
Hamísított és illegálisan 

forgalmazott növényvédő szerek 

és kockázataik

•Az ECPA becslése szerint Európában 5-7%- volt a 
hamisított termékek aránya 2007-ben.

•Az  Europol 2012-es adata: egyes tagállamokban 25 
%-ot is elérheti, főleg a északkelet-európai régióban.

•Magyarországon a hamisított és illegálisan 
forgalmazott termékek arányát 3-5 %-ra becsüljük.

•Az alacsony kockázat és a magas haszon okán 
rendkívül vonzó a hamisítás és illegális forgalmazás.

•A hamisítás és illegális kereskedelem a szervezett 
bűnözés számára is vonzó, évente több milliárd eurós 
haszonnal.



A Növényvédőszer Gyártók és 

Importőrök Szövetsége Egyesület 

• 17 tagvállalat, amelyek a Magyarországon 
értékesített növényvédő szer forgalom 95 %-át 
forgalmazzák.

• Az NSZ Egyesület feladata és célja az általa 
képviselt növényvédő szer gyártók 
érdekképviselete

• A hazai növényvédő szer forgalom 75 Mrd

Ft.

• A hamisított és illegálisan forgalmazott termékek 
értéke a fenti összeg 3-5 %-a

• Az NSZ tagvállalataival és társ szervezetekkel 
együtt fellép a termék hamisítás ellen.



Növényvédő szer hamisítás és illegális 

kereskedelem
• A növényvédő szerek és hatóanyagaik a világon  

a legszigorúbban szabályozott anyagok közé tartoznak. Speciális 
engedélyezési folyamaton kell átesniük piacra kerülésük A 
hamisítványok piacra kerülése felgyorsult, a fejlődő országok 
technikai haladása következtében.

Engedélyezés előtt és a forgalmazás során engedélyüket 
rendszeresen, folyamatosan felülvizsgálják.

• A gyártó ipar támogatja a szigorú engedélyezési rendszert, mert ez 
is elősegíti a termékek magas minőségét.

• Egy kész formula a hatóanyag és segédanyagok rendkívül komplex

rendszere

• Egy új termék kutatása,fejlesztése, engedélyeztetése átlag 300millió 
dollárba kerül, egy új hatóanyag feltalálásának valószínűsége egyre 
kisebb.



Hamisítványok és illegális termékek

Jó megjelenésű hamisítványok
- Az eredetihez megtévesztésig hasonló csomagoló anyag 

és címke

- Valódinak  látszó csomagban az eredeti hatóanyag 
hígított vagy nem az eredeti  forrásból származik

- A jó csomagolásba illegálisan előállított termék,

amely nagy mértékben eltérhet az eredetitől és toxikus 
szennyeződéseket tartalmazhat

- Nem a címkén jelzett hatóanyagot tartalmazza,

a formáláshoz nem megfelelő oldószert vagy hordozót 

használnak



Alacsony színvonalú másolatok

• Primitív címkézés, kézzel írva vagy 

egyáltalán nincs címke.

• Az eredeti gyári csomagolóanyagra még 

csak nem is emlékeztető csomagolás.

• A tartalom változhat: eredeti, de nagyon 

felhígított  hatóanyag, vagy egyáltalán 

nem tartalmaz hatóanyagot, vagy egészen 

más,alkalmatlan anyagot tartalmaz.



Illegális behozatal
• A világ más részein engedélyezett 

termékek, amelyeket engedély nélkül 
hoznak be az EU tagállamokba.

• Nem feltétlenül alkalmasak az európai 
fajtákhoz, ill. klimatikus körülményekhez.

• Európában nem megengedett elemek a 
címkén.

• Veszélyeztethetik az integrált védekezést, 
túl korai rezisztencia kialakulását okozzák.



Visszaélés a párhuzamos 

behozatallal
• A termékek szabad áramlását célozza.

• Azonos eredetű, összetételű, csomagolású,a 
célországban engedélyezett termék, 
egyszerűsített engedélyezési eljárás.

• Nem terheli a fejlesztés,marketing, és egyéb 
költség, tehát nagymértékben versenyképes .

• Eredeti, gyárilag lezárt és a referencia termékre 
engedélyezett csomagolóanyagban kell eladni.

• A behozatal során az átcsomagolás nem tiltott –

jelentős hamisítási lehetőség.



A hamisított termékek használatának 

veszélyei

• Veszély a felhasználóra

• Hatástalanság vagy fitotoxicitás  a 

kultúrnövényen

• Környezetkárosító hatás

• Lebukás esetén a termékek ártalmatlanításának 

költségei + bírság

A hamisított termékekhez a gyártó nem ad

szaktanácsot, háttér szervizt és nem vállal

felelősséget az árúért !



Élelmiszer biztonsági -

kockázatok

A hamisított vagy illegális termékek bizonytalan 

összetétele és tulajdonságai miatt a betakarított 

termés ismeretlen és kivizsgálatlan maradékot 

vagy bomlás termékeket tartalmaz és 

veszélyezteti a fogyasztók egészségét.

Nem biztosítható az MRL betartása – az előírtnál 

magasabb szermaradék veszélye, ismeretlen

anyagokból származó szermaradékok, súlyos

kockázat a fogyasztók számára.



Kereskedelmi és gazdasági veszteségek, az 

innováció és versenyképesség akadályozása

• Az adatvédelem és a szellemi tulajdonhoz való 
jog sérülése

• Szabadalom és védjegysértés

• Az ipar és a növényvédő szerek 
megítélésének romlása

• Az innováció és a versenyképesség 
akadályozása

• Kieső adóbevételek

• Az elmaradottság konzerválása



A hamisítás és illegális forgalmazás 

elleni fellépés

MGSZH – NAV, szakirányítás, HENT,

Növényorvosi Kamara, GOSZ, Vetőmagszövetség, 

Növényvédőszer Gyártók Szövetsége és 

valamennyi érdekelt szervezet együttműködése

-Rendszeres hatósági ellenőrzés

-Felvilágosítás

-Rendszeres megjelenés a sajtóban,rádióban

-A büntetési díjtételek növelése



Hamisított csomagolóanyagok



Hamisított növényvédő szerek ellenőrzése



Nehezen megkülönböztethető hamisítványok



Hol  a címke ?



Ukrajna -2011



Hajón, repülőn kerülnek be a 

hamisítványok Európába



Hamisított növényvédő szerek veszélyei:

hatáselmaradás, fitotoxicitás



Ukrajna-2011



A Hainan kínai légitársaság gépe megérkezett 

Ferihegyre

2009.



Hamisított tribenuron metil (Granstar)

érkezett

Airport Customs discover:

Illegal-fake tribenuron 

methyl

10,000 empty 500 gram 

plastic jars

10,000 measuring devices

1,000 litre bottles 

“Emulsifier”



Ki törődik a repülés biztonságával?

Documents:  Emulsifier

Company alerted and 

product analysis performed

Product not only mis-

labelled counterfeit but…

Has FLASHPOINT of 24 C

Extreme danger to aircraft



A jövő ?
A fejlődő országok – Kína,India- vegyipara egyre

jobb minőségű, kifogástalannak tűnő termékeket

szállítanak, amelyek az EU-ban nem rendelkeznek

engedéllyel. Ezen termékek minőségét egyetlen

hazai szervezet sem garantálja, így a termelők 

panaszait sem orvosolja senki.

A hazai gyártói képviseletek elérhetőek, mindig

segítik a termelőt és nem hagyják magára a

problémáikkal. 



A jövő ?

• Szakmai, társadalmi összefogás

• Nemzeti Cselekvési Terv – a kereskedők és a 

felhasználók képzése

• Felvilágosítás, ismeretek terjesztése

• A fenntartható mezőgazdaság és ezen belül a 

fenntartható növényvédelem támogatása

• Szigorú ellenőrzés, szigorú büntetések

• A hamisított árú megsemmisítése



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!


