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ÁLLÁSFOGLALÁS A NEMZETI NÖVÉNYVÉDELMI AKCIÓTERVRŐL 
A Környezet- és Természetvédelmi Társadalmi Szervezetek március végén 
Tatabányán megszervezett Országos Találkozója állásfoglalást fogadott el a 
növényvédelemmel kapcsolatban. 
 

LISTA A KÁROS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKRŐL 
A Növényvédő szer Mentesítő Akcióhálózat brit csoportja (PAN UK) összegyűjtötte, 
és egy adatbázisba rendezte a növényvédő szerek káros hatásait értékelő listákat. 
 

MIBŐL EGYÜNK BIÓT? - A GYÜMÖLCSÖK ÉS ZÖLDSÉGEK 
SZENNYEZETTSÉGÉRŐL 
A növényvédőszer-maradványok elkerülésének egyik lehetséges módja az 
ökotermékek vásárlása. Az egyes termékek esetén jelentősen eltérő lehet, hogy 
mekkora permetszerterhelést előzhetünk meg a biotermékek fogyasztásával. 
 

INDIA BLOKKOLJA AZ ENDOSZULFÁN KORLÁTOZÁSÁT 
A Rotterdami Egyezmény ülése nem tudta elfogadni a mérgező endoszulfán 
kereskedelmének korlátozását, mivel abba a vegyület gyártásában érdekelt India 
nem egyezett bele.  
 
 



ÁLLÁSFOGLALÁS A NEMZETI NÖVÉNYVÉDELMI AKCIÓTERVRŐL 

2008-ban az Európai Unió döntéshozói elfogadták a növényvédő szerek fenntartható 
használatáról szóló irányelvet. Az új irányelv feladata, hogy ösztönözze a mezőgazdasági 
vegyszerhasználat csökkentését és mérsékelje a jelentkező egészségügyi és környezeti 
károkat. Az irányelvtervezet szerint a tagállamoknak a peszticidek használatának csökken-
tésére nemzeti cselekvési terveket kell kidolgoznia - mennyiségi célkitűzésekkel és menet-
rendekkel együtt. 
A Környezet- és Természetvédelmi Társadalmi Szervezetek XIX. Országos Találkozója 
állásfoglalást fogadott el az uniós kötelezettségként elkészítendő nemzeti növényvédelmi 
akciótervről. 
A Környezet- és Természetvédelmi Társadalmi Szervezetek (továbbiakban: zöld szerveze-
tek) kérik az illetékes minisztériumoktól, hogy a nemzeti cselekvési tervek készítésébe az 
irányelv előírásainak és az Aarhusi Egyezmény követelményeinek megfelelően vonják be 
a zöld szervezetek delegáltjait. 
A zöld szervezetek a hazai cselekvési tervben, valós, jelentős és betartatott mennyiségi 
célkitűzéseket és menetrendet szeretnének látni. 
A terv része kell hogy legyen a stratégia és az intézkedési terv az ökológiailag ellenőrzött 
gazdálkodás támogatására és gazdasági ösztönzésére. 
A tervben szerepelnie kell egy szigorú kritériumrendszernek és ösztönzőknek az integrált 
növényvédelemre vonatkozóan. 
A tervekben maximálisan figyelembe kell venni a környezeti és az egészségügyi szempon-
tokat. 
Elengedhetetlen a növényvédelmi hatóságok megerősítése és a szermaradvány mérések 
számának növelése. 
A növényvédőszer-szennyezések esetén teljes körűen érvényesíteni kell a szennyező fizet 
elvet. 
A zöld szervezetek továbbra is kiállnak Magyarország génmódosítás mentességéért. Fel-
hívjuk a figyelmet arra, hogy a génmódosított növények termesztése a vizsgálatok szerint 
nem eredményezi a növényvédő szerek használatának csökkenést. 
Nyomatékosan kérjük, hogy a Növényvédő szer Engedélyezési Egyeztető Tanács – a jog-
szabályokban előírtak szerint – évente négyszer ülésezzen, és tárgyalja a hazai 
növényvédőszer-engedélyezéssel kapcsolatos kérdéseket. 
A nemzetközi egyezmények szellemében (Stockholmi Egyezmény, Bázeli Egyezmény, 
Rotterdami Egyezmény) induljanak programok a hazai növényvédőszer-hulladékok meg-
semmisítésére. 

(Környezet- és Természetvédelmi Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) 

LISTA A KÁROS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKRŐL 

A Növényvédő szer Mentesítő Akcióhálózat brit csoportja (PAN UK) összegyűjtötte, és egy 
adatbázisba rendezte a növényvédő szerek káros hatásait értékelő listákat. Számos 
nemzetközi szervezet készített adatbázisokat az egyes növényvédőszer-hatóanyagok 
feltételezett egészségi hatásairól, illetve a környezeti kockázatokról. 
A PAN UK összegző adatbázisa nagy segítséget nyújthat a növényvédő szerek hatásai 
iránt érdeklődőknek. Az összegyűjtött adatok jellemzően olyan elismert hivatalos 



szervektől származnak, mint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vagy az USA 
Környezetvédelmi Hivatala (EPA). 
Az adatbázis tartalmazza a nemzetközi korlátozások alá eső, a WHO által kockázatosnak 
minősített, rákkeltő, hormonális hatású és az EU-ban betiltott hatóanyagok listáját is. 
Megtalálhatóak továbbá más szakértői csoportok által problémásnak ítélt (méhveszélyes, 
illetve hormonális hatású) anyagok is. 
Az adatbázis itt érhető el (angol nyelven): http://www.pan-uk.org/List%20of%20Lists.html 

(PAN UK) 

MIBŐL EGYÜNK BIÓT? - A GYÜMÖLCSÖK ÉS ZÖLDSÉGEK 
SZENNYEZETTSÉGÉRŐL 

A hazánkban árult zöldségek és gyümölcsök mintegy fele nem tartalmaz kimutatható 
mennyiségben vegyszermaradékot, így sok esetben ezekkel is közel biominőségű 
élelmiszert fogyasztunk. Egyes termékek viszont szinte mindig szennyezettek, ezért nem 
árt tudni, hogy melyikből érdemes inkább biót vennünk. 
A magyarok is követik az európai trendet - egyre többen vásárolunk bioélelmiszert. A 
legtöbben saját egészségük védelmében vásárolják az ökológiai gazdálkodásból 
származó termékeket, hiszen ezek legfontosabb előnye, hogy nem tartalmaznak 
növényvédőszer maradványokat, amit a vizsgálatok többé-kevésbé alá is támasztanak. 
Sokaknál emellett még szerepet játszanak a környezetvédelmi szempontok is. 
A biotermékek növekvő fogyasztását indokolhatja, hogy az Európai Bizottság által 2008 
őszén publikált eredmények szerint 2006-ban az Unióban vásárolható élelmiszerekben 
minden korábbinál nagyobb arányban mutattak ki növényvédő szert. Az elmúlt öt évben 
közel 20%-kal emelkedett a szennyezett élelmiszerek aránya. 
Az EU-s vizsgálatok alapján határérték felett pedig leggyakrabban a paprika (6%), a szőlő 
(5%), az uborka (3%) és a padlizsán (3%) tartalmazott szermaradékot. 
Általában elmondható, hogy a vastagabb héjú gyümölcsök már kevesebb permetszert 
tartalmaznak, de míg a banán vagy a mangó meghámozva általában szermentes, addig 
az agyonpermetezett citrusfélék pucolásakor óhatatlanul is kitesszük magunkat a 
kockázatnak, ezért ajánlott kezet mosni a narancs- és citromhéj érintése után. 
Aki szeretné elkerülni a vegyszer-maradékokat, annak javasolhatjuk, hogy 
    - nem bióból inkább hazait vásároljon, 
    - kerülje el a primőr árukat, illetve 
    - kerülje az import nem biogyümölcsöket, leszámítva a ritkán szennyezett kivit, banánt 
és a mangót. 
    - Biót érdemes venni hazai kajszibarackból, almából, körtéből, eperből és meggyből, 
valamint fejes salátából, paprikából, paradicsomból és uborkából. 
    - Ezzel szemben a káposzta, hagyma, karfiol és a brokkoli vásárlása esetén, nagy 
valószínűséggel közel ugyanilyen jó minőségű a nem biotermék is. 
http://www.tudatosvasarlo.hu/cikkek/1237 

(Tudatos Vásárlók Egyesülete) 



INDIA BLOKKOLJA AZ ENDOSZULFÁN KORLÁTOZÁSÁT 

Vita alakult ki a veszélyes vegyi anyagok nemzetközi kereskedelmével foglalkozó 
Rotterdami Egyezménnyel kapcsolatos római értekezleten. A rovarölő szerként 
alkalmazott endoszulfán korlátozását csak a hatóanyag fő gyártója, India megpróbálta 
megakadályozni. 
A Rotterdami Egyezmény segít az egyes országoknak, hogy megvédhessék területeiket a 
veszélyes vegyi anyagok beszállításának káros hatásaitól. A szabályozás előírja a 
kereskedő országok közötti információátadást a szállítandó veszélyes kemikáliákkal 
kapcsolatban. 
Az endoszulfán használatát káros hatásai miatt a világ számos országában betiltották. Az 
erősen mérgező vegyület a fejlődő országokban számos gazdálkodó halálát okozta, emiatt 
9 nyugat-afrikai országban is betiltották a használatát. 
A kockázatok miatt az Egyezményt felügyelő Bizottság tagjai – India kivételével – a 
vegyület nemzetközi kereskedelmének szigorítását, a 3. mellékletbe való felvételét 
javasolták.  
India képviselője először jogi módszerekkel próbálta megakadályozni az anyag 
korlátozását, majd az afrikai gazdálkodókra hárította a felellőséget, mivel nem 
alkalmazzák a szükséges védőfelszereléseket. A képviselő, arról is megpróbálta 
meggyőzni a többi résztvevőt, hogy Indiában nem okozott megbetegedéseket a vegyület. 
Valójában azonban például Karala állam 20 éven keresztül endoszulfánnal permetezett 
kesudió-ültetvényeinél sokak egészsége károsodott a vegyülettől. 
A Pesticide Action Network ázsiai csoportja szerint az egyezménnyel foglalkozó 
bizottságnak minden lehetőséget ki kell merítenie a mérgező anyag kereskedelmének 
szigorítása érdekében. Dr. Meriel Watts a nemzetközi civil szervezet munkatársa szerint 
elfogadhatatlan, hogy egy a termelésben érdekelt állam megakadályozhassa a többség 
által támogatott korlátozások bevezetését. 
India más nemzetközi egyezményekben is igyekszik saját gazdasági érdekeit képviselni, 
emiatt a Stockholmi Egyezmény vezetői már figyelmeztették is az országot. 
Az eredeti cikk itt érhető el (angol nyelven): http://www.ejfoundation.org/page558.html 

 (EJF) 
 
 

 
Kérjük, támogassa munkánkat adója 1 százalékával!  
Levegő Munkacsoport: 18226254-2-42, 
Magyar Természetvédők Szövetsége: 19014654-2-43 



 
Kérjük, hogy a hírlevéllel kapcsolatos észrevételeit, illetve le- és feliratkozási 
szándékát a reach@levego.hu e-mail címen jelezze! 
 
A vegyi anyag hírlevelet összeállította: Pál János 
 
Készült a Levegő Munkacsoport és a Magyar Természetvédők Szövetsége vegyi 
anyag kampánya keretében. 
 
Pál János (LMCS), Simon Gergely 
 
A régebbi hírlevelek a www.levego.hu/vegyianyag címen érhetőek el. 
A témában további hírek és információk találhatóak a Levegő Munkacsoport és a 
Magyar Természetvédők Szövetségének közös vegyi anyag honlapján: 
www.vegyireakcio.hu 


