EMLÉKEZTETŐ
az NSZ Műszaki Szakbizottságának 2017. február 28-i üléséről
Helyszín: Alfa Csányi Irodaház II. emeleti tárgyaló (1043 Budapest, Csányi László u. 34.)
Jelen vannak: lásd csatolt jelenléti ív szerint
Napirend:
1. Szalkai Gábor ügyvezető igazgató:
a. Beszámoló a szervezeti változásokról
b. 2017. évi munkaterv ismertetése
- Az ECPA With or without pesticide (WOW) program bevezetése
Magyarországon
- Hamisítás elleni fellépés, belső és külső együttműködés javítása
- Kapcsolatok erősítése, MAGOSZ, GOSZ, NAK, Növényorvosi
Kamara, OMME, Copa-Cogeca
- Kapcsolatok magyar hatóságok, EU Állandó Képviselet, Parlamenti
Képviselők, EU Bizottság, Minisztériumok
- Belső kommunikáció
- Növényvédőszer-hatóanyagok tervezett kivonásának várható hatása a
magyarországi szántóföldi növénytermesztésben (Kleffmann
tanulmány)
2. Kratancsik Elvira Műszaki Szakbizottság elnök:
a. Beszámoló a Műszaki Szakbizottság két munkacsoportjának (Érdekképviseleti
MCS, Regisztrációs MCS) 2016. évi munkájáról
b. 2017. évi tervek
3. 2017. évi tervezett programok bemutatása
a. László Péter, a TOPPS vízvédelmi program bevezetésének tapasztalatai,
további lehetőségek
b. Zsigó György, Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
Budapest-Fővárosi Szervezetének elnöke, Toxa-terv Bt. Növényvédelmi
előrejelzési tevékenységének bemutatása (tájékoztatás)
c. WOW kampány hazai bevezetésének bemutatása
- Erdős Viktória, PR kommunikációs szakértő, Országos Polgárőr Szövetség
alelnöke
- Keresztúri Gergely, Tartalomgyár
Szalkai Gábor üdvözölte a megjelenteket és bemutatkozott, mint az NSZ új ügyvezetője.
Ismertette az e-mail-ben kiküldött napirendi pontokat és felhívta a figyelmet a meghívóhoz
mellékelt magatartási szabályok betartására is.
1. napirend.
a.) Ismertette az elmúlt időszak szervezeti változásait.
2016-ban a Ptk. változása miatt módosítani kellett a Szövetség Alapszabályát. A jogszabály
által előírt módosításokon felül ekkor változott a titkári tisztség megnevezése ügyvezetőre.
Az Elnökség létszáma változatlanul öt fő, de az ügyvezető nem tagja az Elnökségének. Az
Elnökség mandátuma a korábbi 4 évről 3 évre csökkent.
A 2016. szeptember 28-i tisztújító Közgyűlés az alábbi személyeket választotta meg
elnökségi tagoknak:
Herpai Sándor (Arysta)
Christoph Hoffmann (BASF)
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Dariusz Przeradzki (Bayer)
Kovács Gyula (DuPont)
Czigány Tibor (Syngenta)
A Közgyűlést követő elnökségi ülésen a tagok Kovács Gyulát bízták meg az Elnöki feladatok
ellátásával. Az ügyvezető határozatlan idejű alkalmazotti jogviszonyban látja el az Egyesület
képviseletét.
b.) 2017. évi feladatok
„Minden méreg, egyedül az adagolás teszi, ha valami nem az.” Paracelsus idézetre hivatkozva
felhívta a figyelmet, hogy a szakma megítélésének javítása érdekében szakmai körökben és a
jogalkotásban is kerülni kell a méreg és a vegyszer szavak használatát. A különböző fórumokon
tartott előadásaiban nyomatékosan kéri a hallgatóit, hogy legyenek figyelemmel erre.











With or Without kampány beindítása ECPA finanszírozással – fontos, hogy az esetleges
támadásokra előre fel kell készülnünk
Hamisítás elleni fellépés, belső és külső együttműködés javítása – a Szövetségen belül
alakult egy 6 fős munkacsoport a közös fellépés egyeztetésére. A HENT-tel is felvettük
a kapcsolatot, a Testület most szervezi a növényvédő szeres munkacsoport létrehozását,
valamennyi érintett fél (hatóságok, szakmai szervezetek) bevonásával.
Kapcsolatok erősítése, MAGOSZ, GOSZ, NAK, Növényorvosi Kamara, Agrya, CopaCogeca – a már meglévő kapcsolatok mélyítése, illetve a formális kapcsolatok
tartalommal való megtöltése.
Kapcsolatok magyar hatóságok, EU Állandó Képviselet, Parlamenti Képviselők, EU
Bizottság – az ügyvezető korábbi pozíciója miatt jó kapcsolatban van az Állandó
Képviselet szakértőivel, ez komoly előrelépést jelent. Az EU parlamenti képviselők
közül Páczay György aktivitására már az ECPA is felfigyelt, több témában is kérdéssel
fordult a Bizottsághoz, bár a kapott válaszok inkább kitérőek, de legalább a problémák
jelzése eljutott erre a szintre is. Az EU-s növényvédőszer-engedélyezésben az angol
hatóság vezető szerepet töltött be, így a BREXIT hatásaira figyelni kell mert felborulhat
az eddigi rend.
Belső kommunikáció – a Szövetség informatikai rendszerének hiányosságait mielőbb
orvosolni szükséges, hiszen a WOW kampányhoz elengedhetetlen egy megfelelő
biztonsági szintű rendszer.
Növényvédőszer-hatóanyagok tervezett kivonásának várható hatása a magyarországi
szántóföldi növénytermesztésben (Kleffmann-tanulmány) – alakult egy média
munkacsoport is a Szövetségben, amely a tanulmány alapján, néhány dián összeállítja
az egyes célcsoportok számára eljuttatható üzeneteket.
Egyetemi, és egyéb fórumok által szervezett képzésekben részvétel.

2. napirend
a. ) Kratancsik Elvira, a Szakbizottság elnöke a meghívóhoz kiküldött MSZB
emlékeztető alapján összefoglalta az előző évben tervezett feladatok teljesítését.
A Szakbizottságon belül két munkacsoport dolgozik, az Engedélyezési és az
Érdekképviseleti. Az egyes témák átfedik egymást, ezért a két Munkacsoport szorosan
együttműködik. A tervezett feladatokat áttekintve látható, hogy sok cél megvalósítása
elmaradt, bár nagyon sokat dolgozott mindkét munkacsoport. Reménysége szerint idén,
az új ügyvezető kapcsolatrendszerével több pontban is előbbre léphetünk.
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Érdekképviselet (ÉMCs): 4 tagvállalat képviseli
 Kapcsolatok – 2016-ban nem bővült a kapcsoltrendszerünk, a meglévőkkel
viszont dolgoztunk a különböző EU-s témák kapcsán.
 ED –az endokrin diszruptorok definíciójának tárgyalása hazánkban jelenleg a
biocid és a növényvédő szer kompetens hazai hatóságok között folyik a közös
magyar álláspont kialakítása érdekében. Az EU Bizottság jelenlegi
javaslatában a WHO meghatározás az alap, de kimaradt a derogációs
lehetőség, amely korábban szerepelt a javaslatban- Ez az ipar, valamint a
termelők számára is kedvezőbb megoldást jelentene, hiszen több hatóanyag
engedélyezését tenné lehetővé. Sürgető a gyakorlat számára is elfogadható,
tudományos alapokon nyugvó meghatározás, és a kockázatkezelési
intézkedések kidolgozása. Az ECPA-nál e téma koordinálását a Bayer végzi.
 Bee guidance – még mindig nincs hivatalosan elfogadva, de ennek ellenére az
EFSA használja az értékeléseknél - ezt a témát a Syngenta koordinálja az
ECPA-n belül.
 CNI hatóanyagok felfüggesztése: az EFSA az új bee guidance alapján
értékelte a még fel nem függesztett felhasználásokat, végleges döntés az év
második felében várható.
 Glifozát: ECHA besorolásra vár (év vége), addig felfüggesztették a
hatóanyagról a döntést az RMS pozitív értékelése ellenére. Várhatóan csúszik
az értékelés.
 Működési és telephely engedélyek –egyeztetést igényel még, szükséges az
NFM és FM jogszabályok áttekintése és megfelelő harmonizálása.
Rezisztencia – NÉBiH kezdeményezte a gyártók és a hatóság
együttműködését a témában. Számunkra azért lenne hasznos az
együttműködés, hogy közös álláspontot tudjunk kialakítani a hatósággal, így a
publikációk is közös érdekek mentén valósulnának meg.
 Kleffmann tanulmány: sok munkával, egyeztetéssel sikerült egy nagyon jó
tanulmányt létrehozni, de sajnos a publikálása nem volt egyértelműen pozitív.
Az idei év egyik feladata ennek a tanulmánynak a megfelelő fórumokra való
eljuttatása.
 Víz monitoring – Felvettük a Vízügyi Felügyelettel a kapcsolatot, valamint a
BM Környezetvédelmi Főosztályával, mindkettő hajlandó az együttműködésre.
Készek tájékoztatást adni a víz keretirányelv által érintett témákban. A TOPPS
témában is készek az együttműködésre.
 Hatósági átszervezés: A tervezetteken felül valósult meg egy igazán sikeres
akciónk az elmúlt évben. A növényvédő szer- és termésnövelő anyag
engedélyezés a NÉBiH-nél maradt. Az is jó hír, hogy nincs létszámhoz kötve a
hatóságnál a szakemberfelvétel (bértömeg gazdálkodás), de sajnos nem
találnak megfelelő képzettségű kollégákat.
Engedélyezés (EngMCs): 9 tagvállalat képviseli
 1107/2009, 43. cikkely, újraengedélyezés: folyamatos egyeztetés volt a
hatósággal, együttműködően állnak a kérdéshez, minél egyszerűbb
megoldásokat tartanak szem előtt.
 89/2004 FVM rendelet, kis kultúrás lista: a módosítás nem történt meg,
célunk, hogy minél előbb sor kerüljön rá.
 CLP/MSDS/okirat- és címkemódosítás: nincs látható előrelépés

2017.03.10.

 Kis felhasználás (minor use): nem került kialakításra a definíciója.
 1107/2009, 4.7 cikkely: derogáció – a tapasztalatok alapján a magyar hatóság
támogatja a vállaltok által benyújtott dokumentációt.
b.) 2017. évi tervek
ÉMCs:
 Partnerkör bővítése
 Dr. Páczay Györggyel az együttműködés folytatása
 EU döntések nyomon követése, az ipar és a termelők érdekeinek érvényesítése
a magyar döntéshozókon keresztül: ED, Bee Guidance és egyéb útmutatók,
CNI/glifozát hatóanyagok
 1107/2009 felülvizsgálatánál a magyar hatóság álláspontjának formálása
 EU jogi folyamatiba a nemzeti hatóságok véleményének eljuttatása
 Kleffmann tanulmány terjesztése
 Telephely engedély jogi hátterének nyomon követése
 Vízmonitoring vizsgálatok: Vízügyi Felügyelettel és a BM Vízügyi
Osztályával a jogszabályi háttér tisztázása, együttműködés kialakítása
EngMCS:
 89/2004: kiskultúrás lista módosítása, kis felhasználás meghatározása
 CLP/MSDS/okirat- és címkemódosítás: folytatni az egyeztető munkát,
valamint jó lenne elérni, hogy a koordinátorok végezhessék a címkebírálatot.
 120 napos engedélyek kiadása után, az ezen alapuló regisztrációhoz ne kelljen
biológiai vizsgálatokat végezni!
 A kategóriába sorolás kritérium rendszere jelenjen meg a Módszertani
Gyűjtemény részeként.
 Tiltott adalékanyagok listája: a magyar hatóság milyen derogációval kezeli?
Lehetőleg igazodjanak a szezonalitáshoz a kivonások!
 Kölcsönös átvétel során ne értékeljen a nemzeti hatóság!
 Elektronikus EU adatbázis: Mi a magyar hatóság elvárása?
 Hírlevél: gyakrabban jelenjen meg!
 Konzultációs fórum a hatósággal: évente kettő legyen!
 A derogációs és újraengedélyezési folyamatok nyomon követése.
Az elnök bejelentette, hogy az FM által szerevezett Növényvédelmi Bizottság munkájában
Szalkai Gábor vesz részt. Felhívta a figyelmet, hogy mindkét munkacsoport nyitott, aki
szívesen részt venne az ott folyó munkákban jelentkezzen, majd megkérdezte, van-e kérdés
kiegészítés, hozzászólás.
József Csilla kérte, hogy vegyük fel az AKG tiltó lista megjelenés előtti egyeztetését is
faladatok közé és bármely törvény, vagy jogszabály módosítást előzetesen kaphassuk meg
véleményezésre.
Jáger Ferenc javasolta, hogy ha már a kártevőknek van szobra, a méltatlanul meghurcolt
Hinfner Kálmánról is jó lenne megemlékezni.
További kérdés észrevétel nem volt. Az elnök kérésére a jelenlévők egyhangúlag jelezték,
hogy egyetértenek a beterjesztett munkatervvel és a javasolt kiegészítésekkel.
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3. napirend
a) A TOPPS Water Protection projekt eddig eredményeinek bemutatása - Dr. László Péter
(előadás mellékelve)
Az előadást követően Szalkai Gábor jelezte, hogy a Nemzeti Agrárkamara érdeklődik a
program iránt és vállalja annak terjesztését. A részletek kidolgozása folyamatban van.
László Péter kérte a jelenlévőket, hogy vegyenek részt a program terjesztésében, és
céges rendezvényeiken adjanak lehetőtőséget annak bemutatására.
b) Növényvédelmi előrejelzési tevékenység ismertetése – Zsigó György Bemutatkozásként
jelezte, hogy jelenleg a Budapesti Növényvédő Mérnöki Kamara elnökhelyettesekét van
jelen. Összefoglalta, hogy a rendszerváltás óta, a kertbarát-körök megszűnése miatt
információ hiány van a házkörüli és hobbikertek művelői körében. Az EU
csatlakozással sok hatóanyag kiszorult a piacról. Nincsenek csatornák az érintettekhez
az információk eljuttatására.
A KSH 2010. évi felmérés szerint közel 1,1 millió háztartásban folytatnak
mezőgazdasági tevékenységet. Az éves földhasználati statisztikák szerint a
konyhakertek területe több mint 80 ezer hektár. Mindkét számot tekintve elég jelentős
hatású ez az ágazat.
Eddig 11 helyszínen végeztek konyhakerti előrejelzési tevékenységet és 15 helyszínen
közterületi előrejelző és tájékoztató munkákat. A kiskerti felhívásokat évente 16-24, a
közterületeket pedig 10-15 alkalommal teszik közzé. A csapdák üzemeltetőinek évi 40
eFt juttatást biztosítanak.
Kártevők elleni ajánlást csak cég semlegesen lehet tenni, ezért tartaná járható útnak, ha
a Szövetség támogathatná a munkájukat.
További segítség lenne számukra a kis kiszerelésben kapható termékekről egy
nyilvántartás, valamint a gazdaboltok internetes elérhetősége, az információk gyors
eljuttatása érdekében.
Szalkai Gábor megköszönte az előadást, egyetértett azzal, hogy az előrejelzés valóban
fontos, de sok párhuzamosságot is lát ezen a területen, így alaposabb vizsgálatot igényel
a döntés.
c) WOW (With or Without Pesticides) kampány bevezetése - Szalkai Gábor felkérte az
előadókat mutatkozzanak be és ismertesség az előttünk álló feladatokat.
Erdős Viktória PR és kommunikációs szakértő, Országos Polgárőr Szövetség
környezetvédelmi alelnöke, az FM-mel együttműködés „Polgárőrök a parlagfű ellen”
Keresztúri Gergely marketing kommunikációs szakember a Tartalomgyár nevű
tartalom marketinggel foglalkozó ügynökség alapítója, amely 2015-ben indult.
Blogokat, közösségi média tartalmakat működtetnek. 3 fős álladó stábjuk van, de több
száz regisztrált tartalomgyártóval dolgoznak együtt.
Jelen helyzetben, a kampány előkészítési fázisában már jól látható, hogy sok félreértés,
negatív megítélés, irreális elvárások, szakmai hiányosságok jellemzik a szakterületet.
Annak ellenére, hogy EU-s kampány, kellően rugalmas az adaptációban. Célok:
szakmai tájékoztatás, tévhitek feltérképezése, a növényvédelem ismertségnek felmérése.
2017. április 20-án indul a széleskörű tájékoztatás, tehát meglehetősen rövid a
felkészülési idő.
Megfontolandó egy névcsere szervezetünkre a hosszú és kissé negatív kicsengésű
névvel szemben, például a Növényvédelmi Szövetség pozitívabb hangzású.
Most készül az árajánlat, amit meg kell küldeni az ECPA részére, mert az ECPA a
kampány koordinátora és finanszírozója. Fontos, hogy előre készüljünk fel a
támadásokra is, hogy gyorsan tudjunk reagálni.
Célcsoportok: elsősorban a hatóságok és döntéshozók, de az iparág megítélésének
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javítása érdekében fontos nyitni a széles közvélemény, a társadalom felé is.
A szakmai tartalom meghatározásában feltétlen számítnak a Szövetség tagjaira, de
készséggel bevonnak más szakmai szervezeteket is.
A kampány szlogen tükör fordítása magyarul nem hangzik túl jól, ehhez is szívesen
veszi az ötleteket.
Kondár László a növényvédő szer kifejezés használata helyett a tágabb értelmű
növényvédelem használatát javasolta a szlogenbe Növényvédelem: Igen vagy Nem?
József Csilla szerint, még éppen időben vagyunk a társadalom felé való nyitásban,
nagyon jó, hogy bekapcsolódhattunk ebbe a programba.
Jáger Ferenc szerint a szlogennek kompromisszumra mutatónak kell lennie, ezért az
igen vagy nem? nem megfelelő.
Denke Gábor javaslata: Lehet-e nélküle? Megkérdezte, van-e elképzelés kik lesznek az
egyes szakterültek válaszadói kérdések, támadások esetén. Felhívta a figyelmet, hogy
közgazdászt is célszerű bevonni a szakértői stábba.
Az előadók örömmel fogadták az elhangzott ötleteket, reményüket fejezték ki, hogy
hamarosan összeáll a szakmai team, ami biztosítani tudja a kampány szakmai hátterét.
Az ügyvezető megköszönte közreműködésüket és elbúcsúztak tőlük.
Az ügyvezető kérte, hogy akinek van javaslata, vagy észrevétele az elhangzott előadásokkal
kapcsolatban mondja el.
József Csilla a növényvédelmi előrejelzéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy nagyon hasznos
tevékenység, de elegendő lenne csak a figyelemfelhívás az egyes kártevők, károsítók
megjelenésére. Növényvédő szereket nem kellene ajánlaniuk, hanem a
gazdaboltokhoz/szaktanácsadóhoz irányítani a kertészkedőket szaktanácsért.
Kratancsik Elvira szerint a növényvédelmi előrejelzést be kellene vonni a kampányba, mivel a
kiskerti szegmens igen fontos partner. Fontos lenne a gazdaboltokat is elérni, a tagvállalati
címlistákból össze lehetne állítani egy adatbázist.
Az ügyvezető megköszönte mindenkinek az aktív részvételt és bezárta az ülést.
Kmf.

Készítette:

Jóváhagyta

Toronyi Oszkárné sk.

Kratancsik Elvira sk.

2017.03.10.

Jelenléti ív
az NSZ Műszaki Szakbizottságának 2017. február 28-i üléséről

Cég

Név

Beosztás

1. ADAMA

Szabó Géza
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5. BAYER
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10. FMC
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krisztina.spilak@indamail.hu

Reg.
menedzser

802-7652, +3620/5591199/202-4292

acsato@dow.com

Dr. Somlyay István regiszt.
igazgató

(23) 509400+3630/9579366/(23) 509-433

istvan.somlyay@hun.dupont.com

Puskás Gabriella

/336-2121

Gabriella.puskas@cheminova.com

eng. vez.

Aláírás

1.

jelen volt

2.

jelen volt

3.

jelen volt

4.

Kimentette magát

5.

jelen volt

6.

jelen volt

7.

jelen volt

8.

jelen volt

9.

kimentett magát

10. jelen volt

Jelenléti ív
az NSZ Műszaki Szakbizottságának 2017. február 28-i üléséről

Cég

Név

Beosztás

Tel/Fax

e-mail

11. KWIZDA
AGRO

Vendrei Zsolt

Reg. szakértő

224-7300/ + 36 30
747-0922 /212-0873

Zsolt.vendrei@kwizda.hu

11. ……………………………..

12. MONSANTO

Dr. Czepó Mihály

Termék fejl. és 289-3192/+3620/
eng. igazgató
9531-379/289-3131

mihaly.czepo@monsanto.com

12. ……………………………..

13. NUFARM

Farkas Ádám

eng. és fejl.
mérnök
szakértő

248-2147/+3620/2290792/319-1299

adam.farkas@hu.nufarm.com

techn. és fejl.
igazgató

+36 22 504 286/+36 30 Laci.kondar@t-onlin.hu
834 5121/+36 22 504
286

14. jelen volt

214-6441/+3630/ 3965611/202-1649

15. jelen volt

14. SHARDA

Dr. Kondár László

Aláírás

13. jelen volt

15. SUMIAGRO

Jáger Ferenc

fejl. és eng.
manager

16. SYNGENTA

József Csilla

regisztr. vezető 488-2297/+3620/
9562-664/225-3050

17. NSZ

Szalkai Gábor

ügyv. ig.

460-9441, +3620-411- gabor.szalkai@hucpa.hu
0879/460-9442

17. jelen volt

18. NSZ

Toronyi Oszkárné

főtanácsos

460-9442, +3630-743- zsuzsa.toronyi@hucpa.hu
2776/ 460-9442

18. jelen volt

19. TOPPS

Dr. László Péter

20.

Zsigó György

2017.03.10.

ferenc.jager@sumiagro.hu

csilla.jozsef@syngenta.com

plaszlo71@gmail.com
+3630-947-4376

zsigogy@gmail.com

16. jelen volt

19. jelen volt
20. jelen volt

Jelenléti ív
az NSZ Műszaki Szakbizottságának 2017. február 28-i üléséről

Cég

Név

21.
22.
23.
24.
25.

2017.03.10.

Beosztás

Tel/Fax

e-mail

Erdős Viktória

+3630-621-0047

viktoriaerdos@gmail.com

Keresztúri Gergely

+3630-937-7094

gergely.kereszturi@gmail.com

Aláírás

21. jelen volt
22. jelen volt
23.
24.
25.

