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Permetezőgépek időszakos felülvizsgálata 
Európában – Áttekintés II.



• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/128/EK 
IRÁNYELVE (2009. október 21.) a peszticidek 
fenntartható használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról
III. fejezet 8. cikk ↔ III. fejezet 9. cikk ?!?

• 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről – JOGHARMONIZÁCIÓ, MÓDOSÍTÁS!!!

• A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 43/2010. 
(IV. 23.) FVM rendelete a növényvédelmi tevékenységről
(a 66/2010. (V.12.) FVM rendelettel módosítva) –
JOGHARMONIZÁCIÓ, MÓDOSÍTÁS!!!
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- vonatkozó jogszabályok -



• ÚJ NÖVÉNYVÉDELMI GÉPEK KÖTELEZŐ TÍPUSMINŐSÍTÉSE
- 2004. január 1-től működő rendszer
- VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) végzi
- gyártó/forgalmazó kötelessége (ker. forgalomba hozatal előtt)
- üzemi méretű szántóföldi és ültetvény permetezőgépekre 
(függesztett, vontatott, önjáró), hordozható permetezőgépekre 
(motoros, nem motoros - 5 dm3 tartályméret felett), csávázó 
gépekre, granulátumszórókra (adapterekre is) vonatkozik

• HASZNÁLATBAN LÉVŐ PERMETEZŐ BERENDEZÉSEK IDŐSZAKOS 
FELÜLVIZSGÁLATA

- a rendszer a mai napig nem került bevezetésre
- az MGI tanúsítványával rendelkező állomások fogják végezni
- géptulajdonosok kötelessége lesz
- a hatályos jogszabályok szerint: „A kézi, illetve háti permetezőgépek 
kivételével, a permetezőgépek időszakos felülvizsgálata 2011. december 
15-től kötelező.” – VÁLTOZÁS, BŐVÍTÉS!!!
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Felülvizsgálatra kötelezettek (VÁLTOZÁS VÁRHATÓ):

„A kézi, illetve háti permetezőgépek kivételével, a 
permetezőgépek időszakos felülvizsgálata 2011. 
december 15-től kötelező.”

A permetezőgépek felülvizsgáltatási kötelezettsége a 
gépek tulajdonosait terheli.

A felülvizsgálatok gyakorisága (VÁLTOZÁS VÁRHATÓ):

2 évenként
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Főbb követelmények (VÁLTOZÁS VÁRHATÓ):

 kifogástalan működés, tömítettség

 szivattyú teljesítménye min. a névleges érték 90%-a

manométer megfelelő osztása és pontossága

 szórófejek szórásteljesítményének hibája max.
10 % (szf-i gépek) vagy max. 15% (ker.-i gépek)

 nyomásváltozások max. 10% (szf-i gépek) vagy
max. 15% (ker.-i gépek)

 keresztirányú szórásegyenletességnél CV ≤10%
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A felülvizsgálatokat végzik:

a tanúsítvánnyal rendelkező felülvizsgáló állomások

A tanúsítványt kiadja:

a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI)

A tanúsítványhoz szükséges:

legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkező, 
továbbá az MGI által szervezett rendszeres képzésen részt 
vevő vezető
a feladatra célirányosan felkészített, legalább 1 fő 
szakmunkás
megfelelő (9. függelék szerinti) vizsgáló berendezések, 
mérőeszközök
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A felülvizsgáló állomások előírt felszerelése:

átfolyásmérő berendezés szivattyúk szállítási teljesítményének 
meghatározásához

ellenőrző manométer a vizsgált gép nyomásmérőjének 
vizsgálatához

mérőeszköz vagy mérőedény a szórófejek folyadékszállításának 
ellenőrzéséhez

nyomásmérő eszköz a nyomásváltozások meghatározásához

egyéb mérőeszközök (fordulatszám-mérő, légnyomásmérő, 
mérőszalag, stopperóra)
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A felülvizsgáló állomások előírt felszerelése
- Példák -



A felülvizsgáló állomások javasolt felszerelése:

 számítógép vezérlésű, telemetrikus, ultrahangos 
vályúsor keresztirányú szórásegyenletesség 
meghatározásához

 számítógép vezérlésű, telemetrikus, ultrahangos 
vályúsor vertikális szóráskép vizsgálatához és 
gépbeállításhoz

 számítógép vezérlésű, ultrahangos szórófej vizsgáló 
berendezés
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A felülvizsgáló állomások javasolt felszerelése
- Példák I. -



A felülvizsgáló állomások javasolt felszerelése
- Példák II. -



A felülvizsgálatok rendje:

éves vizsgálati terv elkészítése

a felülvizsgálatok meghirdetése

jelentkezés a felülvizsgálatokra

értesítés a felülvizsgálatok időpontjáról

a gépek átadása a felülvizsgálatokra

a felülvizsgálatok elvégzése, a vizsgálati
jegyzőkönyvek elkészítése

a működési engedélyek + igazoló matricák kiadása
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A felülvizsgálatok lebonyolításának főbb feltételei:

Felülvizsgáló állomások részéről:

 területi lefedettség, megközelíthetőség, megfelelő gyakoriság 
szavatolása

 megfelelő alapterületű, zárt helyiség rendelkezésre állása
 füstgázok elvezetésének lehetősége
 lehetőség biztosítása a felhasznált víz felfogására, összegyűjtésére, a 

gép tartályába történő visszajuttatására

Géptulajdonosok részéről:

 működőképes, tiszta permetezőgép biztosítása
 megjelenés a névleges térfogat feléig, vízzel feltöltött tartállyal
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Felülvizsgáló állomások létesítése:

jelentkezési felhívás közzététele
személyi és tárgyi feltételek biztosítása
jelentkezések beadása és elbírálása
az állomások személyzetének kiképzése
tanúsítványok kiadása
felülvizsgálatok megkezdése
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Köszönöm szíves figyelmüket!


