
 

Nem a lakosság érdeke érvényesül  
a növényvédőszer-szabályozás 
végrehajtásában? 
 
 
 
A napokban válnak hatályossá a növényvédő szereket szabályozó új uniós 
jogszabályok. Az új irányelv előírja, hogy minden országban az érdekeltek 
bevonásával Nemzeti Akciótervet kell készíteni arról, hogy miképp lehet az adott 
országban csökkenteni a növényvédő szerek használatát és a vegyszerek jelentette 
egészségügyi és környezeti kockázatokat. Hazánkban 2000 óta folyamatosan 
növekszik a mezőgazdaságban felhasznált vegyszerek tonnában kifejezett 
mennyisége, és a boltokban kapható termékek közel fele tartalmaz 
vegyszermaradékot. A Levegő Munkacsoport a mezőgazdasági és a környezetvédelmi 
miniszterhez, valamint az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának a vezetőihez 
fordult, mert a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) a korábban a 
zöld szervezeteknek is helyt adó tárcaközi bizottság helyett egy új, a hatóságok 
mellett csupán a növényvédőszer-gyártóknak és importálóknak helyet adó fórumon 
tárgyalja az Akciótervet. Tehát a hivatalos szervek mellett csupán azok kapnak szót a 
vitában, akiknek nincs más érdeke, mint a növényvédő szerek eladásainak növelése 
és a régi, elavult szerek megtartása. 
 
Több mint tíz hónappal a jogszabály európai parlamenti megszavazása után a 
napokban válik hatályossá a növényvédő szereket szabályozó új uniós rendelet és 
irányelv. A Levegő Munkacsoport üdvözli az új jogszabályokat, és reméli, hogy azok 
betartásával jelentősen csökken az élelmiszerekben található veszélyes vegyszerek 
mennyisége.  
 
Bár a rendszerváltást követően egészen az ezredfordulóig hazánkban folyamatosan 
csökkent a mezőgazdaságban felhasznált vegyszerek tonnában kifejezett mennyisége, 
2000 óta azonban újra növekszik. Jelenleg a hazánkban megművelt terület legalább 
95 százalékán végeznek vegyszeres kezelést. Így gyakorlatilag minden nap 
fogyasztunk vegyszermaradékokat, ráadásul az itthon forgalmazott termékek 
huszadában a határértékek feletti mennyiségben is találhatóak növényvédőszer-
maradékok. Az Európai Bizottság legutóbbi felmérése szerint 2006-ban minden 
eddiginél nagyobb arányban voltak növényvédő szerekkel szennyezettek az unióban 
vásárolható élelmiszerek. Az elmúlt öt évben közel húsz százalékkal emelkedett a 
szennyezett élelmiszerek aránya.  
 
Az európai uniós csatlakozással hazánk is átvette az uniós növényvédelmi 
jogszabályokat, és elvben csak az EU által engedélyezett szereket használhattuk. A 
gyakorlatban számos kockázatos anyagra többéves halasztást kértünk. 2009-ben 
fogadták el az unió új növényvédelmi szabályozását, a növényvédő szerek használatát 
szabályozó irányelvet és az engedélyezési rendeletet. Az új jogszabályok célja az 
emberi egészség és a környezet védelme, azaz hogy csökkenjen az élelmiszereinkben 
található vegyszerek mennyisége, és eltűnjenek a káros vegyszerek a 
mezőgazdaságból. Az új jogszabály ugyanis gyakorlatilag tiltja a rákkeltő, génkárosító 
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és hormonhatású anyagok használatát, bár ha az adott káros növényvédő szer nem 
váltható ki, akkor kérhetnek a tagállamok halasztást a használatból történő kivonásra.  
 
A változásokat indokolják a Levegő Munkacsoport idei felmérései: kiderült1, hogy a 
hazai lakosság döntő többsége (84 százalék) szerint az élelmiszerekben található 
vegyi anyagok jelentik a legnagyobb kockázatot az emberek egészségére. A félelmek 
sajnos megalapozottak, hisz a nyár eleji vegyszermaradék-vizsgálataink során2 16 
paprikamintából 10-ben, 17 epermintából pedig 13-ban találtunk vegyszermaradékot. 
Egy Marokkóból származó paprikában a lehetséges rákkeltő dimethoate 
koncentrációja közel hétszerese volt a megengedettnek, egy epermintában pedig a 
határérték kétszeresét érte el egy permetszer mennyisége. 
 
Az új irányelv előírja, hogy minden országban az érdekeltek bevonásával Nemzeti 
Akciótervet kell készíteni arról, hogy miképp lehet az adott országban csökkenteni a 
növényvédő szerek használatát és a vegyszerek jelentette kockázatokat. A 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) sajnálatos módon több mint 
egy éve nem hívja össze a zöld szervezeteknek is helyt adó Növényvédő szer 
Engedélyezési Egyeztető Tanácsot3 (NEET), ezzel szemben életre hívott egy új, 
úgynevezett Növényvédőszer Bizottságot4, melyben a hatóságok mellett csupán a 
növényvédőszer-gyártók és -importálók kapnak helyet, tehát éppen azok, akiknek 
érdeke minél több növényvédő szer forgalmazása. Az FVM honlapja szerint ez az új 
bizottság fogja tárgyalni az új Akciótervet. Az FVM válaszra sem méltatta a Levegő 
Munkacsoport részvételt kérő megkeresését, pedig nyilvánvaló, hogy a szergyártók 
továbbra sem fogják támogatni az általuk gyártott egészségkárosító szerek 
korlátozását és az EU által előírt szerhasználat-csökkentést.  
 
A Levegő Munkacsoport ezért a mezőgazdasági és a környezetvédelmi miniszterekhez, 
valamint az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságához fordult, hogy az Aarhusi 
Egyezméns, valamit az Akciótervről szóló irányelv szellemében egyenlő jogokat adjon 
a vitában az iparnak és a civil szervezeteknek. El szeretnénk kerülni, hogy a lakosság 
érdekei helyett csupán a gyártók érdekei érvényesüljenek, és az emberek egészségét 
és a környezet védő intézkedések helyett csupán újabb, a veszélyes anyagok hazai 
használatára vonatkozó halasztási kérelmek lássanak majd napvilágot. 
 
Budapest, 2009. november 5. 
 
Simon Gergely 
környezetkémikus 
Levegő Munkacsoport 
 

                                                 
1 Kémiai bizonytalanság – közvélemény a vegyi anyagok egészségügyi hatásairól 
http://levego.hu/vegyianyag/sajto_13.htm  
2 Vegyszermaradék-vizsgálatok: Hétszeresen a határérték felett http://levego.hu/vegyianyag/sajto_14.htm
3 http://www.fvm.gov.hu/main.php?folderID=1413&articleID=5896&ctag=articlelist&iid=1
4 http://www.fvm.hu/doc/upload/200906/novenyvedelmi_bizottsag_ugyrend_090623.pdf
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