
Uniós törekvések a fenntartható növényvédelemért
                 Növényvédõ szer engedélyezés és az új uniós szabályozás – zöld szemmel



Az emberiség a nagyüzemi növény-
termesztés bevezetése óta foko-
zottan igyekszik megszabadulni a 
terményt károsító, vagy azzal kon-
kuráló élőlényektől. A látszólagos 
megoldást a növényvédelem kemi-
zálása jelentette. A II. világháború 
harci gáz fejlesztései, illetve az el-
szaporodott emberi élősködők el-
leni küzdelem melléktermékeként 
a mezőgazdaság „jobbnál-jobb” 
hatóanyagokat kapott. Az egy-
re nagyobb mértékben elterjedő 
peszticidekről azonban néhány év-
tized alatt kiderült, hogy korántsem 
olyan ártalmatlanok, mint azt ko-
rábban feltételezték.

Paul Müller 1948-ban még Nobel-díjat kapott a DDT rovarirtó hatásának felismeréséért a hatóanyagot 
mintegy 20 évvel később hazánkban már ki is vonták a forgalomból, mivel az az élőlényekben falhalmo-
zódott (bioakkumulativ) és ott egészségkárosítónak (reprotoxikus, valószínűleg karcinogén), valamint na-
gyon lassú lebomlásúnak (perzisztens) bizonyult. A DDT mezőgazdasági célú használatának beszüntetését 
követően egymás után jelentek meg a különféle hatásmechanizmusú egyre „modernebb” készítmények. 
Azonban ezek nagy része sem állta ki az idő (és a tudomány fejlődésének) próbáját. Többről kiderült a víz-
szennyező, perzisztens, mutagén, reprotoxikus, bioakkumulatív vagy éppen hormonális hatás.

A problémák felismerését követően gyakran évtizedek kellettek egy-egy bizonyítottan környezet-, vagy 
egészségkárosító hatóanyag kivonásához. A növényvédő szerek engedélyezésének története tulajdonkép-
pen az egyes tudományágak közötti macska-egér játék.

Gyakran hallani a növényvédelem területén foglalkozóktól, hogy hazánkban a szabályozás és a szakembe-
rek felkészültsége világviszonylatban is kiemelkedő. Úgy tűnik, ez sajnos nem elég. Mindezek következté-
ben a hazai talajvizek nagy hányada mégis növényvédő szerekkel szennyezett. 

Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetének Ökotoxikológiai Kutatócsoportja 2001-ben a megvizsgált 121 
élő- és ivóvíz minta 58 százalékában talált növényvédő-szermaradékot, gyakran az ivóvízre megadott 
egészségügyi határértéknél nagyságrendekkel nagyobb koncentrációban. Egyik legjelentősebb vízszeny-
nyezőnk, az atrazin felhasználását az EU betiltotta, de hazánk bejelentette, hogy ez az anyag nélkülözhe-
tetlen, így haladékot kért a jogszabály bevezetésére. A vizek elszennyezettségével kapcsolatos probléma, 
hogy bár az Észak-Magyarországi Vegyiművek a Greenpeace által megrendelt mérés szerint jelentős mér-
tékben elszennyezte a Bábony-patakot, mégsem lehetett felelőségre vonni, hisz az élővizekre nincs határ-
értéke a növényvédő szereknek.

Hazánkban az élelmiszerek növényvédő szer szennyezettsége a többi EU-s tagállaméhoz hasonló. A bevizs-
gált élelmiszerek mintegy 40 százaléka különféle növényvédő szerekkel szennyezett, mintegy 5 százalékuk 
a – nem kellően magas – egészségügyi határértékek felett. Egyes kultúrák viszont jóformán méregraktárnak 
tekinthetők, a 2005-ben bevizsgált hazai almák több mint 10 százaléka legalább 4 hatóanyagot tartalma-
zott kimutatható mennyiségben. A 2005-ben EU monitoring keretében megvizsgált körtékből átlagosan 
3,7-féle növényvédő szert sikerült kimutatni. Különösen kritikus a primőráruk szennyezettsége 2004-ben a 

salátaminták 23 százaléka (!) tartalmazott nem engedélyezett szereket, a Greenpeace 2004-es hazai vizsgála-
tai során az egészségügyi határértéket sokszorosan meghaladó szermaradékkal bíró salátát is talált.

Bár hazánkban – a világon szinte egyedülálló módon – a különféle végzettséggel rendelkezők számára papí-
ron más-más kockázatokat jelentő készítmények vásárlása lehetséges. A valóságban szinte bárki hozzájuthat 
a csak tanfolyamot végzettek számára fenntartott II. kategóriás készítményekhez is. A Levegő Munkacsoport 
felmérése szerint a 2006-ban Hajdúböszörményen megkérdezett gazdálkodók mintegy 65 százaléka beis-
merte, hogy használt olyan növényvédő szereket, amely számára nem lett volna engedélyezett. A helyzet 
súlyosságát növeli, hogy a termelők a felhasználás előírásait sem tartják be.

Sajnálatos, hogy míg az Európai Bizottság a légi permetezés minél erősebb korlátozásáért harcol, a magyar 
ipari-mezőgazdasági lobbi ennek nélkülözhetetlenségét és kikezdhetetlen szakmaiságát hangsúlyozza, az 
évente rendszeresen megismétlődő mérgezések, vegyszer-elsodródások ellenére.

A fentiek fontosságát hazánk speciális „adottságai” tovább növelik, Magyarországon a daganatos megbe-
tegedések aránya nemzetközi összehasonlításban igen kedvezőtlen. Az Egészségügyi Világszervezet adatai 
szerint hazánkban növekedett a legnagyobb mértékben a daganatos megbetegedések miatti halálozás ará-
nya a XX. század második felében. Hazánkban a nők halálozásának 42 százalékáért a daganatos megbetege-
dések okolhatók. A lakosság hosszú távú egészségi állapotának javításában fontos szerepe van a lehetséges 
karcinogén anyagok (pl. egyes növényvédő szerek) mindennapjainkból való kiszorításának.

 A növényvédõ szerek engedélyezése

A vegyi anyagok európai szintű szabályozása már jó pár évvel ezelőtt megkezdődött. Az általános vegyi anya-
gokat szabályozni kívánó REACH vitái már évek óta tartanak a biocidokról, azaz a nem növényvédelemben 
használt peszticidekről már megszületett az Unió irányelve. 

Az Unió a vegyi anyagokat alapvetően az emberi egészség és a környezet magasabb szintű védelme érdeké-
ben kívánja szigorúan szabályozni. Ez a növényvédő szerek esetében kiemelten is áll, hiszen ezek az anyagok 
funkciójuknál fogva mérgek és használatuk során törvényszerűen kikerülnek a természetbe, illetve belekerül-
nek az élelmiszereinkbe. Pont ezért engedélyezésük során különös gonddal kellene eljárni.

Magyarországon növényvédő szert forgalmazni és felhasználni az ’50-es évek óta csak a mindenkori földmű-
velésügyi hatóság által kiállított engedélyokirat birtokában lehet. A növényvédő szerek forgalomba hozatalát 
a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (NTKSZ) engedélyezi, de azt egészségügyi hatóság is vélemé-
nyezi. Az EU-csatlakozással átvettük az uniós engedélyezési rendszereket, melynek részeként 1993 óta felül-
vizsgálják és újraengedélyezik az egyes növényvédő szer hatóanyagokat, főként egészségügyi és környezeti 
kockázataik miatt. Csak olyan készítmények ke-
rülhetnek forgalomba, amelyek hatóanyagai az 
EU úgynevezett pozitív listájára felkerültek.

Az Európai Bizottság több hatóanyagot betiltott, 
amelyeket hazánkban, mint az Európai Unióhoz 
újonnan csatlakozott országnak, 2005 után csak 
akkor lehet forgalmazni, ha az adott ország erre 
speciális engedélyt kér, arra hivatkozva, hogy az 
anyag használata az országban „esszenciális”, azaz 
nem tudják helyettesíteni megfelelő szerrel. 2 3



Az új uniós növényvédõ 
szer politika

2006-ban hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság 
három új jogszabály tervezetét a növényvédő szerek 
használatáról. A jogszabályok alapvető célja dekla-
ráltan az emberi egészség és a környezet védelme. A 
korábban érvényes rendszerhez képest az új rendszer-
ben a tagországoknak kevesebb beleszólása lenne az 
engedélyezésbe, míg a nagy cégeknek és remélhető-
leg a szakmai civil szervezeteknek több lehetősége 
lesz az engedélyezési folyamat alakítására.

A legfontosabb a növényvédő szerek engedélyezését 
meghatározó új rendelet, melyhez szorosan kapcsoló-

dik a növényvédő szerek fenntartható használatáról szóló irányelv, illetve az uniós növényvédő szer politi-
kát meghatározó tematikus stratégia a növényvédő szerek fenntartható használatáról.

Míg egy uniós stratégia csak meghatározza az EU hosszú távú céljait, addig az irányelv (direktíva) pontos 
célokat, feladatokat -például határértékeket- jelöl ki az uniós tagállamoknak, mely célok elérése kötelező, 
de a cél elérésének módja a tagállamokra van bízva. Az EU legerősebb jogszabály típusa a rendelet, mely 
az elfogadást követően minden tagországban életbe lép és szó szerint be kell tartani.

Az Uniós jogszabályokról együtt dönt az Európai Tanács, benne a magyar kormány képviselőivel illetve az 
Európai Parlament, melynek 24 magyar tagja van.

Az engedélyezési rendelet

Az Unió új rendelete a 91/414/EGK növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló irányelv, illetve a 
79/117/EGK egyes növényvédő szer hatóanyagok forgalomba hozatalának tilalmáról szóló irányelv helyé-
be fog lépni. Tehát e két irányelv az új rendelet életbelépésével hatályát veszti. Az új rendeletre azért van 
szükség, mert a régi nem tudja kellőképpen biztosítani az emberi egészség és a környezet, azon belül a 
biodiverzitás védelmét, az élelmiszereink és az ivóvizeink megfelelő minőségét. Bár sokkal hatékonyabb 
és modernebb hatóanyagok jelentek meg az utóbbi időben, a növényvédő szer használat egészségügyi 
és környezeti hatásai nem csökkentek. Az új irányelvnek a fenntartható vegyi anyag használat alapjára, az 
elővigyázatosság elvére kell épülnie.

A jogszabályt első olvasatban várhatóan 2007 tavaszán tárgyalja az Európai Parlament és a Miniszterek 
Tanácsa, míg a jogszabály végleges elfogadása és életbe lépése 2008-ra várható.

Környezetvédelmi szempontból az új engedélyezési jogszabálynak ki kell zárni az elfogadhatatlanul ve-
szélyes hatóanyagok további használatát; illetve biztosítania kell a többi növényvédő szernél a biztonsá-
gos használat kereteit. Fontos alapelve a tervezetnek, hogy a gerinces állatokon végzett kísérletek nem 
ismételhetőek meg, így egy hatóanyag engedélyezésekor csak egyszer végezhetőek el ezek a kísérletek. 

Ez a jelenlegi szabályozásban csak ajánlás, így nem ritka, hogy ugyanazon anyag engedélyezéséhez tíz cég 
végzi el párhuzamosan ugyanazon állatkísérleteket.

Az új rendelet a címkézést is szabályozza, ám a tagországok szigoríthatnak ennek a feltételein. Reklámo-
zás esetén viszont ezentúl a gyógyszer reklámokhoz hasonlóan mindig el kell hogy hangozzon: “használat 
előtt a címke és a termékinformáció feltétlenül elolvasandó”.

A civil szervezetek fõbb elvárásai az engedélyezési 
rendelettõl:

1. Az elfogadhatatlanul veszélyes hatóanyagok további használatának beszüntetése és helyettesítése

A növényvédő szerek mérgek, kikerülnek a természetbe és megjelennek az élelmiszereinkben. Ezért amely 
anyagoknak irreverzibilis, azaz visszafordíthatatlan egészségi hatásuk van, rákkeltőek, mutagének, káro-
sítják a szaporodási képességeket, hormonhatásúak, illetve egyszerre perzisztensek, bioakkumulatívak1 és 
mérgezők, azokat senki számára sem szabad engedélyezni.

Szintén korlátozásra javasolhatóak azok az anyagok, amelyeket különböző uniós jogszabályokban már kü-
lönösen veszélyesnek minősítettek, mint például a Víz Keretirányelvben (2000/60/EEC) megjelölt elsőbb-
ségi veszélyes anyagok.

A vegyi anyagok szabályozásának alapja a helyettesítési elv kell, hogy legyen, azaz nem szabad engedé-
lyezni olyan veszélyes anyagot mely helyettesíthető egy biztonságosabb alternatívával, illetve nem-kémiai 
módszerrel. A helyettesítésre az első jelöltek azok az anyagok, amelyeket létező jogszabályok (pl.: 1999/45/
EC és a 67/548/EEC irányelvek) már veszélyesnek minősítettek. Helyettesíteni szükséges továbbá az immun-
rendszert, az idegrendszert és a hormonrendszert károsító anyagokat, azaz az immuntoxikus, neurotoxikus 
és endokrin-diszraptor anyagokat.

A helyettesítés lehetőségeiről egy európai szintű adatbázist kell létrehozni, azért is, hogy a javasolt 7 év 
helyett 3 évre lehessen lerövidíteni az engedélyezés / helyettesítés időtartamát.

2. Az érzékeny csoportok védelme és a hatóanyagok együttes 
hatása

Amikor a megengedhető átlagos napi szennyezőanyag bevi-
tel (ADI - Average Daily Intake2) értékeket számítják a növény-
védő szerekre, nem veszik figyelembe, hogy a terhes nők, gye-
rekek és az idősek szervezete másképpen, nehezebben bontja 
le ezen vegyszereket. A csecsemők érzékenysége miatt a bé-
biételekre külön irányelv vonatkozik, ám az emberi egészség 
védelme érdekében fontos lenne egy akár 10-es faktor beve-
zetése az érzékenyebb csoportok védelme érdekében is. 

Mint egy német tanulmány kimutatta, a gyümölcsöt rendsze-
resen fogyasztó gyerekek messze az ADI érték feletti növény-
védő szert fogyasztanak el, még ha a gyümölcsökben min-
dig is a határértékek alatt volt a szermaradék. Az PAN Europe 
(Növényvédőszer Akcióhálózat – Európa) ezért javasolja, hogy 

1 Perzisztens (nehezen lebomló), bioakkumulatív (szövetekben felhalmozódó) és mérgező, ahogy az az OSPAR Konvekcióban meg van határozva
2 átlagos napi szennyezőanyag bevitel (ADI) az a növényvédő szer mennyiség, amit bármilyen ártalom nélkül bárki bevihet a szervezetébe
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az érzékeny csoportok védelme érdekében vezessék be az ADI mellett az úgynevezett Acute Reference 
Dose (ARfD) -t is, ami az élelmiszerekben megengedhető szermaradék számításánál többek között a test-
súlyt is figyelembe veszi.

Az ADI számításakor nem veszik, de sajnos a tudomány mai állása mellett kevéssé is vehetik figyelembe 
a különböző növényvédő szerek, vegyszerek együttes hatását. Több kutatás bizonyította, hogy bizonyos 
anyagok jelentősen felerősítik, megváltoztatják egy másik anyag emberre gyakorolt hatását.

3. Szigorítsanak a készítmények zónák szerinti enge-
délyezésén

Az új rendelet szerint, míg a hatóanyagokat Uniós szin-
ten engedélyezik, addig a készítményeket tagállami 
szinten. Az Uniós engedélyezés zónák szerint történ-
ne, ám az Európai Bizottság által javasolt zónarendszer 
környezetvédelmi szempontból eleve nem megfelelő, 
hiszen teljesen más klimatikus viszonyokkal és mező-
gazdasági szerkezettel rendelkező országokat sorolna 
azonos zónába.

Ráadásul, ha egy országban engedélyeznek egy ter-
méket, akkor egy azonos zónába tartozó országban is 
engedélyezni kell a készítmény árusítását. A civil szer-

vezetek szerint a tagállamoknak meg kell hagyni azt a jogot, hogy a saját területükön korlátozhassák a 
kutatásaik szerint náluk jelentős kockázatot jelentő növényvédő szereket.

4. A rendszer átláthatóságának és értékelésének biztosítása

Bár a jogszabály alakításába meghívták az érdekelt feleket, így az emberi egészséget és a környezetet védő 
civil szervezeteket is, ám a tervezet szerint a hatóanyag engedélyezés folyamata továbbra is átláthatatlan 
marad.

A hatóanyagoknak az engedélyezési eljárás során megismert káros hatásai nem lehetnek titkos informáci-
ók, különösen ha a kockázatos szert engedélyezik. A civil szervezetek szerint a növényvédő szerek haszná-
latával, környezeti és egészségügyi hatásaival kapcsolatos minden információt a termelők és a fogyasztók 
számára egy nyilvános adatbázisban közzé kell tenni; továbbá a termelők számára információt kell adni a 
lehetséges biztonságosabb és nem kémiai alternatívákról.

Az engedélyezett hatóanyagok használatát rendszeresen monitorozni és értékelni kell, és ha az engedé-
lyezést követően felmerül bármilyen új információ egy hatóanyaggal kapcsolatosan, akkor azt figyelembe 
véve vizsgálják felül az engedélyeket.

Irányelv a peszticidek fenntartható használatáról
 

A növényvédő szerek jelentette egészségügyi és környezeti problémák az egyre modernebb szerek hasz-
nálata ellenére nőnek. Sok anyag már egészen kis mennyiségben is hosszú távú károsodást okozhat, külö-
nösen az arra érzékenyebb embereknél. 

A környezetvédelmi és toxikológiai ismereteink bővülése és a biotermékek népszerűségének növekedése 
ellenére a felhasznált növényvédő szer mennyiség folyamatosan nő. Civil szervezetek, élen a PAN Europe-
pal, melynek a Levegő Munkacsoport is tagja, már 2002-ben javaslatot tettek egy új a növényvédő szerek 
használatának csökkentését célul tűző irányelvre.

Az új irányelvnek feladata lenne, hogy ösztönözze a növényvédő szer használat csökkentését és mérsékelje 
a mezőgazdasági vegyszerhasználat jelentette egészségügyi és környezeti károkat.

A civil szervezetek főbb elvárásai a peszticidek használatáról szóló irányelvről:

1. Határidők és konkrét célok peszticid használat csökkentésre

A környezetvédő szervezetek szerint az irányelvnek számszerűen kellene előírnia, hogy mennyivel kell 
csökkenteni a növényvédő szerek használatát. A fenntartható növényvédő szer használat egy 50%-os csök-
kenést3 követel meg 10 éven belül. A tagállamok a csökkentési ütemükről éves szinten adhatnának szá-
mot. Nemzeti növényvédő szer csökkentési programjaikat pedig összekapcsolhatnák a PRTR (166/2006/EC 
Szennyezés kibocsátás és átviteli nyilvántartás) adatszolgáltatási rendszereikkel. 

2. Az integrált növényvédelem terjesztése

Elsősorban egységes rendszert kell kialakítani az integrált növényvédelemre (IPM). Majd azt követően mind 
szélesebb körben kell az IPM-et előírni (leszámítva a biogazdálkodást). 2014 után pedig uniós agrár-támo-
gatások (CAP) feltételéül kell szabni.

3. A légi permetezés betiltása

Az irányelv egyik legfontosabb eleme, hogy betiltja a légi permetezést. A civil szervezetek véleménye sze-
rint semmilyen derogációs lehetőséget, kivételt nem szabad adni a tiltás alól, tekintettel a vegyszer-elsod-
ródásokra és az ezzel összefüggő mérgezési esetekre, halpusztulásokra.

4. Növényvédő szer adók

A növényvédő szer használat által okozott károkat, mint például a megbetegedett emberek gyógyításának 
költségét jelenleg a legtöbb országban az egész társadalom fizeti meg. Dánia viszont külön adókat veze-
tett be a növényvédő szerekre, ösztönözve a hatékony, csak tényleg szükséges szerhasználatot.

Az új irányelvnek elő kellene írnia ezen adók kivetését, melyek bevezetését az országok közötti különbö-
zőségek miatt a tagállamokra bíznák. Az adókból kell finanszírozni a környezetvédelem, így például a szer-
használat csökkentési programokat a mezőgazdaságban.

5. A növényvédő szer hulladékok megfelelő 
kezelése

A lejárt, betiltott növényvédő szer hulladék, 
illetve a csomagolás visszagyűjtése az agro-
kémiai ipar feladata és felelősége kell legyen.

6. Nyilvánosság 

Az irányelv végrehajtását, az európai prog-
ramok kialakítását nyilvánossá kell tenni. A 
nemzeti programok végrehajtásába be kelle-
ne vonni a helyi társadalmi szervezeteket. A 
monitoring rendszer hatékonyságának növe-
lése is elengedhetetlen, hogy azt bárki nyo-
mon követhesse.

1 Perzisztens (nehezen lebomló), bioakkumulatív (szövetekben felhalmozódó) és mérgező, ahogy az az OSPAR Konvekcióban meg van határozva
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