e a tárolóterületük? A szervetlen tápanyagutánpótló anyagok 
(például porok, granulátumok vagy 
folyékony műtrágyák) tárolása hulladéktól 
mentes területen történik, amely nem 
szolgál rágcsálók fészkéül, és ahol az 
elfolyások és kiömlések feltakaríthatók.  
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

This point is relevant for 
inorganic nutrient supply 
materials only e.g. 
fertilizer, lime. 

Csak szervetlen tápanyagutánpótló 
anyagokra vonatkozik a pont pl. 
műtrágya, mész. 

CB. 4.3.4 Száraz-e a tárolóterületük?  Minden szervetlen tápanyagutánpótló anyag 
(például porok, granulátumok vagy 
folyékony műtrágyák) tárolóterülete jól 
szellőző, esővíztől és erős párásodástól 
mentes. A tárolás nem történhet közvetlenül 
a földön, kivéve a mész és gipsz esetében. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

This point is relevant for 
inorganic nutrient supply 
materials only e.g. 
fertilizer, lime. 

Csak szervetlen tápanyagutánpótló 
anyagokra vonatkozik a pont pl. 
műtrágya, mész. 
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CB. 4.3.5 Tárolásuk oly módon történik-e, hogy 
csökkense a vízforrások 
szennyeződésének kockázatát? 

  

Minden tápanyagutánpótló anyagok úgy 
tárolnak, hogy az minimális kockázatot 
jelent a vízforrások szennyeződésére. 
A folyékony trágyák tárolóit/konténereit körül 
kell venni egy a legnagyobb konténer 
mennyiségének 110%-át megtartó 
szivárgásmentes kármentő térrel (pl. 
gát,tartály, küszöb), ha nincs erre vonatkozó 
érvényes jogszabály. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

There is no national 
regulation on the 
storage of liquid nutrient 
supply materials. 

Nincs nemzeti szabályozás a 
folyékony tápanyagutánpótló 
anyagok tárolására. 
 
Ajánlott: 
FIZIKAI KÖVETELMÉNY! 
Vízbázis-védelmi területen 
trágyatároló nem létesíthető. 
Elszivárgás elleni védelem nélkül 
nem létesíthető ideiglenes 
trágyakazal és nem tartható fenn 
vízjárta, valamint alagcsövezett 
táblán. November 15. és február 
15. között nem létesíthető 
trágyakazal mezőgazdasági 
művelés alatt álló táblán, valamint 
fagyott, vízzel telített, összefüggő 
hótakaróval borított 
talajon.Ideiglenes trágyakazal csak 
akkor létesíthető, ha100 méter 
távolságon belül nincs felszíni víz,a 
talajvíz legmagasabb szintje a 
MePAR szerint 1,5 méter alatt 
van,a talajvíz legmagasabb szintje 
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a MePAR szerinti egységben 
ugyan 1,5 méter felett van, de a 
tárolt trágyakazal közvetlen 
környezetében a talajvíz szintje 1,5 
méter alatt van. Az adott évben 
felhasználandó mennyiségnél több 
istállótrágya a művelés alatt álló 
táblán nem tárolható, és az 
ideiglenes trágyakazlat minden 
évben más helyszínen kell 
kialakítani. Ideiglenes 
trágyakazalban a trágya maximum 
két hónapig tárolható. 
 

CB. 4.3.6 Nem tárolják-e együtt ezeket a 
betakarított termékkel?  

A trágyák nem tárolhatók együtt a 
betakarított termékekkel. 

Főbb 
kötele-
zettség 

  

CB. 4.3.7 Rendelkezésre áll-e naprakész leltár 
vagy készlet számítás a bejövő és a 
felhasznált anyagok feljegyzései 
alapján? 
 

A raktárkészletet (tárolt tápanyagutánpótló 
anyagok típusa és mennyisége) frissíteni 
kell a készletmozgást (be és ki) követő egy 
hónapon belül. A készlet frissítés lehet 
számítás, a beérkezés (számlák vagy más 
feljegyzések a bejövő anyagokról) és a 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 
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felhasználás (kezelés/kijuttatás) 
bejegyzésével, de rendszeresen ellenőrizni 
kell az aktuális készletet elkerülve ezzel a 
számítási hibát. 
 

CB. 4.4 Szerves eredetű tápanyagutánpótló (termésnövelő) anyagok (a fordító 
megjegyzése:a termésnövelő anyag gyűjtőnév sokféle terméket takar, jelenleg ide 
tartoznak a műtrágyák, ásványi trágyák, szerves trágyák, komposztok, 
gilisztahumuszok, talaj- és növénykondicionáló készítmények, termesztő közegek és 
mikrobiológiai készítmények. A CB 4.4 kérdései tehát nemcsak a szerves trágyákra 
(istállótrágyára) vonatoznak, hanem valamennyi a talajra vagy a növényre kijutatott 
szerves anyagra, amelyek egyrészt tápanyagokat biztosítanak a termesztett 
növények számára, másrészt viszont jellegüknél fogva mikrobiológiai kockázatot 
hordoznak.) 
 

   

CB. 4.4.1 Biztos, hogy a termelő nem használ 
emberi szennyvíziszapot a 
gazdaságban? 

Nincs kezelt vagy kezeletlen emberi eredetű 
szennyvíziszap használata a gazdaságban, 
ahol GLOBALG.A.P. regisztrált növény 
termelése folyik. Nem N/A. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 

Sewage sludge should 
not be used neither in 
processed, nor in 
unprocessed form! A 
number of compost 
materials may contain 
sewage sludge, the 
marketing license of the 

Kommunális szennyvíziszap sem 
kezeletlenül sem kezelten nem 
kerülhet felhasználásra! 
Sok komposzt tartalmazhat 
szennyvíziszapot, a termék 
forgalombahozatali engedélye 
valamennyi összetevőt felsorolja) 



HUNGARY/ MAGYARORSZÁG INTERPRETATION GUIDELINE 
SECTION: CROPS BASE 

IFA Version: 5.1 
Page 103 of 222 

Nº Control Point (CP) -  
not to be changed or interpreted 

Compliance Criteria (CC) – not to be 
changed 

Level Country-specific interpretation of the  
Compliance Criteria by NTWG 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

product lists all 
components. 

CB. 4.4.2 Végeztek-e kockázatértékelést a 
szerves eredetű tápanyagutánpótló 
anyagok alkalmazása előtt, figyelembe 
véve az anyagok eredetét, 
tulajdonságait és alkalmazásuk célját? 
 

Dokumentált bizonyítékok állnak 
rendelkezésre, melyek bizonyítják, hogy 
élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi 
kockázatértékelést végeztek, amennyiben 
szerves eredetű tápanyagutánpótló anyagok 
kijuttatás történt, és legalább a következőket 
figyelembe vették:  
 
• szerves tápanyagutánpótló anyag típusa,  
• a szerves tápanyagutánpótló anyag 
kezelési módszere, ha volt,  
• mikrobiológiai szennyezettség (növényi és 
emberi kórokozók),  
• gyommagszám tartalom, 
• nehézfém tartalom, 
• a kijuttatás időzítése, és a szerves 
tápanyagutánpótló anyag elhelyezése 
(például közvetlen érintkezés a növény 
ehető részével, talaj a növények között 
stb.).  
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Relevant for all organic 
nutrient supply materials 
of animal and plant 
origin! 
“90/2008. (VII.18.) FVM” 
regulation 2.7 – the 
relevant sections on the 
use of liquid manure for 
agricultural purposes 
(the regulations on 
preparing a soil 
protection plan). 
 

Valamennyi állati és növényi 
eredetű szerves tápanyagutánpótló 
anyagra vonatkozóan! 
 
90/2008. (VII.18.) FVM rendelet 2.7 
– hígtrágya mezőgazdasági 
területen történő felhasználása 
vontakozó része (Talajvédelmi terv 
készítésének szabályai) 
 
Ajánlott: CB. 1. melléklet szerint. 
A növénykondícionáló szerek 
(külön figyelemmel az állati 
fehérjékből származó animósav 
tartalomúakra) esetében mindig 
olvassák el az engedélyokiratokat, 
hogy kijuttathatók-e illetve milyen 
korlátozásokkal kertészeti 
termékekre! 
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Ez vonatkozik a biogáz üzemekből 
származó anyagokra is. 
 

CB. 4.4.3  A szerves eredetű tápanyagutánpótló 
anyagok tárolása megfelelő módon 
történik, amely csökkenti a környezet 
szennyeződésének a kockázatát? 

 

Szerves eredetű tápanyagutánpótló 
anyagokat az erre a célra kijelölt területen 
kell tárolni. Megfelelő intézkedéseket kell 
tenni, amelyek megfelelnek a AF 1.2.1 
szerinti kockázatértékelésnek a vizek 
szennyeződésének megelőzésére (például. 
beton alapzat és falak, különlegesen 
megépített szivárgásmentes tartály stb.), 
vagy legalább 25 méterre történő tárolás a 
vízforrásoktól. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Guideline about the 
storge of raw manure: 
http://www.kormanyhivat
al.hu/download/e/b3/710
00/%C3%96sszefoglal%
C3%B3%20a%20tr%C3
%A1gya%20t%C3%A1r
ol%C3%A1sr%C3%B3l
%20%C3%A9s%20kijutt
at%C3%A1sr%C3%B3l.
pdf 

Ez egy tájékoztató a friss 
szervestrágya tárolásról: 
http://www.kormanyhivatal.hu/down
load/e/b3/71000/%C3%96sszefogl
al%C3%B3%20a%20tr%C3%A1gy
a%20t%C3%A1rol%C3%A1sr%C3
%B3l%20%C3%A9s%20kijuttat%C
3%A1sr%C3%B3l.pdf 

Mik a szerves trágyák és 
talajjavítók állati takarmányoktól 
való elkülönítési követelményei? 

Amennyiben szerves trágyát és 
talajjavítót olyan gazdaságokban 
tárolják, ahol haszonállatokat 
tartanak, úgy azt azoktól 
biztonságosan elzárt, nem 
hozzáférhető módon kell tartani. 
Nagyobb tételek esetében az állati 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/b3/71000/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20a%20tr%C3%A1gya%20t%C3%A1rol%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20kijuttat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/b3/71000/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20a%20tr%C3%A1gya%20t%C3%A1rol%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20kijuttat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/b3/71000/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20a%20tr%C3%A1gya%20t%C3%A1rol%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20kijuttat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/b3/71000/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20a%20tr%C3%A1gya%20t%C3%A1rol%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20kijuttat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/b3/71000/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20a%20tr%C3%A1gya%20t%C3%A1rol%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20kijuttat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/b3/71000/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20a%20tr%C3%A1gya%20t%C3%A1rol%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20kijuttat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/b3/71000/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20a%20tr%C3%A1gya%20t%C3%A1rol%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20kijuttat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/b3/71000/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20a%20tr%C3%A1gya%20t%C3%A1rol%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20kijuttat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/b3/71000/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20a%20tr%C3%A1gya%20t%C3%A1rol%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20kijuttat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/b3/71000/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20a%20tr%C3%A1gya%20t%C3%A1rol%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20kijuttat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/b3/71000/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20a%20tr%C3%A1gya%20t%C3%A1rol%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20kijuttat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/b3/71000/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20a%20tr%C3%A1gya%20t%C3%A1rol%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20kijuttat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/b3/71000/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20a%20tr%C3%A1gya%20t%C3%A1rol%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20kijuttat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/b3/71000/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20a%20tr%C3%A1gya%20t%C3%A1rol%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20kijuttat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/e/b3/71000/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20a%20tr%C3%A1gya%20t%C3%A1rol%C3%A1sr%C3%B3l%20%C3%A9s%20kijuttat%C3%A1sr%C3%B3l.pdf
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takarmánytól különálló 
épületekben, a kereszt 
szennyeződést megelőző módon 
kell a tárolást megoldani. Az állati 
takarmányanyagokhoz használt 
eszközöktől eltérő, külön 
eszközöket kell ezen anyagok 
számára biztosítani, a 
rakodógépeket is beleértve.  – 
Élelmiszerre ugyanez vonatkozik 
(elkülönítés, eszközök 
elválasztása) 

Ajánlott: 59/2008. (IV. 29.) FVM 
rendelet vizek mezőgazdasági 
eredetű nitrátszennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges 
cselekvési program részletes 
szabályairól, valamint az 
adatszolgáltatás és nyilvántartás 
rendjéről. 
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CB. 4.5 A szervetlen eredetű tápanyagutánpótló anyagok (műtrágyák) 
tápanyagtartalma 

    

CB. 4.5.1 Ismert-e a kijuttatott szervetlen eredetű 
tápanyagutánpótló anyagok főbb 
tápanyag-összetétele? 
 

Dokumentált bizonyíték/címkék elérhetőek, 
melyek részletezik a főbb tápanyagtartalmat 
(vagy elismert standard értékeket) minden 
olyan szervetlen eredetű tápanyagutánpótló 
anyaghoz, melyet az utóbbi 24 hónapban a 
GLOBALG.A.P. keretében termelt 
növénykultúrákhoz használtak. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Keeping the 
documentation/ 
information on the 
packaging is also 
sufficient. 

A csomagoláson lévő 
információ/dokumentáció 
megőrzése is elegendő. 
  
Ajánlott: 
Lista: 
https://nebih.gov.hu/szakteruletek/s
zakteruletek/noveny_talajvedelmi_i
g/kozerdeku_adatok/eng_term/EK_
mutragya_bejelentes 
 

CB. 4.5.2 A vásárolt szervetlen eredetű 
tápanyagutánpótló anyagok 
rendelkeznek-e a nehézfémekre is 
kiterjedő kémiai összetételt igazoló 
dokumentumokkal? 
 

Az utóbbi 12 hónapban GLOBALG.A.P. 
keretében termelt növénykultúrákhoz 
használt minden szervetlen eredetű 
tápanyagutánpótló anyag kémiai 
összetételét, beleértve a nehézfémeket is, 
részletező igazoló dokumentált bizonyítékok 
állnak rendelkezésre. 
 

Ajánlás   
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CB. 5 VÍZGAZDÁLKODÁS    

 A víz ritka természeti erőforrás, az öntözést megfelelő időjárás előrejelzéssel, 
és/vagy megfelelő technikai berendezéssel kell tervezni és felépíteni, amely lehetővé 
teszi az öntözővíz hatékony felhasználását. A felelős vízhasználatra vonatkozó 
információt lásd a CB.1 mellékletben. 

   

CB. 5.1 Az öntözési szükséglet előrejelzése    

CB. 5.1.1 Rutinszerűen használnak-e olyan 
eszközöket, amelyekkel ki tudják 
számolni és optimalizálni tudják a 
növény öntözési szükségleteit? 
 

A termelő bizonyítani tudja, hogy a növény 
öntözési szükségletét adatok alapján 
számolta ki, mint például helyi 
mezőgazdasági intézet adatai, gazdasági 
csapadékmérő, szubsztrátokban 
alkalmazott vízelvezető tálcák, 
párolgásmérők, vízgőz tenzióméterek (a 
talajnedvesség százalékában kifejezve). 
Amennyiben a gazdaságban eszközöket 
alkalmaznak, azok karbantartottak annak 
érdekében, hogy hatékonyak és jó műszaki 
állapotúak legyenek. N/A csak természetes 
csapadékellátásban részesülő növények 
esetén. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 
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CB. 5.2 Öntözés/tápoldatozás-gazdálkodás    

CB. 5.2.1 Végeztek-e kockázatértékelést, amely 
figyelembe veszi a gazdaság 
vízgazdálkodásának környezetvédelmi 
kérdéseit és felülvizsgálta-e ezt a 
gazdaság vezetése az elmúlt 12 
hónapban? 
 

Létezik dokumentált kockázatértékelés, 
amelyben beazonosították  a vízkivételi 
helyek, az elosztó rendszerek, öntözés és 
termékmosás környezeti hatásait. Ezen 
kívül, a kockázatértékeléskor figyelembe 
kell venni a saját gazdasági tevékenységek 
hatásait a gazdaságon kívüli környezetben, 
amennyire ez ismert és lehetséges. A 
kockázatértékelést el kell készíteni és teljes 
mértékben végrehajtani, valamint azt a 
gazdaság vezetésének évente felül kell 
vizsgálnia és jóvá kell hagynia. Lásd 
Melléklet AF.1 (Általános Útmutató a 
kockázatértékelésekhez) és a Melléklet CB. 
1 (Útmutató az gazdaságon belüli  
vízgazdálkodáshoz) további útmutatásait. 
Nem N/A.  
 

Főbb 
kötelezett
ség 

  

CB. 5.2.2 Rendelkezésre áll-e egy 
vízgazdálkodási terv, amely 
meghatározza a vízforrásokat és 
eljárásokat, amelyekkel a vízhasználat 

Létezik egy írott és végrehajtott intézkedési 
terv, amelyet a gazdaság vezetése az 
elmúlt 12 hónapban hagyott jóvá, és amely 
meghatározza a vízforrásokat és azon 

Főbb 
kötelezett
ség 
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hatékonysága biztosítható, és ezt a 
tervet a gazdaság vezetése az elmúlt 
12 hónapban jóváhagyta? 
 

eljárásokat, amelyekkel a hatékony víz 
felhasználás és kijuttatás biztosítható. A terv 
tartalmaz egy vagy több elemet a 
következőkből: térképek (lásd AF 1.1.1), 
fényképek, rajzok (kézi rajz is lehet) vagy 
egyéb megoldás, amelyeken azonosíthatók 
a vízkivételi helyek, az állandó 
berendezések, a folyásirány, (beleértve a 
tározókat vagy bármilyen újrafelhasználás 
céljából összegyűjtött vizet is). 
A fix, állandó eszközök és elemek, amelyek 
az öntöző rendszer részei, ideértve a kutak, 
zsilipek, tározók, szelepek, visszafolyók, és 
más a talaj felszíne felett található 
berendezések elhelyezkedését 
dokumentálni szükséges. 
A terv azt is tartalmazza, hogy szükséges-e 
az öntöző rendszer karbantartása. Meg kell 
határozni az ellenőrzésért felelős 
személyzet képzésére és/vagy átképzésére 
vagy teljesítmény-mutatókra vonatkozó 
követelményeket. A rövid és hosszú távú 
javítási tervekben, amennyiben ismertek a 
hiányosságok, azok ütemezését is fel kell 
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tüntetni. A terv lehet egyedi terv vagy 
regionális tevékenység, amennyiben a 
gazdaság ilyenben részt vesz vagy az 
kiterjed a tevékenységeire. 
 

CB. 5.2.3 Vezetnek-e feljegyzéseket az 
öntözővíz/tápoldatozó víz 
mennyiségéről és a korábbi kultúrák 
vízszükségletéről/vízfelhasználásá-
ról? 
 

A termelő feljegyzést vezet az 
öntözéshez/tápoldatozáshoz használt vízről, 
amely magában foglalja a dátumot, a ciklus 
időtartamát, a tényleges vagy becsült 
áramlási sebességet és a mennyiséget 
(vízmérő vagy öntözési berendezés által 
mért) havonta frissítve, a vízgazdálkodási 
terv alapján és évente összesítve. Ez lehet 
egy ismert kapacitású rendszer munkaórái 
alapján is. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

CB. 5.3 Vízminőség    

CB. 5.3.1 A betakarítás előtti időszakban kezelt 
szennyvíz használata indokolt-e a 
kockázatértékelés alapján? 
 

Kezelt szennyvizet nem használnak 
öntözésre/tápoldatozásra vagy más 
betakarítás előtti tevékenységre. 
Amennyiben kezelt szennyvizet vagy 
újrahasznosított vizet használnak, a 

Főbb 
kötele-
zettség 

Application of 
unprocessed sewage is 
prohibited!  
The agricultural use of 
processed sewage, 

Kezeletlen szennyvíz kijuttatása 
tilos! 

A kezelt szennyvíz, szennyvíziszap 
és szennyvíziszap-komposzt 
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vízminőségnek meg kell felelnie a WHO 
által kiadott Útmutató a szennyvíz és 
exkrétum biztonságos használatához a 
mezőgazdaságban és az akvakultúrában 
(2006) előírásainak. Ha okkal feltételezik, 
hogy a víz esetleg szennyezett forrásból jön 
(például: mert feljebb egy falu található stb.), 
a termelőnek bizonyítania kell 
elemzésekkel, hogy a víz megfelel a WHO 
Útmutatás előírásainak, vagy az öntözővízre 
vonatkozó helyi jogszabályoknak. Nem N/A. 
 

sewage sludge, and 
sewage sludge compost 
is subject to 
authorization. “(50/2001. 
(IV. 3.) Gov. decree 
about the use sewage 
sludge in in agriculture.)” 
 

mezőgazdasági felhasználása 
engedélyhez kötött! (50/2001. (IV. 
3.) Korm. rendelet a szennyvizek és 
szennyvíziszapok mezőgazdasági 
felhasználásának és kezelésének 
szabályairól)  

A rendelet szerint szennyvíz, 
szennyvíziszap felhasználása tilos 
a zöldségnövények és a talajjal 
érintkező gyümölcsök termesztése 
esetében a termesztés évében, 
valamint az azt megelőző évben. 
Termő szőlő és bogyósgyümölcs-, 
valamint intenzív, alacsony törzsű 
gyümölcsültetvényekben 
szennyvizet és szennyvíziszapot 
csak a vegetációs időn kívül lehet 
felhasználni. 

 
Ajánlott: Amennyiben a termelő 
vízmintát küld laborvizsgálatra, 
kérje a labort, hogy eredményhez 
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mellékeljen az analizált 
paramétereket és az esetleges 
határérték túllépéseket. Öntözővíz 
paraméterek: 
http://www.fao.org/docrep/003/t023
4e/t0234e01.htm 
Határérték: (WHO 2006)  
1000 cfu  E.coli/100ml 

CB. 5.3.2 Létezik-e kockázatértékelés a 
betakarítás előtti tevékenységekhez 
használt víz fizikai és kémiai 
szennyezettségére (például 
öntözés/tápoldatozás, mosás, 
permetezés) és azt felülvizsgálta-e a 
vezetőség 12 hónapon belül? 
 

A kockázatértékelés figyelembe veszi és 
tartalmazza legalább a következő 
elvégzendőket:  
- A vízforrások azonosítása és azok korábbi 
vizsgálati eredményei (ha vannak ilyenek), 
- Az alkalmazások módszerei (lásd Melléklet 
CB 1 példái), 
- A vízhasználat időzítése (a növény 
növekedési szakasza során), 
- A víz érintkezése a növényekkel, 
- A növények és a növekedési szakaszaik 
jellemzői. 
- A növényvédő szeres kezelésekhez 
használt víz tisztasága. A növényvédő 
szeres kezelésekhez olyan vizet kell 
használni, amely nem veszélyezteti a 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Recommended: CB 1 
annex. 

Ajánlott: CB.1 melléklet szerint. 
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kezelés hatékonyságát. Bármilyen oldott 
talaj, szerves anyag vagy ásványok a 
vízben közömbösíthetik a vegyszerek 
hatását. Iránymutatásnak, a termelőnek 
meg kell szereznie a szükséges víz 
szabványokat a termék címkéről, a 
növényvédő szer gyártó által biztosított 
szakirodalomból vagy kérjen tanácsot egy 
képzett agrármérnöktől. 
 
A vezetőségnek évente felül kell vizsgálnia 
a kockázatértékelést és frissíteni bármikor, 
ha változás történik a rendszerben vagy 
olyan helyzet áll elő, amely szennyezést 
okozhat a rendszerben. A kockázatértékelés 
tartalmazza a vízelosztó rendszerben 
előforduló lehetséges fizikai (például túlzott 
üledék lerakódás, szemét, műanyag 
zacskók, flakonok) és kémiai veszélyeket és 
a veszély szabályozási eljárásokat. 
 

CB. 5.3.3 A betakarítás előtti tevékenységekhez 
felhasznált vizet a 
kockázatértékelésben megállapított 

A vízgazdálkodási tervnek része a víz 
kockázatértékelés és hatályos ágazat 
specifikus előírások vagy 

Kevésbé 
jelentős 

The description of 
sampling, storage and 
handling procedures: 

Mintavételi, -tárolási, -kezelési 
eljárások leírása: 
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gyakorisággal elemzik-e figyelembe 
véve a hatályos ágazat specifikus 
előírásokat? 
 

növénytermesztésre vonatkozó rendeletek 
alapján készült vízvizsgálat. Rendelkezésre 
kell állnia írásos mintavételi eljárásnak a 
termelés és a betakarítás időszaka alatt, 
amely tartalmazza a mintavétel 
gyakoriságát, hogy ki végezheti el a 
mintavételt, hol vegyék a mintát, hogyan 
vegyék a mintát, a vizsgálat típusát és a 
jóváhagyási kritériumokat. 
N/A a Virágok és dísznövények modulban 
résztvevőknek. 
 

kötele-
zettség 

- microbiological 
subsurface and surface 
water sources 

- mikrobiológiai 
- felszín alatti és felszíni 

vizekből 
 

CB. 5.3.4 A CB.5.3.2 szerinti 
kockázatértékelésnek és a hatályos 
ágazat specifikus előírásoknak 
megfelelően a laboratóriumi elemzés 
figyelembe veszi-e a kémiai és fizikai 
szennyeződéseket, és a vízvizsgálatot 
végző laboratórium akkreditált-e az 
ISO 17025 szabvány szerint vagy az 
illetékes nemzeti hatóságok által? 
 

Amennyiben a kockázatértékelés és a 
hatályos ágazat specifikus előírások alapján 
fennáll a kockázata a szennyezettségnek, a 
laboratóriumi elemzés mutatja a lényeges 
kémiai és fizikai szennyeződéseket.  
Rendelkezésre állnak vizsgálati 
eredmények, amelyek a megfelelő ISO 
17025 vagy ezzel egyenértékű szabvány 
alapján működő vagy az illetékes nemzeti 
hatóságok által elfogadott laboratóriumból 
származnak. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Besides the ISO 17025 
accredited laboratories, 
the (non-accredited) 
authority laboratories 
(such as “NÉBIH”) can 
also be accepted. 

Az IS0 17025-re akkreditált 
laboratóriumok mellett a (nem 
akkreditált) hatósági 
laboratóriumok is megfelelnek (pl. 
NÉBIH) 
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N/A a Virágok és dísznövények modulban 
résztvevőknek. 
 

CB. 5.3.5 Vannak-e elvégzett helyesbítő 
tevékenységek a kockázatértékelés 
kedvezőtlen eredményei alapján a 
következő betakarítási ciklust 
megelőzően? 
 

Ahol szükséges, helyesbítő tevékenységek 
és dokumentáció áll rendelkezésre annak a 
kezelési tervnek a részeként, ami 
tartalmazza a víz kockázatértékelést és a 
hatályos ágazat specifikus előírásokat. 
N/A a Virágok és dísznövények modulban 
résztvevőknek. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Recommended: ask the 
labortaory for indicating 
the standard values and 
the exceedances. 

Ajánlott: Amennyiben a termelő 
vízmintát küld laborvizsgálatra, 
kérje a labort, hogy eredményhez 
mellékeljen az analizált 
paramétereket és az esetleges 
határérték túllépéseket. 
 

CB. 5.4 Az öntöző/tápoldatozó víz forrása    
 

CB. 5.4.1 Ahol jogszabály írja elő, ott az 
érvényes engedélyek az összes 
mezőgazdasági vízkivételre, víztározó 
építményre, a gazdaság területén lévő 
vízhasználatra és adott esetben, 
minden további víztárolás vonatkozóan 
rendelkezésre állnak? 
 

Rendelkeznek az illetékes hatóság által 
kiállított érvényes engedélyekkel, 
valamennyi mezőgazdasági vízkivételre, 
víztároló építményre; a gazdaság területén 
történő vízhasználatra vonatkozóan. A 
vízhasználat magába foglalja, de nem jelenti 
kizárólag az öntözést, termékmosást vagy 
úsztatási eljárásokat, és ahol a jogszabály 
előírja a vízelvezetésre a vízfolyásokba 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

“1995. LVII. law about 
water use, 
18/1996. (VI. 13.) KHVM 
decree about obtaining 
water use licences l.” 
 
The use of water for 
irrigation purposes is 

1995. évi LVII. törvény a 
vízgazdálkodásról, 
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a 
vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges kérelemről és 
mellékleteiről. 
 
Öntözési célú vízhasználat csak 
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vagy más környezeti szempontból érzékeny 
területekre történő visszavezetését. Az 
érvényes engedélyek az ellenőrzés során 
rendelkezésre állnak. 
 

permitted with a valid 
water use license only. 

érvényes vízjogi üzemeltetési 
engedély alapján végezhető. 
 

CB. 5.4.2 Ahol a vízjogi engedélyek egyedi 
korlátozásokat írnak elő, a 
vízhasználati és elvezetési 
feljegyzések megerősítik-e azt, hogy a 
gazdálkodás megfelel ezeknek? 
 

Nem szokatlan, hogy egyedi feltételek 
vannak előírva az engedélyekben, mint 
például óránkénti, heti, havi, éves vízkivételi 
mennyiség vagy felhasználási mérték. 
Feljegyzéseket kell vezetni, amelyek 
bizonyítják, hogy ezek a feltételek 
teljesülnek. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 

18/1996. (VI. 13.) KHVM 
decree about obtaining 
water use licences l.” 
 
The use of water for 
irrigation purposes is 
permitted with a valid 
water use license only. 

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a 
vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges kérelemről és 
mellékleteiről. 
 
Öntözési célú vízhasználat csak 
érvényes vízjogi üzemeltetési 
engedély alapján végezhető. 
 

CB. 5.5 Víztározó létesítmények    

CB. 5.5.1 Vannak-e víztározó létesítmények és 
jól karbantartottak-e, hogy a 
legnagyobb vízszükségletű 
időszakokat megfelelően ki tudják 
szolgálni? 
 

Ott, ahol a gazdaság idényjellegű 
vízkészlettel rendelkező területen található, 
vannak víz tárolására szolgáló 
létesítmények, melyek biztosítják a vizet 
azokban az időszakokban, amikor a 
rendelkezésre álló vízkészlet alacsony. Ahol 
szükséges, jogszerűen engedélyezettek, 

Ajánlás  
No applicable local 
law. 
 

Nincs magyar szabályozás. 



HUNGARY/ MAGYARORSZÁG INTERPRETATION GUIDELINE 
SECTION: CROPS BASE 

IFA Version: 5.1 
Page 117 of 222 

Nº Control Point (CP) -  
not to be changed or interpreted 

Compliance Criteria (CC) – not to be 
changed 

Level Country-specific interpretation of the  
Compliance Criteria by NTWG 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

megfelelő műszaki állapotban vannak és 
megfelelően bekerítettek a balesetek 
megelőzése érdekében. 
 

CB. 6 INTEGRÁLT NÖVÉNYVÉDELEM    

 Az integrált növényvédelem (IPM) magában foglalja valamennyi rendelkezésre álló 
növényvédelmi módszer gondos mérlegelését, majd a megfelelő intézkedések 
integrálását, amelyek csökkentik a károsító-populáció fejlődését, a növényvédő 
szerek használatát és az egyéb beavatkozásokat olyan szinten tartja, amely 
gazdaságilag indokolt és csökkenti vagy minimalizálja az emberi egészség és a 
környezet veszélyeztetését. Kialakításra került egy IPM eszköztár (CB2 melléklet), 
hogy alternatív eljárásokat biztosítson az IPM technikák alkalmazásához a 
mezőgazdasági és kertészeti növények nagyüzemi előállítása során. Tekintettel a 
természetes eltérésekre a károsítók fejlődésében a különböző növények és területek 
miatt, minden IPM rendszert a helyi fizikai (éghajlati, domborzati stb.), biológiai 
(kártevő összetétel, természetes ellenségek összetétele stb.) és gazdasági feltételek 
figyelembevételével kell megvalósítani. 
 

   

CB. 6.1 Kaptak-e segítséget az IPM rendszer 
megvalósításához oktatás vagy 
tanácsadás keretében? 
 

Ahol külső tanácsadó nyújt segítséget, a 
szakképzettséget és a szakmai hozzáértést 
hivatalos végzettséggel, szakmai 
tanfolyamokkal stb. kell igazolni, kivéve ha 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 
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ezt a személyt egy kifejezetten ilyen 
szolgáltatást nyújtó szervezet 
alkalmazottjaként foglalkoztatják (például 
hivatalos tanácsadó szolgálat). 
 
Ahol a szakmai felelős a termelő, a 
tapasztalatot szakmai tudással kell 
kiegészíteni (például hozzáférés IPM 
szakirodalomhoz, szakmai tanfolyamokon 
történő részvétel stb.) és/vagy eszközök  
használatával (szoftver, gazdaságon belüli 
érzékelő módszerek stb.). 
 

 CB 6.2-től 6.5-ig: Tud a termelő felmutatni olyan bizonyítékot, amely az alábbi 
pontok végrehajtására vonatkozik? 

   

CB. 6.2 “Megelőzés”? A termelő fel tud mutatni bizonyítékot 
növényenként legalább két olyan 
tevékenység végrehajtásáról, amely 
magában foglalja olyan termelési gyakorlat 
alkalmazását, ami csökkenti a károsítók 
kártételeinek az előfordulását és 
intenzitását, így csökkentve a beavatkozás 
szükségességét. 

Főbb 
kötele-
zettség 

See at CB Annex 3. Példaként lásd CB 3. melléklet 
  
Ajánlott: 50/2008 FVM rendelet 
HMKÁ előírás: Gyommentes 
állapot: gyommentes állapotúnak 
kell tekinteni azt a hasznosított 
területet, amelyen különböző – 
kémiai, fizikai, biológiai – 
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 gyomszabályozási módszerek 
alkalmazásával olyan mértékben 
megakadályozták a 
gyomnövények, beleértve a 
rendelet 4. számú mellékletében 
meghatározott veszélyes 
gyomnövények kelését, a szaporító 
képletek kialakulását, hogy a 
kultúrnövény, illetve gyep fejlődése 
nem kerül veszélybe a 
gyomnövények által kiváltott 
gyökérversengés és árnyékolás 
következtében. Pihentetett terület 
esetében a virágzó gyomok 
jelenléte nem lehet olyan mértékű, 
hogy az jelentősen megnövelné a 
következő kultúra megfelelő 
fejlődéséhez szükséges 
növényvédelmi munkálatok 
mennyiségét, költségét, 
vegyszerhasználatát. Veszélyes 
gyomnövények: selyemkóró, 
parlagfű és aranka fajok. 
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CB. 6.3 ”Megfigyelés és monitoring”? A termelő bizonyítékot tud felmutatni a.) 
növényenként legalább két olyan 
tevékenység végrehajtásáról, amely 
meghatározza, hogy a károsítók és azok 
természetes ellenségei mikor és milyen 
mértékben vannak jelen és b.) ezen 
információ felhasználásával megtervezte, 
hogy milyen növényvédelmi módszerekre 
van szükség. 

Főbb 
kötele-
zettség 

  

CB. 6.4 “Beavatkozás”? A termelő bizonyítékot tud felmutatni, 
miszerint, ha a károsítók támadásai 
gazdasági kárt okoznak, a beavatkozást 
speciális kártevőírtási módszerekkel 
végezték. Amennyiben lehetséges, a nem-
kémiai módszert kell alkalmazni. N/A, ha a 
termelőnek nem kellett beavatkozni. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 

  

CB. 6.5 Figyelembe vették-e a rezisztencia 
kialakulásának megelőzésére a 
címkén lévő vagy más forrásból 
származó ajánlásokat, hogy 
megőrizzék az alkalmazható 
növényvédő szerek hatékonyságát? 

Ahol a kártevő, betegség vagy gyomnövény 
szintje többszöri védekezést indokol a 
növényen, bizonyíték áll rendelkezésre, 
hogy a rezisztencia megelőzésére tett 
ajánlásokat (ahol alkalmazható) követték. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

The pesticide 
packaging/by the 
license. 

A növényvédőszer csomagolás/ 
engedély alapján. 
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CB. 7 Növényvédő szerek    

 Olyan helyzetekben, amikor a kártevők támadása gazdasági kárt okoz, szükségessé 
válhat konkrét növényvédelmi módszerek használata, beleértve a növényvédő 
szereket (PPP) is. A növényvédő szerek megfelelő használata, kezelése és tárolása 
alapvető fontosságú. 

   

CB. 7.1 A növényvédő szerek kiválasztása    

CB. 7.1.1 
 

Van-e egy naprakész lista a termelő 
országban engedélyezett növényvédő 
szerekről, amelyek a termesztett 
növénykultúrában alkalmazhatók? 
 

Rendelkezésre áll egy lista azoknak a 
növényvédő szereknek a kereskedelmi 
nevével (beleértve azok hatóanyag 
összetételét vagy a hasznos élő 
szervezeteket), amelyek engedélyezettek 
jelenleg és az elmúlt 12 hónapban a 
GLOBALG.A.P. rendszerben termesztett 
növényekben. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Based on 43/2010 
(IV.23.) FVM decree 5§, 
it can only be used 
according to the 
authorisation. 

43/2010 (IV.23.) FVM rendelet 5§ 
szerint csak az engedélyezett 
módon szabad használni. 
 
https://novenyvedoszer.nebih.gov.h
u/Engedelykereso/kereso 
 

CB. 7.1.2 A termelő kizárólag olyan növényvédő 
szereket alkalmazott-e, amelyeket az 
adott növényre a felhasználás 
országában jelenleg engedélyeztek 

Minden alkalmazott növényvédő szer 
hivatalosan és jelenleg jóváhagyott, illetve 
engedélyezett a megfelelő hatóság részéről 
a felhasználás országában. Ahol nincs 
hivatalos regisztrációs rendszer, lásd a 

Főbb 
kötele-
zettség 

https://novenyvedoszer.
nebih.gov.hu/Engedelyk
ereso/kereso 
 

https://novenyvedoszer.nebih.gov.h
u/Engedelykereso/kereso 
 

https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
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(ahol ilyen hivatalos regisztrációs 
rendszer létezik)? 
 

GLOBALG.A.P. útmutatót (CB 3. melléklet) 
ebben a témában, valamint a FAO 
Károsítók elleni készítmények 
forgalmazásával és használatával 
kapcsolatos nemzetközi magatartási 
szabályokat (International Code of Conduct 
on the Distribution and Use of Pesticides). 
Azokban az esetekben, ahol a termelő részt 
vesz a hivatalos szabadföldi kísérletekben a 
helyihatóság általi növényvédő szerek 
végleges engedélyezése érdekében, lásd a 
CB 3. mellékletet. Nem N/A.B194 
 

CB. 7.1.3 
 

Az alkalmazott növényvédő szerek 
felhasználása a termék címkén lévő 
kártevő/kórokozó/gyom ellen irányul? 
 

Valamennyi alkalmazott növényvédő szer 
megfelelő és indokolt (a címke ajánlásai 
vagy a hivatalos regisztráló testület 
kiadványai szerint) az adott kártevő, 
betegség, gyom ellen vagy a növényvédelmi 
beavatkozás célja érdekében. Ha a termelő 
a címkén szereplőktől eltérően alkalmazza a 
növényvédő szert, bizonyítékot kell 
felmutatnia arra, hogy az adott növényvédő 
szerre, az adott növényben, az adott 

Főbb 
kötele-
zettség 

Attention! Valid 
permission overwrites 
the label information. In 
case of different use 
from that is allowed in 
the basic license, a valid 
case-by-case / 
emergency / altering 
permission valid at the 
date of use must be 
presented. 

https://novenyvedoszer.nebih.gov.h
u/Engedelykereso/kereso 
  
Figyelem! A cimke információkat 
felülírja az aktuális engedélyokirat! 
Az alapengedélytől való eltérő 
felhasználás esetén be kell mutatni  
a felhasználás idején érvényes 
eseti/szükséghelyzeti/cimkétől való 
eltérés engedélyt.  
(A cimkén nem szerepel a 

https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
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országban történő felhasználásra hivatalos 
engedélye van. Nem N/A. 
 

(The label does not 
contain permission for 
such cases.) 

szükséghelyzeti, eseti, és a 
cimkétől való eltéréstől való 
felhasználhatóság engedélyezése.) 
 

CB. 7.1.4 Megőrzik-e a növényvédő szerek 
számláit? 

A felhasznált és/vagy tárolt növényvédő 
szerek számláit, bizonylatait nyilvántartási 
célból meg kell őrizni, és azoknak külső 
ellenőrzéskor rendelkezésre kell állnia. Nem 
N/A. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

43/2010 FVM decree: 
the obligation to save 
the invoices of all 
pesticied for 5 years. 
The invoices/copies of 
invoices of pesticides 
indicated in the spraying 
register / found in the 
store-house, must be 
available for the auditor 
during the audit. 
In case of post-
settlement, delivery 
notes are sufficient. 

43/2010. FVM rend. a növényvédő 
szer raktárkészletek számla 
bizonylatainak 5 évig való 
megőrzési kötelezettség 
A növényvédőszer raktárban 
és/vagy a permetezési naplóban 
szereplő kezelésekhez használt 
szerek számláinak/számlái 
fénymásolatainak meg kell lenniük, 
és elérhetőnek kell lenniük az 
auditor számára. 
Utólagos elszámolás esetén a 
szállítólevelek is elegendőek. 
 

CB. 7.2 Tanácsadás a növényvédő szer típusával és mennyiségével kapcsolatban   43/2010 (IV.23.) FVM rendelet 

CB. 7.2.1 A növényvédő szer kiválasztását 
hozzáértő személyek végzik-e? 

Ahol a növényvédő szeres kezelésekről 
szóló feljegyzések azt mutatják, hogy a 
növényvédő szerek kiválasztásáért felelős 

Főbb 
kötele-
zettség 
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személy képzett szaktanácsadó, a szakmai 
hozzáértése igazolható hivatalos 
képesítéssel vagy szakmai képzésen való 
részvétel igazolásával. Fax és e-mail a 
tanácsadótól, hatóságoktól stb. 
megengedett. 
 
Ahol a növényvédő szeres kezelésekről 
szóló feljegyzések azt mutatják, hogy a 
növényvédő szerek kiválasztásáért felelős 
személy maga a termelő, szakmai 
tapasztalata mellett szakmai hozzáértését 
dokumentációval kell igazolni (pl. termék 
szakirodalmi ismeretek, szakmai 
továbbképzéseken való részvétel stb.). 
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CB. 7.3 A kezelések feljegyzései  Recommended: GN-10 
diary from. 

Ajánlott: GN-10 Gazdálkodási 
napló 10 lap) - ami nincs benne: 
kezelő neve, gép, technikai 
engedélyezés, mvi. időjárási 
körülmények-ÚJ elvárás 
 

CB. 7.3.1 Vannak-e feljegyzések minden 
növényvédő szeres kezelésről és 
tartalmazzák-e legalább a következő 
minimum követelményeket: 
- a növény neve és/vagy fajtája 
- a kezelés helyszíne 
- a kezelés kezdési és befejezési 
időpontja 
- a termék kereskedelmi neve és 
hatóanyaga 
- élelmezés-egészségügyi várakozási 
idő 

-  

Minden növényvédő szeres kezelés 
feljegyzéseiben meg kell határozni: 
- A kezelt növény és/vagy fajta. Nem N/A. 
- Földrajzi terület, a gazdaság neve vagy 
hivatkozási adatai, a földterület, ültetvény 
vagy üvegház, ahol a növény található. Nem 
N/A. 
- A pontos dátuma (év/hónap/nap) a 
kezelésnek és a befejezés ideje. A kezelés 
tényleges időpontját (utolsó napot, ha több 
mint egy napon át tartott) fel kell jegyezni. A 
termelőknek nem szükséges feljegyezni a 
befejezési időpontot, de ebben az esetben 
úgy kell tekinteni, hogy az elvégzett kezelés 
a rögzített napon ért véget. Ezt az 
információt kell figyelembe venni az 
élelmezés-egészségügyi várakozási idő 
betartásának ellenőrzésekor. Nem N/A. 

Főbb 
kötele-
zettség 

The day of spraying is 
day 0. If the product is a 
0 day product / there is 
no restriction, the crop 
can be harvested after 
the drying of the 
product. 
If the producer does not 
registers the time (hour) 
of the treatment, the pre 
harvest interval is 
counted from the next 
day. 
If the harvest takes 
place on the same day 
but in an earlier hour as 
the ppp application, the 

A permetezés napja a 0. nap. 
Ha a szer 0 napos/nincs korlátozás 
(nk) a termék a szer felszáradását 
követően szedhető. 
Ha a termelő nem regisztrálja a 
kezelés végének időpontját 
(óráját), akkor az ÉVI-t a következő 
naptól kell számítani. 
Ha a betakarítás azonos napon, de 
korábban történik, mint a kultúra 
növényvédő szeres kezelése, 
akkor jelölni kell az órákat is! 
 
élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő: általában napokban 
megadott időtartam, amelynek el 
kell telnie egy adott 
engedélyköteles termékkel végzett 
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- Az alkalmazott készítmény teljes 
kereskedelmi neve (beleértve a formulációt), 
fizikai megjelenése (például por, 
granulátum, szuszpenzió stb.), a hatóanyag 
vagy a hasznos élő szervezet tudományos 
neve. A hatóanyagot fel kell jegyezni vagy 
biztosítani kell, a kereskedelmi név és a 
hatóanyag összekapcsolását. Nem N/A. 
- Az élelmezésügyi-várakozási idő minden 
növényvédő szer alkalmazásakor 
feljegyzett, ahol az élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő szerepel a termék címkéjén 
vagy ha nem a címkén, akkor hatósági 
forrás adja meg. Nem N/A. Kivéve a virág 
és dísznövény modul esetén. 
 

hours must be indicated 
as well! 

utolsó kezelés és a növény, 
növényi termék (beleértve a köztes 
terményt és aljnövényzetet is) 
betakarítása, a raktárfertőtlenítést 
követő betárolása, illetve a termény 
fertőtlenítést követő kitárolása, az 
áru felhasználása, forgalomba 
hozatala, fogyasztása, 
kereskedelmi feladása között. 

 7.3.2-től 7.3.7-ig: Vannak-e feljegyzések minden növényvédő szeres kezelésről, és 
tartalmazzák-e a következőket: 

   

CB. 7.3.2 A kezelést végző személy? Rögzíteni kell az illetékes kezelő 
személy(ek) teljes nevét és/vagy aláírását. 
Elektronikus szoftver rendszerek, 
intézkedések esetén biztosítani kell a 
feljegyzések hitelességét. Ha az összes 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

According to the wording 
of the regulation 
84/2015 (XII.17).  
 

84/2015 (XII.17) FM rendelet: 
Növényvédelmi szolgáltatás: 
növényvédő szerrel más számára 
végzett védekezési munka, 
valamint a növényvédő szerek 
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kezelést egyetlen személy végzi, 
elfogadható, a kezelő adatait egyszer 
feljegyezni. Ha egy csapat végzi a kezelést, 
minden tagot fel kell jegyezni. Nem N/A. 
 

felhasználására vonatkozó 
szaktanácsadás, a 
munkavállalóként, tagként a 
vállalkozás részére, vagy közeli 
hozzátartozó és annak családi 
gazdasága részére végzett 
növényvédelmi tevékenység 
kivételével 
III-as forgalmazási kategóriájú 
növényvédő szer saját 
felhasználása és az azzal történő 
szolgáltatás nem korlátozott. 
II-es forgalmi kategórájú szer saját 
felhasználása és/vagy azzal 
történő szolgáltatás a II-es forgalmi 
kategóriájú engedélyben (“zöld 
könyv”) szereplően lehetséges. 
I-es forgalmazási kategóriájú szert 
I-es kategóriájú engedéllyel (“fehér 
könyv”) rendekelkező, 
munkavégzőként pedig az 
juttahatja ki, akit a II-es kategóriájú 
engedélye erre feljogosít, I-es 
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kategóriájú engedéllyel rendelkező 
személy jelenlétében. 
 

CB. 7.3.3 A kezelés indoklása? A kártevő(k), kórokozó(k) és /vagy 
gyomnövény(ek) nevét(eit) rögzíteni kell 
minden növényvédő szeres kezelés 
feljegyzéseiben. Ha a közhasználatú nevek 
használtak, akkor azoknak meg kell 
egyeznie a címkén szereplő nevekkel. Nem 
N/A. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

CB. 7.3.4 A kezelés technikai engedélyezése? Az alkalmazandó növényvédő szer(ek) 
felhasználására és adagjára vonatkozó 
döntést meghozó, technikailag felelős 
személyt azonosították a feljegyzésekben. 
Ha egyetlen személy engedélyezi az összes 
alkalmazást, elfogadható, ha ezen személy 
adatait egyszer rögzítik. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

• Producers can 
justfy the use of 
III category 
pesticides 
themselves.  

• II category 
pesticides can 
only be justified 
by the 
producers, if 
he/she has 

• III-as forgalmi kategóriájú 
szert a termelő saját 
magának engedélyezheti. 

• II-es forgalmi kategóriájú 
szert a termelő akkor 
engedélyezhet magának, 
ha rendelkezik II-es 
kategóriájú engedéllyel 
(“zöld könyv”). 
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licence for the 
use of II. 
category 
products. 
(“green 
booklet”) 

• Pesticides, 
which are in the 
I. category, can 
only be justified 
by a plant 
protection 
engineer. 

• I-es forgalmi kategóriájú 
szert csak szakmérnök 
engedélyezheti.  

CB. 7.3.5 Az alkalmazott szer mennyisége? Minden növényvédő szeres kezelés 
feljegyzése tartalmazza a kiszórandó 
vegyszermennyiség tömegét vagy térfogatát 
vagy a teljes vízmennyiséget (vagy más 
hordozó anyagot) és a dózist g/l-ben vagy a 
növényvédő szerekre elfogadott más 
nemzetközi mértékegységben. Nem N/A 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 
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CB. 7.3.6 A kijuttató gép? Minden egyes növényvédő szeres kezelés 
esetén meg kell jelölni a gép típusát (háti 
permetező, nagy térfogatú, ULV, öntözés, 
porozás, ködölés, légi kezelés vagy más 
eljárás) a feljegyzésekben (ha különböző 
berendezésekről van szó, akkor azt 
egyedileg kell azonosítani). Ha mindig 
ugyanaz a kijuttató berendezés (például 
csak egy permetezőtartály), akkor 
elfogadható egyszer feljegyezni az 
adatokat. Nem N/A. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

CB. 7.3.7 A kezelés alatti időjárási körülmények? Minden növényvédő szeres kezelésnél fel 
kell jegyezni azokat a befolyásoló helyi 
időjárási körülményeket (például szél, 
napos/borult és a páratartalom) amelyek 
befolyásolják a kezelés hatékonyságát vagy 
a szomszédos növényekre való elsodródást. 
Ez történhet piktogramokkal 
jelölőnégyzetekben, szöveges információval 
vagy más egyértelmű módon. N/A fedett 
kultúra esetén. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 
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CB 7.3.8 Tett-e a termelő aktív intézkedéseket a 
szomszédos parcellákra történő 
elsodródás megakadályozása 
érdekében? 

A termelőnek aktív intézkedéseket kell 
tennie, a szomszédos termelési területekre 
történő növényvédő szer elsodródás 
kockázatának elkerülése érdekében. Ennek 
magába kell foglalni, de nem kizárólagosan, 
a szomszédos területek ismeretét, a 
kijuttató berendezések karbantartását stb.  
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

CB 7.3.9 Tett-e a termelő aktív intézkedéseket a 
szomszédos parcellák felől történő 
elsodródás megakadályozása 
érdekében? 

A termelőnek aktív intézkedéseket kell 
tennie, a szomszédos termelési területek 
felől történő növényvédő szer elsodródás 
kockázatának elkerülése érdekében, 
például megállapodás kötése és a 
kommunikáció megszervezése a 
termelőkkel a szomszédos területekről 
annak érdekében, hogy kiküszöböljék a 
nem kívánt növényvédő szer elsodródások 
kockázatát; növényi védőzónák telepítése a 
termőterületek szélén, valamint nagyobb 
számú mintázás növényvédő szer analízisre 
az ilyen területeken. N/A, ha nincs ilyen 
kockázat azonosítva. 
 

Ajánlás   
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CB. 7.4 Betakarítás előtti élelmezés-egészségügyi várakozási idő (N/A Virágok és 
dísznövények termesztése esetén) 

   

CB. 7.4.1 Betartották-e az előírt élelmezés-
egészségügyi várakozási időt? 

A termelő egyértelmű feljegyzéseken 
keresztül köteles bizonyítani, hogy 
valamennyi a növényeken alkalmazott 
növényvédő szer élelmezés-egészségügyi 
várakozási idejét betartották, például 
növényvédő szer kezelések feljegyzései és 
a kezelt helyekről a betakarítási időpontok 
lejegyzése. Különösen a folyamatos 
betakarítás esetén, a szántóföldön, a 
gyümölcsösben vagy az üvegházban az 
alkalmazott rendszerek, (például 
figyelmeztető jelek, az alkalmazás időzítése 
stb.) biztosítják valamennyi élelmezés-
egészségügyi várakozási időnek való 
megfelelést. Lásd CB 7.6.4. Nem N/A., 
kivéve Virágok és dísznövények 
termesztése esetén. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 

Cross control with the 
date of harvesting. 
 
 

Kereszt-ellenőrzés a betakarítások 
dátumaival! 
  
Ajánlott: A friss fogyasztásra 
alkalmas szőlő, gyümölcs, zöldség, 
valamint zöldtakarmány 
termelésére 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! 
Idegeneknek engedély nélkül 
belépni tilos!” feliratú, vagy ezzel 
azonos tartalmú táblát javasolt 
elhelyezni. 
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CB. 7.5 A felesleges permetlékeverék felszámolása    

CB. 7.5.1 A tartályban maradt vegyszert, illetve a 
tartályok mosásából származó 
szennyezett vizet úgy helyezik-e el, 
hogy az ne veszélyeztesse az 
élelmiszerbiztonságot és a 
környezetet? 
 

A fel nem használt növényvédő permetlé és 
a tartályok mosásából származó 
szennyezett víz kiszórása a kultúrára 
elsődleges prioritást élvez azzal a feltétellel, 
hogy nem lépik túl a címke szerinti 
maximális dózist. A fel nem használt 
növényvédő szert, illetve a tartályok 
mosásából származó vizet úgy kell 
elhelyezni, hogy az ne veszélyeztesse se az 
élelmiszerbiztonságot, se a környezetet. 
Feljegyzéseket kell vezetni. Nem N/A. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Recommended: 
43/2010. (IV. 23.) FVM 
decree. 

Ajánlott: 43/2010. (IV. 23.) FVM 
rendelet a növényvédelmi 
tevékenységről Feljegyzési 
kötelezettség! A növényvédő 
szeres kezelés befejezése után a 
növényvédelmi gépben maradt 
permetlé legalább tízszeres, 
gyomirtó szer esetén legalább 
húsz-szoros hígításban – az adott 
készítmény engedélyokiratában 
javasolt vízmennyiség betartásával 
– a kezelt felületre egyenletesen 
kijuttatható. 
 

CB. 7.6 Növényvédő szer maradék elemzés (N/A a Virágok és dísznövények és Növényi 
Szaporítóanyag termesztése esetén) 

   

CB. 7.6.1 Be tudja-e mutatni a termelő, hogy 
rendelkezésére áll információ a 
célország(ainak) (azaz a piacnak, ahol 
a termelő a terméket értékesíteni 
kívánja) maximális hatóanyagmaradék 

A termelőnek vagy a termelő ügyfelének 
rendelkeznie kell az aktuálisan 
alkalmazandó MRL-ek listájával mindazon 
piacokra, ahol a terméket értékesíteni 
kívánja (hazai vagy nemzetközi piac). A 

Főbb 
kötele-
zettség 

In case of EU exports: 
http://ec.europa.eu/sanc
o_pesticides/public/?eve
nt=homepage 
 

EU-ba történő export esetén: 
http://ec.europa.eu/sanco_pesticid
es/public/?event=homepage 
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értékéről (MRL – maximum residue 
level)? 
 

célországokat, ahol a terméket értékesíteni 
kívánják vagy az ügyféllel történő 
kommunikációval vagy a konkrét ország 
(vagy ország csoport) kiválasztásával lehet 
bizonyítani. A z adott ország(ok)ban 
alkalmazandó MRL-eknek való megfelelést 
a megfelelő szermaradvány monitoring 
rendszerrel kell bizonyítani. Amennyiben a 
termékkel ország csoportban kívánnak 
kereskedni, a szermaradvány monitoring 
rendszernek a csoport legszigorúbb MRL-
jeit alkalmazó ország határértékeinek kell 
megfelelnie. Lásd: a CB 4. melléklet, 
szermaradvány vizsgálat. 
 

CB. 7.6.2 Hoztak-e intézkedéseket, hogy az 
MRL-ek megfeleljenek a célpiacon? 
 

Amennyiben a célpiacon érvényes MRL-ek 
szigorúbbak, mint a termelés országában, a 
termelőnek, illetve a termelő ügyfelének 
bizonyítani kell, hogy a termelési ciklus 
során ezeket az MRL-eket figyelembe 
vették (azaz, ha szükséges, módosították a 
növényvédő szer alkalmazási rendszert 
és/vagy felhasználták a szermaradvány 
vizsgálat eredményeit). 

Főbb 
kötele-
zettség 

In case of EU exports: 
http://ec.europa.eu/sanc
o_pesticides/public/?eve
nt=homepage 
 

EU-ba történő export esetén: 
http://ec.europa.eu/sanco_pesticid
es/public/?event=homepage 
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CB. 7.6.3 Végzett-e a termelő 
kockázatértékelést, amely az összes 
regisztrált növényre kiterjed, annak 
meghatározására, hogy a termékek 
megfelelnek az MRL-eknek a 
rendeltetési hely országában? 
 

A kockázatértékelés kiterjed az összes 
regisztrált növényre és értékelnie kell a 
növényvédő szerek használatát, valamint az 
MRL túllépésének potenciális kockázatát. 
A kockázatértékelés általában megállapítja 
a szükségességét a növényvédő szer 
maradék vizsgálatának és megállapítja a 
vizsgálatok számát, hol és mikor kell mintát 
venni és a vizsgálat típusát a CB 5. 
melléklet szerint Maximális növényvédő 
szer maradék határérték túllépésének 
kockázatértékelése.  
Ha a kockázatértékelés szerint nincs 
szükség szermaradék vizsgálatra, az alábbi 
feltételeknek teljesülnie kell: 
-Az elmúlt 4 vagy több év vizsgálatai során 
nem volt észlelt incidens (például határérték 
túllépés, nem megengedett szerek 
használata stb.); és  
-nem használnak növényvédő szert vagy 
csak minimális mennyiségben; és  
-a kockázatértékelést független harmadik fél 
jóváhagyta (pl. Tanúsító Testület ellenőre, 

Főbb 
kötele-
zettség 

Recommended: CB 6. 
Annex. 

Ajánlott: Lásd CB. 6 útmutató 
szerint. 
(Melyik terméket, mikor, hányszor 
és milyen hatóanyagokra ez a 
gazdálkodó felelőssége eldönteni.)  
 
Legkésőbb a megrendeléskor 
győződjenek meg arról, hogy 
minimálisan a használt szerek 
hatóanyagai szerepelnek a 
megrendelt vizsgálatban. Hiába 
készül egy full-screening, ha a 
permetezési naplóban szereplő 
szerek nem szerepelnek benne, 
mert azt nem fogadhatjuk el!  
Ha nem minden használt szerre 
kérik a vizsgálatot, akkor a 
kockázatértékelésük vagy az abból 
következő eljárásuk egyértelműen 
ismertesse hogyan jutottak erre a 
döntésre, miért ezek kerültek 
elemzésre. 
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szakértő stb.) vagy a vevő. 
Kivételt jelenthetnek ezen feltételek alól, 
azok a növények, ahol nem használnak 
növényvédő szert, a környezet erősen 
ellenőrzött és ezért az ágazat általában nem 
végez növényvédő szer hatóanyagmaradék 
vizsgálatot (erre van példa a 
gombatermesztésben). 
 

 
 

CB. 7.6.4 Van-e bizonyíték a a 
kockázatértékelés eredményei alapján 
készült növényvédőszer-maradék 
vizsgálatokra? 
 

A kockázatértékelés eredménye alapján 
aktuális dokumentált bizonyítéknak vagy 
feljegyzéseknek kell rendelkezésre állnia a 
GLOBALG.A.P. által regisztrált termékek 
növényvédőszer-maradvány vizsgálat 
eredményeiről vagy egy növényvédő szer 
maradék monitoring rendszerben való 
részvételről, amely visszakövethető a 
gazdaságig és megfelel a CB 5 
mellékletben meghatározott minimum 
követelményeknek. Amikor a 
kockázatértékelés hatóanyagmaradék 
vizsgálatot ír elő, a mintavételi eljárásokra, 
az akkreditált laboratóriumokra stb. 
vonatkozó kritériumokat be kell tartani. A 

Főbb 
kötele-
zettség 

If the risk assesment 
indicates that residues 
analysis is required, the 
option 1 producer or 
producer groups can 
decide, whether they 
complete a residue 
analysis for each 
producer and for each 
product or participate in 
a pesticide residue 
monitoring system. This 
can be an external 
system, or it can be 

Amennyiben a kockázatértékelés 
szerint a szermaradék-vizsgálat 
szükséges, akkor az egyéni 
termelő vagy termelő csoportok 
választhatnak, hogy termelőnkénti 
és termékenkénti szermaradék 
vizsgálatot végeztetnek vagy részt 
vesznek egy szermaradék 
monitoring rendszerben. Ez lehet 
külső rendszer vagy a termelői 
csoport magának is működtetheti. 
A CB 5. Melléklet B részében a 
szermaradék monitoring 
rendszerre vontakozó 
követelmények kötelezőek. 
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vizsgálat eredményeit vissza kell vezetni az 
adott termelőre és termelési helyszínre, 
ahonnan a minta származik.  
 

operated by the 
producer group. 
Requirements in CB 5. 
annex B. for pesticides 
residue monitoring 
system are obligatory. 
 
The laboratory analysis 
results have to be able 
to be traced back to the 
farm / producer where 
the samples were taken. 
 

 
A labor vizsgálati eredményt vissza 
kell tudni követni a 
gazdaságba/termelőhöz, ahonnan 
a minta származik. 
Mintavételi útmutató a mellékletben 
 

 Amikor a kockázatértékelés meghatározza, hogy szükséges növényvédőszer-
maradék vizsgálatot végezni, van-e bizonyíték arra, hogy: 

   

CB. 7.6.5 Követték-e a megfelelő mintavételi 
eljárásokat? 
 

Dokumentált bizonyíték igazolja az 
alkalmazandó mintavételi eljárásoknak való 
megfelelést. Lásd CB 4. melléklet 
Növényvédő szer maradék vizsgálat. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Recommended: CB 5. 
Annex. 

Ajánlott: CB. 5. melléklet szerint 
Lásd a NIG végén a mintavételi 
útmutatót. 
 

CB. 7.6.6 A növényvédőszer-maradék 
vizsgálatra alkalmazott laboratórium az 

Egyértelmű dokumentált bizonyíték létezik 
(levél fejlécen vagy az akkreditáció 

Kevésbé 
jelentős 
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illetékes nemzeti hatóság által ISO 
17025 vagy ezzel egyenértékű 
szabványra akkreditált-e? 
 

másolata stb.), hogy a növényvédőszer-
maradék vizsgálatokat végző 
laboratóriumokat az illetékes nemzeti 
hatóság az alkalmazandó területekre 
akkreditálta az ISO 17025 vagy ezzel 
egyenértékű szabvány szerint vagy az 
akkreditációs eljárás folyamatban van. A 
laboratóriumoknak minden esetben 
bizonyítékot kell bemutatniuk jártassági 
vizsgálatokban (PT - proficiency test) való 
részvételről (pl. FAPAS). Lásd a CB 4. 
melléklet Növényvédőszer-maradék 
vizsgálat. 
 

kötele-
zettség 

CB. 7.6.7 Létezik-e cselekvési terv az MRL 
túllépése esetére? 

Világosan dokumentált eljárás létezik 
azokra a helyesbítő lépésekre és 
intézkedésekre (amely magában foglalja az 
ügyfelekkel folytatott kommunikációt, a 
termék nyomon követését stb.), amelyeket 
meg kell tenni, ha a növényvédő szer 
hatóanyagmaradék vizsgálata MRL túllépést 
mutat (vagy a termelés országában vagy 
azokban az országokban, ahol a betakarított 
terméket értékesíteni kívánják, ha eltérő) 

Főbb 
kötele-
zettség 

Recommended: CB 5. 
Annex. 

Ajánlott: például CB. 5 melléklet 
szerint 
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Lásd CB 4 melléklet Növényvédőszer-
maradék vizsgálat. Ez része lehet a 
visszahívási/kivonási eljárásnak, amit az AF 
9.1. előír. 
 

CB. 7.7 A növényvédő szerek tárolása     

 A növényvédő szerek tárolásának meg kell felelni a biztonságos tárolásra és 
felhasználásra vonatkozó alapvető szabályoknak. 

   

CB. 7.7.1 A növényvédő szereket a helyi 
szabályozásnak megfelelően 
biztonságosan tárolják-e, a 
kimérésükhöz és keverésükhöz 
megfelelő eszközökkel, valamint az 
eredeti csomagolásukban tartják-e 
őket? 
 

A növényvédő szer tároló létesítmények: 
-megfelelnek a hatályos nemzeti, regionális, 
helyi jogszabályoknak és előírásoknak, 
-kulcsra zártak. Nem N/A. 
-rendelkeznek mérőeszközökkel, az 
edények beosztásait és a mérlegek 
kalibrációs hitelesítéseit a termelő évente 
ellenőrzi a növényvédő szer keverés 
pontosságának biztosítása miatt, valamint 
eszközökkel felszereltek (például vödrök, 
vízvételi pont stb.), és mindezeket tisztán 
tartják az összes alkalmazható növényvédő 
szer biztonságos és hatékony kezelése 
érdekében. Ez vonatkozik a betöltési/ 

Főbb 
kötele-
zettség 

According to NEBIH 
statement: If the room 
where the locker would 
be kept does not heat up 
or freezes, does not get 
soaked, food and feed 
are not stored in it, and 
nobody stays there 
permanently, it can be 
used to keep the locker 
there naturally. There is 
no requirement for the 
material of the locker, 

NÉBIH állásfoglalás: “Ha a 
szekrény elhelyezésére szánt 
helyiség nem melegszik illetve 
fagy, nem ázik, nem tárolnak 
benne élelmiszert és takarmányt, 
illetve nem tartózkodnak ott 
folyamatosan akkor természetesen 
elhelyezhető itt a szekrény. A 
szekrénynek zárhatónak kell lennie 
(pl. lakattal). 
A szekrény anyagára vonatkozóan 
nincs előírás, de könnyen 
tisztíthatónak kell lennie.” 
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keverési helyre is, ha más helyen van. Nem 
N/A. 
-A növényvédő szerek az eredeti 
kiszerelésükben és csomagolásukban 
tároltak. Sérülés esetén, csak úgy lehet más 
csomagolásba rakni azokat, ha az új 
csomagolás tartalmazza az összes 
információt az eredeti csomagolás 
címkéjéről. Lásd CB 7.9.1. Nem N/A. 
 

only that it should be 
easy to clean. 
 

 7.7.2-től 7.7.6-ig: A növényvédő szerek tárolására használt hely: 
 

   

CB. 7.7.2 Szerkezetileg ép-e? A növényvédő szer tárolására szolgáló 
létesítmény szerkezetileg ép és erős. 
A tárolókapacitásnak megfelelőnek kell 
lennie, a lehető legnagyobb mennyiségű 
növényvédő szer tárolására, amelyet a 
növényvédő szer felhasználási időszakban 
tárolni szükséges és oly módon történik a 
növényvédő szerek tárolása, amely nem 
veszélyezteti a dolgozókat és nem növeli a 
kockázatát egymás közti vagy más 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 
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termékekkel történő 
keresztszennyeződésnek. Nem N/A. 
 

CB. 7.7.3 Megfelel-e a hőmérsékleti 
feltételeknek? 

A növényvédő szereket a címkén megadott 
tárolási követelményeknek megfelelően 
tárolják. Nem N/A. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

CB. 7.7.4 Jól szellőzik-e (tároló helyiség 
esetén)? 

A növényvédőszer-tároló létesítményeknél 
elegendő és folyamatos szellőztetésre van 
szükség a káros gőzök felhalmozódásának 
megelőzésére. Nem N/A. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

CB. 7.7.5 Jól megvilágított-e? A növényvédő szer-tároló létesítmények 
megfelelően világosak vagy olyan helyen 
helyezkednek el, hogy a természetes vagy a 
mesterséges fény megfelelő világosságot 
biztosít, hogy minden termék címkéje 
könnyen olvasható legyen a polcon. Nem 
N/A. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 
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CB. 7.7.6 Más anyagoktól távol van-e? A minimális követelmény megakadályozni a 
keresztszennyeződést a növényvédő szerek 
és az egyéb olyan felületek és anyagok 
között, amelyek érintkezésbe kerülhetnek a 
növény ehető részével fizikai akadály (fal, 
ponyva stb.) alkalmazásával. Nem N/A. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

CB. 7.7.7 A növényvédő szer tároló polcai nem 
nedvszívó anyagból készültek-e? 

A növényvédőszer-tároló létesítmények, 
olyan polcokkal vannak felszerelve, amelyek 
nem nedvszívóak növényvédő szer 
kiömlése esetére (például fém, kemény 
műanyag vagy nem áteresztő anyaggal 
vannak bevonva stb.). 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

CB. 7.7.8 A növényvédő szer tároló létesítmény 
alkalmas-e az elfolyások 
megtartására? 
 

A növényvédőszer-tároló létesítmények 
rendelkeznek felfogó tartállyal vagy 
megfelelően körbekerítettek fizikai 
határolóval (kármentő térrel), hogy a 
legnagyobb tárolt folyadék konténer 110 %-
ának elfolyását, szivárgását és ezáltal a 
környezetszennyezést megakadályozzák. 
Nem N/A. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 
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CB. 7.7.9 Rendelkeznek-e az elfolyások 
kezelésére alkalmas eszközökkel? 
 

A növényvédőszer-tároló létesítményeket és 
minden kijelölt betöltő/keverő területet fel 
kell szerelni egy állandó helyen levő 
vödörnyi/zsáknyi közömbös, nedvszívó 
anyaggal, mint például homok, seprűvel, 
lapáttal, műanyag zsákokkal, melyeket 
kizárólag a növényvédő szerek kiömlésekor 
használnak. Nem N/A. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

The contaminated 
material (incl. 
contaminated soil) must 
be treated as dangerous 
waste. 

 

A keletkezett anyagot (a 
szennyezett talajt is beleértve) 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 
 

CB. 7.7.10 Csak a növényvédő szerek kezelésére 
hivatalosan kiképzett személyek  
rendelkezhetnek-e  növényvédőszer-
tároló létesítményekhez hozzáféréssel 
és azok kulcsaival? 
 

 

A növényvédő szer tároló létesítmények 
zártak és a bejárás csak olyan személy 
jelenlétével lehetséges, aki igazoltan részt 
vett hivatalos a növényvédő szerek 
biztonságos kezelésével és használatával 
kapcsolatos képzésen. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

CB. 7.7.11 Elkülönítetten tárolják-e a tároló 
létesítményen belül a GLOBALG.A.P. 
tanúsításra regisztrált növények 
engedélyezett növényvédő szereit 
azoktól a növényvédő szerektől, 
amelyeket más célokra használnak? 

A regisztrált és/vagy tanúsított növényeken 
kívül más célokra használt növényvédő 
szereket (úgymint kiskerti használt stb.) 
világosan beazonosítva és elkülönítetten 
kell tárolni a növényvédő szer tárolóban.  
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 
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CB. 7.7.12 A folyadékokat nem tárolják-e a por 
alakú szerek feletti polcokon? 

A folyadék halmazállapotú növényvédő 
szereket nem tárolják soha por vagy 
granulátum formulációjú szerek feletti 
polcokon. Nem N/A. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

CB. 7.7.13 Rendelkezésre áll-e egy naprakész 
növényvédő szer leltár vagy 
készletszámítás a bejövő növényvédő 
szerek és a kezelések feljegyzései 
alapján? 
 

A leltárt (a tárolt növényvédő szerek típusa 
és mennyisége - darabszám, pl. flakon 
megengedett) a készletmozgást (be és ki) 
követő egy hónapon belül frissíteni kell. A 
leltár aktualizálás lehet számítás a 
beérkezés (számlák vagy más feljegyzések 
a bejövő szerekről) és a felhasználás 
(kezelés/kijuttatás) alapján, de lennie kell 
rendszeres ellenőrzésnek a tényleges 
tartalmat illetően, elkerülve ezzel a 
számítástól való eltérést. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

CB. 7.7.14 Látható-e és hozzáférhető-e a 
balesetek esetén követendő eljárás a 
növényvédőszer-tároló létesítmény 10 
méteres körzetén belül?  
 

A baleset esetén követendő eljárás, ami az 
AF 4.3.1. pontban részletezett összes 
információt tartalmazza, beleértve a 
segélyhívó telefonszámokat, ismerteti az 
elsődleges baleseti ellátás alaplépéseit, és 
az eljárás elérhető minden személy 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 
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számára a növényvédő szer/vegyi anyag 
tároló létesítmény és a kijelölt bekeverő hely 
10 méteres körzetén belül. Nem N/A. 
 

CB. 7.7.15 Rendelkezik-e felszereléssel a 
kezelést végző személy a 
véletlenszerű szennyeződések 
esetére? 
 

Minden növényvédő szer és vegyi anyag 
tároló létesítmény és minden betöltő/keverő 
terület a gazdaságban, rendelkezik 
szemmosó felszereléssel, 10 méteren belüli 
tiszta vízforrással és elsősegély nyújtó 
felszereléssel, amely tartalmazza az ide 
vonatkozó elsősegélynyújtó anyagot 
(például a növényvédelmi elsősegély nyújtó 
készletnek tartalmaznia szükséges az 
elsősegély oldatot a maró vegyi anyag vagy 
lúgos oldat lenyelése esetére, de nem 
szükségesek kötszerek és rögzítő sínek), 
minden egyértelmű feliratokkal van ellátva. 
Nem N/A. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

First aid kit. 
Depending on the 
number of emplyee, 
there have to be an 
emergency packet type, 
I, II, III, IV or the same 
content set by MSZ 
13553. 

Munkahelyi elsősegélycsomag. 
 Létszámtól függően I, II, III, IV-es 
típusú elsősegélyláda vagy 
tartalmával megegyező készlet 
kell. MSZ 13553. 
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CB. 7.8 Növényvédő szerek kezelése (N/A ha nincs növényvédő szer kezelés)    

CB. 7.8.1 Biztosította-e a termelő minden 
dolgozónak, aki kapcsolatba kerül a 
növényvédő szerekkel a lehetőséget, 
hogy orvosi ellenőrzéseken vegyen 
részt évente vagy a 
kockázatértékelésben meghatározott 
gyakorisággal, amely figyelembe veszi 
a dolgozók kitettségét és a használt 
készítmények toxicitását? 
 

A termelő biztosítja minden dolgozónak, aki 
kapcsolatba kerül a növényvédő szerekkel a 
lehetőséget önkéntes egészségügyi 
ellenőrzéseken való részvételre évente vagy 
az egészségügyi és biztonsági 
kockázatértékelésnek megfelelően (lásd AF 
4.1.1). Ezek az egészségügyi ellenőrzések 
megfelelnek a nemzeti, regionális vagy helyi 
jogszabályoknak és az eredmények 
felhasználása során tiszteletben kell tartani 
a személyes adatok nyilvánosságra 
hozatalára vonatkozó jogszabályokat. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség. 

43/2010. (IV. 23.) FVM 
decree about plant 
protection. 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a 
növényvédelmi tevékenységről 
37. § (2) Növényvédő szer 
kijuttatásával kizárólag olyan 18. 
életévét betöltött személy 
foglalkoztatható, aki előírt előzetes, 
időszakos és soron kívüli orvosi 
vizsgálatokon erre alkalmasnak 
minősült, valamint a szerek 
szakszerű és biztonságos 
felhasználására vonatkozó 
ismeretekkel rendelkezik. 
 
Éves egészségügyi vizsgálat 
kötelező. 
 

CB. 7.8.2 Vannak-e a munkaegészségügyi 
várakozási időre vonatkozó eljárások? 

Világosan dokumentált eljárások vannak, 
amelyek a címkén lévő utasítások alapján 
szabályozzák valamennyi alkalmazott 
növényvédő szer munkaegészségügyi 
várakozási idejét. Különös figyelmet kell 
fordítani a leginkább veszélyeztetett 

Főbb 
kötele-
zettség 

43/2010. (IV. 23.) FVM 
rendelet 
38 § (3) Workers can 
only enter to the treated 
are after the full drying 
of the spraying. 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 
38 § (3) Növényvédő szerrel kezelt 
területre belépni, illetve ott munkát 
végezni a növényvédő szer teljes 
száradása után lehet.  
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dolgozókra, például terhes/szoptató 
dolgozók és idősek. Amennyiben nincs 
munkaegészségügyi várakozási időre 
vonatkozó információ a címkén, nincs 
meghatározott minimum időtartam, a 
permetlének meg kell száradnia a növényen 
mielőtt a dolgozók visszatérhetnek a kezelt 
területre. 

Vagyis a 0 nap azt jelenti, hogy a 
kezelt területre a permetlé 
száradást követően (biztonságosan 
a kezelést követő napon) 
védőfelszerelés nélkül is be szabad 
menni, illetve ott munkát végezni. 
 
munka-egészségügyi várakozási 
idő: a kijuttatott növényvédő szer 
teljes beszáradásától kezdődő 
órákban vagy napokban megadott 
időtartam, amelynek lejárta előtt az 
engedélyköteles termékkel kezelt 
területen bármilyen munkavégzés 
csak a felhasználáshoz előírt 
védőfelszerelésben végezhető 
 

CB. 7.8.3 Amennyiben be nem kevert 
növényvédő szer szállítása történik a 
gazdaságban vagy a gazdaságok 
között, a szállítás biztonságos és 
védett módon történik-e? 
 

Minden növényvédő szer szállításnak meg 
kell felelnie az összes hatályos 
jogszabálynak. Ahol nincs jogszabály, a 
termelőnek minden esetben biztosítania kell 
hogy a szállítás oly módon történjék, amely 
nem jelent kockázatot a szállítást végző 
dolgozóra.  

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

43/2010 (IV.23.) FVM 
decree about plant 
protection, 
28§ plan protection 
product transport. 

43/2010 (IV.23.) FVM rendelet a 
növényvédelmi tevékenységről 
28§ növényvédőszer szállítás 
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CB. 7.8.4 A növényvédő szerek keverése során 
betartják-e a címkén található helyes 
kezelési és töltési eljárásokat? 
 

A berendezéseknek, beleértve a megfelelő 
mérőeszközöket, alkalmasnak kell lennie a 
növényvédő szerek keverésére, azért hogy 
a címkén szereplő helyes kezelési és töltési 
eljárások követhetőek legyenek. Nem N/A. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

CB. 7.9 Üres növényvédő szeres göngyöleg    

CB. 7.9.1 Az üres göngyölegeket öblítik-e a 
permetezőgépen található beépített 
nagynyomású öblítővel vagy legalább 
háromszor vízzel a tárolás és az 
ártalmatlanítás előtt és az üres 
göngyöleg öblítővize a 
permetezőgépek tartályába vagy 
ártalmatlanításra kerül-e a CB 7.5.1 
pontnak megfelelően? 
 

Egy üres növényvédő szeres göngyöleget 
öblítő rendszer van beépítve a 
permetezőgépbe vagy egyértelmű írásos 
utasítások vannak mindegyik göngyöleg 
legalább háromszori öblítésére az 
ártalmatlanítás előtt.  
Akár  
intentional causing damage a göngyöleg 
öblítő rendszer használatával, akár a 
permetezőgép kezelő az írásos eljárásnak 
megfelelően a növényvédő szeres 
göngyölegből származó öblítővíznek mindig 
vagy vissza kell kerülnie a permetezőgép 
tartályába keverés során vagy 
ártalmatlanítva van oly módon, hogy ne 

Főbb 
kötele-
zettség 

Recommended: 43/2010 
FVM decree. 

Ajánlott: 
 43/2010 FVM rendelet: A 
növényvédő szer kiürített üveg, 
fém, illetve műanyag 
csomagolóeszközét legalább 
háromszor, az űrtartalom 10%-
ának megfelelő vízmennyiséggel ki 
kell öblíteni, és a vizet az adott 
permetlé készítéséhez kell 
felhasználni. 
 103/2003. (IX.11) FVM rendelet 
 www.cseber.hu 
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veszélyeztesse sem az 
élelmiszerbiztonságot, sem a környezetet. 
Nem N/A. 
 

CB. 7.9.2 Kerülik-e az üres növényvédő szeres 
göngyöleg újrahasznosítását kivéve az 
eredetivel megegyező termék 
tárolására és szállítására?  
 

Bizonyítékok vannak, hogy az üres 
növényvédő szeres göngyölegek nem 
voltak, vagy jelenleg nem használtak másra, 
mint az eredetivel megegyező termék 
tárolására és szállítására az eredeti 
címkének megfelelően. Nem N/A. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

CB. 7.9.3 Az üres göngyölegeket az 
ártalmatlanításig biztonságos helyen 
tárolják-e? 
 

Van egy biztonságos kijelölt tárolóhely 
valamennyi ártalmatlanításra váró üres 
növényvédő szeres göngyöleg tárolására, 
amely a növényektől és a 
csomagolóanyagoktól elkülönített (például 
állandó feliratokkal van megjelölve és az 
emberek és az állatok bejutása fizikailag 
korlátozott). 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Recommended: 
89/2004. (V. 15.) FVM 
decree. 

Ajánlott: 89/2004. (V. 15.) FVM 
rendelet a növényvédő szerek 
forgalomba hozatalának és 
felhasználásának 
engedélyezéséről, valamint a 
növényvédő szerek 
csomagolásáról, jelöléséről, 
tárolásáról és szállításáról 43/2010 
FVM rendelet: (9) A növényvédő 
szer raktárban a növényvédő 
szerektől elkülönítetten kell 
tárolnia) a kiürült, de növényvédő 



HUNGARY/ MAGYARORSZÁG INTERPRETATION GUIDELINE 
SECTION: CROPS BASE 

IFA Version: 5.1 
Page 150 of 222 

Nº Control Point (CP) -  
not to be changed or interpreted 

Compliance Criteria (CC) – not to be 
changed 

Level Country-specific interpretation of the  
Compliance Criteria by NTWG 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

szer átcsomagolására 
felhasználható, kívül, belül 
szabályszerűen megtisztított és 
lezárható növényvédő szer 
csomagolóeszközt,b) a sérült 
csomagolású, azonosíthatatlan, 
szennyezett és lejárt 
felhasználhatósági idejű 
szavatosságú szereket, 
ártalmatlanításra váró 
göngyölegeket, illetve szennyezett 
védőfelszerelést. 1 kg, 1 l alatti 
mennyiség tartálya kommunális 
hulladék. 
 

CB. 7.9.4 Az üres növényvédő szeres 
göngyölegek ártalmatlanítása oly 
módon történik-e, hogy elkerüljék az 
emberek veszélyeztetését, és a 
környezet szennyezését? 
 

A termelő a kiürült növényvédő szeres 
göngyöleg ártalmatlanítására egy 
biztonságos tároló helyet használ, az 
ártalmatlanítás előtti biztonságos kezelési 
rendszert, valamint egy ártalmatlanítási 
rendszert kell alkalmaznia, mely megfelel az 
alkalmazandó jogszabályoknak és 
megakadályozza az emberek 
veszélyeztetését, és a környezet 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

103/2003. (IX.11) FVM 
decree 
The Cseber Non-profit 
Kft. and their 
subcontractors collects 
and transport the empty 
containers of PPP in 
Hungary, or the 
producer can also take 

103/2003. (IX.11) FVM rendelet 
 Magyarországon a visszagyűjtést 
például a Cseber Non-profit Kft. és 
alvállalkozói végzik. A termelő saját 
maga is visszaviheti a begyűjtő 
pontokra. 
 http://www.cseber.hu/ 
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szennyezését (vízforrások, növény- és 
állatvilág). Nem N/A. 
 

back the empty 
containers himself. 
http://www.cseber.hu/ 
 

CB. 7.9.5 Alkalmaznak-e hivatalos begyűjtési és 
ártalmatlanítási rendszert (ahol 
létezik), és ebben az esetben az üres 
göngyölegeket a begyűjtési rendszer 
szabályainak megfelelően tárolják, 
feliratozzák, és kezelik? 
 

Ahol hivatalos begyűjtési és ártalmatlanítási 
rendszer van, a termelő részvételéről van 
hivatalos feljegyzés. Minden üres 
növényvédő szeres göngyöleget, miután 
kiürítették, a hivatalos begyűjtési és 
ártalmatlanítási rendszer követelményeinek 
megfelelően tárolják, feliratozzák, kezelik és 
ártalmatlanítják, ahol ez alkalmazható. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

103/2003. (IX.11) FVM 
decree 
The Cseber Non-profit 
Kft. and their 
subcontractors collects 
and transport the empty 
containers of PPP in 
Hungary, or the 
producer can also take 
back the empty 
containers himself. 
http://www.cseber.hu/ 
 

103/2003. (IX.11) FVM rendelet 
 Magyarországon a visszagyűjtést 
például a Cseber Non-profit Kft. és 
alvállalkozói végzik. A termelő saját 
maga is visszaviheti a begyűjtő 
pontokra. 
 http://www.cseber.hu/ 
 

CB. 7.9.6 Betartanak-e minden helyi 
szabályozást a göngyölegek 
ártalmatlanításával és 
megsemmisítésével kapcsolatban? 
 

Az üres növényvédő szeres göngyölegek 
ártalmatlanítására vonatkozó minden 
nemzeti, regionális és helyi előírások és 
jogszabály - amennyiben van ilyen- 
betartásra került. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 

103/2003. (IX.11) FVM 
decree. 
 

103/2003. (IX.11) FVM rendelet. 
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CB. 7.10 Lejárt szavatosságú növényvédő szerek    

CB. 7.10.1 A lejárt szavatosságú növényvédő 
szereket biztonságosan tárolják-e, 
megjelölik-e, és az engedélyezett vagy 
jóváhagyott csatornákon keresztül 
ártalmatlanítják-e? 
 

Feljegyzések mutatják, hogy a lejárt 
szavatosságú növényvédő szereket 
hivatalosan engedélyezett csatornán 
keresztül ártalmatlanítják. Ahol ez nem 
lehetséges, a lejárt szavatosságú 
növényvédő szereket biztonságosan és 
beazonosítottan tárolják. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

CB. 7.11 A tápanyagutánpótló anyagokon és növényvédő szeren kívüli egyéb anyagok 
alkalmazása 

   

CB. 7.11.1 
 

Rendelkezésre állnak-e feljegyzések, 
ha olyan anyagokat használnak a 
növényen és/vagy a talajon, amelyekre 
nem vonatkoznak a 
Tápanyagutánpótlás és Növényvédő 
szerek című fejezetek? 

Amennyiben házi előállítású 
készítményeket, növényerősítő 
készítményeket, talajkondicionálókat vagy 
más egyéb anyagot használnak a tanúsított 
növényeken feljegyzéseknek kell 
rendelkezésre állnia. Ezeknek a 
feljegyzéseknek tartalmazniuk kell az anyag 
nevét (például a növényt, amiből kinyerték), 
a kereskedelmi nevét (ha vásárolt termék), 
a földterületet, a dátumot és a mennyiséget. 
Ha a termelés országában ezekre az 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

These treatments should 
also be recorded. 

Ezek a kezelések is rögzítendőek. 
 
Ajánlás: A gazdálkodási napló 
műveleti napló részében is 
feljegyezhetők. 
Például: házi előállítású, 
algaszaporítás, biodinamikus 
preparátumok, fatörzs meszelés, 
hasznos rovarok kijuttatása stb. 
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anyagokra regisztrációs rendszer létezik, 
akkor regisztrálva kell lenniük. Ahol a 
termelési országban ezen anyagok 
használatára nem szükséges regisztráció, a 
termelőnek meg kell győződnie arról, hogy a 
használat nem veszélyezteti az 
élelmiszerbiztonságot. 
 

CB. 8 BERENDEZÉSEK    

CB. 8.1 Az élelmiszerbiztonság szempontjából 
érzékeny berendezések (például 
növényvédelmi permetezők, 
öntöző/tápoldatozó berendezés, szüret 
utáni kezeléshez szükséges 
berendezés) jó állapotban vannak-e, 
rendszeresen ellenőrizték-e azokat és 
– ahol alkalmazható - kalibrálják-e 
azokat legalább évente, és az elmúlt 
12 hónapban megtett intézkedések 
feljegyzései elérhetőek-e? 
 

A berendezéseket jó állapotban kell tartani 
naprakész karbantartási dokumentációval, 
ahol szerepel minden elvégzett javítás, 
olajcsere stb.  
Például:  
Növényvédelmi permetező gépek: Lásd a 
CB.6. Mellékletet. A növényvédő szer 
kijuttató gépek (automatikus és nem 
automatikus) elmúlt 12 hónapban elvégzett 
kalibrációja igazolja annak helyes 
működését. Ez igazolható egy hivatalos 
rendszerben való részvétel igazolásával 
vagy tanúsítványával (ahol ilyen létezik) 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

According to the 
regulation (43/2010. (IV. 
23.) FVM decree) all 
spraying machines 
should be calibrated 
once in 3 years, but 
does not say by whom. 
 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 
hatályos változata (71/2016 
(X.26) FM rendelet módosította 
az előzőt) 
35. §94 A növényvédelmi 
szolgáltatás és árutermelés során 
használt növényvédelmi gépeken - 
a kézi, illetve háti növényvédelmi 
berendezések kivételével - 
háromévente időszaki 
felülvizsgálatot (a továbbiakban: 
felülvizsgálat) kell végezni. 
36. §95 (1) A permetezőgépnek 
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vagy olyan személy végezte el, aki 
bizonyítani tudja a hozzáértését.  
Ha egyedileg nem beazonosítható kis kézi 
eszközöket alkalmaznak, akkor az átlagos 
kapacitásuknak az ellenőrzése megtörtént 
és legalább évente minden ilyen használt 
eszköz egy ismert mértékkel való 
összehasonlítása dokumentált. 
Öntözés/tápoldatozás berendezései: 
Minimum éves karbantartási feljegyzésnek 
kell lennie, mely tartalmaz minden 
öntözéshez/tápoldatozáshoz alkalmazott 
berendezést/módszert. 

minden munkavégzés alkalmával 
meg kell felelnie a kereszt- és 
hosszirányú szórásegyenletesség 
permetezés-technikai 
követelményének, valamint a 
biztonságos munkavégzés 
előírásainak. Sérült, csöpögő 
berendezéssel munkát végezni 
tilos. 
 
 A jogszabály szerinti 3 éves 
kötelező kalibrációs cikluson belül 
a GLOBALG.A.P. által megkövetelt 
évenkénti kalibrációkat egyénileg 
kell elvégezni/elvégeztetni. 
 

A Növényorvosi Kamara 
közleménye a permetező gépek 
műszaki felülvizsgálatáról. 
 
Európai Uniós jogszabály szerint a 
tagállamokban a permetező 
gépeknek legkésőbb 2016. 
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november 26. napjáig műszaki 
felülvizsgálaton kell átesniük. E 
dátumot követően az EU területén 
csak sikeres műszaki 
felülvizsgálaton átesett permetező 
gépeket lehet növényvédelmi 
tevékenységre használni. A 
magyar jogi szabályozás 
2016.10.28-ig egyértelműen 
rendelkezett a műszaki 
felülvizsgálat minden részletéről. 
Ekkor azonban a növényvédelmi 
tevékenységet szabályozó 
43/2010. FVM rendelet 
módosításra került, és jelenleg 
hatályos formájában csak arról 
rendelkezik, hogy a növényvédelmi 
szolgáltatás és árutermelés során 
használt növényvédelmi gépeken - 
a kézi, illetve háti növényvédelmi 
berendezések kivételével - 
háromévente időszaki 
felülvizsgálatot kell végezni. Nem 
rendelkezik azonban a 
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felülvizsgálat szempontjairól, 
megvalósításának részleteiről. 
 
A rendelet a módosítás előtt az EU 
elvárásainak és az EU területének 
túlnyomó többségén követett 
gyakorlatnak megfelelően igényes 
műszeres felülvizsgálatot írt elő. A 
jogszabály alkotó várhatóan egy 
következő jogszabály 
módosításban rendelkezik a 
felülvizsgálat magyarországi 
módjáról, vagyis arról, hogy mi lesz 
a gazdák kötelezettsége e téren. A 
hírek szerint egy alapvetően 
szemrevételezéssel történő, vagy 
igen egyszerűsített, manuális 
méréseken alapuló, 
minőségbiztosítással nem 
rendelkező kötelező felülvizsgálat 
bevezetése várható. 

A Magyar Növényvédő Mérnöki és 
Növényorvosi Kamara úgy döntött, 
hogy noha jogilag nem kötelező az 



HUNGARY/ MAGYARORSZÁG INTERPRETATION GUIDELINE 
SECTION: CROPS BASE 

IFA Version: 5.1 
Page 157 of 222 

Nº Control Point (CP) -  
not to be changed or interpreted 

Compliance Criteria (CC) – not to be 
changed 

Level Country-specific interpretation of the  
Compliance Criteria by NTWG 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

általa biztosított műszeres 
permetező gép felülvizsgálatot 
igénybe venni, a meglévő mobil 
állomásaival a tevékenységet 
folytatja, és önkéntesen igénybe 
vehető szolgáltatásként a 
gazdálkodóknak ajánlja. A Magyar 
Növényvédő Mérnöki és 
Növényorvosi Kamara permetező 
gép felülvizsgálata jelenleg 
önkéntesen igénybe vehető 
térítéses szolgáltatás. 

CB. 8.2 A környezet szempontjából érzékeny 
berendezéseket és egyéb 
berendezéseket, melyeket a 
gazdaságban alkalmaznak (például 
műtrágyaszóró, hőmérséklet- és 
súlymérésre használt berendezések), 
rendszeresen ellenőrzik-e és – ahol 
alkalmazható - legalább évente 
kalibrálják-e? 
 

A berendezéseket jó állapotban kell tartani 
naprakész karbantartási dokumentációval, 
ahol szerepel minden elvégzett javítás, 
olajcsere stb. 
Például műtrágyaszóró berendezés: 
minimum arról kell feljegyzés, hogy a 
kalibráció felülvizsgálata egy szakcég, a 
műtrágyaszóró berendezés beszállítója, 
vagy a gazdaság technikailag felelős 
személye által az elmúlt 12 hónapban 
megtörtént. 
Ha egyedileg nem beazonosítható kis kézi 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

The calibration can be 
carried out with a 
service provider or by 
the producer himself. 
The fertilizer spreader, 
scales, thermometers 
and humidity meters can 
be calibrated 
individually. 
Measuring tools which 
are used for official 
measurings (like the 

A kalibrálás elvégezhető egyénileg 
vagy erre feljogosított 
szolgáltatóval elvégeztethető. 
A műtrágya szórók, mérlegek, 
hőmérők és páratartalom mérők 
egyénileg is kalibrálhatók. 
A hiteles mérésre (pl. végtermék 
mérésére) szolgáló 
mérőeszközöket (mérleg, hőmérő) 
a Mérésügyi törvénynek (1991. évi 
XLV. törvény 
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eszközöket alkalmaznak, akkor az átlagos 
kapacitásuknak az ellenőrzése megtörtént 
és legalább évente minden ilyen használt 
eszköz egy ismert mértékkel való 
összehasonlítása dokumentált. 
 

measuring of final 
products)  have to be 
calibrated according to 
the Measuring Act. 
This can be done 
invidually with a 
standardized device – in 
this case at least the 
copy of the calibration 
record should be 
available - or with 
service provider. 

a mérésügyről) és a  127/1991. (X. 
9.) végrehajtási rendeletnek 
 megfelelően hitelesíteni kell. 
Ez történhet egyénileg hitelesített 
eszköz segítségével, - ekkor 
legalább a hitelesítési jegyzőkönyv 
másolta álljon rendelkezésre - vagy 
szolgáltatóval. 
(2. melléklet a gyakoriság) 
 

CB. 8.3 A termelő részt vesz-e egy független 
kalibrációs-tanúsítási rendszerben, 
ahol ez elérhető? 

A termelő részvétele a kalibrációs 
rendszerben dokumentált. Abban az 
esetben, ha a hivatalos ellenőrzési 
rendszerben, amiben a termelő részt vesz, 
az ellenőrzési ciklus hosszabb, mint 1 év, a 
termelőnek el kell végeznie a kalibráció 
éves felülvizsgálatát is a CB 8.1-nek 
megfelelően. 
 

Ajánlás See: CB 8.1. Lásd CB. 8.1. 

CB. 8.4 A növényvédő szer kijuttató 
berendezéseket (például 

A növényvédő szer kijuttatására használt 
berendezéseket (például 

Kevésbé 
jelentős 
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permetezőgépek) úgy tárolják-e, hogy 
megelőzze a termék szennyeződést? 
 

permetezőtartályok, háti permetezők) 
biztonságosan tárolják és úgy, hogy 
megakadályozzák a termék, illetve olyan 
más anyagok szennyeződését, melyek 
kapcsolatba kerülhetnek a betakarított 
termék ehető részével. 
 

kötele-
zettség 
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FV  ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS    

FV 1 TERMŐHELY KEZELÉSE    

FV 1.1 Kockázatértékelés    

FV 1.1.1 Készült-e a gazdaságra 
vonatkozó kockázatértékelés az 
AF 1.2.1 pontban 
meghatározottak szerint különös 
tekintettel a mikrobiológiai 
szennyeződésekre? 
 

A gazdaság területeire vonatkozó 
kockázatértékelés részeként (lásd 
AF 1.2.1.), a termelőnek meg kell 
határozni a közeli állattartótelepek, 
komposztálás és a házi vagy 
vadon élő állatok bejutásának 
lehetséges helyszíneit és más 
szennyeződési utakat, mint például 
árvíz betörés és por. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 
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FV 1.1.2 Van-e egy kidolgozott 
gazdálkodási terv, amely 
meghatározza és végrehajtja 
azokat a stratégiákat, melyek 
minimalizálják a FV 1.1.1-ben 
meghatározott kockázatokat? 
 

Létezik az FV 1.1.1-ben azonosított 
kockázatokra egy gazdálkodási 
terv, és ismerteti a 
veszélyellenőrzési eljárásokat, 
amelyek alátámasztják, hogy a 
szóban forgó terület alkalmas a 
termelésre. A tervnek összhangban 
kell lennie az előállított termékkel 
és bizonyítékokkal kell rendelkezni 
a végrehajtásáról és annak 
hatékonyságáról. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 
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FV 2 TALAJKEZELÉS (N/A, ha talajfertőtlenítést nem 
alkalmaznak) 

   

FV 2.1 TALAJFERTŐTLENÍTÉS (N/A, ha nincs talajfertőtlenítés)    

FV 2.2.1 Van-e írott bizonyíték a 
talajfertőtlenítő szerek 
használatáról? 

Írott bizonyíték és indoklás áll 
rendelkezésre a 
talajfertőtlenítésről, amely kitér az 
alkalmazás helyére, időpontjára, az 
alkalmazott hatóanyagra, a 
dózisra, a kijuttatás módjára és a 
munkát végző személyére. A metil-
bromid használata talajfertőtlenítő 
szerként nem megengedett. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

FV 2.2.2 Betartják-e az ültetés előtt az 
esetleges várakozási időt? 
 

Az ültetés előtti várakozási időt 
írásban rögzíteni kell.  

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 
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FV 3 Szubsztrátok (termesztő közegek) (N/A, ha nem használnak 
szubsztrátokat/termesztő közegeket.) 

   

FV 3.1 Részt vesz-e a termelő a 
termesztő közegek 
újrafeldolgozási programjában, 
ahol elérhető? 
 

A termelő nyilvántartást vezet az 
újra feldolgozott mennyiségekről és 
azok időpontjairól. Számlák/szállító 
levelek elfogadhatóak. 
Amennyiben a rendelkezésre álló 
újrafeldolgozási programban nem 
vesznek rész azt igazolni kell. 
 

Ajánlás   
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FV 3.2 Ha vegyi anyagokat használnak a 
szusztrátok/termesztő közegek 
újrahasznosításához szükséges 
fertőtlenítéséhez, feljegyzik-e a 
kezelés helyét és idejét, a 
vegyszer típusát, az alkalmazott 
eljárást, a kezelő nevét és az 
ültetés előtti várakozási időt? 
 

Amennyiben a 
szubsztrátokat/termesztő 
közegeket a gazdaságban 
fertőtlenítik, a földterület, a 
gyümölcsös vagy az üvegház 
nevét vagy hivatkozási adatait 
feljegyzik. Ha a fertőtlenítés nem a 
gazdaságban történik, a 
szubsztrát/termesztő közeg 
fertőtlenítő cég nevét és 
telephelyét jegyzik fel. Az 
alábbiakat kell pontosan 
feljegyezni: a fertőtlenítés időpontja 
(év/hónap/nap); a fertőtlenítőszer 
neve és hatóanyaga; a gép 
megnevezése (pl.: 1000 literes 
tartály stb.); a módszer (pl. áztatás, 
gőzölés); a kezelést végző neve 
(az a személy; aki a vegyszert 
ténylegesen alkalmazta és a 
fertőtlenítést végezte); és az 
ültetés előtti várakozási időt. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 
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FV 3.3  Amennyiben természetes eredetű 
termesztő közegeket használnak 
igazolható-e, hogy azok nem 
természetvédelmi területről 
származnak? 
 

A természetes eredetű termesztő 
közegek eredetének igazolására 
feljegyzések állnak rendelkezésre. 
A nyilvántartásokból kitűnik, hogy a 
táptalajok nem származnak 
természetvédelmi területről. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

A special certificate is not required for 
commercially available growing 
medium (eg. invoice, packaging, 
marketing authorization, specification 
enough). 

A kereskedelmi forgalomból származó 
termesztő közegek esetében nem 
szükséges külön igazolás (pl. számla, 
csomagolás, forgalomba hozatali 
engedély, specifikáció elég). 
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FV 4 BETAKARÍTÁS ELŐTTI TEVÉKENYSÉGEK (hivatkozás a FV 
1. Mellékletre GLOBALG.A.P. Útmutató – Mikrobiológia 
veszélyek) 

   

FV 4.1 A betakarítás előtti tevékenységekhez használt víz minősége 
(folyamatos betakarítású növények esetében az összes termelési 
tevékenységhez és a terméken magán betakarítás előtt alkalmazott 
víz). 
 

   

FV 4.1.1 Rendelkezésre áll-e bizonyíték, 
hogy a kockázatértékelés 
magában foglalja az összes 
betakarítás előtti tevékenységnél 
használt víz mikrobiológiai 
minőségét? 
 

Van írott kockázatértékelés a víz 
mikrobiológiai kockázatára 
vonatkozóan. Ez magában foglalja 
a víz forrását, a közeli lehetséges 
szennyezési forrásokat, az 
alkalmazás időzítését (a növény 
növekedési stádiuma), valamint az 
alkalmazás módját és helyét (a 
növény betakarítandó része, a 
növény egyéb részei, a növények 
közti talaj stb.). 
 

Főbb 
kötele-
zettség 
 

See Annex! Lásd melléklet! 
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FV 4.1.2a Levélzöldségek esetén (más 
néven zöldségzöldek, leveles 
zöldségek, fűszernövények vagy 
saláta zöldségek) bevizsgált-e a 
kockázatértékelés részeként a 
betakarítás előtti 
tevékenységekhez használt víz, 
és olyan gyakorisággal, amely 
összhangban van a 
kockázatértékeléssel (FV 4.1.1.), 
és a gyakorisága nem ritkább, 
mint az FV1. mellékletben előírt? 

A GLOBALG.A.P. termelők által a 
betakarítás előtti 
tevékenységekhez használt víznek 
meg kell felelnie a mikrobiológiai 
szennyeződések helyi hatályos 
határértékeinek, ennek hiányában 
a a WHO ajánlásait kell használni 
referenciaként a döntéshozó 
folyamat megelőző és/vagy 
helyesbítő tevékenységei során 
(lásd FV1 melléklet). Az 
alkalmazott küszöbértékeknek 
történő megfelelést vízvizsgálattal 
kell igazolni a FV1 melléklet 
döntési fája szerinti gyakorisággal. 
 
A vízvizsgálati rendszernek 
figyelembe kell vennie a 
vízrendszer jellegét és nagyságát, 
valamint a termék típusát. Ahol 
jelentősen különböző vízforrásokat 
használnak, ott a vízmintavétel 
során azokat külön kell figyelembe 
venni. Ahol egy vízforrás lát el több 
rendszert  vagy gazdaságot, azt 

Főbb 
köteleze
ttség 

There is no legal requirement, see the 
NTWG directive end of this document. 
 
The tap water is considered of 
drinking quality, but the internal water 
system must be included in the risk 
assessment! 
 
Escherichia coli (E. coli) 0/100ml  
Enterococcus 0/100 ml 
 
 

Jogszabályi követelmény nincs, lásd 
az NTWG irányelvet ennek a 
dokumentumnak a végén. 
 
A vezetékes víz ivóvíz minőségűnek 
tekinthető, de belső hálózat a 
kockázatértékelésben szerepeljen! 
 
Escherichia coli (E. coli) 0/100ml  
Enterococcusok 0/100 ml 
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lehet a mintavétel szempontjából 
egy vízkivételi helynek tekinteni. 
 
A vízmintavétel a földterületen 
olyan helyen történjék, amely a 
legjobban jellemzi a vízforrást, 
rendszerint olyan közel az 
alkalmazás helyéhez, amennyire 
csak lehetséges. 

FV 4.1.2b Az FV 4.1.2 a-ban nem felsorolt, 
minden más termék esetén 
bevizsgált-e a kockázatértékelés 
részeként a betakarítás előtti 
tevékenységekhez használt víz, 
és olyan gyakorisággal, amely 
összhangban van a 
kockázatértékeléssel (FV 4.1.1.), 
és a gyakorisága nem ritkább, 
mint az FV1. mellékletben előírt? 

GLOBALG.A.P. termelőknek meg 
kell felelnie a betakarítás előtt 
tevékenységehez használt víz 
mikrobiológiai szennyeződésekre 
meghatározott helyi 
határértékeinek, ezek hiányában a 
WHO ajánlások adják a döntések 
vagy megelőző és/vagy javító 
intézkedések alapját (lásd FV 1 
Melléklet). A határértékeknek való 
megfelelést az FV 1 Melléklet 
(kockázatértékelés) döntési fájában 
meghatározott gyakorisággal 
elvégzett vízvizsgálatok alapján 
kell igazolni. 

Kevésbé 
jelentős 
köteleze
ttség 
(Főbb 
köteleze
ttséggé 
válik 
amint a 
GLOBA
LG.A.P. 
más 
növénye
khez 
kiegészít

There is no legal requirement, see the 
NTWG directive end of this document. 
 
The tap water is considered of 
drinking quality, but the internal water 
system must be included in the risk 
assessment! 
 
Escherichia coli (E. coli) 0/100ml  
Enterococcus 0/100 ml 
 
 

Jogszabályi követelmény nincs, lásd 
az NTWG irányelvet ennek a 
dokumentumnak a végén. 
 
A vezetékes víz ivóvíz minőségűnek 
tekinthető, de belső hálózat a 
kockázatértékelésben szerepeljen! 
 
Escherichia coli (E. coli) 0/100ml  
Enterococcusok 0/100 ml 
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A vízvizsgálatoknak figyelembe kell 
vennie a vízrendszer 
természetét/tulajdonságait és 
rendszerét/kiterjedését valamint a 
termék tipusát. Ahol alapvetően 
különböző vízforrások használtak, 
ott a mintavételnél is külön kell 
azokat kezelni. Ahol több 
gazdaságot, rendszert egy 
vízforrás lát el, ott ezt egy 
forrásként mintázhatják. 
A mintákat egy vízforrás 
legjellemzőbb részéből kell venni, 
általában a lehető legközelebbi 
helyen a felhasználáshoz. 

ő 
útmutató
t ad ki.) 

FV 4.1.3 Ha a kockázatértékelés vagy a 
vízvizsgálatok ezt szükségessé 
teszik, a termelő végrehajtja-e a 
megfelelő intézkedéseket a 
termék szennyeződésének 
megakadályozása érdekében? 
 

Amennyiben a kockázatértékelés 
alapján végzett vízvizsgálat 
termékszennyeződési kockázatot 
mutat, intézkedéseket kell tenni. A 
lehetséges stratégiák, amelyek 
csökkentik a vízhasználatból eredő 
termékszennyeződés kockázatát 
többek között, de nem kizárólag az 
alábbiak: 

Főbb 
kötele-
zettség 
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- A víz kezelése a használat előtt. 
- Megakadályozni, hogy a víz 
érintkezésbe kerüljön a növény 
betakarítható részével. 
- Csökkenteni a vízkészlet 
kiszolgáltatottságát. 
- Elegendő időt hagyni a kezelés 
és a betakarítás között a kórokozók 
szintjének megfelelő csökkenése 
érdekében. 
 
E stratégiákat alkalmazó 
termelőknek rendelkeznie kell 
megfelelő és megbízható 
ellenőrzési eljárással a 
termékszennyeződés 
elkerülésének biztosítása 
érdekében. 
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FV 4.1.4 Az FV 4.1.1. szerinti 
kockázatértékelésnek és a 
hatályos ágazat specifikus 
előírásoknak megfelelően a 
laboratóriumi elemzés figyelembe 
veszi-e a mikrobiológiai 
szennyeződéseket, és a 
vízvizsgálatot végző laboratórium 
akkreditált-e a ISO 17025 
szabvány vagy az illetékes 
nemzeti hatóságok által? 
 

A vízvizsgálati elemzéseket végző 
laboratóriumok ISO 17025 vagy 
ezzel egyenértékű szabvány 
szerint akkreditáltak és alkalmasak 
mikrobiológiai elemzések 
végzésére vagy illetékes nemzeti 
hatóságok által vízvizsgálatra jóvá 
lettek hagyva. Nem N/A. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Beside the IS0 17025 accredited 
laboratory (non-accredited) authority 
laboratories comply as well (eg. 
NÉBIH) 

Az IS0 17025-re akkreditált 
laboratóriumok mellett a (nem 
akkreditált) hatósági laboratóriumok is 
megfelelnek (pl. NÉBIH) 

FV 4.2 Szerves állati eredetű 
tápanyagutánpótló anyagok 
alkalmazása 

    

FV 4.2.1 A szerves tápanyagutánpótló 
anyagok alkalmazása és a 
termék betakarítása között 
hagyott idő elégséges-e arra, 
hogy ne veszélyeztesse az 
élelmiszerbiztonságot? 
 

A feljegyzések azt mutatják, hogy a 
komposztált szerves 
tápanyagutánpótló anyagok 
használata és a betakarítás között 
eltelt idő nem veszélyezteti az 
élelmiszerbiztonságot (lásd még 
CB 4.4.2.) 
 

Főbb 
kötele-
zettség 
 

Concerning for all the organic 
nutrients of animal origin! 
 
The second paragraph is referring to 
raw, untreated animal manure only! 
 
 

Valamennyi állati eredetű szerves 
tápanyagra vonatkozóan! 
 
A második bekezdés csak a nyers, 
kezeletlen állati eredetű szerves 
trágyára vonatkozik! 
 
Ajánlott: CB 1. melléklet szerint. 
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Amikor kezeletlen (nyers) állati 
eredetű trágya használata történik 
a termelőknek kockázatértékelést 
kell végezniük (CB 4.2.2) , azt a 
talajba kell forgatni: 
-fás szárú növények esetén, a 
rügyfakadás előtt, de ez az 
intervallum soha sem lehet 
rövidebb, mint 60 nap a 
betakarítást megelőzően.  
-minden más növény esetében: 
legalább 60 nappal a betakarítást 
megelőzően minden más növény 
esetében. 
Levélzöldségek esetén (más néven 
zöldségzöldek, leveles zöldségek, 
fűszernövények vagy saláta 
zöldségek) egyáltalán nem lehet 
alkalmazni ültetés után, még akkor 
sem, ha a termesztési ciklusuk 
hosszabb, mint 60 nap. Lásd FV1 
melléklet. 
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FV 4.3 Betakarítás előtti ellenőrzés     

FV 4.3.1 Mindent megtettek-e annak 
érdekében, hogy ne legyen 
észlelhető jelentős állat jelenlét a 
növénytermesztési területen, ami 
potenciálisan veszélyeztetheti az 
élelmiszerbiztonságot? 

 

Megfelelő intézkedéseket kell hozni 
a termőterület esetleges 
szennyeződésének csökkentésére. 
A figyelembe veendő példák közé 
tartozik: állatállomány a földterület 
közelében, rágcsálók, háziállatok 
(saját állatok, kutyasétáltatók stb.). 
Adott esetben megfelelő puffer 
területeket, fizikai akadályokat, 
kerítéseket kell alkalmazni.  
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 
 

See: Annex 1. chapter 5.2  
Decision tree to assess risks arising 
from the presence of animals 

Lásd: FV 1 Melléklet 5.2 fejezet 
Döntési fa az állatok jelenlétéből 
fakadó veszélyek értékelésére 
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FV 5 BETAKARÍTÁS ÉS BETAKARÍTÁS UTÁNI (POSZT-HARVESZT) 
(TERMÉKKEZELÉSI) TEVÉKENYSÉGEK 
Az FV 5.1.1-től az FV 5.8.10-ig szereplő ellenőrzési pontok 
alkalmazhatóak betakarítás alatt és/vagy a betakarítás során (a 
termesztés helyén) történő termékkezelés és/vagy a hűtőházban 
(létesítményben) történő termékkezelés és/vagy a tárolás/hűtés alatt. 
Ezeket a pontokat értékelni kell minden esetben, amikor és ahol 
szükséges. 
 

   

 A tenyészidőszak után négy fő tevékenység következhet: a 
betakarítás, a termékkezelés a betakarítás során a termőterületen, a 
termékkezelés a hűtőházban (létesítmény), és a tárolás/hűtés. Habár 
nem mindegyik tevékenység található meg minden gazdaságban, a 
megfelelő higiénia elvek követésének és a szerszámok, felszerelések 
és létesítmények karbantartásának szükségessége mindenhol és 
egységesen fontos az élelmiszer-biztonság fenntartásának érdekében. 
A termelők a gazdaságukban alkalmazott tevékenységeiknek 
megfelelően értékeljék az ebben a részben összegyűjtött 
követelményeket. 

   

FV 5.1 Higénia Alapelvek (Hivatkozva a FV1. Mellékletre 
GLOBALG.A.P. Útmutató- Mikrobiológia veszélyek) 
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FV 5.1.1 Elvégezték-e a higiéniai 
kockázatértékelést a 
betakarításra, a termesztés során 
történő szállításokra és a 
betakarítás utáni műveletekre 
beleértve a termékkezelést? 
 

Van dokumentált higiéniai 
kockázatértékelés, amely a 
termékekre és az eljárásokra 
vonatkozóan testreszabottan 
foglalkozik a fizikai, kémiai és 
mikrobiológiai szennyeződésekkel, 
a kijutó testnedvekkel (pl. hányás, 
vérzés), valamint a fertőző emberi 
betegségekkel. A 
kockázatértékelésnek ki kell 
terjednie az összes betakarítási, 
termék- kezelési tevékenységre 
amelyet a termelő végez, úgy mint 
a dolgozók, személyes hatások, 
berendezések, ruházat, 
csomagolóanyag és a termék 
tárolása (a gazdaságban történő 
rövid távú tárolásra is). 
 
A higiéniai kockázatértékelést a 
gazdaság tevékenységeihez, a 
termesztett növényekhez és a 
vállalkozás technikai szintjéhez kell 
igazítani, és felül kell vizsgálni 
minden alkalommal amikor a 

Főbb 
kötele-
zettség 

This risk assessment should cover all 
the harvest and post-harvest 
operations (if applicable), including 
washing, floating, packaging and 
storage conditions. 
 
Regulation 1935/04 / EK: 
materials and articles intended to 
come into contact with food 
(Eg. Packaging materials, glue, wood) 

Ennek a kockázatbecslésnek ki kell 
terjednie a betakarításra és az összes 
betakarítás utáni műveletre (ha 
alkalmazható) beleértve a mosást, 
úsztatást, csomagolást, tárolást. 
 
1935/04/EK rendelet: 
az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagokról és 
tárgyakról 
(pl. csomagolóanyagok, ragasztók, fa) 
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kockázatok megváltoznak, de 
legalább évente. Nem N/A. 
 

FV 5.1.2 Vannak-e dokumentált higiénia 
eljárások és utasítások a növény, 
a termőhelyek, az élelmiszerrel 
érintkező felületek és a 
betakarított termék 
szennyeződésének elkerülésére 
a betakarítás és a betakarítás 
utáni műveletek során, beleértve 
a termék kezelést (akkor is ha a 
termékkezelés közvetlenül a 
földterületen, az ültetvényben 
vagy az üvegházban történik)? 
 

A kockázatértékelés alapján, a 
higiéniai eljárások a betakarítás és 
a betakarítási utáni műveletek 
során dokumentáltak. Az 
eljárásoknak tartalmaznia kell 
annak az értékelését, hogy a 
betegség után visszatérő 
munkavállalók alkalmasak-e már a 
munkába állásra. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 
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FV 5.1.3 Végrehajtják-e a higiéniai 
eljárásokat és utasításokat a 
betakarítás és a betakarítás utáni 
műveletek során, beleértve a 
termékkezelést? 
 

Ki kell jelölni egy személyt, ez lehet 
a gazdaság vezetője vagy más 
illetékes, aki azért felelős, hogy a 
dolgozók és látogatók végrehajtsák 
a higiéniai eljárásokat. 
Ha a kockázatértékelés speciális 
munkaruha használatát határozza 
meg (például munkaköpenyek, 
kötények, hosszú ujjú felsők, 
kesztyűk, cipők – lásd FV 1. 
Melléklet 5.4.2), a munkaruhát meg 
kell tisztítani, amikor az már 
annyira koszos, hogy 
szennyeződési kockázatot jelent, 
és megfelelő állapotban kell tartani 
és tárolni. 
 
Vizuális bizonyíték áll 
rendelkezésre, hogy nem sértik 
meg a higiéniai utasításokat és 
eljárásokat. Nem N/A. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 
 

Recommendation: try to be 
practical/realistic and follow real life 
processes. 

Ajánlás: 
Törekedjenek a szabályzás 
életszerűségére, az eljárás legyen 
összhangban a termékkezelés 
szintjével. 
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FV 5.1.4 A betakarítás és a termékkezelés 
megkezdése előtt kaptak-e a 
dolgozók erre vonatkozó higéniai 
oktatást? 

Bizonyítéknak kell igazolnia, hogy 
a dolgozók részesültek a 
betakarítás és a termékkezelés 
higiénia eljárásairól bevezető és 
éves oktatásban. A dolgozókat 
írásba foglalt (a megfelelő 
nyelveken) és/vagy képi 
utasításokkal kell képezni, hogy 
megelőzhető legyen a betakarítás 
alatt a termék fizikai (például 
csigákkal, kövekkel, rovarokkal, 
késekkel, gyümölcs 
maradványokkal, órákkal, 
mobiltelefonokkal stb. való), 
mikrobiológiai és kémiai 
szennyeződése. A résztvételre 
vonatkozó oktatási feljegyzéseknek 
és bizonyítékoknak rendelkezésre 
kell állnia. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 

Records obligatory Feljegyzés kötelező. 
 
Ajánlott: Oktatási napló 
(nyomtatványboltból beszerezhető 
vagy egyéni feljegyzés.) 
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FV 5.1.5. Vannak-e jelzések, amelyek a fő 
higiéniai utasításokat közlik a 
dolgozókkal és a látogatókkal, és 
amely egyértelműen bemutatja 
legalább a kézmosási utasítást a 
munkához való visszatérés előtt? 
 

A fő higiéniai utasításokat 
tartalmazó jelzéseket jól láthatóan 
kell kihelyezni a megfelelő 
helyeken, és egyértelműen 
szerepelnie kell az utasításoknak, 
hogy a termékkezelési munkák 
előtt kezet kell mosni. Az azonnal 
fogyasztható terméket kezelő 
dolgozóknak kezet kell mosnia a 
munka megkezdése előtt, minden 
WC-használat után, szennyezett 
anyagokkal történő érintkezés 
után, dohányzás és étkezés után, a 
szünetek után, a munkába való 
visszatérést megelőzően, és 
minden alkalommal amikor a kezük 
szennyezés forrásává válhat.  
 

Főbb 
kötele-
zettség 
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FV 5.1.6. Korlátozzák-e a dohányzást, 
étkezést, rágózást és az ivást a 
termelési területektől és a 
termékektől elkülönített, kijelölt 
helyekre? 
 

A dohányzás, étkezés, rágózás és 
ivás kijelölt helyekre korlátozott, 
távol a betakarítandó növényektől 
és sohasem engedélyezett a 
termékkezelés vagy raktározás 
területein, kivéve ha a higiéniai 
kockázatértékelés másként nem 
határozza meg. (Az ivóvíz kivétel.) 
 

Főbb 
kötele-
zettség 

  

FV 5.2.  Szociális létesítmények    

FV 5.2.1 Rendelkezésre áll-e a 
növényekkel közvetlenül 
érintkező betakarító dolgozóknak 
megfelelő kézmosó és 
használják-e azokat? 
 

Lennie kell kézmosóknak, melyek 
tiszta és higiénikus állapotban 
vannak, valamint jól karbantartottak 
(szappan, törölköző), lehetővé téve 
a dolgozók számára a kézmosást. 
A személyzetnek kezet kell mosnia 
a munka megkezdése előtt, 
minden WC-használat után, 
szennyezett anyagokkal történő 
érintkezés után, dohányzás és 
étkezés után, a szünetek után, a 
munkába való visszatérést 
megelőzően, és minden 

Főbb 
kötele-
zettség 
 

Only drinking quality with running 
water (eg. tanker truck, cans), hand 
washing facility is acceptable! 
 
Escherichia coli (E. coli) 0/100ml  
Enterococcus 0/100 ml 
 

Csak ivóvíz minőségű folyóvizes (pl. 
lajtos kocsi, csapos kanna) kézmosás 
fogadható el ! 
 
Escherichia coli (E. coli) 0/100ml  
Enterococcusok 0/100 ml 
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alkalommal amikor a kezük 
szennyezés forrásává válhat. 
 
A kézmosáshoz használt víznek 
mindig meg kell felelnie az 
ivóvízminőség mikrobiológiai 
előírásainak. Ha ez nem 
lehetséges, akkor fertőtlenítőt 
(például alkoholos gélt) kell 
használni a szappanos kézmosás 
után, és a kézmosó víznek 
öntözővíz minőségűnek kell lennie. 
 
A kézmosókat a WC-kben vagy 
azok közelében kell biztosítani. 
Nem N/A. 
 

FV 5.2.2 Rendelkezésre állnak-e tiszta 
WC-k a betakarítást végző 
dolgozóknak a munkavégzésük 
közelében?  
 

A területen lévő higiéniai 
egységeket (WC+ kézmosó) úgy 
kell megtervezni, megépíteni és 
elhelyezni, hogy a termék 
szennyeződésének veszélye 
minimálisra csökkenjen, és 
közvetlen hozzáférhetők legyenek. 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 
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A fix vagy mobil WC-k (beleértve 
az árnyékszékeket is) könnyen 
tisztítható anyagból készüljenek, és 
jó higiéniai állapotban legyenek. 
Elvárás, hogy a WC-k a 
munkavégzés helyétől észszerű 
távolságra (például 500 m-re vagy 
7 percre) legyenek. 
Bukáspont = nincs vagy nincs 
megfelelő WC a munkavégzés 
helyétől ésszerű távolságra. Csak 
abban az esetben nem 
alkalmazható, ha a betakarítást 
végző dolgozók nem érintkeznek a 
betakarítás során az értékesítendő 
termékkel. (pl. gépi betakarítás) A 
WC-knek megfelelően 
karbantartottnak és felszereltnek 
kell lennie. (Útmutatásul lásd FV1 
Melléklet 5.4.1. pont) 
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vagy létesítményben) végző 
dolgozók részére 
munkavégzésük közelében tiszta 
WC-k, illetve kézmosási 
lehetőségek? 
 

A WC-k közelében kézmosási 
lehetőségnek kell rendelkezésre 
állnia, parfümmentes szappannal, 
vízzel a kezek tisztításához és 
fertőtlenítéséhez és kézszárítási 
lehetőséggel (a lehető legközelebb, 
keresztszennyezés lehetősége 
nélkül). A dolgozóknak kezet kell 
mosniuk a munka megkezdése 
előtt, minden WC-használat után, 
zsebkendő/papír zsebkendő 
használata után, 
szennyezőanyagokkal történő 
érintkezés után, dohányzás és 
étkezés után, a szünetek után, a 
munkába való visszatérést 
megelőzően, és minden 
alkalommal, amikor a kezük 
szennyezés forrásává válhat. 
Abban az esetben, ha a 
termékkezelés létesítményben 
történik, a WC-knek jó higiéniai 
állapotúnak kell lenniük és nem 
nyílhatnak közvetlenül a 
termékkezelés területére, kivéve ha 
az ajtó önzáródó. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 

 Ajánlott: 68/2007. (VII. 26.) FVM-
EüM-SZMM együttes rendelet az 
élelmiszer-előállítás és forgalomba 
hozatal egyes élelmiszer-higiéniai 
feltételeiről és az élelmiszerek 
hatósági ellenőrzéséről 
 

FV 5.2.4 A betakarításhoz használt 
szedőgöngyöleget kizárólag a 
termék tárolására használják-e, 
és a betakarításhoz használt 
szedőgöngyölegek, szerszámok 
és felszerelések 
rendeltetésüknek megfelelőek-e, 

A betakarításhoz használt 
újrahasználható 
szedőgöngyölegeket, 
szerszámokat ( pl.: ollókat, 
késeket, metszőollókat stb.) és a 
betakarító berendezést (pl. 
gépeket) tisztítják és karbantartják. 

Főbb 
kötele-
zettség 
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tiszták-e, karbantartottak-e és 
meg tudják-e védeni a terméket a 
szennyeződéstől?  
 

Dokumentált takarítási (és, amikor 
a kockázatértékelés úgy kívánja, 
fertőtlenítési) ütemtervet követnek 
a szennyeződések elkerülésének 
érdekében. 
 
A szedő- és 
csomagológöngyölegeket csak a 
betakarított termékhez használják ( 
azaz nem tárolhatnak bennük 
mezőgazdasági vegyszereket, 
kenőanyagokat, olajat, 
tisztítószereket, növényi vagy 
egyéb törmeléket, ételhordó 
zacskókat, szerszámokat, stb.). 
 

FV 5.2.5 Vannak-e megfelelő öltözők a 
dolgozók számára? 

Öltözőket kell használni a 
ruhaváltásra és a külső 
védőruházat felvételére, szükség 
szerint. 

Ajánlás   
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FV 5.2.6 A járműveket, amelyekkel a 
betakarított termékeket a 
gazdaságban szállítják, és 
minden rakódó eszközöket 
tisztán tartják-e és karbantartják-
e, ahol a kockázat miatt 
szükséges? 

 

A gazdaságban szállításra használt 
járművek és rakodóeszközök 
tiszták és karbantartottak annak 
érdekében, hogy megakadályozzák 
a termék szennyeződését. (például 
föld, piszok, állati trágya, kiömlések 
stb.). 
 

Főbb 
kötele-
zettség 
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FV 5.3 Víz minőség    

FV 5.3.1 Ha jeget (vagy vizet) használnak 
bármely betakarítási illetve hűtési 
folyamat során, az megfelel-e a 
mikrobiológiai előírások 
szempontjából az ivóvíz 
minőségnek és a vízkezelés 
kellően tiszta körülmények között 
történik-e a termék 
szennyeződésének elkerülése 
érdekében? 
 

A betakarításhoz vagy a hűtéshez 
használt víznek vagy jégnek a 
mikrobiológiai előírások 
szempontjából ivóvíz minőségnek 
kell lennie és a vízkezeléseket 
tiszta körülmények között kell 
elvégezni, a termék 
szennyeződésének megelőzése 
érdekében. Egyetlen kivétel az 
áfonya földterületek árasztásos 
betakarítása, mely esetén a 
termesztőnek garantálnia kell, hogy 
felhasznált víz nem mikrobiológia 
szennyezés forrása. 

Főbb 
kötele-
zettség 

The tap water is considered drinking 
quality, but the internal water system 
must be included in the risk 
assessment! 
 
201/2001. (X. 25) on. Regulation of 
the drinking water quality 
requirements and monitoring 
procedures. 
 
Escherichia coli (E. coli) 0/100ml  
Enterococcus 0/100 ml 
 
 

A vezetékes víz ivóvíz minőségűnek 
tekinthető, de belső hálózat a 
kockázatértékelésben szerepeljen! 
 
201/2001. (X. 25.) Korm. Rendelet az 
ivóvíz minőségi követelményeiről és 
az ellenőrzés rendjéről 
 
Escherichia coli (E. coli) 0/100ml  
Enterococcusok 0/100 ml 
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FV 5.4. Csomagoló és tároló területek (N/A, ha nincs termék 
csomagolás és/vagy raktározás) 

  

 

 

FV 5.4.1 Védve van-e a betakarított 
termék a szennyeződéstől? 

Minden betakarított terméket 
(függetlenül attól, hogy ömlesztve 
vagy csomagolva tárolják) védeni 
kell a szennyeződéstől. 
Amennyiben a termékeket 
közvetlenül a földterületeken 
kezelik és csomagolják, azokat 
napközben el kell szállítani (nem 
tárolhatóak az éjszaka folyamán a 
szabad ég alatt), összhangban a 
betakarítási higiéniai 
kockázatértékeléssel. Az 
élelmiszerbiztonsági 
követelményeknek akkor is meg 
kell felelni, ha a terméket csak 
rövid távon tárolják a 
gazdaságban. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 

The risk assessment should cover the 
quality of the water used in the 
storage facilities (humidification, 
cleaning, etc.) and the arising risks as 
well. 
 
The tap water is considered drinking 
quality, but the internal water system 
must be included in the risk 
assessment! 
 
Escherichia coli (E. coli) 0/100ml  
Enterococcus 0/100 ml 
 

A kockázatértékelés terjedjen ki a 
tárolás alatt a tároló helyiségekben 
felhasznált víz (párásítás, takarítás 
stb) minőségére és az ebből eredő 
kockázatokra is. 
A vezetékes víz ivóvíz minőségűnek 
tekinthető, de belső hálózat a 
kockázatértékelésben szerepeljen! 
 
Escherichia coli (E. coli) 0/100ml  
Enterococcusok 0/100 ml 
 
  



HUNGARY MAGYARORSZÁG INTERPRETATION GUIDELINE 
SECTION: FRUIT AND VEGETABLES 

IFA Version: 5.1 
Page 188 of 222 

Nº Control Point (CP) -  
not to be changed or 
interpreted 

Compliance Criteria (CC) – 
not to be changed 

Level Country-specific interpretation of the  
Compliance Criteria by NTWG 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

FV 5.4.2 Tiszta-e és higiénikus állapotú-e 
a csomagolt termékek összes 
gyűjtő-/raktározó-/elosztópontja, 
a beleértve a földterületen 
levőket is?  
 

A szennyeződés megakadályozása 
érdekében, mind a gazdaságon 
kívüli és belüli raktárnak és 
termékkezelő létesítménynek és 
berendezésnek (például feldolgozó 
sor, -szalagok, -gépek, falak, 
padozatok, tároló területek stb.) 
tisztának és/vagy karbantartottnak 
kell lennie, a dokumentált takarítási 
és karbantartási ütemtervnek 
megfelelően, amelynek 
tartalmaznia kell a meghatározott 
minimális gyakoriságot. A takarítási 
és karbantartási feljegyzéseket 
meg kell őrizni. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 
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FV 5.4.3 Megfelelőek-e a 
csomagolóanyagok a 
felhasználási módhoz, higiénikus 
és tiszta körülmények között 
használják-e és tárolják-e azokat 
megelőzve ezzel, hogy 
szennyezés forrásává váljanak? 
 

A csomagolóanyagok 
élelmiszerbiztonsági szempontból 
megfelelőek-e?. A 
termékszennyezés elkerülésének 
érdekében, a csomagolóanyagokat 
(beleértve az újrahasználható 
rekeszeket) tiszta és higiénikus 
helyen kell tárolni. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 

  

FV 5.4.4 Eltávolítják-e a csomagolóanyag 
maradványokat és az egyéb nem 
növényi hulladékokat a 
földterületekről? 
 

A csomagolóanyag maradványokat 
és a nem növényi hulladékot el kell 
távolítani a földterületekről. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

FV 5.4.5 Úgy tárolják-e a tisztítószereket, 
kenőanyagokat, stb., hogy 
megelőzzék a termék kémiai 
szennyeződését?  
 

A termék kémia 
szennyeződésének elkerülése 
érdekében a tisztítószereket, 
kenőanyagokat, stb. kijelölt 
biztonságos helyen, a terméktől 
elkülönítve kell tárolni.  
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Only products with Food Industry 
License can be used (eg. OÉTI) 

Élelmiszeripari felhasználásra 
engedéllyel (pl. OÉTI) rendelkező 
terméket használjanak. 
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FV 5.4.6 Élelmiszeripari alkalmazásra 
jóváhagyottak-e a tisztítószerek, 
kenőanyagok, stb., amelyek 
kapcsolatba kerülhetnek a 
termékkel? Követik-e a címkén 
lévő utasításokat? 
 

Dokumentált bizonyíték van (azaz 
említés a címkén vagy műszaki 
adatlap), amely mutatja, hogy a 
termékkel esetlegesen kapcsolatba 
kerülő tisztítószerek, kenőanyagok, 
stb. használata az 
élelmiszeriparban engedélyezett.  
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Only products with Food Industry 
License can be used (eg. OÉTI) 
 
Safety data sheets or extracts should 
be available at the place of use. 

Élelmiszeripari felhasználásra 
engedéllyel (pl. OÉTI) rendelkező 
terméket használjanak. 
 
Biztonsági adatlapok vagy azok 
kivonatai elérhetőek legyenek a 
felhasználás helyszínén. 

FV 5.4.7 Minden targonca és más 
meghajtott szállítókocsi tiszta-e, 
jól karbantartott-e és megfelelő-e, 
hogy a kibocsátásuk révén 
keletkező szennyeződést el 
lehessen kerülni? 
 

A belső szállítóeszközöket úgy kell 
karbantartani, hogy el lehessen 
kerülni a termék szennyeződését, 
különös tekintettel a 
gázkibocsátásokra. A targoncák és 
más meghajtott szállítókocsiknak 
elektromos vagy 
gázmeghajtásúaknak kell lenniük. 
 

Ajánlás Recommended: MSZ 9721-4:2012 
about technical survaillance of 
forklifts. 

Ajánlott: MSZ 9721-4:2012 Gépi 
hajtású targoncák időszakos 
vizsgálata 
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FV 5.4.8 Megoldott-e, hogy az 
elutasított/selejt/kieső és a 
szennyezett termékek ne 
kerüljenek be az ellátási láncba 
és a hulladékanyagok 
hatékonyan vannak-e ellenőrizve, 
hogy ne jelentsenek szennyezési 
kockázatot? 
 

A mikrobiológiai élelmiszer-
biztonsági kockázatot jelentő 
terméket nem takarítják be vagy a 
selejtbe/kieső termékek közé kerül.  
A selejt termékeket és 
hulladékanyagokat világosan 
megjelölt és elkülönített területeken 
tárolják úgy, hogy elkerüljék a 
termékek szennyeződését. Ezeket 
a területeket rendszeresen 
takarítják és/vagy fertőtlenítik a 
takarítási ütemtervnek 
megfelelően. A kieső/selejt 
terméknek és hulladékanyagnak 
csak a napi felhalmozódása 
fogadható el. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 
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FV 5.4.9 A válogató, mérlegelő és tároló 
területek fölött törésbiztos 
lámpákat és/vagy védősapkákkal 
ellátott lámpákat alkalmaznak-e? 
 

A termékek fölött vagy 
termékkezeléshez használt 
anyagok fölött lévő izzók és 
armatúrák biztonsági típusúak vagy 
megfelelően védettek, hogy törés 
esetén elkerülhető legyen az 
élelmiszer szennyeződése.  
 

Főbb 
kötele-
zettség 

  

FV 5.4.10 Vannak-e írott eljárások az üveg 
és átlátszó kemény műanyag 
kezelésére? 
 

Írásban foglalt eljárások 
szabályozzák az üveg és/vagy 
átlátszó kemény műanyag törések 
kezelését, amelyek fizikai 
szennyeződés és/vagy termék 
károsodás forrásai lehetnek 
(például az üvegházban, a 
termékkezelő, előkészítő és tároló 
területeken). 
 

 
Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

FV 5.5 Hőmérséklet és páratartalom ellenőrzés    
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FV 5.5.1 Ellenőrzött-e és dokumentált-e a 
hőmérséklet és a páratartalom 
(ahol alkalmazható)? 
 

Ha a csomagolt terméket akár a 
gazdaságban akár a hűtőház 
területén tárolják, a hőmérsékletet 
és a páratartalmat (ahol a minőségi 
elvárások megkövetelik illetve a 
szabályozott légterű tárolásnál) 
szabályozni és dokumentálni kell. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

FV 5.6 Védekezés az állati kártevők ellen    

FV 5.6.1. Van-e rendszer a csomagoló és 
tároló területek állati kártevő 
populációinak figyelemmel 
kísérésére és az ellenük való 
védekezésre? 
 

A termelőknek a gazdaság 
körülményeit figyelembe véve, 
olyan intézkedéseket kell 
végrehajtani, amellyel 
szabályozzák az állati kártevők 
populációit a csomagolási és tároló 
területeken. Nem N/A. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 

The grower can use some 
commercially freely available 
products, but in this case, he/she is 
responsible for the monitoring activity 
(in FV 5.6.3) as well. 
 

Szabadforgalmazású szereket a 
termelő maga is kihelyezhet, de ez 
esetben az FV 5.6.3 pontban szereplő 
monitoring tevékenységért is felelős a 
termelő. 
 
Ajánlott: MSZ EN 16636:2015 
Kártevő-mentesítési szolgáltatások. 
követelmények és kompetenciák 
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FV 5.6.2 Van-e vizuális bizonyíték arra, 
hogy az állati kártevők 
figyelemmel kísérése és az 
ellenük való védekezés hatásos? 
 

A vizuális értékelés azt mutatja, 
hogy a kártevők figyelemmel 
kísérése és az ellenük való 
védekezés sikeres. Nem N/A. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 

  

FV 5.6.3. Vezetnek-e részletes 
feljegyzéseket az állati kártevők 
szabályzásának ellenőrzéséről és 
a szükséges elvégzett 
intézkedésekről? 
 

A megfigyelés ütemezett és 
feljegyzéseket vezetnek a kártevők 
szabályozásának megfigyeléséről 
és az ezt követő intézkedési 
terv(ek)ről.  
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

Recommended: list of biocides  
https://www.antsz.hu/data/cms41537/
Jovahagyott_hatoanyagok_listaja_20
18_08_23.pdf  

Ajánlott: Biocidek listája: 
https://www.antsz.hu/data/cms41537/
Jovahagyott_hatoanyagok_listaja_20
18_08_23.pdf 
 (14, 18 kód)- ezek a hazai 
engedélyek. Minden egyéb esetben a 
(biocid) cimkét kell elovasni, 
amelynek magyarul is meg kell lennie. 

FV 5.7. Betakarítás utáni mosás (N/A ha a betakarítás után nincs mosás)    

https://www.antsz.hu/data/cms41537/Jovahagyott_hatoanyagok_listaja_2018_08_23.pdf
https://www.antsz.hu/data/cms41537/Jovahagyott_hatoanyagok_listaja_2018_08_23.pdf
https://www.antsz.hu/data/cms41537/Jovahagyott_hatoanyagok_listaja_2018_08_23.pdf
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FV 5.7.1. A végtermék mosásához 
felhasznált víz forrása ivóvíz-e 
vagy az illetékes hatóságok arra 
alkalmasnak nyilvánították-e? 
 

A vizet az illetékes hatóságok 
alkalmasnak nyilvánították és/vagy 
az elmúlt 12 hónapon belül 
vízelemzést végeztek a 
mosóberendezés belépési 
pontjánál. Az elemzett paraméterek 
szintjei az elfogadott WHO 
küszöbértékeken belül vannak, 
vagy azokat az illetékes hatóságok 
élelmiszeripari szempontból 
biztonságosként fogadják el. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 

The tap water is considered drinking 
quality, but the internal water system 
must be included in the risk 
assessment! 
 
201/2001. (X. 25) on. Regulation of 
the drinking water quality 
requirements and monitoring 
procedures. 
 
Escherichia coli (E. coli) 0/100ml  
Enterococcus 0/100 ml 
 

A vezetékes víz ivóvíz minőségűnek 
tekinthető, de belső hálózat a 
kockázatértékelésben szerepeljen! 
 
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az 
ivóvíz minőségi követelményeiről és 
az ellenőrzés rendjéről.  
 
Escherichia coli (E. coli) 0/100ml  
Enterococcusok 0/100 ml 
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FV 5.7.2. Amennyiben a vizet a végtermék 
mosásához visszaforgatják, 
szűrik-e és rendszeresen 
ellenőrzik-e annak pH értékét 
illetve a fertőtlenítőszer 
koncentrációt és veszélyességi 
szintjét? 
 

Ahol a vizet visszaforgatják a 
végtermék mosásához, azt szűrik 
és fertőtlenítik, és rendszeresen 
ellenőrzik annak pH értékét, illetve 
a fertőtlenítőszer koncentrációját, 
veszélyességi szintjét. 
Dokumentált feljegyzéseket 
vezetnek. A szűrést szilárd és 
szuszpenziós anyagokra egyaránt 
hatékony rendszerrel kell végezni 
és ahhoz dokumentált rutinszerű 
tisztítási ütemtervet kell rendelni a 
felhasználásnak és a víz 
mennyiségének megfelelően. 
Amennyiben az automatikus szűrő 
öblítéses az automata tisztító 
injektor adagolási arányainak 
változtatása nem lehetséges, 
írásban foglalt eljárásnak kell a 
folyamatot leírnia. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 
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FV 5.7.3. Megfelelő-e a vízelemzést végző 
laboratórium?  

A termékmosáshoz használt víz 
elemzését egy ISO 17025 vagy 
azzal egyenértékű nemzeti 
szabvány szerint akkreditált 
laboratórium végzi, vagy amely 
dokumentációval bizonyítja, hogy 
az akkreditáció megszerzésének 
folyamatában van. 
 

Kevésbé 
jelentős 
köteleze
ttség 

There is no equivalent Hungarian 
standards with ISO 17025. 

Nincs ISO 17025-tel egyenértékű 
magyar szabvány. 

FV 5.8. Betakarítás utáni (poszt-harveszt) kezelések (N/A, ha betakarítás 
után nincs kezelés) 

  Ideértendő: csírázásgátlás, 
érésgyorsítás, -lassítás, viaszolás, 
gombaölő szeres kezelések, 
antagonista gombák, biocidok 
használata stb. 

FV 5.8.1 Betartották-e a címkéken 
szereplő utasításokat? 

Világos eljárások és dokumentáció 
áll rendelkezésre, például 
betakarítás utáni biocid-, viasz- és 
növényvédő szeres kezelések 
nyilvántartásai, amelyek bizonyítják 
az alkalmazott vegyszerek 
használati utasításainak való 
megfelelést. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 
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FV 5.8.2 A felhasználás országában 
hivatalosan regisztrálták-e a 
betakarított terméken használt 
betakarítás utáni védelmet 
szolgáló valamennyi biocid, viasz 
és növényvédő szert? 
 

A betakarított termésen használt 
valamennyi betakarítás utáni 
biocid, viasz és növényvédő szer 
hivatalosan regisztrált, vagy a 
megfelelő hatóság által 
engedélyezett a kezelés 
országában. A biocid, viasz és 
növényvédő szer címkéin 
jelzetteknek megfelelően azokat 
jóváhagyták az alkalmazás 
országában történő 
felhasználására és arra a 
betakarított termékre, amire 
használják. Ahol hivatalos 
regisztrációs rendszer nincsen, 
lásd a GLOBALG.A.P. Útmutatót 
(CB 3. Melléklet PPP használat az 
extrapolációt engedélyező 
országokban), valamint a FAO a 
növényvédő szerek 
forgalmazásáról és használatáról 
szóló nemzetközi magatartási 
kódexét. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 

https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/
Engedelykereso/kereso 
 

https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/
Engedelykereso/kereso 
 
 
Ajánlott: Felhasználás előtt a használt 
szer engedélye ellenőrizendő. 
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FV 5.8.3 Vezetnek-e naprakész listát a 
termesztett növényeken használt 
és használatra jóváhagyott 
betakarítás utáni növényvédő 
szerekről? 
 

Rendelkezésre áll a gazdaságban 
a GLOBALG.A.P. rendszerben az 
elmúlt 12 hónap során termesztett 
növényeken betakarítás utáni 
védelemként alkalmazott biocidek, 
viaszok és növényvédő szerek 
dokumentált listája, azok 
kereskedelmi márkanevei ( 
beleértve a  hatóanyag 
összetételüket), amely figyelembe 
veszi a vonatkozó helyi illetve 
nemzeti jogszabályok esetleges 
változásait is. Nem N/A. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/
Engedelykereso/kereso 
 

https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/
Engedelykereso/kereso 
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FV 5.8.4 Tudja-e a betakarítás utáni 
növényvédelem alkalmazásáért 
technikailag felelős személy 
bizonyítani hozzáértését és 
ismereteit a biocidek, viaszok és 
növényvédő szerek 
alkalmazásához? 
 

Az a személy, aki technikailag felel 
a betakarítás utáni biocid, viasz és 
növényvédő szeres kezelésekért, 
kellő szintű technikai hozzáértéssel 
rendelkezik, amelyeket államilag 
elismert bizonyítványokkal vagy 
hivatalos képzéssel bizonyít. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 

For pesticide treatments: 
84/2015 (XII.17) FM: Plant Protection 
Service: 
 

Növényvédőszeres kezelések 
esetében: 
84/2015 (XII.17) FM rendelet: 
Növényvédelmi szolgáltatás: 
növényvédő szerrel más számára 
végzett védekezési munka, valamint a 
növényvédő szerek felhasználására 
vonatkozó szaktanácsadás, a 
munkavállalóként, tagként a 
vállalkozás részére, vagy közeli 
hozzátartozó és annak családi 
gazdasága részére végzett 
növényvédelmi tevékenység 
kivételével 
III-as forgalmazási kategóriájú 
növényvédő szer saját felhasználása 
és az azzal történő szolgáltatás nem 
korlátozott. 
II-es forgalmi kategórájú szer saját 
felhasználása és/vagy azzal történő 
szolgáltatás a II-es forgalmi 
kategóriájú engedélyben (“zöld 
könyv”) szereplően lehetséges. 
I-es forgalmazási kategóriájú szert I-
es kategóriájú engedéllyel (“fehér 
könyv”) rendekelkező, 
munkavégzőként pedig az juttahatja 
ki, akit a II-es kategóriájú engedélye 
erre feljogosít, I-es kategóriájú 
engedéllyel rendelkező személy 
jelenlétében. 
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Compliance Criteria by NTWG 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

FV 5.8.5  A betakarítás utáni kezelésekhez 
felhasznált víz ivóvíz minőségű-e, 
vagy az illetékes hatóság azt 
alkalmasnak nyilvánította-e? 

 

A felhasznált vizet az illetékes 
hatóságok alkalmasnak 
nyilvánították és/vagy az elmúlt 12 
hónapon belül vízelemzést 
végeztek a mosóberendezés 
belépési pontjánál. Az elemzett 
paraméterek szintjei az elfogadott 
WHO küszöbértékeken belül 
vannak, vagy azokat az illetékes 
hatóságok élelmiszeripari 
szempontból biztonságosként 
fogadják el.  
 

Főbb 
kötele-
zettség 
 

The tap water is considered drinking 
quality. 
 
201/2001. (X. 25) on. Regulation of 
the drinking water quality 
requirements and monitoring 
procedures 
 
Escherichia coli (E. coli) 0/100ml  
Enterococcus 0/100 ml 

A vezetékes víz ivóvíz minőségűnek 
tekintendő. 
 
Ajánlott: 201/2001. (X. 25.) Korm. 
rendelet az ivóvíz minőségi 
követelményeiről és az ellenőrzés 
rendjéről. 
 
Escherichia coli (E. coli) 0/100ml  
Enterococcusok 0/100 ml 
 
 

FV 5.8.6 A betakarítás utáni kezeléseknél 
használt biocideket, viaszt és 
növényvédő szereket a terméktől 
és egyéb anyagoktól elkülönítve 
tárolják? 
 

A termékek vegyi 
szennyeződésének elkerülése 
érdekében a biocideket, a viasz és 
növényvédő szereket stb. a 
terméktől elkülönítve, az erre 
kijelölt biztonságos területen kell 
tárolni. 
 

Főbb 
kötele-
zettség 
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Nº Control Point (CP) -  
not to be changed or 
interpreted 

Compliance Criteria (CC) – 
not to be changed 

Level Country-specific interpretation of the  
Compliance Criteria by NTWG 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

FV 5.8.7 Minden dokumentáció, amely a 
betakarítás utáni kezeléssel 
kapcsolatos naprakész-e és 
tartalmazza-e az itt felsorolt 
minimum követelményeket? 
• A betakarított termék 
azonosítása (pl. tétel vagy 
csoport); 
• A felhasználás helye 
• A felhasználás dátuma 
• A kezelés típusa 
• A felhasznált termék 
kereskedelmi neve és 
hatóanyaga 
• A felhasznált termék 
mennyisége 

 

A következő információk 
feljegyzése szükséges minden 
betakarítás utáni biocidek, viaszok 
és növényvédő szerek 
alkalmazásáról: 
• A tétel vagy csoport azonosítója a 
betakarított és kezelt termékeknek, 
• A földrajzi hely, a gazdaság neve 
vagy hivatkozási adatai, vagy a 
betakarított termék kezelésének 
helye, ahol az eljárást elvégezték,  
• Az eljárás pontos dátuma 
(év/hónap/nap), 
• Az alkalmazott eljárás típusa 
(például permetezés, áztatás, 
gázosítás stb.) 
• Az alkalmazott készítmény teljes 
kereskedelmi neve (beleértve a 
formulációt – fizikai megjelenés 
(például por, granulátum, 
szuszpenzió stb.)), a 
hatóanyag(ok) vagy a hasznos élő 
szervezet tudományos neve. A 
hatóanyagot fel kell jegyezni vagy 
biztosítani kell, a kereskedelmi név 

Főbb 
kötele-
zettség 
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Nº Control Point (CP) -  
not to be changed or 
interpreted 

Compliance Criteria (CC) – 
not to be changed 

Level Country-specific interpretation of the  
Compliance Criteria by NTWG 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

és a hatóanyag összekapcsolását. 
• A felhasznált mennyiség tömege 
vagy térfogata egy liter vízre vagy 
más hordozó anyagra 
vonatkoztatva. 
Nem N/A.  
 

 Minden betakarítás utáni kezelésről feljegyzéseket vezetnek-e, 
amelyek a következő adatokat is tartalmazzák? 

   

FV 5.8.8 Kezelést végző személy? 
 

Valamennyi betakarítás utáni 
biocid, viasz és növényvédő szeres 
kezelésnél feljegyzik annak a 
személynek a nevét, aki a 
növényvédő szert a betakarított 
terméken alkalmazta. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 

  

FV 5.8.9 A kezelés indoka? 
 

Valamennyi betakarítás utáni 
biocid, viasz és növényvédő szeres 
kezelésnél feljegyzik a kezelendő 
kártevő vagy betegség általános 
nevét. 
 

Kevésbé 
jelentős 
kötele-
zettség 
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Nº Control Point (CP) -  
not to be changed or 
interpreted 

Compliance Criteria (CC) – 
not to be changed 

Level Country-specific interpretation of the  
Compliance Criteria by NTWG 

   ENGLISH HUNGARIAN 

   CC CC 

FV 5.8.10 Figyelembe vettek-e valamennyi 
betakarítás utáni növényvédő 
szeres kezelést a CB 7.6 pont 
alatt is? 
 

Dokumentumok bizonyítják, hogy a 
termelő a CB 7.6 pontban 
figyelembe vett minden betakarítás 
utáni biocid és növényvédő szeres 
kezelést és annak megfelelően jár 
el.  

Főbb 
kötele-
zettség 

The risk assessment in CB 7.6 has to 
cover the post-harvest plant 
protection products as well! 
 

A CB 7.6-ban elkészített 
kockázatebecslés térjen ki a 
betakarítás utáni kezelésekkor 
használt anyagokra is! 
Ajánlott: 
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/
public/?event=homepage 
 

 

Mellékletek 
Szerves trágya tárolás CB 4.4.3 
A nitrátérzékeny területek száma 2013. szeptember 1-ével jelentősen megnőtt. Az ilyen területen gazdálkodók számára az alábbiakban 
összefoglalt „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat” (59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4-9. §) előírásainak betartása kötelező. Az előírások 
2014. szeptember 1-től kezdve már azokra is vonatkoznak, akiknek a területe csak (2013. szeptember 1-től) került kijelölésre!  
 
Trágyatárolás nitrátérzékeny területen  
TILOS elszivárgás elleni védelem nélküli ideiglenes trágyakazal létesítése, fenntartása − október 31. és február 15. között, illetve fagyott, 
vízzel telített, hóval borított talajon − vízjárta, pangóvizes területen, alagcsövezett táblán (egész évben).  
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Ideiglenes kazalban történő trágyatárolás feltételei mezőgazdasági területen:  
− legfeljebb 2 hónapig  
− legfeljebb az adott évben adott területen felhasználandó mennyiséget  
− adott táblán minden évben változtatva a kazal helyét  
− ha a talajvíz legmagasabb szintje a kazal környezetében 1,5 m alatt van  
− ha felszíni víz nincs 100 m-es távolságon belül  
 
Trágya kijuttatás nitrátérzékeny területen (szerves- és műtrágyázásra is vonatkozik)  
TILOS - a trágyakijuttatás október 31 - február 15. között, valamint fagyott, vízzel telített, hóval borított területre  
- 17 %-osnál meredekebb lejtésű terület trágyázása (egész évben)  
- ültetvény 15 %-osnál meredekebb lejtés esetén csak megfelelő erózió elleni védelem mellett trágyázható  
Évente szerves trágyával kijuttatható nitrogén hatóanyag mennyisége maximum 170 kg/ha. A tenyészidőszak alatt kijuttatható N 
hatóanyag mennyiségét termőhelyenként, a talaj tápanyag-ellátottságának függvényében kell meghatározni!  
 
Nitrátérzékenységtől független, általános szabályok:  
TILOS hígtrágya, trágyalé és a trágyatárolók csurgalékvizének bevezetése a vizekbe állattartó telephez trágyatároló létesítése   

• vízjárta területen   
• felszíni víztől, ivóvíz célú felszín alatti vízkivételtől számított 100 méteren belül 
• bányatavak 300 méteres parti sávjában 

műtrágya kijuttatás felszíni vizek partvonalától mért 2 m-es sávban szerves trágya kijuttatás  
- tavak partvonalától mért 20 m-es sávban  
- egyéb felszíni vizektől mért 5 m-es sávban  
- forrás, emberi fogyasztásra, vagy állatok itatására szolgáló kút 25 m-es körzetében (kivéve: legeltetett állatok által az itatóhely 
megközelítése során elhullajtott trágya)  
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Hígtrágya, trágyalé kizárólag olyan, megfelelő műszaki védelemmel ellátott tartályban, vagy medencében tárolható, amely alkalmas 6 
havi mennyiség befogadására. Az istállótrágya tároló kapacitásának legalább 6 havi trágya tárolására elegendőnek kell lennie, 
szivárgásmentes, szigetelt alappal és a trágyalé összegyűjtésére is alkalmas csatornákkal, illetve aknákkal ellátva.  
 
A trágyatárolók befogadó képességére és műszaki követelményeire vonatkozó értékeket az 59/2008. FVM rendelet 5. melléklete 
tartalmazza. 

 

Víz 
A vízmintavételre vonatkozó eljárás javaslat kidolgozás alatt. 
Ivóvíz - 1. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez – ivóvíz 

 

Öntözövíz  
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Érvényben lévő magyar rendelet nincs, de a korábban visszavont MSZ 12749:1993 szabványt tekintik a laboratóriumok is irányadónak. 
Ez vonatkozik a felszíni vizekre, mely szerint azon vizek, amelyek e szabvány szerint az I. (kiváló) és II. (jó) kategóriába tartoznak 
szabadon lehet öntözni. A III. (tűrhető) kategóriába eső vizekkel csak elővigyázatosan, a IV és V. kategória pedig nem ajánlott öntözésre. 
 

 Határértékek 
Csoport mikrobiológiai 
jellemzők 

I.kategória 

Kiváló 

II. kategória 

Jó 

III. kategória 

tűrhető 

IV. kategória 

szennyezett 

V. kategória 

Erősen szennyezett 
Coliformszám 1ml-ben 1 (-ig) 10 (-ig) 100 (-ig) 1000 (-ig) nagyobb mint 1000 
Fekális (termotoleráns) 
coliformszám 1ml-ben 0,2 1 10 100 nagyobb mint 100 

Fekális streptococcus 1ml-
ben 0,2 1 10 100 nagyobb mint 100 

Salmonella 1L-ben 

nem mutatható ki nem mutatható 
ki 

Minták 
egyharmadáb
an mutatható 

ki 

kimutatható kimutatható 

GLOBALG.A.P. útmutató alapján a kötelező szint: A WHO ajánlott mikrobiológiai útmutatása (2006): <1000 telep E. coli/ 100 ml 
víz (GG IFA v5 FV Annex 1) 

Talajminta vétel: 

• A talajból történő mintavétel célja az adott területre jellemző átlagminta megvétele 
• Egy vizsgálni kívánt terület (parcella, mintavételi egység stb.) szennyezettségének megismeréséhez legalább 2 átlagmintát 

veszünk a talaj 0-20 cm-es mélységéből vagy 0-30, 30-60cm mélységekből (gyümölcsösök esetén) 
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• Az átlagminta keveréséhez azonos térfogatú és súlyú, ill. azonos méretű, azonos szennyezettségi szintből származó pontmintákat 
használunk 

• Javasolt az átlók mentén történő pontminta gyűjtés átlónként  
20-20 pontból (a terület nagysága határozza meg a mintavételt) 

• Javasolt minta mennyiség 1 kg (de minimum 0,5 kg)/ más forrásban 3 kg 

 

Útmutató a GLOBALG.A.P. termelők által végzendő növényvédőszer–maradék vizsgálatok mintavételének végrehajtásához 

Tartalomjegyzék:  
1. Bevezetés 
2. Területi mintavétel, Mintavétel raktárból 
3. A minta jelölése, szállítása, tárolása 
4. Az analízis megrendelése és értékelése 

CB 
7.6.4 

Van-e bizonyíték a 
kockázatértékelés 
eredményei alapján 
készült növényvédőszer-
maradék vizsgálatokra? 

A kockázatértékelés eredménye alapján aktuális dokumentált 
bizonyítéknak vagy feljegyzéseknek kell rendelkezésre állnia a 
GLOBALG.A.P. által regisztrált termékek növényvédőszer-maradvány 
vizsgálat eredményeiről vagy egy növényvédő szer maradék monitoring 
rendszerben való részvételről, amely visszakövethető a gazdaságig és 
megfelel a CB 5 mellékletben meghatározott minimum 
követelményeknek. Amikor a kockázatértékelés hatóanyag-maradék 
vizsgálatot ír elő, a mintavételi eljárásokra, az akkreditált 
laboratóriumokra stb. vonatkozó kritériumokat be kell tartani. A vizsgálat 

Főbb kötelezettség 
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eredményeit vissza kell vezetni az adott termelőre és termelési 
helyszínre, ahonnan a minta származik.  

  Amikor a kockázatértékelés meghatározza, hogy szükséges növényvédőszer-maradék vizsgálatot 
végezni, van-e bizonyíték arra, hogy: 

  

CB 
7.6.5 

Követték-e a megfelelő 
mintavételi eljárásokat? 

Dokumentált bizonyíték igazolja az alkalmazandó mintavételi 
eljárásoknak való megfelelést. Lásd CB 4. melléklet Növényvédő szer 
maradék vizsgálat. 

Kevésbé jelentős 
kötele-zettség 

CB 
7.6.6 

A növényvédőszer-
maradék vizsgálatra 
alkalmazott laboratórium 
az illetékes nemzeti 
hatóság által ISO 17025 
vagy ezzel egyenértékű 
szabványra akkreditált-e? 

Egyértelmű dokumentált bizonyíték létezik (levél fejlécen vagy az 
akkreditáció másolata stb.), hogy a növényvédőszer-maradék 
vizsgálatokat végző laboratóriumokat az illetékes nemzeti hatóság az 
alkalmazandó területekre akkreditálta az ISO 17025 vagy ezzel 
egyenértékű szabvány szerint vagy az akkreditációs eljárás folyamatban 
van. A laboratóriumoknak minden esetben bizonyítékot kell bemutatniuk 
jártassági vizsgálatokban (PT - proficiency test) való részvételről (pl. 
FAPAS). Lásd a CB 4. melléklet Növényvédőszer-maradék vizsgálat. 

Kevésbé jelentős 
kötele-zettség 
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1. Bevezetés 

A növényvédőszer-maradék analízis gyakoriságát (hányszor kell egy szezonban analízist végeztetni?) a tanúsított vállalkozás a 
kockázatértékelése alapján maga dönti el. A GLOBALG.A.P 5-ös verziója szerint egyértelműen olyan terméket kell analízisre küldeni, 
amely egyébként a kereskedelmi forgalomba kerülne, azaz érett gyümölcsöt, fogyasztásra alkalmas zöldséget. A mintavételt elvégezheti 
a gazdálkodó maga, vagy megrendelheti szolgáltatásként egy erre akkreditált vállalkozástól, (illetve a hatósági mintavétel). Az alábbiakban 
azokat az alapelveket ismertetjük, amelyeket a mintavétel során figyelembe kell venni. A területi mintavételre vonatkozó érvényes szabvány 
nincs. A raktárból (betárolt termék) történő mintavétel szabályait a 2002/63/EK irányelv alapján a 66/2010 (V.12) FVM rendelet 1. melléklet 
1. táblázata tartalmazza.  

 
2. Területi mintavétel:  

Területi mintavétel esetén a terület nagysága alapján kell meghatározni a mintavételi helyek számát. A mintavétel során az egész területet 
be kell járni, el kell hagyni a tábla, termesztő berendezés szélső sorait, törekedni kell arra, hogy fákról, bokrokról a lombkorona különböző 
oldalairól, eltérő magasságról, kívülről és belülről is szedjenek gyümölcsöt.  

 
Területi 

mintavételi helyek 
száma 

Területi nagyság (vagy-vagy) 
Szabadföldi termesztés ha Zárt termesztőberendezés m2 

4  0 – 400 
8 0 – 1 ha 400 – 1000 

16 1 – 5 ha 1000 – 5000 
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24 5 – 20 ha 5000 – 10000 
32 20 – 50 ha ≥ 10000 
40 ≥ 50 ha  

 

A mintavételi területet úgy kell kijelölni, hogy azon a növényvédelmi kezelés egyforma legyen, azaz 2 vagy több eltérő növényvédelmi 
technológiával kezelt/(GLOBALG.A.P. előírás miatt az azonos táblában levő, de több termelő területéről származó minta sem 
megengedett, mert a mintának és a vizsgálati eredménynek a termelőhöz visszakövethetőnek kell lennie) területről nem lehet 1 mintát 
venni, nem lehet a mintákat keverni, kompozit minta nem engedélyezett. 

Viszont, az MRL kockázatbecslés az azonosan kezelt, azonos technológiájú és azonos termékcsoportba tartozó termékek esetében 
megállapíthatja, hogy elegendő a több faj/fajta közül csak egy vagy néhányból mintát venni. Egy mintába különböző fajok nem keverhetőek 
(pl. fűszernövények termesztése), javasolt a vizsgált faj évenkénti változtatása.  

A több tulajdonoshoz tartozó, de egységesen kezelt, azonos termőhelyről származó azonos termékfaj esetében elegendő egy mintát venni 
és bevizsgáltatni, de a mintavétel pontos helye (pl. tábla, hrsz) szerepeljen a laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvön. 

Az alábbiakban megadjuk, legalább hány darab növényi részből álló, és legalább milyen tömegű mintát kell a területről venni, illetve hogyan 
lehet ezeket a mintákat megtisztítani, tárolni.  
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Növény Területi minta – ezt 
veszi a termelő 

Laboratóriumi 
minta – ezt készíti 
az előzőből a labor 

Megjegyzés tisztítás, ellenminta 
fagyasztva tárolása 

Almatermésűek: alma, körte, birs, naspolya  12 db, min. 2 kg  1 kg   

Csonthéjasok; termény: barack, nektarin, 
szilva 

24 db, min. 2 kg  1 kg   

Csonthéjasok (kicsi gyümölcs); termény: 
cseresznye, meggy, mirabell-szilva 

1 kg  1 kg   

Bogyósok; termény: ribiszke, málna, 
szeder, fekete áfonya és egyéb bogyós 
gyümölcsűek 

min. 0,5 kg 0,5 kg  A virágot, szárat fagyasztás előtt el 
kell távolítani, kivéve a ribizlit, melynek 
gyümölcsét szárral kell fagyasztani. 

Bogyósok; termény: szamóca, köszméte 1 kg  1 kg  A koronát és a szárat fagyasztás előtt 
el kell távolítani. 

Termény: borszőlő, csemegeszőlő 12 fürt, min. 1 kg  0,5 kg   

Burgonya 24 db, min. 2 kg  1 kg  Talajszennyeződés el kell távolítani 
(kézzel, kefével 

Cékla, csicsóka, édesburgonya, 
zellergumó, pasztinák, torma, 
feketegyökér, retek 

1 kg (levél) 12 db 0,5 – 1 kg  Talajszennyeződés el kell távolítani 
(kézzel, kefével) 
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min. 2kg (gyökér, 
gumó)  

Gyökér és gumós zöldségfélék; termény: 
sárgarépa 

12 db, min. 2 kg 1 kg Levélzetet, talajszennyeződés el kell 
távolítani.  

Hagymafélék; fokhagyma, vöröshagyma 12 db, min. 2 kg 1 kg A fiatal növényt általában nem 
választjuk szét részekre. 
Betakarításkor mintavétel esetén 
távolítsuk el a levélzetet. A 
talajszennyeződést el kell távolítani.  

Káposztafélék; termény: fehér káposzta, 
vörös káposzta, karalábé 

12 db 1 kg Az elszáradt leveleket, 
talajszennyeződést és gyökeret el kell 
távolítani 

Káposztafélék; termény: brokkoli, karfiol 
 

12 db 

 

1 kg Az elszáradt leveleket, 
talajszennyeződést és gyökeret el kell 
távolítani 

Leveles zöldségek; termény: saláta 12 db növény 1 kg A növény talajszint fölötti részeit 
mintázzuk. Az elszáradt leveleket, 
talajszennyeződést és gyökeret el kell 
távolítani 

Leveles zöldségek; termény: spenót 
 

2 kg 2 kg Az elszáradt leveleket, 
talajszennyeződést és gyökeret el kell 
távolítani 
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Szárukért termesztett zöldségek; termény: 
zeller 

12 db, min 1 kg  1 kg A növény talajszint fölötti részeit 
mintázzuk. Az elszáradt leveleket, 
talajszennyeződést és gyökeret el kell 
távolítani. 

Hüvelyes zöldségek (friss); termény: borsó 
és bab 

24 db, (hüvely min 0,5-
1 kg) 

1 kg mag 

0,5 kg (hüvely),  

1 kg mag 

Ha a magot és a hüvelyt külön kell 
vizsgálni, akkor a teljes hüvelyt 
válasszuk szét hüvelyre és magra 
mélyhűtés előtt. Dokumentáljuk a friss 
hüvely és mag arányát. 

Kabakosok (ehető héjú); termény: uborka, 
cukkíni, nyári tök, apró uborka 

12 db, min 2 kg  1 kg  A szárat fagyasztás előtt el kell 
távolítani. 

Gyümölcsös zöldségek (ehető héjjal); 
termény: paradicsom, csemege paprika 

12 – 24 db 

min 2 kg  

1 kg  A szárat fagyasztás előtt el kell 
távolítani. 

Termésükért termesztett zöldségek; 
termény: csemegekukorica 

12 db, min 2 kg 1 kg Távolítsuk el a kukoricacső 
takaróleveleit. Ha a 
mintamennyiséghez szükséges, 
gyűjtsünk több csutkát. Vigyázzunk, 
hogy a különböző növényi részek 
szétválasztása ne eredményezzen 
szennyeződést. Gépi betakarítás 
esetén legalább 12 időpontban kell 
átlag szemmintát venni a kombájnból 
a terület betakarítása közben. 
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Mintavétel tárolt növényi termékekből:  

A mintavétel szabályait a 2002/63/EK irányelv alapján a 66/2010 (V.12) FVM rendelet 1. melléklet 1. táblázat tartalmazza.  

 
 Mintavételi helyek 

száma 
A tétel tömege (kg)  
<50 3 
50-500 5 
500-2000 10 
2001-20000 15 
Dobozok, kartondobozok száma a 
tételben 

 

1-25 1 
26-100 5 
100-250 10 
251-1000 15 

A laborminta legkisebb mérete zöldség és gyümölcsfélék esetén: 
Az árucikk besorolása Példa A minta jellege A laborminta legkisebb mérete 
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Kisméretű friss termékek Bogyós 
gyümölcsök, borsó, 
stb 

Egész egységek vagy 
csomagok vagy mintavételi 
eszközzel vett egységek 

1 kg 

Közepes méretű (25-250 
g) friss termékek 

Alma, narancs, 
burgonya, 
sárgarépa stb. 

Egész egységek 1 kg legalább 10 egység 

Nagyméretű (250 g feletti) 
friss termékek 

Káposzta, dinnye Egész egységek 2 kg legalább 5 egység 

Hüvelyesek Száraz bab, borsó  1 kg 
Héjas gyümölcsök Kivéve kókusz  1 kg 
Fűszernövények Friss petrezselyem Egész egységek 0,5 kg 

 Más friss 
fűszernövény 

 0,2 kg 

 
3. A minta jelölése, szállítása, tárolása 

Az összekészített mintát a lehető leghamarabb a vizsgálatra kiválasztott akkreditált laboratóriumba kell, megfelelő hűtés mellett eljuttatni. 
Figyeljenek arra, hogy a labor által kért adatokat (honnan származik a minta, ki vette, mikor, melyik tábláról vagy tárolóból, mi a tétel 
azonosítója) pontosan adják meg. A GLOBALG.A.P. szabvány egyértelműen előírja, hogy a mintavételi eredményt vissza kell tudni 
vezetni a termelőhöz és a termőhelyhez, vagyis a termelő neve (és a termőhely) mindig legyen a vizsgálatkérő lapon és az 
eredményen. Adják át az adott tételre vonatkozó permetezési naplót, a permetezési naplóban szereplő hatóanyagoknak szerepelniük 
kell a vizsgálatban. 
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A magyarországi MSZ-EN 17025 szabvány szerint akkreditált, növényi termékekből növényvédőszer-maradékot mérő laborok listája 
elérhető itt: http://www.nat.hu/adatbazis/lista.php?feltetel=n%F6v%E9nyv%E9d%F5szer&kategoria_id=1&status=1&Keres=Keres 

Jelenleg az alábbi laborok: 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 
Velencei Növényvédőszer-analitikai Laboratórium 
NAT-1-1594/2013       : 2017-04-09 
 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 
Miskolci Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium 
NAT-1-1742/2014       : 2018-01-28 
 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 
Hódmezővásárhelyi Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium 
NAT-1-1704/2012       : 2016-10-30 
 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 
Szolnoki Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium 

http://www.nat.hu/adatbazis/lista.php?feltetel=n%F6v%E9nyv%E9d%F5szer&kategoria_id=1&status=1&Keres=Keres
http://www.nat.hu/adatbazis/reszletes-oldal.php?azon=3343
http://www.nat.hu/adatbazis/reszletes-oldal.php?azon=3343
http://www.nat.hu/adatbazis/reszletes-oldal.php?azon=3452
http://www.nat.hu/adatbazis/reszletes-oldal.php?azon=3452
http://www.nat.hu/adatbazis/reszletes-oldal.php?azon=3244
http://www.nat.hu/adatbazis/reszletes-oldal.php?azon=3244
http://www.nat.hu/adatbazis/reszletes-oldal.php?azon=3555
http://www.nat.hu/adatbazis/reszletes-oldal.php?azon=3555
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NAT-1-1625/2014       : 2018-08-26 
 

WESSLING Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági Egészségvédelmi és Minőségügyi Szolgáltató Kft. 
Környezetanalitikai Üzletág 
Környezetanalitikai Laboratórium 
NAT-1-1398/2015       : 2019-12-07 

Budapesti Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar 
Élelmiszerminőségi és Élelmiszerbiztonsági Intézet 
Analitikai Laboratórium 
NAT-1-1462/2014       : 2018-07-08 

 
4. Az analízis értékelése 

A megrendeléskor a termelőt (és/vagy a mintavétel helyét) mindig egyértelműen jelöljék, mert a szabvány megköveteli, hogy a 
termelőig, termelőegységig visszakövethető legyen a minta. 

Legkésőbb a megrendeléskor győződjenek meg arról, hogy minimálisan a használt szerek hatóanyagai szerepelnek a megrendelt 
vizsgálatban. Hiába készül egy full-screening, ha a permetezési naplóban szereplő szerek nem szerepelnek benne, mert azt nem 
fogadhatjuk el!  

Ha nem minden használt szerre kérik a vizsgálatot, akkor a kockázatértékelésük vagy az abból következő eljárásuk egyértelműen 
ismertesse hogyan jutottak erre a döntésre, miért ezek kerültek elemzésre. 

http://www.nat.hu/adatbazis/reszletes-oldal.php?azon=3850
http://www.nat.hu/adatbazis/reszletes-oldal.php?azon=3850
http://www.nat.hu/adatbazis/reszletes-oldal.php?azon=3850
http://www.nat.hu/adatbazis/reszletes-oldal.php?azon=3532
http://www.nat.hu/adatbazis/reszletes-oldal.php?azon=3532
http://www.nat.hu/adatbazis/reszletes-oldal.php?azon=3532
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Az elkészült laboreredményt értékelni kell. Erre felkérhetik a labort is, ebben az esetben a labor összeveti a megnevezett célpiacon 
érvényes szermaradék követelményt a mért értékekkel, és szövegesen leírja, megfelel-e az adott piac, vevő igényeinek a termék.  

Az Európai Unió tagállamaiban érvényes határértékeket lekérdezhetik az EU DG Health and Food Safety honlapjáról:  

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.selection&language=HU 

Az oldal részben magyar nyelven is használható. A keresőcellába beírva az adott növény nevét, ki kell választani a bal oldali menüsorból 
az „MRLs for product” gomb választásával kiadja az összes, aktuális MRL értéket.  

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.selection&language=HU
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A lekért értékek táblázatos formában lementhetők (export to excel).  

Fontos információ, hogy a vevők általában a EU által meghatározott MRL érték 30-50 %-át fogadják el.  

A labor által készített jegyzőkönyvben a <0,01 vagy 0,005 mg/kg alatti értékek azt jelentik, hogy az adott hatóanyag akkreditált módon 
nem mérhető (vagy egyáltalán nincs is a termékben, vagy olyan kicsi mennyiségben, hogy a megnevezett érték alatt van). A konkrét 
mennyiségben mérhető hatóanyagok esetén szükséges az EU adatbázisában szereplő MRL értékkel összevetni a jegyzőkönyvben 
szereplő értéket. 
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.  

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a laboratóriumok akkreditáltságára, illetve a hatóanyagok MRL-jére vonatkozó információ aktuális 
állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az MRL értékek nem állandóak, évente 3-4 alkalommal a határértékek az aktuális tudományos 
eredményektől függően változnak.  

---//--- 
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