
A „Növényvédelmi-növényorvosi vény” használatának szabályai a mezőgazdasági termelésben 

 

Közeledünk a növényvédelmi szezon kezdetéhez, így aktuális 
néhány szót szólni a növényvédelmi tevékenységhez szorosan 
tartozó „Növényvédelmi-növényorvosi vény”-ről. A 
„Növényvédelmi-növényorvosi vény” szakszerű felhasználása 
egyaránt érinti a növényvédelmet irányító növényorvost, és a 
növényvédő szer felhasználó termelőt. A „Növényvédelmi-
növényorvosi vény” a Magyar Növényvédő Mérnöki és 
Növényorvosi Kamara (MNMNK) nyomtatványa. 
Növényvédelmi-növényorvosi vényt a kamara területi 
szervezetei érvényes kamarai tagsággal, valamint érvényes 
növényvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező tagjai részére 
adhatnak ki. A „Növényvédelmi-növényorvosi vény” szigorú 
számadású nyomtatványnak tekintendő, melyet mind a vény 
kiállítójának, mind a felhasználójának az erre vonatkozó 
előírásoknak megfelelően kell alkalmazni. Minden egyes vény 
egyedi sorszámmal van ellátva, így annak nyomon követése a 
sorszám alapján történik. 

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM 
rendelet 19. §-a alapján az I. és II. forgalmi kategóriájú 
növényvédő szer vásárlására és szállítására, az arra nem jogosult 
termelő csak növényorvos által kiállított, egyszeri vásárlásra 

jogosító „Növényvédelmi-növényorvosi vény”-nyel jogosult. A vény a vásárlásigazolásra szolgál, kis- 
és nagykereskedelemben egyaránt. 

A vénytömb, illetve a vény a növényorvos által nem ruházható át másra. A vény semmilyen 
nyilatkozattal (pl.: szerződéssel, megbízással) nem helyettesíthető! 

A növényvédő szer kereskedő a vényen szereplő I. forgalmi kategóriájú készítményt csak abban az 
esetben adhatja ki, ha meggyőződött arról, hogy a szállító rendelkezik legalább növényvédelmi 
alapképzettséggel, és érvényes II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer vásárlására, felhasználására 
jogosító engedéllyel. 

A növényvédő szer kereskedő a vényen szereplő II. forgalmi kategóriájú készítményt a 
növényvédelmi alapképzettséggel nem rendelkező vásárló részére is kiadhatja. 

Az engedéllyel nem rendelkező személy ugyanakkor a vény alapján csak a II forgalmi kategóriájú 
növényvédő szer vásárlására és szállítására jogosult, vagyis a növényvédő szert nem használhatja fel. 
Ugyanez vonatkozik a legalább növényvédelmi alapképzettséggel rendelkező esetében, ha a vényen I. 
forgalmi kategóriájú készítmény szerepel. A szállítás a forgalmazó helyről a raktározási, tárolási 
helyre vagy a felhasználás helyére történő közvetlen szállítást jelenti. 
 
A növényorvos hatályos engedély birtokában kizárólag személyes átvétellel vény nélkül is vásárolhat 
növényvédő szert. Nem kikötés a saját felhasználás vagy, hogy gazdasági társaságban vagy egyéb 
szervezetben tagként, munkavállalóként tevékenykedjen. A kiállított számlán ebben az esetben a 
személyesen megjelenő növényorvos neve kell, hogy szerepeljen. 
 
A forgalmazónak, kereskedőnek minden esetben meg kell győződnie arról, hogy a vénnyel vásárolni 
kívánó személy jogosult-e az engedély köteles készítmény vásárlására, szállítására. A vényt a 



mezőgazdasági termelő nevére kell kiállítani, így gyakran nem magánszemély, hanem gazdasági 
társaság jogosult a vény beváltására. Ilyen esetben a mezőgazdasági termelőnek illetve gazdasági 
társaságnak célszerű kiállítani meghatalmazást azon személy nevére, aki a céget képviselve 
megvásárolhatja és szállíthatja a növényvédő szert. Ennek a személynek kell rendelkeznie a szükséges 
legalább növényvédelmi alapképzettségnek az I. kategóriás készítmény vásárlásához szállításához. 
 
Ha a növényvédő szer átadására nem a forgalmazó telephelyén kerül sor, hanem azt a forgalmazó 
szállítja ki, a növényvédő szer átvételekor kell a mezőgazdasági termelőnek vagy az átvevőnek a 
forgalmazó részére átadni az aláírásával ellenjegyzett vény forgalmazót megillető másodpéldányát. 
Ilyenkor a forgalmazó szállítónak kell elvégeznie a vásárlási jogosultság Rendelet 25. §-ában foglaltak 
ellenőrzését. Vény vagy a növényvédő szer kategóriájának megfelelő érvényes engedély hiányában a 
kiszállító nem adhatja át a növényvédő szert a megrendelő részére. 
 
Egy vényre annyi készítmény írható fel, amennyinek a szükséges adata azon szerepeltethető. Nem 
tiltott a vényen szabadforgalmú növényvédő szerek felírása. A vényen szerepeltethető helyettesítő 
készítmény is. Ha a vényen nem szerepel helyettesítő készítmény, akkor azt a kereskedő nem adhatja 
ki. 
 
A „Növényvédelmi-növényorvosi vény”-re az adatokat úgy kell felvezetni tintával, írógéppel vagy 
nyomtatóval, hogy azok olvashatóak, megmásíthatatlanok, és hiánytalanok legyenek. Javításnál a 
hibásan feljegyzett adatot át kell húzni és a helyes adatot úgy kell rá felvezetni, hogy az eredeti beírás 
jól látható maradjon. A javítást el kell látni dátummal és a javító kézjegyével. Ezt minden példányon 
meg kell ismételni. Az elrontott, illetve elszakadt vényt keresztben át kell húzni és „rontott példány” 
felirattal átírni. A rontott vény mindhárom példányát a vénytömbben kell megőrizni. A vényen 
javítást csak az azt kiállító növényorvos végezhet, arra sem a termelő, sem a forgalmazó nem jogosult 
és ez a vény érvénytelenségét vonja maga után. Nem előírás a vények sorfolytonos felhasználása, 
mivel a jelenlegi jogszabályi környezet szerint nincs ilyen rendelkezés. 
 
A vényt 3 példányban kell kiállítani, melyből az eredeti példányt a mezőgazdasági termelő, a másolati 
példányt a forgalmazó, a tőpéldányt pedig a kiállító köteles megőrizni. A szakirányító által kiállított 
vények tőpéldányának folyamatosan, számkihagyás nélkül, hiánytalanul meg kell lennie. Ha a 
tőpéldányról hiányzik az átvétel ténye, az nem tekinthető szabálytalanságnak. 
 
A Növényvédelmi-növényorvosi vényen kitöltéskor a következő adatokat kell feltüntetni: 
 

 a növényvédő mérnök, növényorvos nevét, címét és engedélyszámát  
 a mezőgazdasági termelő nevét és címét, regisztrációs számát  
 a növényvédő szer nevét és mennyiségét  
 az előírt felhasználást, technológiát  
 a vény kiállításának keltét  
 a növényvédő mérnök, növényorvos aláírását és bélyegzőjét (a vényen az azt kiállító növény-

orvos aláírása és azonosítható körbélyegző lenyomata minden példányon rajta kell, legyen) 
 a forgalmazó nevét, aláírását, bélyegzőjét és a keltezést, valamint a forgalmazó a készítmény 

átadásakor köteles a vényre rávezetni a készítményt átvevő nevét, aki az átvétel tényét alá-
írásával is igazolja 

 

A felsorolt információkat minden esetben a vényen kell feltüntetni. Ha egy vényre nem fér el az 
összes megvásárolni kívánt készítmény, akkor azt egy újabb vényre kell felírni. A vényhez semmilyen 
pótlap nem csatolható. 



A vény utólagos kiállítása és felhasználása jogszabálysértő, hiszen sérül a szigorú számadású bizonylat 
kiállítására és vezetésére vonatkozó előírás. Az utólagos kiállítást bizonyítja, ha pl. a vényen korábbi 
kiállítási dátum szerepel, mint ahogy a vénytömböt a Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 
kiadta. Ilyen szabálysértés esetén a forgalmazó – ha a készítményeket kiadta – és a kiállító, valamint a 
vásárló, felhasználó felelőssége egyértelműen megállapítandó. 

A hiányosan, szabálytalanul vagy olvashatatlanul kitöltött vény érvénytelen. A vény adattartalmában 
nem lehet hiányos, a növényorvos által előírt felhasználási és technológiai ajánlásnak meg kell 
felelnie a vonatkozó engedélyokiratban foglaltaknak. Ehhez a vényen szerepelnie kell legalább a felírt 
készítmény pontos nevének, a megvásárolandó összmennyiségnek, a kezelendő kultúrának az 
alkalmazandó dózisnak. 

A Rendelet 22. § (2) bekezdése alapján a vény kiállításával a növényorvosnak a növényvédő szerek 
jogszabálynak megfelelő vásárlására, szállítására, tárolására és kijuttatására vonatkozó 
tájékoztatásra, kijuttatására, a keletkezett hulladék előírásszerű kezelésére, a növényvédő szer 
címkeszövegében megfogalmazott előírások betartására, valamint az ezekkel összefüggő egyéb 
tevékenységekre felelőssége keletkezik, függetlenül az általa vállalt vagy végzett ilyen 
tevékenységtől. 

Amennyiben a kereskedelmi egység alkalmazásában lévő növényorvos állítja ki a vevőnek a vényt, és 
ez alapján kiadja a felírt növényvédő szert, a növényorvosnak ekkor is a Rendelet 22. § (1) 
bekezdésben meghatározott felelőssége keletkezik, melyhez kapcsolódó szabályok betartását 
ellenőriznie célszerű. A vény kiállítójának felügyelnie kell a kijuttatást, melyet legalább II-es 
engedéllyel rendelkező személynek kell elvégeznie. A felügyelet nem azonos a folyamatos jelenléttel. 
Ha a kijuttatást olyan személy végezte, aki nem rendelkezik engedéllyel vagy engedélye korábban 
lejárt, a szakirányító és a kijuttatást végző felelőssége is fennáll. 

A permetezési napló csak a felhasználásért felelős személy aláírásával, pecsétjével és dátummal 
ellátva érvényes. Mivel a vény kiállításával a növényorvos lett a felelős személy, ezért neki kell 
ellenjegyezni a naplóba bejegyzett tényeket, a munkavégzést megelőzően, illetve azzal egyidejűleg. 

 

Kérem minden érintettet, hogy a „Növényvédelmi-növényorvosi vény” használattal kapcsolatos 
előírásokat maradéktalanul tartsa be. A jogszabály követő magatartás biztosítja számunkra, hogy egy 
esetleges ellenőrzés során a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szakemberei ne tárjanak fel 
hiányosságokat. 
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