
 
Ne szennyezze a mezőgazdaság a vizeinket!

A Levegő Munkacsoport és a szlovák Fenntartható Megoldások Központja (Centrum 
pre  trvaloudržateľné  alternatívy,  CEPTA)  közös  projekten  dolgozik,  melynek  célja,  hogy 
felhívja a figyelmet a mezőgazdasági eredetű vízszennyezésre a magyar-szlovák határmenti 
térségben.

A program keretében  talaj-  és  vízméréseket  végeztek,  melyek  igazolták  a  feltevést, 
miszerint  a  mezőgazdaság  az  élővizek  egyik  jelentős  szennyező  forrása.  A  környezet 
megóvása  érdekében  a  civil  szervezetek  kiadványt  készítettek  a  gazdálkodók  és  a 
döntéshozók részére a növényvédő szerek kockázatairól és a használat biztonságának növelési 
lehetőségeiről.

A projekt célja az együttgondolkodás elindítása, így a szervezetek fórumokat szerveznek 
a  témában.  December  9-én  Szlovákiában rendezik  meg  az  első  tájékoztató  rendezvényt  a 
szlovák gazdák számára, majd a programok Magyarországon folytatódnak. December 10-én, 
szombaton  pedig  Komáromban  tartanak  előadást  a  civil  szervezetek  és  a  hatóságok 
képviselői,  valamint  a  környezetkímélő  gazdálkodásban  jártas  szakemberek  a  helyi 
termelőknek  a  jelenlegi  mezőgazdasági  gyakorlat  kockázatairól  és  a  fenntartható 
növénytermesztés lehetőségeiről. A 10 órakor kezdődő rendezvény helyszíne a Petőfi Sándor 
Művelődési  Ház lesz,  melyen  szeretettel  látjuk  az  érdeklődőket.  (A  fórumok  részletes 
programját ld. a következő oldalon.)

A  helyzet  javításáért  a  gazdálkodók  mellett  a  döntéshozók  is  sokat  tehetnek,  ezért 
különösen  fontos,  hogy  megismerjék  a  témával  foglalkozó  kutatási  eredményeket.  Ennek 
érdekében a Levegő Munkacsoport december 13-án, kedden Budapesten a HÁLÓ Közösségi 
Központ termébe szervez  sajtótájékoztatót  és  szakmai  konferenciát.  A 14 órakor  kezdődő 
konferencián minden érdeklődőt szívesen látnak. 

A  rendezvényeken  az  előadások  mellett  az  elkészült  kiadványokkal  is 
megismerkedhetnek a résztvevők. A programsorozatot  egy szakmai találkozó zárja, ahol a 
résztvevők elkészítik közös javaslataikat a Nemzeti Cselekvési Tervvel kapcsolatban.

A „Ne  szennyezze  a  mezőgazdaság  a  vizeinket!”  (HUSK/0901/2.1.2/0076  számú)  projekt  
megvalósítását a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-
2013 keretében az Európai Unió (ERFA) társfinanszírozza. Jelen közlemény tartalma nem  
feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

http://www.halo.hu/hkk/el%C3%A9rhet%C5%91s%C3%A9g%C3%BCnk
http://www.halo.hu/hkk/el%C3%A9rhet%C5%91s%C3%A9g%C3%BCnk
http://maps.google.com/maps/place?um=1&ie=UTF-8&q=Pet%C5%91fi+S%C3%A1ndor+M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si+H%C3%A1z+kom%C3%A1rom&fb=1&hq=Pet%C5%91fi+S%C3%A1ndor+M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si+H%C3%A1z&hnear=0x476a4d2f43f02c75:0x400c4290c1e1920,Kom%C3%A1rom,+Magyarorsz
http://maps.google.com/maps/place?um=1&ie=UTF-8&q=Pet%C5%91fi+S%C3%A1ndor+M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si+H%C3%A1z+kom%C3%A1rom&fb=1&hq=Pet%C5%91fi+S%C3%A1ndor+M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si+H%C3%A1z&hnear=0x476a4d2f43f02c75:0x400c4290c1e1920,Kom%C3%A1rom,+Magyarorsz


Programterv

Gazdafórum

december 10. szombat, Komárom, Petőfi Sándor Művelődési Ház

10:00 – 10:30 Regisztráció
10:30 – 11:00 Daniel Lesinsky, CEPTA: Növényvédőszer-maradványok 

ökotoxicitása a talajban
11:00 – 11:30 Simon Gergely, Greenpeace: Növényvédőszer-

szabályozás az EU-ban
11:30 – 12:00 kávészünet
12:00 – 12:30 Pál János, Levegő Munkacsoport: A környezetkímélő 

növényvédelem alapelvei
12:30 – 13:00 Ács Sándorné, Kishantosi Vidékfejlesztési Központ: 

Konkrét tanácsok a környezetkímélő növényvédelemhez 
13:00 – 13:30 Jordán László elnökhelyettes, MgSzH: A növényvédő 

szer felhasználás jelenlegi gyakorlata - problémák és 
megoldási javaslatok 

13:30 – 14:00 VM: EU-s támogatások a környezetkímélő 
gazdálkodáshoz

14:00 – 15:00 kérdések-válaszok, büfével egybekötött kötetlen 
beszélgetés

Szakmai egyeztetés 

december 13. kedd, Budapest, HÁLÓ Közösségi Központ

13:00 – 13:30 HUSK projektzáró sajtótájékoztató
14:00 – 14:30 Székács András, MTA NKI: Növényvédő szerek a 

vizekben
14:30 – 15:00 Daniel Lesinsky, CEPTA: Növényvédőszer-maradványok 

ökotoxicitás a talajban
15:00 – 15:30 kávészünet
15:30 – 16:00 Simon Gergely, Greenpeace: Növényvédőszer-

szabályozás az EU-ban
16:00 – 16:30 Pál János, Levegő Munkacsoport: A környezetkímélő 

növényvédelem alapelvei
16:30 – 17:00 Tóthné Lippai Edit, MgSzH: Nemzeti cselekvési terv 
17:00 – 18:30 kérdések-válaszok, büfével egybekötött kötetlen 

beszélgetés

http://www.halo.hu/hkk/el%C3%A9rhet%C5%91s%C3%A9g%C3%BCnk
http://maps.google.com/maps/place?um=1&ie=UTF-8&q=Pet%C5%91fi+S%C3%A1ndor+M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si+H%C3%A1z+kom%C3%A1rom&fb=1&hq=Pet%C5%91fi+S%C3%A1ndor+M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si+H%C3%A1z&hnear=0x476a4d2f43f02c75:0x400c4290c1e1920,Kom%C3%A1rom,+Magyarorsz

