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Az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelve 

(2009. október 21.) a peszticidek fenntartható használatának 

elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról  

 

A nemzeti jogszabályi háttér megteremtése 

 

2014. január 1-jéig biztosítani kell azt, hogy minden 

hivatásos felhasználó AZ INTEGRÁLT NÖVÉNYVÉDELMI 

alapelveket végrehajtsa. 

 

43/2010 FVM rendelet  

   
 

Integrált növényvédelem 

Az integrált 

növényvédelem 

általános elvei 





Nemzeti Cselekvési Tervek 

• Kockázatok kezelése 

• Célok 

• Intézkedések  

• Mutatók 

• Ütemtervek 

• 5 évente felülvizsgálni 



FM, Növényvédelmi Bizottság 
• Jogalap: az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és 

ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának 
rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Kormányrendelet 

• Tagok és szakértők: a növényvédelmi-, növényvédőszer-
engedélyező hatóság (NÉBIH), termelői érdekképviselet, 
GOSZ, OMME, MTA, Növényorvosi Kamara, 
Növényvédelmi Szövetség, a civil környezetvédelem 
(Greenpeace) és FM növényvédelmi és környezetvédelmi 
szakértői 

 

Az NCST megtárgyalása, előkészítése, 

elfogadása 



Az NCST átfogó intézkedési területei 

• Növényvédő szer engedélyezés 
• Növényvédő szer forgalmazás 
• Növényvédő szer felhasználás 
• Növényvédő szer használat környezeti hatásai 
• Illegális növényvédő szer használat felszámolása 
• Fokozott (kockázat alapú) hatósági ellenőrzés 
• Társadalmi szemléletváltás – kampányok szervezése 
• Növényvédelmi szaktanácsadói hálózat működtetése 
• Növényvédelmi Oktatási, Kutatási és Innovációs Program 
• Növényvédelmi Referenciagazdaságok Hálózata Program 

 
 

 

 
 



• Méhpusztulások kivizsgálása (hatóanyag szigorítások, 
eljárásrend) 

• 43-as módosítások 

– Deflektor 

– Integrált növényvédelem 

– Szakirányítói szerződések 

– Gépfelülvizsgálat 

• Fokozott kockázatalapú monitoring 

• Kiskultúrás engedély-kiterjesztések 

• … 



• Erős társadalmi érdeklődés, politikai akarat 

• Mezőgazdasági és Halászati Tanácson is téma 

• A Bizottság jelentése az EP-nek és a Tanácsnak 

Az Irányelvvel kapcsolatos tagállami előrehaladás 

SUD web-portál 

 

„A tagállamoknak javítaniuk kell a cselekvési tervek minőségét, 
elsősorban a peszticid használat hatásainak és kockázatainak 
csökkentését célzó hosszú távú stratégiává összeálló konkrét és 
mérhető célok és mutatók kijelölésével.” 

 
 
 

2009/128 irányelvvel kapcsolatos tevékenységek 



• Fenntartható növényvédelmi szakértői csoport  

• SUD web-portál 

• Az irányelv megfelelő részeinek a kölcsönös megfeleltetés 
rendszerébe történő beépítése 

• Útmutató a peszticid használat emberi egészségre és 
környezetre gyakorolt hatásainak nyomon követéséről és 
felméréséről 

• Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért 
programban (BTSF) elsőbbséget élvez a fenntartható 
használat elvének megismertetése és a gyakorlatba 
történő átültetés 

A Bizottság tagállamokat támogató kezdeményezései 



http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pes
ticides/nap_en 
 



Az irányelv végrehajtásának EU szintű 

értékelése 

• Online kérdőív 

• Tényfeltáró audit 6 tagállamban 2017. I. fele 

• Bizottság EU szinten általánosan elégedetlen az 
eddigiekkel 

• Irányelv megfelelő keretet ad de nincs kihasználva 

• A végrehajtása nem egységes 

• Mérhető célok, intézkedések, határidők 

• COM jelentés EP-nek és a Tanácsnak októberben 

– Nemzeti célok megvalósítása 

– Általános előrehaladási jelentés a végrehajtásról EU 



Hiányosságok - EU 

• Légi növényvédelem 

• A nyilvánosság tájékoztatása  

• Mérgezésekre vonatkozó információk adatgyűjtése 

•  Vízi környezet védelmére irányuló intézkedések 

•  Az integrált növényvédelem: a tagállamok még 
nem határoztak meg világos célokat a területre 
vonatkozóan és nem biztosítják azok megvalósítását 



Hiányosságok - HU 

• Víz monitoring (növényvédő szer) tekintetében nem 
történt adatszolgáltatás 

 

•  A növényvédő gépek felülvizsgálata jelentős 
késésben van  

 

• Az IPM (integrált növényvédelem) végrehajtása 
nem tartozik minden esetben a hivatalos 
ellenőrzések hatálya alá. 



• Növényvédelmi Bizottság keretében: 

 

Bizottság jelentése alapján 

Audit eredménye 

Indikátorok, mutatók felülvizsgálata, 
értékelése 

A hazai felülvizsgálat irányai 



5.1.1.  
Növényvédő 
szerek 
szakképesítésh
ez kötött 
vásárlási és 
felhasználási 
feltételrendsze
rének 
felülvizsgálata 
 

Célok: 

• magas 
szakmai 
felügyelet 

• 
káresemények 
kockázat 
csökkentése 

• Az új kategóriarendszer jogszabályi környezetének a megteremtése 

• Az új növényvédőszer-besorolás kritériumrendszerének 

kidolgozása   

• a felhasználók, forgalmazók és engedélytulajdonosok tájékoztatása  

• Az új kategóriarendszer szerint módosított/kiadott okiratok száma 

• A szakszerűtlen növényvédőszer-használatból eredő események 

száma;  

 elsodródás, mérgezés, szermaradék probléma, 

 méh/hal/vadpusztulás,  vízszennyezés, nem engedélyezett 

 készítmény használata 

- éves statisztikai adatok alapján - táblázat 

   



6.2.  
Növényvédelmi 
Referenciagazdasá
-gok 
Hálózata Program 
 
 

Cél: 
Referenciagazdasági 
hálózat  létrehozása a 
legmodernebb 
technikák 
megismertetése 
céljából, valamint 
megfelelő alapot 
biztosítani a jövőbeli 
technológiai előírások 
meghatározásában 

 

 

• Ki kell dolgozni a Növényvédelmi Referenciagazdaságok Hálózata 
Program működését szabályozó eljárásrendet.  - Ez a jövő 
programja még  

• A „Minősített Integrált Gazdálkodó/Termék” védjegy bevezetését 
követően a főbb növénykultúrákra figyelemmel ki kell választani a 
referenciagazdaságokat a benyújtott kérelmek elbírálásával. X 

• Biztosítani kell a kidolgozott integrált termesztéstechnológiák 
optimális megvalósítását a gazdaságoknak. X 

• Adatszolgáltatási kötelezettséget kell felvállalniuk a hálózat 
tagjainak, amely a teljes gazdálkodási napló adattartalmára is 
kiterjed. X 

• Rendezvényeket, gazdafórumokat kell szervezni a hálózat tagjainál. 
X  

• Szakmai továbbképzéseket kell szervezni a hálózat tagjainak. X 

• Kiadványokkal is népszerűsíteni kell a hálózat létrejöttét, és a 
hálózat tagjait, valamint azok tevékenységét. X 



• A növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabály módosítása arra 
vonatkozóan, hogy a hatóság által megkeresett ügyfél köteles ilyen 
jellegű adatot szolgáltatni  

– 2008. évi XLVI. törvény 2015-ben való módosítása – szakirányítói 
szerződések 

• Az adatgyűjtésben érintett állam- és szakigazgatási szervek közötti 
együttműködési megállapodás kialakítása, az adatbázisból 
megszerezhető információk felhasználása : KSH-FM-NÉBIH 
megállapodása (10 000 gazda megkeresése)  

• A feladat kivitelezése érdekében, szakértők bevonásával, a növényvédő 
szerekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK rendelet II. 
mellékletében meghatározott  szűrési feltételek kidolgozása, amelynek 
segítségével kiválaszthatók az adatszolgáltatók  

• Adatközlési rendszer kiépítése – adatközlési informatikai rendszer 
• A 6 indikátor kultúrában kijuttatott növényvédő szerek típusa, 

hatóanyaga, mennyisége 
— táblázatok, diagramok 

• A növényvédelmi gyakorlatot bemutató adatsorok/statisztikák 
– KSH által készített jelentés az EU felé 

5.3.3.  
Információgyűjtés 
a növényvédelmi 
gyakorlatról 
 

Cél: 

• növényvédő szer 
felhasználás 
adatainak 
nyilvántartása 



Végső cél 

 

A környezet, a fogyasztó védelme, az 
élelmiszerlánc-biztonság garantálása a 

termesztés biztonságának egyidejű fenntartása 
mellett. 

 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 
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