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Bevezetés 

  

 A Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület, mint az ECPA (Európai 

Növényvédőszer-gyártók Szövetsége) tagja és tagvállalatai (a továbbiakban Növényvédő szeripar) 

meggyőződése, hogy a növényvédő szerek döntő szerepet játszanak abban, hogy hozzáférhető 

áron kielégítsék a kiváló minőségű élelmiszerek iránti, egyre növekvő igényt. 

  

A növényvédő szerek nem jelentenek elfogadhatatlan kockázatot sem az emberekre, sem pedig a 

környezetre, amennyiben a termék teljes életciklusa során betartják az alapvető szabályokat. Ezek 

betartása az összes érdekelttől elkötelezettséget, valamint folyamatos képzést és gondosságot 

kíván. A Növényvédőszer-iparnak gondoskodnia kell arról, hogy a tagvállalatok betartsák a 

szabályokat, a jelen dokumentumban foglaltak szerint, valamint támogassák a többi testületet és 

magánszemélyt, hogy tegyenek meg mindent ezeknek a szabályoknak a betartása érdekében. A 

jelen Kódex egyetlen rendelkezésével sem szándékozunk korlátozni a versenyt, illetve egyetlen 

rendelkezés sem értelmezhető vagy alkalmazható semmiképpen sem a verseny korlátozásaként. 

  

 Általános rendelkezések 

1. cikkely 

  

1.      A FAO-nak a növényvédő szerek forgalmazására és alkalmazására vonatkozó nemzetközi 

magatartási kódexe (a továbbiakban: FAO magatartási kódex) határozza meg az etikai és szakmai 

szabályokat és magatartási kritériumokat. A Növényvédőszer-ipar – miután elkötelezte magát a 

legmagasabb etikai és szakmai szabályok és magatartás mellett – teljes egészében a FAO kódexet 

követi, a növényvédő szerek kifejlesztésében, gyártásában, formulázásában, címkézésében és 

kiszerelésében, raktározásában és szállításában, ártalmatlanításában, forgalmazásában, 

reklámozásában és kereskedelmében. 

  

2.      A Növényvédőszer-ipar köteles: 

  

a)             A jelen Etikai Kódex rendelkezései szerint bonyolítani  üzleteit és eleget tenni 

kötelezettségeinek; 

b)             Biztosítani, hogy az általuk foglalkoztatott összes személy – alkalmazottak, alvállalkozók 

vagy bármilyen más minőségben dolgozók – betartsa a jelen kódexben foglalt rendelkezéseket; 

c)             Az üzleti területükre vonatkozó jogszabályokat és rendelkezéseket kellően ismerni, és 

azok valamennyi követelményét betartani. 

   

Különleges rendelkezések 

2. cikkely 

  

A FAO magatartási kódexének értelmében a Növényvédőszer-ipar kötelessége, hogy: 

  



1.      Gondoskodjék arról, hogy csak megfelelő minőségű növényvédő szerrel lássák el a 

felhasználókat, a termékek megfelelő kiszerelésben és címkézéssel kerüljenek a vevőkhöz, és az 

adott piacon engedélyezettek legyenek; 

  

2.      Folyamatosan igyekezzen csökkenteni a kockázatokat a formulázás figyelemmel kísérése, 

bemutatók, csomagolás és címkézés révén, valamint a jobbítást szolgáló céllal felmerült kérdések 

nyomon követésével. 

  

3.      Gondoskodjék arról, hogy mindegyik növényvédő szer egység csomagolásán magyarul 

szerepeljenek a biztonságos és hatékony felhasználást biztosító tudnivalók és utasítások; 

  

4.      A nemzetközi szervezetekkel és a kormányokkal szoros együttműködésben segítse elő és 

támogassa a növényvédő szerekről szóló ismertető anyagok szétosztását a felhasználók részére; 

  

5.      Támogassa a növényvédő szerek fenntartható használatát, pl. az integrált növényvédelmi 

rendszerek elősegítésével; 

  

6.      Részt vegyen a fejlesztési stratégiákban, az értékes növényvédő szerek hasznos 

élettartamának meghosszabbítása érdekében, a rezisztens fajok kifejlődése kockázatának 

csökkentésével; 

  

7.      Ahol szükséges, nyújtson technikai segítséget ahhoz, hogy a felhasználók hozzáférhessenek 

az adatokhoz. 

  

  

3. Cikkely 

  

A Növényvédőszer-ipar egyetért azzal, hogy a növényvédő szerek forgalmazásának előfeltétele 

azok alapos és megfelelő tesztelése. A FAO magatartási kódexe 4. cikkelyének értelmében a 

Növényvédőszer-ipar köteles: 

  

1.      Gondoskodni arról, hogy a növényvédő szereket elismert eljárásokkal gondosan teszteljék 

tényleges alkalmazási körülmények között, biztonságosságuk, hatékonyságuk, valamint 

lebomlásuk szempontjából; 

  

2.      Gondoskodni a helyes laboratóriumi gyakorlat alapos tudományos eljárásokkal történő 

alkalmazásáról, melynek során bemutatható, hogy a termékek kezelése és használata az emberek 

egészségére és a környezetre nem jelent túlzott kockázatot; 

  

3.      Biztosítani, hogy ahol eladásra kínálják a növényvédő szereket, a hatóságok 

hozzáférhessenek a vonatkozó kutatási jelentésekhez; 

  

5.      Gondoskodni arról, hogy a szermaradékokkal kapcsolatos vizsgálatokat még a termékek 

forgalmazását megelőzően elvégezzék; 

  



6.      Gondoskodni arról, hogy a növényvédő szerek alkalmazásának módja, valamint a címkéken 

és a csomagoláson szereplő előírások és utasítások az írott anyagokban és a reklámokban 

tükrözzék a tudományos kísérletek eredményét; 

  

7.      Gondoskodni arról, hogy ha a felhasználónak az elemzési módszerekben tanácsra és/vagy 

segítségre, a műszaki személyzetnek pedig betanításra van szüksége, ezeket megoldják; 

  

8.      A kormányokkal együttműködésre törekedni az alkalmazott növényvédő szerek 

környezetben történő lebomlásának és viselkedésének figyelemmel kísérésében. 

  

  

4. Cikkely 

  

A Növényvédőszer-ipar minden elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy csökkentse a 

növényvédő szerekkel összefüggésbe hozható potenciális egészségügyi kockázatokat. A FAO 

magatartási kódexének 5. cikkelye értelmében a Növényvédőszer-ipar: 

  

1.      Gondoskodik arról, hogy amennyiben nem látszik biztosítottnak a növényvédő szerek 

biztonságos használata, ezek értékesítését megszűntessék, és a termékeket visszavonják; 

  

2.      Gondoskodik arról, hogy ahol ez megvalósítható, kevésbé toxikus formulációt vezet be, az 

ENSZ által szabványosított, egyértelmű címkével ellátott kiszerelésben; 

  

3.      Folyamatosan arra törekszik, hogy még hatékonyabb alkalmazási módokat vezessenek be; 

  

4.      Az orvosokat és már meglévő toxikológiai központokat ellátja a legfrissebb információkkal a 

szerek veszélyeivel kapcsolatban; 

  

5.      Gondoskodik arról, hogy az általa gyártott termékek minősége megfeleljen a specifikációban 

leírtaknak; 

  

6.      Gondoskodik arról, hogy a gyártás során olyan műszaki szabványokat és gyártási 

módszereket alkalmazzanak, melyek védik a gyártásban résztvevő alkalmazottak és a közelükben 

lévő emberek egészségét, valamint a környezetet. 

  

  

5. Cikkely 

  

A Növényvédőszer-ipar úgy gondolja, hogy a növényvédő szerek hatékony és biztonságos 

alkalmazásának előfeltétele, hogy a növényvédő szerek engedélyezésének folyamata jól 

működjék. Ezért a Növényvédőszer-ipar köteles: 

  

1.      Objektív értékelést adni, a szükséges alátámasztó adatokkal együtt; 

  



2.      Gondoskodni arról, hogy a forgalomba kerülő növényvédő szerekben található 

alkotóelemek, hatóanyagok és más anyagok megfeleljenek a tesztelt, kiértékelt anyagoknak és 

toxikológiai, illetve környezetvédelmi szempontból elfogadhatók legyenek; 

  

3.      Gondoskodni arról, hogy mindazok a hatóanyagok és formulázott termékek, melyekre 

vonatkozóan nemzetközi specifikációkat tettek közzé, megfeleljenek a FAO specifikációinak, 

amennyiben a termékeket a mezőgazdaságban kívánják alkalmazni, illetve a WHO 

specifikációinak, ha a termékek a közegészségügyben kerülnek alkalmazásra; 

  

4.      Gondoskodni arról, hogy az eladásra kínált növényvédő szerek minőségét és tisztaságát 

hivatalosan is igazolják; 

  

5.      Gondoskodni arról, hogy ha bármikor probléma merül fel, megtegyék az intézkedéseket 

annak orvoslására; 

  

6.      Teljes mértékben támogatni, tiszteletben tartani és arra ösztönözni az engedélyezésért 

felelős hatóságokat, hogy a másodlagos kérvényezőktől is ugyanazokat az adatokat kérjék be, 

amelyeket eredetileg bekértek azoktól a cégektől, amelyek már rendelkeznek ilyen regisztrációval. 

  

  

6. Cikkely 

  

1.      A Növényvédőszer-ipar teljes mértékben támogatja, és tiszteletben tartja, hogy a 

szabályozásért felelős hatóságoknak benyújtott regisztrációs adatok az azokat benyújtó cég 

tulajdonát képezzék, és ezeket védeni kell minden másodlagos kérvényező javára történő 

illetéktelen használattól, kivéve, ha az adatok tulajdonosa felhatalmazást ad az adatok 

használatára, vagy ha már lejárt az adatok tulajdonosi jogának időtartama. Azt azonban elismerik, 

hogy elvileg a másodlagos kérvényezők szabadon létrehozhatják saját adataikat, amennyiben ezt 

valamely specifikus jogszabály, pl. szabadalmi jog, nem tiltja. 

  

2.      A Növényvédőszer-ipar támogatja, és arra bíztatja az engedélyező hatóságokat, hogy ne 

adják meg az engedélyt olyan kérvényezőknek, akik az engedélyező hatóságokhoz benyújtott 

adatoknak nem jogos tulajdonosai, vagy akiknek az adatok tulajdonosa nem biztosított 

hozzáférhetőséget ezekhez az adatokhoz. 

  

7. Cikkely 

  

Ami a növényvédő szerek kereskedelmét illeti, a Növényvédőszer-ipar: 

  

1.      Csak olyan növényvédő szereket értékesíthet, amelyeket az illetékes hatóságok a biztonsági 

és hatékonysági tesztek alapján hivatalosan engedélyeztek; 

  

2.      Gondoskodik arról, hogy az exportra kerülő növényvédő szerek ugyanolyan minőségi 

követelményeknek és szabványoknak kell, hogy megfeleljenek, mint amelyek a hozzájuk hasonló 

hazai termékek gyártóira is vonatkoznak; 

  



3.      Gondoskodik arról, hogy valamely leányvállalat által gyártott növényvédő szerek minősége 

hasonló legyen az anyavállalat által gyártott termékek minőségéhez; 

  

4.      Együttműködésre ösztönzi az importáló cégeket, az országos vagy területi formulázókat és 

ezek kereskedelmi szervezeteit, hogy tisztességes és megbízható kereskedelmi magatartást 

tanúsítsanak, és hogy működjenek együtt a hatóságokkal az iparon belüli szabálytalanságok, 

felszámolása érdekében; 

  

5.      Gondoskodik arról, hogy a növényvédő szerek értékesítésével foglalkozó személyek 

megfelelően képzettek legyenek a biztonságos és hatékony alkalmazásra vonatkozó 

tanácsadáshoz; 

  

6.      Kérésre tájékoztatják az importáló országok kormányait azokról a növényvédő szerekről, 

melyeket a származási országban betiltottak vagy erősen korlátoztak; 

  

7.      Mindent megtesznek annak elkerülése érdekében, hogy a Prior Informed Consent eljárásban 

szereplő növényvédő szereket bármely országba exportálják az adott ország döntése ellenében. 

(elfogadják a PIC eljárásokat). 

  

  

8. Cikkely 

  

A címkézéssel, kiszereléssel, tárolással és ártalmatlanítással kapcsolatban a Növényvédőszer-ipar 

kötelessége: 

  

1.      Gondoskodni arról, hogy a címkén szereplő javaslatok megegyezzenek a magyarországi 

kutatási és tanácsadói szervek javaslataival; 

  

2.      Gondoskodni arról, hogy a címkéken szerepeljenek mind a szükséges jelölések, mind pedig 

a szöveges utasítások; 

  

3.      A címkén magyarul feltüntetni a szer biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó utasításokat 

és a szer csomagolóburkolatának újrafelhasználását tiltó figyelmeztetést; 

  

4.      Gondoskodni arról, hogy a szer könnyen érthető gyártási tétel referenciával azonosítható 

legyen; 

  

5.      Gondoskodni arról, hogy a címkéken rajta legyen a formulázás dátuma és az eltarthatósági 

időre vonatkozó információ; 

  

6.      Gondoskodni arról, hogy a növényvédő szer kiszerelését betanított személyzet, kizárólag az 

arra a célra engedélyezett telephelyen végezze; 

  

  

  



9. Cikkely 

  

A Növényvédőszer-ipar köteles betartani a FAO magatartási kódex 11. cikkelyében rögzített, a 

hirdetésre/reklámozásra vonatkozó szabályokat. Különösen a következőkre kell odafigyelnie: 

  

1.      Minden állítása legyen alátámasztható szakmai bizonyítékokkal; 

  

2.      A reklámokban nem szerepelhetnek olyan állítások vagy vizuális bemutatások, amelyek 

félrevezethetik a vásárlót, ez vonatkozik más növényvédő szerekkel történő összehasonlításokra is; 

  

3.      Azok a növényvédő szerek, amelyeknek alkalmazását törvényes rendelkezések szerint 

kizárólag betanított vagy regisztrált szakemberek végezhetik, nyilvánosan nem 

hirdethetők/reklámozhatók újságokban, illetve csak akkor, ha a hirdetésből egyértelműen kiderül, 

hogy a szer nem mindenki számára hozzáférhető; 

  

4.      A különböző hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek nem reklámozhatók azonos név 

alatt; 

  

5.      A hirdetés kizárólag a hatóságilag jóváhagyott címkén szereplő használatra ösztönözheti a 

felhasználókat; 

  

6.      A használati javaslat nem különbözhet a regisztráltató hatóságok utasításaitól; 

  

7.      A reklámok nem használhatják helytelenül a kutatási eredményeket vagy a szakirodalomban 

található idézeteket; nem használhatnak zsargont vagy nem helytálló megállapításokat, melyekkel 

az állításokat esetleg úgy tüntethetik fel, mintha tudományos alapja lenne, ezzel viszont nem 

rendelkeznek; 

  

8.      Nem írhatnak le nem-tudományos fogalmakat, mint “biztonságos”, “nem mérgező”, 

“ártalmatlan”, “nem-toxikus”, és nem hasonlíthatják össze a különféle termékek biztonságosságát; 

  

9.      A termék hatékonyságára vonatkozó garancia nem szerepelhet, ha nincs ennek 

alátámasztására kellő bizonyíték; 

  

10.  A reklámok nem tartalmazhatnak potenciálisan veszélyes alkalmazási gyakorlatot; 

  

11.  A reklámokban fel kell hívni a figyelmet a figyelmeztető kifejezésekre és a veszélyt jelző 

jelölésekre, és arra, hogy a felhasználó olvassa el a címkét; 

  

12.  A reklámok vizuálisan nem mutathatnak be potenciálisan veszélyes alkalmazási gyakorlatot, 

pl. a szer összekeverése vagy alkalmazása megfelelő védőruházat nélkül, a szer használata 

élelmiszer mellett vagy gyermekek közelében; 

  

13.  Az értékesítéssel és reklámozással foglalkozó személyzet kellően képzett kell, hogy legyen és 

rendelkezzék megfelelő műszaki ismeretekkel. 


