
•  Az állatgyógyászati készítményeknél az előírt vizsgálatokat mindig a 

készítményeken kell elvégezni, míg a növényvédő szereknél bizonyos 

esetekben támaszkodhatnak a hatóanyag toxicitás adataira. 

•  Az állatgyógyászati készítményekben, csak a gyógyszerminőség 

szabályait tartalmazó Gyógyszerkönyvben megtalálható adalékok 

használhatók fel, míg a növényvédő szerekben elég csak technikai 

tisztaságúnak lennie az adalékoknak. 

•  A készítményekben felhasznált adalékanyagokra a jogi szabályozás 

sokáig lényegesen egyszerűbb környezeti kockázatelemzést is 

elfogadott az aktív hatóanyagokénál. Az 1107/2009/EK rendelet III. 

melléklete tartalmazná azon koformulánsok listáját, amelyek nem 

alkalmazhatók a növényvédőszer-készítményekben, azonban az 

említett melléklet jelenleg is üres. 

•  A tagországok mozgásterének jelentős beszűkülését idézte elő a 

háromzónás kölcsönös elismerés rendszerének bevezetése,  

továbbá a zónák kialakítása minden eddigi  tudományos alappal 

rendelkező beosztásnak ellentmond. 

Az állatgyógyászati készítmények jogi szabályozása a 2004/28/EK és 

2009/9/EK rendeletek alapján történik. Bizonyos készítmények (pl. 

immunológiai szerek, gyógyszeres takarmányok és premixek) engedélyezése 

speciális jogi előírások és irányelvek alapján valósul meg. A forgalomba 

hozatal feltételei is jogszabályokban rögzítettek. Hazánkban a jogi 

szabályozás a 128/2009. (X.6.) FVM rendelet és módosításai [33/2010. 

(IV.7) FVM rendelet] alapján történik. 
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AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI ÉS NÖVÉNYVÉDŐSZER-HATÓANYAGOK ÉS 

KÉSZÍTMÉNYEIK, VALAMINT AZ ADALÉKANYAGOK JOGI SZABÁLYOZÁSA AZ 

EURÓPAI UNIÓBAN 

A mezőgazdasági gyakorlatban alkalmazott vegyi anyagok és készítményeik jogi szabályozása az EU-ban – különösebb szakmai 

indok nélkül, pusztán történeti okok miatt – ellentmondásosan nem egységes a különböző szektorok között. Az állatgyógyászati 

készítmények, és az azokban felhasznált adalékanyagok jóváhagyása a humángyógyszerek engedélyezéséhez hasonló, 

eljárásrendjében és toxikológiai szigorában egyaránt. A növényvédőszer-engedélyezés ezzel szemben kétszintű, s az adalékokra – 

még, bár szigorodó mértékben – enyhített. Áttekintésünk aktualitását az indokolja, hogy az Általános élelmiszertörvény 

módosítása nyomán utóbbi területeken is változások, szigorítások várhatók.  

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Munkánkat az OTKA K112978 és OTKA K109865 pályázatok támogatták 

Az engedélyezési eljárás mindkét szektorban tudományos kockázatértékelésen alapszik.  Az állatgyógyászati készítmények 

egészségügyi- és környezeti kockázatértékelését, valamint a követelmények megvalósulását az Európai Gyógyszerügynökség  

(EMA) Állatgyógyászati Készítmények Bizottsága folyamatosan ellenőrzi, a már kereskedelmi forgalomban lévő készítmények 

esetében is1. A növényvédőszer-készítmények aktív hatóanyagainak engedélyezése során az Európai Vegyianyag-ügynökség 

(ECHA) felügyelete mellett az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) végzi el a kockázatértékelést, az érvényes 

jogszabályok és a REACH-rendelet előírásai szerint. A kockázatértékelés során pl. rákkeltőnek, hormonmodulánsnak, 

perzisztensnek mutatkozó, vagy bioakkumulációra hajlamos hatóanyagok nem használhatók fel a készítményekben, amelyek 

elbírálása azonban korántsem egyszerű, ahogyan azt a glyhosate példája is mutatja2.  

A növényvédőszer-készítmények jogi szabályozása az 1107/2009/EK 

rendelet alapján történik, valamint 2009-ben az EU Parlament megszavazta 

a növényvédő szerek fenntartható használatáról szóló irányelvet 

(2009/128/EK), amely a mai napig érvényben van. Hazánkban a 

növényvédőszer-készítmények forgalomba hozatalát, felhasználását, 

engedélyezését, valamint a csomagolását, jelölését, tárolását és szállítását a 

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet szabályozza. 

A 2010-ben befejeződött felülvizsgálat után jelenleg 476 db aktív hatóanyag 

rendelkezik érvényes engedéllyel az EU-ban (bár a pozitív listáról levett 

hatóanyagokra is kérhető szükséghelyzeti vagy eseti engedély).  

Az adalékanyagok között kiemelt jelentőségű felületaktív anyagok 

engedélyezését és forgalmazását a 648/2004/EK rendelet szabályozza az 

EU-ban, de ez a rendelet elsősorban a mosó- és tisztítószerekben 

felhasznált felületaktív anyagokkal foglalkozik. A védzáradék értelmében 

viszont, ha egy tagország kockázatosnak ítél egy felületaktív anyagot, úgy 

az adott komponenst tartalmazó készítmények forgalmazását korlátozhatja 

vagy saját területén be is tilthatja. A REACH-rendelet értelmében a 

tudományos kockázatértékelés a kereskedelmi forgalomban lévő vegyi 

anyagok, így az adalékanyagok engedélyezésének is jogi követelménye. A 

gyártóknak jelenleg csak az aktív hatóanyag(ok), szinergisták és az 

antidótumok pontos kémiai nevét és mennyiségét kell feltüntetniük a 

készítmények címkéin, így a készítmények pontos összetétele és az 

adjuvánsokkal kapcsolatos információk nem nyilvánosak.  

ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK SZABÁLYOZÁSA  
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Az állatgyógyászati készítmények engedélyezése  
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eljárás során 

A kölcsönös elismerési vagy 

decentralizált eljárások 
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NÖVÉNYVÉDŐSZER-KÉSZÍTMÉNYEK SZABÁLYOZÁSA  

A növényvédőszer-készítmények és -hatóanyagok engedélyezése  

Formázott készítmény Aktív hatóanyag 

Közösségi szintű engedélyezés  Nemzeti szintű engedélyezés, 

a háromzónás kölcsönös elismerési 

rendszer alapján 

ADALÉKANYAGOK SZABÁLYOZÁSA  

AZ ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZER KRITIKUS PONTJAI 

•Az állatgyógyászati készítmények esetében az előírt toxikológiai vizsgálatokat mindig a formázott készítményeken kell elvégezni, ezzel szemben a növényvédő szereknél bizonyos esetekben támaszkodhatnak a hatóanyag toxicitási adataira az engedélyezés során. 


