
 

Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Állomás 

 

A Földművelésügyi Minisztérium 1954-ben hozta létre a XVI. számú Növényvédő Állomását 

a Csopak Kishegyi utca 13-15 szám alatti épületben, az un. Ranolder kastélyban. 1955-ben 

neve: Veszprém Megyei Növényvédő Állomásra változott. Kezdetben fő feladata a kártevők 

elleni védekezés volt (burgonyabogár, amerikai fehér szövőlepke, cserebogár pajor, 

gyomnövények). Rendelkezésre álltak a szükséges szántóföldi növényvédelmi gépek. 

Gyümölcsösökben háti gépekkel, motoros permetezőkkel, több esetben lóvontatású 

gépekkel dolgoztak, és repülőgéppel térítés ellenében.  

1955-ben az épület és a telek kisajátítással állami tulajdonba és az Állomás kezelésébe 

került. Ekkor kezdődik meg a romos épület felújítása, tatarozása, műhely és gépszín 

beruházása. 

Ekkor a szakmai munkát igazgató és főagronómus irányítja. Dolgozók létszáma 30 fő. A 

károsítók elleni védekezés mellett feladat volt még a kártevők behurcolásának 

megakadályozása, elterjedésének meggátolása. 

Az intézményben biológiai laboratórium működött. A vizsgáló közegek növény-egészségügyi 

bizonyítványokat állítottak ki, kapcsolatot tartottak a gazdaságok növényvédelmi 

megbízottjaival. 

A szakmai feladatokat az FM Növényvédelmi Szolgálata, a hatósági teendőket a megyei 

tanács VB mezőgazdasági osztálya határozta meg. 

1964-ben jelent meg az un. Növényvédelmi kódex (8/1964 sz. FM rendelet), mely 

előremutatóan, korszerűen határozza meg a növényvédelem fejlesztési irányát. A 

növényvédelem a termelő üzemek feladata lett. 1965-től bővül a biológiai laboratórium 

tevékenysége: megkezdődnek a növényvédő szer kísérletek, létrejön az előrejelzési szakág. 

1960-tól működik a növényvédelmi szakmérnöki képzés és megkezdődik a szakemberek 

továbbképzése Gödöllőn, majd Keszthelyen is. A járási körzetekben a szakmérnökök 

felügyelőként dolgoztak. Segíttették az üzemek növényvédelmi felelősének munkáját. 

Ellenőrizték a szabályok betartását, a gépszemléket, a növényvédő szer felhasználást, 

végezték a karantén károsítók felderítését és az előrejelzési felvételezéseket. 

A biológiai laboratóriumban rovartanos, kórtanos, gyomnövényes, előrejelző szakmérnökök 

és laboránsok dolgoztak. Segítették a hatósági munkát, előrejelzéseket készítettek az 

üzemek részére, szaktanácsot adtak, szakmai bemutatókat tartottak, az új növényvédő 

szerek engedélyezéséhez kis és nagyparcellás kísérleteket végeztek. 

A Veszprém Megyei Növényvédő Szolgálat Szermaradék Analitikai Laboratóriumát 1972-ben 

alakították ki, ideiglenes jelleggel a műszaki épület egy részében. A laboratóriumot 

Veszprém megyei illetékességgel a következő feladatok elvégzésére hozták létre,: 



 - Hatósági minták- hazai, export, import – vizsgálatának elvégzése, amely elsősorban 

az emberi, vagy állati fogyasztásra szánt nyers mezőgazdasági termények növényvédő 

szermaradék tartalmának ellenőrzésére, felmérésére irányul. 

 - Környezetvédelmi vizsgálatok keretében a felszíni, felszín alatti vizek, vízfolyások, 

talajok növényvédő szer tartalmának meghatározása (bekapcsolódva az országos 

monitoring rendszerbe), a növényvédő szerek alkalmazása során felléphető elsodródások 

okozta károkozások, szennyeződések mértékének vizsgálata. 

 - Növényvédő szer engedélyezési és technológia fejlesztő szerkísérletekben a 

növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának időbeli változásának, valamint a 

betakarításkor jelenlevő szermaradék eloszlásának meghatározása, a maximálisan 

megengedett szermaradék értékek, az élelmezés- és munkaegészségügyi várakozási idők 

kialakítására. 

Kialakításakor a laboratórium műszer és eszközparkja a kor műszaki-technikai 

színvonalának megfelelt, de a növényvédő szer analízisben leginkább alkalmazott 

gázkromatográfot csak 1976-ban kapta meg, így kezdetben, akkor még Veszprém 

megyéhez tartozó Keszthelyi székhelyű Toxikológiai Laboratórium segítségével végezte el a 

gázkromatográfot igénylő vizsgálatokat. A kialakuló országos növényvédő szer analitikai 

hálózat a ’70-es években végezte a szermaradék tartalom meghatározását szolgáló 

módszerfejlesztési munkát és dolgozta ki a Szermaradék Analitikai Hálózat 

módszergyűjteményét, melyben a veszprémi labor is kivette részét. 

A vegyszeres növényvédelem fejlődésével a megye növényvédelmének ellenőrzésében a 

laboratórium jelentős szerepet kapott. A ’80-as évektől a labor új feladatként a Fővárosba 

irányuló import termékek szermaradék tartalmának ellenőrzését is végezte. Évente csaknem 

1400-1600 minta került vizsgálatra.  

A környezetvédelem előtérbe kerülésével, és a Balaton közelsége miatt megnövekedett a 

környezetvédelmi vizsgálatok száma, és jelentősége. A hálózatban alkalmazott egységes 

módszereknek köszönhetően egy országos adatbázis alakult ki, mely alkalmassá vált a 

számítógépes adatgyűjtésre és adatfeldolgozásra, különböző statisztikák készítésére. 

Az analitikai hálózat a ’90-es években fokozatosan vezette be a GLP rendszerű minőség 

biztosítást (MB). Az analitikai hálózat munkáinak összehangolására un. munkacsoportokat 

hoztak létre, melyek szervezték és koordinálták a hálózat egy-egy feladat csoportját. A 

Veszprém megyei laboratórium a környezetvédelmi munkával foglalkozó munkacsoport 

munkájában vett részt és az analitikai laboratóriumok e feladatának koordinálását is végezte. 

A laboratórium és az analitikai hálózat környezetvédelmi munkáinak összesítéséből és 

elemzéséből a munkacsoport számos hazai és nemzetközi folyóiratban, konferencián 

számolt be. 

A mezőgazdasági gyakorlat változása – a nagy mennyiségű szerfelhasználás helyett 

specifikus, kisebb dózisokban alkalmazott hatóanyagok – az analitikai módszerekben is 

jelentős változást hozott. Az újabb generációs növényvédő szerek hatóanyagainak 

meghatározása sokkal érzékenyebb, szelektívebb módszereket, nagyobb teljesítményű 

műszereket igényeltek. Sajnos a gazdasági helyzet nem tette lehetővé, hogy a laboratórium 

központi forrásból a szükséges nagyműszereket korszerűsítse, cserélje, így a műszerpark 

fokozatosan amortizálódott, és egyre kevésbé volt alkalmas a kor analitikai 



követelményeinek megfelelni. A laboratórium törekedett arra, hogy pályázatok segítségével 

korszerűsítse eszközparkját. A KAC-on (Környezetvédelmi Alap Célfeladat) kétszer 

megnyert pályázat segítségével ez részben sikerült is. 

Az analitikai hálózat korszerűsítésének, a laboratóriumi tevékenység koncentrálásának 

megfelelően az elavult műszerparkkal rendelkező veszprémi labor, mint laboratórium 2004. 

február 29.-vel megszűnt.    

1976-tól, miután létrejött a MÉM (Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium) 

Növényvédelmi és Agrokémiai központ, az állomás neve Növényvédelmi és Agrokémiai 

Állomás (NAÁ) lett, új feladatokkal bővült a tevékenysége. Az agrokémia területén a cél az 

okszerű növénytáplálás megteremtése, a hatékonyabb műtrágya felhasználás elérése, a 

talajjavítások és a meliorációs munkák szakszerűbb végzése volt. 

Az agrokémiai szakterületet főmérnök irányította 3 agrokémiai szaktanácsadó 

közreműködésével. Ők szervezték a 3 évente kötelező talajmintavételeket az üzemekben, 

ültetvényekben és szántóföldön. A minták vizsgálatát a 6 megyében kialakított talajvizsgáló 

laboratóriumok végezték el. Ezek a vizsgálatok alapozták meg a szaktanácsadást. Az adatok 

számítógépes feldolgozása 1982-ben kezdődött, országos információs rendszert képezve. 

A melioráció a Balaton vízgyűjtő területére és a Marcal térségére vonatkozott,  

mezőgazdasági üzemek részére állami támogatással valósult meg. Ez a tevékenység terület 

átalakítást, vízrendezést, fizikai és kémiai talajjavítást, különféle talajvédelmi létesítmények 

beépítését jelentette. 

A rendszerváltozás éveiben, amikor megszűntek, átalakultak vagy kisebb egységekre estek 

szét a mezőgazdasági nagyüzemek, a termelők részéről nem volt igény talajtani 

szakvéleményekre, laborvizsgálatokra, szaktanácsadásra, meliorációs átalakításokra. A 

kárpótlásokkal sok helyen mini parcellák alakultak ki, a földterületek sok esetben hozzá nem 

értő tulajdonosok kezébe kerültek, nagyarányú lett a műveletlen területek aránya. Ezek a 

tények, és az irányítási rendszerben bekövetkezett változások átalakították, nagyrészt 

leszűkítették a NAÁ tevékenységi körét, és a hatósági ellenőrzés irányába tolták el a 

feladatokat. 

 - A biológiai laboratórium fő tevékenysége a növényvédő szer kísérletekre, 

szaktanácsadásra korlátozódott. Az előrejelzési tevékenység fokozatosan lecsökkent. 

 - A növény-egészségügyi karantén csoport a karantén kártevők felderítését, export- 

és szaporítóanyag vizsgálatokat végezte.  

 - A körzeti felügyelők a hatósági ellenőrzéseket végezték (vegyszerraktárak, piaci 

ellenőrzés, terményraktárak ellenőrzése, mintavétel, károsítók felderítése). 

Ebben az időben vált ketté a szolgáltatói és a hatósági tevékenység a felügyelők 

munkájában. A létszám fokozatosan csökkent, de az Európai Uniós csatlakozást megelőző 

jogi harmonizáció következtében jelentősen megnőttek a talajtani felügyelői munkák. 

(Engedélyezési tevékenység, szakhatósági közreműködés, agrártámogatásokkal 

kapcsolatos feladatok.) 

Az intézmény neve Veszprém Megyei Növényegészségügyi- és Talajvédelmi Állomásra 

változott. Nagy gondot fordítottak az Unió elveihez igazodásra, pl.: a szaporítóanyagok 



ellenőrzésére bevezeték a növény-egészségügyi útlevél alkalmazását. A növényvédő 

szereket 3 csoportba osztották: 

- nagyüzemekben használható készítmények 

- feltételes forgalmú szerek 

- szabadforgalmú szerek 

2001-től az intézmény új neve: Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 

munkáját az illetékes minisztérium főosztálya irányította. Létrejön az országos hatáskörű 

Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat, FVM-ből (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium) áttelepített feladatokkal. Jelentős fejlesztés jött létre a számítógépes 

adatfeldolgozás bővítése érdekében: Korszerű számítógépeket, mobiltelefonokat, 

nyomtatókat kaptak a felügyelők és a laboratóriumok.  

A kormányhivatalok kialakulását követően 2011-től az NTSZ Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága néven működik tovább, amikor is a 

létszáma 17 főre csökken. 

A növény- és talajvédelem történetéhez hozzátartozik, hogy az un. „Szolgálat” ma is létezik: 

a magyar társadalomban ismert élelmiszerlánc-felügyeleti intézményrendszer része. A 

vonatkozó jogszabály (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény) szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv növény- és talajvédelmi, agrár-

környezetvédelmi és zöldség-gyümölcs minőségellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti 

egységeinek összefoglaló elnevezése: növény- és talajvédelmi szolgálat. A korszerű 

közigazgatási átszervezésnek eredményeképpen az élelmiszerlánc-biztonság részeként 

végrehajtott felügyeleti tevékenységet folytat, amelynek alapja és első eleme a talaj, majd ezt 

követi a növény. Ma is szolgálja a mezőgazdasági termelőket, szaktanácsadással, 

felvilágosítással, útmutatásokkal látja el őket. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatalba integrált Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 2012. 

október 1-től Veszprémbe költözött, ma az állategészségügyi hatósággal egyesítve 2015. 

április 1-től Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 

Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályként működik. 

Meg kell még emlékeznünk a Növényvédelmi Gyűjteménytárról is, melyet a 80-as végén 

Szentgyörgyi László szervezésével hoztak létre Csopakon. A Gyűjteménytár a kastélyban 

kiállított Növényvédelmi relikviák mellett egy – az Állomás parkjában- létrehozott 

növénygyűjteménnyel és gépparkkal is rendelkezett. Sajnos, a szervezet Veszprémbe 

kerülésével ez az egyedülálló gyűjtemény is elkerült Csopakról és ma a Fejér Megyei  

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztályán Velencén található meg.  

Csopakon a Ranolder kastélyban 1954-től 2013-ig működő intézmény tevékenysége 

rendkívüli jelentőségű a település és Veszprém megye életében. Növény- és talajvédelmi 

faladatait kiváló szervezettséggel látta el, és munkatársainak szakmai szeretete 

nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az így született eredmények országos elismerést 

szereztek az intézménynek. 



Az agrár- és kertészmérnök szakemberek valamennyien részt vettek a növényvédelmi 

szakmérnök képzésben Gödöllőn 1965-től, és később Keszthelyen, ahol már növényorvosi 

diplomát kaphattak. Vegyészmérnökök, toxikológusok dolgoztak különböző szakterületeken. 

20 olyan dolgozó volt, aki munkája során megszerezte a doktori címet. Közülük 4 fő a 

Tudományos Akadémia tagjai közé kerülhetett. Mások fontos beosztást kaptak az állomások 

munkáját irányító központban, vagy minisztériumban, illetve néhányan kutató intézetben. 

Szakcikkekben, előadásokban számoltak be a végzett munka eredményeiről, szakkönyvek 

megírásában vettek részt, vagy önállóan írták meg azokat. A biológiai laboratórium mérnökei 

által kezdeményezett Növényvédelmi Klubban előadásokban ismertették a legújabb 

eredményeiket, illetve más intézmények, egyetemek előadói adták át a legújabb szakmai 

információkat. 

Az intézmény feladata volt a 80 órás tanfolyamok szervezése, melyekben a gazdaságok 

növényvédelmi munkát végző dolgozóinak képzése folyt. Ezeket az állomás felügyelői 

szervezték, a biológiai laboratórium mérnökei biztosították a szakmai előadásokat. Sokszínű 

volt a kapcsolattartás az egyetemekkel, a tudományos munkát végző intézetekkel. Egyetemi 

hallgatók végezték itt nyári gyakorlatukat, diplomamunkájukat segítették az állomáson. 

Közös témákban együttműködés jött létre különféle munkacsoportokkal – pl. a 

környezetvédelem területén. Az eredményekről számos hazai és nemzetközi folyóiratban 

számoltak be az analitikai és a biológiai laboratórium dolgozói. Így történt az új növényvédő 

szerek bevezetése előtti kis- és nagyparcellás kísérletek esetében is, ahol országos 

értékelés után számoltak be az eredményekről és döntöttek a központban a hazai 

bevezethetőségről. Rendszeres volt a kapcsolat a növényvédő szer gyártó cégek 

képviselőivel, akik előadásokat tartottak, segítették a kísérletek lebonyolítását, és vitték 

külföldre az intézmény jó hírét. 

Az Analitikai Labor mérnökei részt vettek a növényvédő szer hatóanyagok kimutatására 

szolgáló módszerek kidolgozásában, az országos módszerkönyv létrehozásában. Az EU 

csatlakozás során részt vállaltak a növényvédő szer hatóanyagok EU-s engedélyezési 

folyamataiban. 

A növényvédelmi laboratórium szakspecialistái a megye területén jelentkező kortani, 

rovartani és gyomirtási problémák feltárásával, megoldásával, növényvédelmi technológiák 

fejlesztésével, elterjesztésével foglalkoztak. 

Ezek közül főleg az integrált, a biológiai és az előrejelzésen alapuló védekezési technológiák 

megismertetése, elterjesztése volt fontos cél. Sokrétű munkát végeztek a szőlőtermesztés 

növényvédelmi technológiájának javítása érdekében. Több ezer szőlővessző minta alapján 

felderítették az előforduló atka fajokat, arányukat és ragadozó fajok előfordulását több éves 

vizsgálatok alapján. Az előrejelzési szakterület az atkafajok megfigyelésére új un. 

ragasztócsíkos módszert dolgozott ki. Az előrejelzőknek nagy szerepe volt a feromon 

csapdák, színcsapdák, spóra csapdák alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatában és 

elterjesztésének a megye gazdaságaiban, házi kertekben. Az országban elsőként itt 

dolgozták ki az előrejelzési felvételezések adatainak számítógépes megyei és országos 

összesítését, feldolgozását. Ezek alapján készültek az írásos tájegységi, megyei és 

országos előrejelzések, melyekben a károsítókkal kapcsolatos várható jelenségekre, 

védekezések idejére kaptak javaslatokat a gazdaságok, kerttulajdonosok. Legnagyobb 

sikere a megyei újságban megjelent előrejelzéseknek, szaktanácsadásnak volt a házi kert 

tulajdonosok körében. A laboratórium összehasonlító rovargyűjteményt, kórtani bemutató 



anyagokat, fotó és dia gyűjteményt hozott létre. Az országos központ a Veszprém Megyei 

intézetben hozta létre a „Magyar Növényvédelem Gyűjteménytárát”, amelyben korabeli 

írásos dokumentumokat, eszközöket, növényvédő gépeket mutattak be, és összefoglalták a 

növényvédelem történetének eseményeit. Az intézmény dolgozói tevékenyen részt vettek 

Csopak életében, pl. képviselői munkában, civil szervezetek működésében (Kertbarát Kör). 

Egyesületek, alapítványok tevékenységében ma is aktívan működnek közre. Néhány 

szakember igazságügyi tevékenységet folytatott a megye területén. 

Ez az összefoglaló főleg az intézményben dolgozó összes szakember szerepét 

hangsúlyozza. A növényvédelem és a talajtani felügyelők, a laboratórium specialistái, az 

analitikai laboratórium vegyészmérnökei, a laboránsok, az irányító szakemberek munkája 

lényegében a mezőgazdaságot szolgálta. A szakemberek hivatástudata és szakmai 

szervezete eredményezte azt, hogy az intézmény nagy hírnevet és elismeréseket szerzett 

Csopakon és országosan, illetve a szaklapokban megjelent szakcikkek alapján, külföldön is. 

Javaslatot benyújtó neve: Csopak Nyugdíjas Klub 

 A dokumentációt készítette: dr. Károly Gabriella 

Csopak, 2016. május.11. 

A Települési Értéktár helyi értékévé felvette: 2016.szeptember 26 

 

 



 

 

 

Az NMI Művelődési Intézet, mint szakmai együttműködő partner vesz 

részt Csopak, és a térség helyi értékei és értéktárai nyilvánosságának 

megteremtésében. 

 


