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Mez�gazdasági gyakorlat és környezetszennyezés 
Agricultural practices and environmental pollution 
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Osztály, Budapest 

 

A. Székács 
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Budapest, Hungary 

 

Upun pesticide applications and pesticide-contaminated environmental matrices, 
pesticide residues may occur in produced crops, bred animals and subsequently in 
foodstuff. Pesticide application is a repentable must indigenous with industrialized 
intensive agricultural practices based on monocultural crop production. Integrated 
Pest Management offered only limited solutions to this ecological problem, and 
sustainable agricultural practices remained only a slogan, as applied to 
monocultural production. Today’s agriculture is at a cross-road: one direction is 
offered in further intensification of global agriculture, with genetically modified 
new crops involved, but leaving the core ecological problem intact; the other 
direction, ecological agriculture is a turn towards modern applications of 
traditional methods of agriculture long proven truely sustainable. Which direction 
technology will turn to, is the most significant vocational, scientific and public 
debate today regarding agriculture. 

 
A növényvéd�szeres kezelések nyomán, 
illetve a növényvéd�szer-maradékokkal 
szennyezett környezeti közegekb�l a 
szermaradékok a terményekben, tenyész- 
állatokban, végs� soron az élelmi-
szereben is megjelenhetnek. Ez napjaink 
mez�gazdaságának egyik legjelent�sebb 
környezeti problémája, mely további 
technológiai, élelmiszer-biztonsági és 
társadalmi/politikai kérdéseket egyaránt 
felvet. Vajon mennyiben csökkenthet�k 
a növényvéd�szeres termény- és 
környezetszennyezések? 
 
Az ökológiai háttér 
 
Az iparszer�, intenzív mez�gazdasági 
gyakorlat legf�bb természetidegen 

eleme a monokultúrás termesztés. Azon 
gyakorlat, hogy hatalmas kiterjedés� 
term�területeken egyetlen vagy csupán 
néhány fajtát termesztünk, alapvet� 
ellentmondásban áll a természetes 
rendszerekre jellemz� biológiai sokféle-
séggel, biodiverzitással. A biodiverzitás 
a természetes életközösségeknek nem 
egyfajta szabályozatlanul burjánzó 
eleme, hanem éppen azokat stabilizáló 
tényez�: az egymással rendkívül össze-
tett – táplálkozási és egyéb – kapcsolat-
rendszerben álló, nagyszámú növény- és 
állatfaj együttese a természetes rendszer 
egyensúlyát biztosítja, amelyben az 
egyensúly egyik tagjának esetleges 
kiesését pótolja az azzal verseng�, a 
kies� faj helyébe lép� másik faj vagy 



5 

fajták együttese. Ennek fordítottja is 
igaz, a biodiverzitásában szegény mono-
kultúrás rendszer nemcsak természet-
idegen, de sérülékeny is. A termelé-
kenység és a gépesíthet�ség érdekében 
olyan rendszert vezettünk be, amely 
ellentmond a természetes kiválasztódás-
nak, s egyben – afféle terített asztalként 
– célpontul is szolgál a kártev�k 
számára. E potenciálisan megnövekedett 
kártétel visszaszorítására hivatottak a 
növényvéd� szerek, illetve tágabb 
értelemben a növényvédelmi technoló-
giák. A rendszer jellegzetesen nem 
egyensúlyi, hiszen ha magára hagynánk, 
a természet gondoskodna arról, hogy 
visszaálljon a fajgazdagság. 
 
Az integrált növényvédelem 
 
Az ötvenes-hatvanas évek jelent�s 
környezetszennyezési és toxikológiai 
problémákat okozó intenzív – sok 
esetben államilag szubvencionált – 
agrokemizálási folyamata, majd az ezt 
követ� súlyos ökotoxikológiai figyel-
meztetések [1,2] nyomán alternatív 
mez�gazdasági gyakorlatként kialakítot-
ták az ún. integrált növényvédelem 
(angol nevén Integrated Pest 
Management, IPM) módszertanát, 
melynek alapelveiben megjelenik az az 
ökológiai felismerés, hogy az agro-
ökoszisztémák – ha nem is egyensúlyi – 
ökológiai rendszerek, melyekben 
tekintettel kell lenni a biológiai sok-
szín�ség fenntartására [3,4] Ennek 
megfelel�en az IPM 
� Nem törekszik a kártev�-populáció 

teljes kipusztítására, csupán a kár-
tétel szempontjából kritikus egyed-

szám alá szorítja azt. A védekezést 
csupán bizonyos kártételszint felett 
indítja meg, egyben kártev�nként, 
klimatikus területenként és 
növénykultúránként definiálja e 
kritikus szinteket. 

� Tekintetbe veszi a kártev�k 
populációdinamikáját, melyet 
rendszeresen követ, monitoroz. 

� A növényvéd� szerek alkalmazását 
biológiai módszerekkel kombinálja. 

� Nem használ bioakkumulálódó 
növényvéd� szereket, kerüli az 
általános hatású növényvéd� szerek 
alkalmazását, s a szelektív hatású, 
célzott hatáshely� növényvéd�szer-
hatóanyagokat részesíti el�nyben. 

� Kerüli a széleskör� permetezést, s a 
növényvéd� szereket célzottan a 
kártétel helyére juttatja ki. 

Az ökológiai vonatkozásokat 
hangsúlyozta, hogy Clark és mtsai [5] 
bevezették az „él� rendszerek” fogalmát 
az IPM stratégiájába. Az IPM a 
kártev�k visszaszorításában a kémiai (a 
legkevésbé toxikus, környezetbiztonsági 
szempontból alkalmazható növényvéd� 
szerek a lehet� legkisebb dózisban) 
módszereket fizikai (csapdázás, csapda-
növények, elválasztók, trágyázás, talaj-
m�velés, a betakarítás id�zítése), 
biológiai (a kártev� visszaszorítása 
ragadozóik, él�sköd�ik vagy patogén-
jeik segítségével), genetikai (kártev�-
rezisztens fajták) hagyományos gazdál-
kodási (vetésforgó, él�hely-módosítás, a 
kártev�forrás megszüntetése) és jogi 
(állami és hatósági jogszabályok 
betartatása a kártev�terjedés megakadá-
lyozására) eszközökkel együtt 
alkalmazza. Az IPM koncepció – 
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melynek korai magyar el�futárai is 
voltak [6,7] – a kártev�k szabályzásról 
beszél, amelyen a kártev�k kártételi 
küszöbszint alatt tartását érti [3,6-10]. 
Ennek oka a konkrét ökoszisztémában – 
annak egyes elemei között – feszül� 
táplálékháló, amely közvetlen és 
közvetett hatások forrása. 
A biológiai védekezés eszköztárába 
bevonhatók antagonista él� szervezetek 
(pl. ragadozók, parazitoidok), mikro-
organizmusok (vírusok, baktériumok, 
gombák) illetve botanikai peszticidek 
(nem specifikus zoocidek és specifikus 
inszekticidek) [11]. A biológiai 
védekezési módszerekkel kapcsolatosan 
megfogalmazott remény volt, hogy 
segítségükkel a kémiai védekezés 
jelent�sen visszaszorítható, „csak a 
szükséges esetekre” korlátozható. Az 
IPM gyakorlatnak köszönhet�en 
valóban visszaszorultak a durva kör-
nyezetszennyezési illetve toxikológiai 
problémát okozó esetek, s az új 
növényvéd� szerek fejlesztése egyértel-
m�en a környezetkímél� hatóanyagok 
felé tolódott el [12]. 
Mindazonáltal az alkalmazott ható-
anyagok és a korábban kijuttatott 
perzisztens növényvéd�szer-maradékok 
továbbra is bekerülnek a talajokba, a 
felszíni és ivóvizekbe, a termesztett 
növényekbe és az élelmiszerekbe. 
Emellett az IPM gyakorlata számos 
esetben nem váltotta be a hozzá f�zött 
reményeket. A humánegészségügyi és 
környezetbiztonság érdekében az IPM 
az engedélyezett növényvéd� szerek 
között is sz�kíti a saját gyakorlatában 
alkalmazásra engedett hatóanyagok 
körét, az egyes kategóriákat színekkel 

(piros, sárga, zöld) jelölve, s a „piros” 
szerek történ� alkalmazását 
tenyészid�ben tiltja. Ez alapvet�en 
kétszeresen is helyes kezdeményezés, 
hiszen az általános ökotoxicitást mutató 
(piros) szerek – önkéntes – korlátozása 
környezetkímél� gyakorlat, illetve a 
színkódolás a szakterületen járatlan 
fogyasztó számára is informatív. 
Ugyanakkor a növényvéd� szerek 
színkódolásának feltételrendszere nem 
egyértelm�, esetenként (pl. glyphosate) 
még szakmai körökben is vitatott, 
bizonyos esetekben (thiram, mancoceb, 
malathion, diazinon, chlorothalonil) ad 
hoc megítéltnek t�n�, s túl sokszor 
fordul el� (pl. atrazine, captan), hogy 
toxikológiai szempontból kedvez�t-
lenebb megítélés� szer a technológiai 
helyettesíthet�ség korlátaira hivatkozva 
forgalomban marad. Környezettoxikoló-
giai szempontból súlyos hiányosságnak 
pedig az nevezhet�, hogy az IPM – 
ökológiai indíttatása ellenére – nem 
tiltja ugyanakkor a talajmikrobiális 
életre általánosan mérgez� hatású 
talajfert�tlenít�k használatát, holott ezek 
lényegében minden talajlakó szervezetre 
toxikusak. 
A mez�gazdasági technológiák és az 
azokból származó termékek megítélésé-
ben a szakmai véleményeken túl a 
nyilvánosság véleménye is fontos 
súllyal esik latba: nem megkerülhet� 
kérdés (nem is lenne szabad 
megkerülni), mit gondol a fogyasztó 
azokról az élelmiszerekr�l, melyeket 
elfogad vagy elutasít. E tekintetben 
kiemelt jelent�ség� a tömegtájékoztatás 
és a hitelesség. Fontos, hogy a 
fogyasztó, ha kíván, pontos adatokhoz 
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juthasson az élelmiszer-biztonságról, 
méghozzá olyan formában, amely 
számára is érthet�, s amellyel 
kapcsolatban a hivatalos állás-
foglalásokat érvényesnek, megbízható-
nak fogadja el. Az átlagfogyasztó nem 
„érti” az IPM fogalmát, nem kapcsolja 
egyértelm� pozitív jelentéstartalommal, 
hogy az IPM termék növényvéd�szer-
maradéktól mentes, az egészségére 
ártalmatlan lesz. Ahol a hatóság 
szavának van hitele, ott érvényesíthet� 
az integrált termék (pl. Skandináv 
országok, Svédország, Norvégia), de ott 
sem feltétlenül azért, mert a fogyasztók 
ismerik és elfogadják a technológiát, 
hanem azért, mert megbíznak abban, 
hogy a hatósági engedélyezés és 
felügyelet szigora valóban kisz�ri az 
egészségüket veszélyeztet� szennyezé-
seket a terményekb�l, s a vonatkozó 
hatósági tanúsítvány biztosíték arra, 
hogy nyugodtan vásárolhatják az adott – 
„integrált” min�sítés� – terméket. 
A hatóság iránti bizalom tekintetében 
Magyarországon még b�ségesen akad 
tennivaló: a kötelez� optimizmust 
sulykoló hivatalos álláspont hosszú 
évtizedei után a növényvéd�szer-
maradékok hatósági mérési eredménye-
ket csak 2002 óta tették nyilvánossá 
[13]. Mindez annyiban valóban 
felkészületlenül érte a nyilvánosságot, 
hogy az átlagfogyasztó nincsen 
tisztában (a mai napig sem!), mit 
jelentenek például a „kimutatható szer-
maradékot nem tartalmazó” és a 
„hatóságilag szermaradékmentes” kate-
góriák, a kett� közötti különbségr�l nem 
is beszélve! A fogyasztó bizalma 
meginog, ha nem érti, hogy a szer-

maradékmentes min�sítés�, s�t az 
analitikai technika szerint kimutatható 
szermaradékot nem tartalmazó élelmi-
szerben is lehet szermaradék. 
 
Merre tovább? 
 
Az ENSZ környezetvédelem és a 
gazdasági fejl�dés ellentmondására 
vonatkozó állásfoglalása [14] nyomán a 
kilencvenes évekt�l a hazai agrár-
politikába is hangsúlyosan beépült az 
ún. fenntartható gazdálkodási modell. 
Ez lényegében annak hivatalos 
beismerése volt, hogy az iparszer� 
mez�gazdaság – csakúgy, mint az ipar 
egésze – ökológiai, környezeti és az 
er�forrás-gazdálkodás tekintetében 
egyaránt tarthatatlan. Az alapkoncepció 
egyszer�: a jelenben csak olyan 
technológia engedhet� meg, melynek 
használata nem veszélyezteti, hogy 
ugyanaz a technológia a jöv�ben is 
alkalmazható legyen. Ez az elv azonban 
aligha összeegyeztethet� a közgazdaság 
b�vített újratermelési modelljével. 
Az iparszer� mez�gazdaság ellent-
mondásainak megoldására az agrár-
szalmai irányzatok kétféle stratégiát 
javasoltak. Az egyik, a technológiai és 
mez�gazdasági biotechnológiai körök 
támogatta „zöld forradalom” volt, amely 
a globális mez�gazdaság további 
intenzifikálásában, géntechnológiai úton 
módosított növények fejlesztésében és 
termesztésbe vonásában látja a 
megoldást. Ez a szemlélet a technológiai 
problémára technológiai megoldást 
javasol, de lényegében nem kínál kiutat 
a monokultúra alapvet� ökológiai ellent-
mondására. A másik, er�teljesen 
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növényvéd�szer-ellenes irányzat, az 
ökológiai gazdálkodás (más néven 
organikus vagy biotermesztés) az 
agrártechnológiák további globalizá-
ciója helyett visszatérést javasol a 
mez�gazdálkodás hagyományos mód-
szerei, a vetésforgó, a kis gazdaságok-
ban végzett vegyes gazdálkodás, 
valamint a kártev�k elleni védekezés 
mechanikai és biológiai módszerei felé, 
a kémiai növényvédelem nyomán 
fellép� környezetszennyezést pedig úgy 
küszöböli ki, hogy a mesterséges 
növényvéd� szereket szám�zi 
eszköztárából. A megoldás valóban 
ökológiai, hiszen a probléma kiküszöbö-
lésére annak ökológiai okát törekszik 
megszüntetni. (Olyannyira, hogy a 
fenntartható mez�gazdálkodás kifejezés 
eredtileg az ökológiai termesztésr 
jelentette.) Az emberiség legf�bb 
civilizációs ellentmondásait, az elvárosi-
asodásból és a túlnépesedésb�l adódó 
fokozódó környezeti behatásunk 
következményeit, vagyis „ökológiai láb-
nyomunk” tarthatatlan túlnövekedését, 
illetve a javak elosztásából adódó 
politikai/ humanitárius ellentmondásokat 
azonban ezen irányzat sem oldja meg. 
Hogy merre haladjon tovább a 
mez�gazdasági technológia, a mind 
intenzívebb, monokultúrás módszerek, 
valamint a kultúrnövények genomi 
szint� módosítása révén a még 
er�teljesebb környezetátalakítás felé; 
vagy megkísérelje a növényvéd� 
szereket és a monokultúrát, mint 
fenntarthatatlan technológiai elemeket 
kiküszöbölni, és visszahívja módszerei 
közé a hagyományos mez�gazdálkodás 
fenntarthatónak bizonyult eszközeit, ez 

napjaink legjelent�sebb, a mez�-
gazdaságot érint� szakmai, tudományos 
és közéleti vitája. 
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Pesticides continue to play a determining row in food production for the expanding 
world population. In turn, their residues occur in the produce and foodstuff, 
causing a public perception of threat and driving a need for legal regulation of 
food safety. During its sesqicentennial history, the Hungarian plant protection 
authority coherently enacted its role in legislating and enforcing legal regulations 
regarding registered use of pesticides. The three pillars of food safety are soil 
protection, control of pests damaging crop production and inspection of crop 
products. The effective crop protection laws regulate all three areas, and in 
addition to regulating pesticide registration, use and waste management, they also 
specify alternative agricultural technologies in opposition to instensive pesticide 
usage, integrated pest management and ecological farming. 

 

A növényvéd� szerek (peszticidek) 
fogalma igen összetett; minden olyan 
biológiailag aktív anyagot, készítményt 
ide sorolhatunk, amely a mez�gazdasági 
haszonnövényeket károsító gyom-, állati 
és gombakártev�k irtására/vissza-
szorítására, továbbá növényi kórokozó 
elpusztítására szolgál. Tágabban – 
kémiai megfontolások alapján – szintén 
ide sorolhatók a háziállatok és az ember 
egészségére káros állatok irtására 
használt, ún. higiénés irtószerek is. 
A növényvéd� szerek hatékony és széles 
körben, nagy- és kisüzemi termelésben 
egyaránt használatos anyagok. Kis 
koncentráción is kifejthetik hatásukat; 
széles kör� alkalmazásuk miatt a 
talajban, a leveg�ben, a felszíni és 
felszín alatti vizekben el�fordulnak. 

A növényvéd� szerek fejlesztésével, 
alkalmazásával foglalkozó szakemberek 
egyetértenek abban, hogy az elkövet-
kez� években a növényvéd� szerek 
továbbra is meghatározó szerepet 
fognak betölteni a világ egyre növekv� 
népességének alapvet� élelmiszerekkel 
való ellátásában. Gazdasági el�nyük, 
hogy segítségükkel adott ráfordítással 
lényegesen nagyobb terméshozamok 
érhet�k el, ugyanakkor mindezzel együtt 
jár a növényvéd�szer-maradványokkal 
kapcsolatos társadalmi fenyegetettség 
érzése és az élelmiszer-biztonság jogi 
szabályozásának igénye is. 
A közvélemény fokozott fenntartással 
viszonyul a növényvéd� szerekhez, s ma 
már bizonyított tény, hogy ezen 
fogyasztói fenntartások nem minden 
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alap nélküliek. A szakirodalom a növény-
véd� szerek egészségkárosító hatásai 
között tartja számon, hogy azok: 
� károsíthatják az él� szervezetek 

ideg- és immunrendszerét; 
� daganatos megbetegedéseket okoz-

hatnak; 
� fejl�dési rendellenességet idézhetnek 

el�; 
� allergiát válthatnak ki vagy 

segíthetnek el�; 
� károsíthatják a hormonális rendszert. 

A talajba kerül� növényvéd� szerek 
jelent�s mellékhatása, hogy ott gátolják, 
pusztítják a talajban megtalálható élet-
közösségeket. A talaj mélyebb rétegeiben 
a szermaradványok és bomlástermékek 
felhalmozódhatnak; s az eltér� kijuttatás-
technikák és az egyes talajtípusok 
szerkezeti különbségei miatt igen 
egyenl�tlenül oszlanak el a talaj felszíni 
és mélyebb rétegeiben. 
A tiszta környezet, a helyes növény-
védelem, a növényegészségügyi bizton-
ság, a jó min�ség�, fogyasztásra szánt 
zöldségek és gyümölcsök termesztése, 
forgalmazása, valamint a biztonságos 
növénytermesztés egymással szoros 
kapcsolatban állnak. Az élelmiszer-
biztonság fogalma az egészséges, káros 
anyagoktól mentes élelmiszereket, tágabb 
értelemben a környezet min�ségét, 
valamint az ezt biztosítani, ellen�rizni 
és tanúsítani hivatott szervezetrendszert 
foglalja magában. Az élelmiszer-
biztonságot befolyásoló f� veszély-
források közül a társadalmi tudatban 
el�kel� helyen szerepelnek a növény-
véd�szer-maradványok. A peszticidek 
jelent�s hányada veszélyes anyagnak 
min�sül, így alapvet� követelményként 

jelenik meg a társadalom, illetve a jogi 
szabályozás részér�l, hogy a növény-
termesztés során, illetve a termények 
tárolásakor ezen, veszélyes anyagokból 
csak a minimálisan szükséges szer-
mennyiséget használják fel. Alapvet�en 
a jogi szabályozás feladata, hogy az 
élelmiszer-biztonság feltételeit kialakítsa, 
a gyakorlatban érvényesítse, ezzel egy-
idej�leg pedig az élelmiszer káros 
anyagoktól való mentességének 
felel�ssége az élelmiszerek el�állítóit, a 
termel�ket, a feldolgozókat, 
raktározókat is terheli. 
A megengedett növényvéd�szer-
maradék (angol rövidítése szerint MRL) 
az a maximális mennyisége a hatóanyag 
és aktív bomlástermékei maradékának, 
amely a táplálékban (annak felületén 
vagy belsejében) jogilag szabályozottan 
megengedett. A növényekben, élelmi-
szerekben található növényvéd�szer-
maradék maximálisan megengedhet� 
szintje mind az Európai Unióban, mind 
hazánkban részletesen szabályozott. 
Ezen határértékek bevezetése a fogyasz-
tók védelmét hivatott szolgálni, továbbá 
a tavállamokon belüli kereskedelmi és 
importtevékenység könnyítését célozza. 
A növényvéd�szer-maradékokról szóló 
európai uniós rendelet mintegy 1100 
növényvéd� szerre tér ki, amelyet az 
Európai Unióban vagy azon kívül 
használnak a növénytermeszt�k. A meg-
állapított határértékek a friss és fel-
dolgozott termékekre egyaránt vonat-
koznak; a határértékek megállapítása 
során a jogalkotók figyelembe vették a 
leginkább veszélyeztetett népességi 
csoportok, így a csecsem�k és gyermekek 
védelmének szempontjait is. 
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Felismerve a növényvéd� szerek-fel-
használásában, a növényvéd�szer-
maradványokban rejl� környezeti és 
egészségügyi kockázatot, világszerte 
törekvés tapasztalható a peszticidek 
használatának csökkentésére, alternatív 
mez�gazdálkodási, növénytermesztési 
módszerek kidolgozására és alkalmazá-
sára. Ilyen módszereknek tekinthet�k az 
integrált növénytermesztés/védekezés, a 
helyes gazdálkodási gyakorlat, illetve az 
öko-, biogazdálkodás elterjedése. 
Jelen tanulmány ezen tárgykört kísérli 
meg átfogóan bemutatni; kitér a 
növényvéd� szerek alkalmazásának, 
felhasználásának kérdéseire, bemutatja a 
szermaradványok környezeti hatásait és 
az élelmiszer-biztonság kapcsolódó 
témakörét, részletezi a növényvéd� 
szerek felhasználásával kapcsolatos 
hazai és az európai uniós politikát és 
jogi szabályozást, végül ismerteti azon 
mez�gazdálkodási módszereket, melyek 
alternatívát jelenthetnek a peszticidek 
széleskör� használatával szemben. 
 
A növényvéd� szerekr�l és 
alkalmazásuk történetér�l 
 
Biológiai hatásuk szerint a növényvéd� 
szerek között az alábbiakat különböz-
tethetjük meg: 
� rovaröl� szerek (inszekticidek); 
� gyomirtó szerek (herbicidek); 
� kórokozók elleni szerek (anti-

mikrobiális szerek + fungicidek); 
� sterilizáló szerek. 

A növényvéd� szerek kereskedelmi 
forgalomba – s így a környezetbe is – 
különböz� segédanyagokkal együtt 
kerülnek. A hatóanyag a peszticidhatást 

kifejt� vegyület, míg a szer a 
felhasználásra kerül� késztermék. A 
szer tartalmazza a hatóanyag oldékony-
ságát, tapadó- vagy nedvesít�képességét 
stb. javító segédanyagokat és a 
hordozóanyago(ka)t is. 
 
A növényvéd�szer-maradványok által 
okozott környezetterhelés 
 
A növényvéd� szerek környezetre 
gyakorolt hatásának megítélésénél a 
toxicitás mellett figyelembe kell venni a 
vegyületek természetes lebomlással 
szembeni ellenálló képességét is. A 
bomlásnak ellenálló képesség azt jelenti, 
hogy ezek az anyagok környezet-
idegenek, s a természetes környezetben 
hosszan megmaradnak (perzisztencia). 
Minél hosszabb ideig áll ellen az anyag 
a természetes lebontási folyamatoknak, 
annál valószín�bb, hogy bekerül a 
biológiai rendszerekbe, s ott káros 
hatását kifejtheti. A növényvéd� szerek 
perzisztenciájának megítélésénél ezért 
fontos a vegyületek lebomlásának és az 
arra ható faktoroknak az ismerete is. 
A toxicitás és a perzisztencia egy-egy 
növényvéd� szer esetén egymástól 
eltér� is lehet. Általános igény ugyanis, 
hogy a vegyületek rövid élet�ek legyenek, 
a természetben gyorsan lebomoljanak; 
ilyenkor ezen rövid id� alatt kell ki-
fejteni a peszticidhatást, azaz a nagyobb 
toxicitást. A növényvéd� szerek környezet-
terhel� hatásának megítélésénél fontos az 
egységnyi területre juttatott hatóanyag 
mennyisége is. A növényvéd�szer-ható-
anyagok nemcsak kémiai szerkezetükben 
és hatásmechanizmusukban különböznek 
jelent�s mértékben egymástól, de a 
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felhasználás helyét�l, technikájától, 
idejét�l függ�en a környezetre is igen 
különböz�képpen hatnak. 
A mez�gazdaságban, élelmiszeriparban 
felhasznált kémiai anyagok egészség-
károsító hatása csak részben zárható ki 
állatkísérletekkel; a kísérleti él�lények 
másként reagálhatnak, mint az ember, 
ráadásul egyes maradványok, bomlás-
termékek egymásra hatása nem, vagy 
alig ismert. Ezért a vegyszerek kémiai–
biológiai és egészségügyi hatásai nem 
modellezhet�k megbízhatóan. 
Adott növényvéd� szer vízszennyez� 
hatása lebomlásának sebességét�l és 
vízoldhatóságától függ. A talajokban a 
felszíni réteg oxidatív viszonyai és a 
mikrobiológiai tevékenység el�segíthetik 
a szermaradványok bomlását, a talaj-
vízben a folyamat rendkívül lassúvá 
válhat. A talajvíz szennyez�désének 
mértéke attól függ, hogy a talajvíz-
szintig történ� lemosódás ideje alatt a 
hatóanyag mekkora hányada marad 
aktív állapotban. Így a talajvíz 
szennyez�dését a talajvíz szintje, a 
csapadék mennyisége, a hatóanyag és 
metabolitjainak vízoldhatósága, illet�leg 
illékonysága befolyásolja. 
 
A magyar növényvédelmi szakigazgatás 
története és feladatai napjainkban [1,2]* 
 
Történelmi távlatokban igen hosszú 
id�re vezethetjük vissza a magyar 
növényvédelmi szakigazgatás kialaku-
lását, a növényvédelem központilag 
szabályzott és irányított szervezet-
rendszerének megjelenését. Sokan a 

növényvédelmi törvényalkotás és ezzel 
az igazgatás történetének kezdetét az 
1852-ben megjelent Erd�törvény 
elfogadásához kötik. E törvény III. 
szakaszának 50. és 51.§-ai kötelez�en 
írják el� a hernyók irtását. Magát a 
törvényt azonban hat évvel kés�bb, 
1858. január 1-én kelt császári nyílt 
parancs léptette életbe, amelyet lóhátról 
hirdettek ki az ország területén. 
Az 1870-es évek közepén Magyar-
országon – bár a növényvédelemnek 
önálló intézményrendszere még nem 
volt – már összehangolt karantén- 
intézkedésekkel védték az ország 
területét az amerikai burgonyabogár 
behurcolása ellen. Az intézkedések 
azonban nem csak a behozatali tilalmat 
fogalmazták meg (a behurcolás meg-
akadályozására), hanem rendszeres 
felderítést is elrendeltek, melyr�l id�r�l 
id�re jelentés is készült. 
A növényvédelem fejl�désében új 
szakaszt nyitott mind Európában, mind 
Magyarországon a Phylloxera vastatrix 
pusztítása a sz�l�ültetvényekben. A 
kártev�t 1875-ben azonosították el�ször 
Magyarország területén. 1876-ban a 
XXIX. törvénycikk már egyértelm�en 
meghatározta a kártev� terjedésének és 
kártételeinek megakadályozása érdekében 
foganatosítani szükséges intézkedéseket. 
E törvénycikk egyértelm�en kimondja a 
károsító és gazdanövényeinek meg-
semmisítését, ezt követ�en a sz�l�-
termesztés betiltását az érintett 
területeken. Intézkedik az ültetvény 
tulajdonosainak kárpótlásáról, valamint 
a szükséges költségek biztosításáról. 

 
* Az ismertet� szövege átvéve az [1,2] forrásmunkákból. 
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Ezzel az eseménnyel függ össze az 
önálló növényvédelmi intézmény-
rendszer kialakításának kezdete. 1880-
ban megalakult az Országos Phylloxera 
Bizottság, 1881 elején pedig létrehozták 
az Országos Phylloxera Kísérleti 
Állomást, amely a magyar növény-
védelmi szervezet els� magjának tekint-
het�. Ez az állomás 1890-ben a 
Rovartani Állomás nevet vette fel. 
Feladatköre kiterjedt a mez�-, kert- és 
erd�gazdasági növényeket károsító 
valamennyi kórokozó és kártev� 
biológiájának vizsgálatára, védekezési 
kísérletek végzésére és a védekezési 
módszerek kidolgozására. 
A magyar növényegészségügyi igazgatás 
történetében újabb mérföldk� volt a 
„mez�gazdaságról és mez�rend�rségr�l” 
szóló 1894. évi XII. törvénycikk, melyet 
1894. május 31-én I. Ferenc József 
császár szentesített. A törvény VII. 
fejezete rendelkezik a kártékony állatok 
és növények irtásáról, a hasznos állatok, 
szervezetek védelmér�l, valamint a 
mulasztókkal szemben alkalmazható 
szankciókról. A rendelkezés napjainkban 
is id�szer� gondolata, hogy a növény-
védelmi jogszabály már 110 évvel 
ezel�tt szabályozta a hasznos állatok, 
szervezetek védelmét. A törvény 
felhatalmazást ad a miniszternek a saját 
hatáskörben történ� intézkedésre, ha 
olyan károsító jelentkezne, amely a 
jogszabályban nem szerepel, és ellene 
védekezés válna szükségessé. 
Az els� világháborút követ�en az önálló 
növényegészségügyi szervezet létre-
hozásának szüksége egyre élesebben 
vet�dött fel. A növényegészségügyi 
szervezet kiépítésének történetében 

meghatározó volt az 1929-ben 
megkötött nemzetközi növényvédelmi 
egyezmény, amelyet hazánk is aláírt. 
Ebben hazánk kötelezettséget vállalt 
egy, növényvédelmi szolgálatból és 
tudományos kutatóintézetb�l álló 
hivatalos növényvédelmi szervezet 
létrehozására. 
1932-ben, a 49.000/1932. FM. számú 
rendelet alapján megalakult a Magyar 
Növényvédelmi Szolgálat, amelyet az 
egységes országos növényvédelmi 
igazgatási rendszer els� szervezetének 
tekinthetünk. 1936-ban a hivatalos 
növényegészségügyi szolgálat keretében 
véleménynyilvánító szervként meg-
alakult a Növényvédelmi Tanács. A 
kísérletügyi szerv a Magyar Királyi 
Növényegészségügyi Intézet volt, a 
következ� igazgatási szervekkel: 
Magyar Királyi Növényegészségügyi 
Szolgálat, Magyar Királyi Növény-
egészségügyi Körzetek és Növény-
védelmi Helyi Megbízottak. A háború 
el�tt létrehozott és m�köd�, minden 
vonatkozásában korszer� növényvédelmi 
szolgálat jelent�s mértékben segítette a 
mez�gazdasági termelés fejl�dését és 
hatékonyságának fokozását. 
A második világháború id�szaka, majd 
az azt követ� évek igen súlyos gondokat 
okoztak a magyar növényvédelemnek. 
A nem kielégít� védekezések miatt a 
kártev�k és betegségek rendkívül 
elszaporodtak, nagy károkat okoztak. 
Új, hazánkban nem honos károsítók 
léptek fel (burgonyabogár, amerikai 
fehér szöv�lepke). 1946-tól számos 
miniszteri rendelet jelent meg a 
károsítók elleni védekezésekkel, növény-
véd� szerek forgalmazásával és 
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engedélyezésével, az óvórendszabályokkal 
stb. kapcsolatosan. 1947-ben már 
rendszeres védekezés folyt a burgonya-
bogár, az amerikai fehér szöv�lepke, a 
gabonafutrinka, a kaliforniai pajzstet�, a 
mocskospajor ellen. A védekezési munká-
kat az ez évben létrehozott központi 
védekezési egységek végezték, részben 
állami védekezések formájában. 
A 6210/1949. évi kormány-, illetve a 
10.427/1949. FM sz. rendelettel, 
vármegyénként létrehozták a mez�-
gazdasági igazgatóságokat, mely intézke-
dés több vonatkozásban hátrányosan 
érintette a növényvédelmi szervezetet. 
Három körzet kivételével megszüntették 
a növényegészségügyi körzeteket, s 
feladatkörüket a mez�gazdasági 
igazgatóságok hatáskörébe utalták. A 
növényvédelmi szervezet irányítása alatt 
álló Növényvédelmi Kutatóintézet pedig 
a minisztérium kísérletügyi f�osztálya 
hatáskörébe került. Ennek ellenére egyre 
több növényvéd� gép, technikai eszköz, 
egyre korszer�bb, hatékonyabb 
növényvéd� szer került a termelés 
szolgálatába, s mindezeken túlmen�en 
n�tt a szakértelem is. 
1954 jelent�s fordulatot hozott a magyar 
növényvédelem történetében. Egy 
kormányhatározat alapján 1954-ben 17, 
1955-ben pedig a fennmaradó 2 
megyében szervezték meg a megyei 
növényvéd� állomásokat. Az els� 
id�szakban a f� feladat az amerikai 
fehér szöv�lepke és a burgonyabogár 
elleni védekezések végrehajtása volt. 
Rövidesen beindult a zsizsiktelenítés és 
a magfogásra szerz�dött lucerna- és 
vöröshere-területek porzása. Mindez 
állami védekezés keretében teljes 

egészében állami finanszírozás mellett 
valósult meg. 1955-ben még viszonylag 
kis területen, de elkezd�dött a 
vegyszeres gyomirtás is. 
1956-ban a 9. törvényerej� rendeletben 
jelölte ki a Kormány a növényvédelem 
feladatait. Ennek keretében már 
törekedtek az állam és a termel�k 
feladatainak és kötelezettségeinek 
szétválasztására. Ugyanez a törvény 
szabályozta a növényegészségügyi 
karanténtevékenységet is. 
A forradalom után több megyében 
jelent�s személyi változások történtek. 
1957-ben megkezd�dött a megyei 
terményraktárak, malmok számbavétele 
és növényegészségügyi ellen�rzése. 
Bevezették a háromnyelv� (magyar, 
orosz, német) növényegészségügyi 
bizonyítványokat, a felügyel�ket új 
körbélyegz�kkel látták el. 1959-ben a 
Földm�velésügyi Minisztériumban a 
Növényvédelmi Szolgálat vezetését 
Nagy Bálint vette át, aki hosszú 
évtizedekig meghatározó vezet�je és 
innovatív fejleszt�je volt a növény-
védelemnek, majd kés�bb az 
agrokémiának is. Az ’59-60-as években 
nagyrészt befejez�dött a mez�gazdasági 
termel�szövetkezetek szervezése. Ez a 
változás kedvez� termel�i, üzemi 
struktúrát teremtett a központilag 
irányított és ellen�rzött növényvédelmi 
tevékenységhez. 
A ’60-as évekt�l a burgonyabogár, 
valamint szöv�lepke elleni védekezés 
er�teljesen csökkent, e feladatokat a 
mez�gazdasági nagyüzemek vették át. 
Az állami védekezés a közterületekre, a 
települések útjainak fáira, parkjainak 
védelmére korlátozódott. A hatósági 
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munkát járási rendszerben szervezték 
újjá. A cél a fiatal szövetkezetek szakmai 
munkájának segítése, az állomási védeke-
zési brigádok munkájának szervezése, a 
járás növényvédelmének irányítása, 
ellen�rzése volt. A ’60-as évek közepén 
tudatosan és jelent�sen fejlesztette a 
minisztériumi vezetés a megyei 
állomások biológiai laboratóriumait, 
amelyeknek f� feladata az engedélye-
zési és a technológiafejlesztési kísérleti 
munkák beindítása, valamint az el�re-
jelzési tevékenység megszervezése volt. 
A magyar növényvédelmi szakigazgatás 
történetének jelent�s eseménye volt 
1954-ben a megyei növényvéd� 
állomások megszervezése. 
Mindezen fejlesztéseket már az 1964-
ben megjelent új növényvédelmi kódex 
alapozta meg, korszer�en és áttekinthet� 
módon megjelölve a feladatokat. A 
nemzetközi el�írásoknak megfelel�en a 
korábbiaknál szervezettebb zárszolgálati 
tevékenységet alakítottak ki mind a 
határállomásokon, mind a bels� karantén-
felderítés területén. Az új követelmé-
nyeknek megfelel�, magasabb szint� 
munkavégzéshez a karantén- és más 
területeken is a szakemberek ismétl�d�en, 
esetenként többhetes továbbképzéseken 
ismerkedtek az új feladatokkal. A 
mez�gazdasági termelés kemizációjával, 
a növényvéd�szer-ipar fejlesztésével 
összefügg� új feladatok elvégzésére 
speciális laboratóriumok sorát hozták 
létre az egyes növényvéd� állomásokon 
(rágcsálóirtási, toxikológiai és munka-
védelmi, vízélettani laboratóriumok 

stb.). Új szakmai alapokra helyezték és 
országos szint�vé szélesítették az 
el�rejelzési tevékenységet. A növény-
véd� szerek mind szélesebb kör� 
felhasználásának ellen�rzésére és a 
fogyasztók egészségének védelme 
érdekében a ’60-évek végét�l meg-
kezd�dött a növényi termékek növény-
véd�szermaradék-meghatározása céljából 
az analitikai laborhálózat kialakítása. 
Szintén a ’60-as évek második felében 
kezd�dött a klórozottszénhidrogén-
mentesítési program. Ennek keretében 
Magyarország 1968-ban a világon els�-
ként betiltotta a DDT növényvédelmi 
célú felhasználását. 
1976-ban a növényvédelmi hálózathoz 
csatolták az Országos Mez�gazdasági 
Min�ségvizsgáló Intézet talajtannal és 
agrokémiával foglalkozó részlegeit, így 
egy szervezethez került a mez�gazdaság 
kemizálásának irányítása. Országos 
talaj- és növényvizsgáló laboratóriumi 
hálózat épült ki a megyei állomásokon. 
Gyakorlatilag az ország valamennyi 
mez�gazdaságilag m�velt területén 
ötévenként vizsgálták a talaj tápanyag-
ellátottságát, és erre alapozva a hálózat 
szakemberei növénytáplálási szak-
tanácsot adtak a termel�knek. Ez az 
id�szak a megyei növényvédelmi és – 
az összevonást követ�en már – 
agrokémiai állomások fejl�désének 
legdinamikusabb id�szaka volt. A 
FAO* ebben az id�szakban a magyar 
növényvédelmi szervezetet a fejl�d� 
országok számára példa érték� 
rendszerként ajánlotta.  

 
* Az ENSZ egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkez� szakosított szervezete az Élelmezési 
és Mez�gazdasági Szervezet (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO). 
[A FAO Magyar Nemzeti Bizottság honlapja: http://www.gak.hu/fao/]. 
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1988-ban az államigazgatás 
korszer�sítésének jelszavával, központi 
intézkedés alapján, a növényvédelmi 
és agrokémiai állomások hatósági és 
szolgáltató tevékenységét két külön 
szervezeti egységbe telepítették. Ez az 
intézkedés egybeesett a mez�gazdaság 
fejl�dési ütemének jelent�s lassulásá-
val, így a megalakított szolgáltató 
egység igen kedvez�tlen piaci 
viszonyok közé került, a hatósági 
tevékenység folytatásához pedig az 
állam a szükségesnél jóval kevesebb 
anyagi forrást biztosított. A rendszer-
váltás után szétes� mez�gazdasági 
termel�i struktúra tovább nehezítette a 
helyzetet; a termelési szféra fizet�-
képessége tovább romlott, a termel�-
egységek szétaprózódásával ugrás-
szer�en megnövekv� hatósági 
feladatok ellátásának feltételei pedig 
kifejezetten romlottak. 
E tarthatatlan helyzetben 1992-t�l a 
növényvédelmi szervezet újraegyesítésre 
került. Ett�l az id�szaktól a megyei 
növény- és talajvédelmi állomásokon 
a nem hatósági szolgáltató tevékeny-
ségeket leépítették. 
A ’90-es években a szakmai munka 
középpontjába az EU-csatlakozással 
kapcsolatos feladatok kerültek. Ennek 
els� lépése a jogharmonizáció megvaló-
sítása és az új feladatokhoz igazított 
intézményrendszer kialakítása volt. E 
területen a Phare program keretében 
az Európai Unió jelent�s pénzügyi 
támogatást is biztosított, és a nemzeti 
költségvetésb�l is több száz millió 
forintot fordított Magyarország a 
technikai feltételrendszer javítására. A 
jogharmonizáció keretében 2000-ben 

az Országgy�lés elfogadta az új 
növényvédelmi törvényt. Ezt követ�en 
a növényvédelmen belül a különböz� 
területekre vonatkozó szabályok 
(növényegészségügy, növényvéd�szer-
engedélyezés, megengedett maximális 
növényvéd�szermaradék-értékek stb.) 
miniszteri rendeletekben kerültek 
megfogalmazásra. 2002-ben a növény-
véd�szer-gyártó és -forgalmazó cégekkel 
együttm�ködve elkészült a kiürült 
növényvéd�szer-csomagoló anyag 
begy�jtését rendez� hazai jogszabály, 
majd megalakult és m�ködik a 
begy�jtést szervez� közhasznú 
társaság. 
Európai tendencia, hogy a 
növényvédelem a feladatait az 
élelmiszer-biztonsági intézmény-
rendszerrel együttm�ködve végzi. 
Azélelmiszer-biztonságot a term�-
földt�l a fogyasztó asztaláig a teljes 
termelési folyamat és kereskedelem 
folyamatos monitorozásával kell 
biztosítani. A biztonságos élelmiszer 
el�állításának megfelel� keretei nem 
csak a fogyasztó egészségét védik, 
hanem javítják az egészségesebb 
környezet kialakításának feltételeit is. 
Ebben az értelemben az élelmiszer-
biztonsági és környezetvédelmi követel-
mények a növényvédelemben, illetve 
általában a mez�gazdaság kemizálásá-
ban szoros egységben valósulnak meg. 
A szabályozás szerint a növény- és 
talajvédelmi feladatokat, az élelmiszer-
biztonság feladatait a Mez�gazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Központ 
Növény- és Talajvédelmi Igazgató-
ságai látják el. Az Igazgatóság 
Központja és a szakmai irányítása alá 
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tartozó megyei MgSzH Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóságok stratégiai 
célja a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott hatósági feladatok 
ellátása. Ezen hatósági feladatok közé 
tartoznak: a növénytermelés növény-
egészségügyi és talajvédelmi bizton-
ságának megalapozása, a zöldségek és 
gyümölcsök min�ségének biztosítása, 
az élelmiszer-biztonság és a fenn-
tartható fejl�dés követelményeinek 
megfelel� növénytermesztés megvalósí-
tásának el�segítése, a fogyasztók és a 
környezet védelme, valamint az 
ország mez�gazdasági és élelmiszer-
ipari piacképességének fenntartása. 
A fenti hatósági feladatokhoz 
szakmailag szorosan kapcsolódnak az 
Igazgatóságnak és a megyei Igazgató-
ságoknak azok az agrár-
környezetvédelmi feladatai, amelyek 
els�sorban a fenntartható fejl�dés 
alapelveinek figyelembe vétele mellett 
a mez�gazdasági eredet� környezeti 
terhelés csökkentését, nyomon-
követését szolgálják az adott jog-
szabályi keretek között, esetenként 
összekötve a feladatok teljesítését az 
aktuális támogatások rendszerével is. 
A fenti agrár-környezetvédelmi 
intézkedések így járulnak hozzá az 
élelmiszereknek „a term�földt�l az 
asztalig” biztosított min�ségéhez. 
A növény- és talajvédelem közös 
hatósági szervezetként való m�ködte-
tése ritka az európai gyakorlatban. 
Logikus ugyanakkor, hogy a tiszta 
környezet, a biztonságos növény 
 

táplálás, a helyes növényvédelem, a 
növényegészségügyi biztonság, a jó 
min�ség�, fogyasztásra szánt 
zöldségek és gyümölcsök termesztése, 
forgalmazása, valamint a biztonságos 
növénytermesztés szoros kapcsolatban 
valósuljon meg. A forgalmazási 
min�ség ellen�rzése – az Európai 
Unió tagállamaiban – a zöldség- és 
gyümölcspiac szabályozásának egyik 
legfontosabb eszköze már a ’60-as 
évek óta, és így a piacszabályozás 
egyéb elemeihez (támogatások) is 
kapcsolódik. Magyarországon az EU 
piacszabályozásának részeként m�köd� 
zöldség–gyümölcs-min�ségellen�rzés 
átvétele a ’90-es évek elején kezd�dött 
meg. Az uniós csatlakozást követ�en 
hazánkban is teljes egészében kötelez� 
és közvetlenül alkalmazandó szabályai 
érvényesek. A vonatkozó szabályozás 
szerint „nem biztonságos” élelmiszer 
(legyen az zöldség vagy gyümölcs) 
nem hozható forgalomba. A friss 
zöldség és gyümölcs többnyire a 
gyorsan romló termékek közé 
tartoznak, és a forgalmazás során is 
meg kell felelniük a meghatározott 
követelményeknek, amit ellen�rizni 
szükséges. Ez a fogyasztó érdekeit 
védi, és összehasonlító kínálatot 
biztosítva segíti a kereskedelmet, óvja 
a piaci verseny tisztaságát. A 
szakigazgatás f� feladatai az 
élelmiszer-biztonság javításában: 
� a jogi és szakmai információk 

eljuttatása a termel�khöz 
(szaktanácsadás); 
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Az Európai Unió tagállamaiban az 
élelmiszerek, zöldségek, gyümölcsök 
min�ség-ellen�rzése a piacszabályozás 
egyik legfontosabb eszköze már a ’60-
as évek óta. Magyarországon az Unió 
piacszabályozásának részeként m�köd� 
zöldség–gyümölcs-min�ségellen�rzés 
átvétele a ’90-es évek elején kezd�dött 
meg. 

� a járványok és a kártev�-
elszaporodás elhárítása, el�re-
jelzése; A termelési folyamat és a 
nyerstermék ellen�rzése (HACCP, 
EUREPGAP bevezetése); 

� technológiafejlesztés; 
� a jogkövet� magatartás ellen�r-

zése, kikényszerítése (termel�nél, 
forgalmazónál); karanténkárosítók 
behurcolásának megakadályozása; Uniós csatlakozásunk óta hazánkban 

is érvényesül az Európai Unió jog-
anyaga, amely a növényvédelem, 
élelmiszer-biztonság területén több 
rendeletet, azaz minden tagállamban 
kötelez� és közvetlenül, a nemzeti 
jogba történ� átültetés nélkül alkalmazni 
szükséges jogszabályt is magában 
foglal. Az élelmiszer-biztonsági 
követelményeknek való megfelelést a 
vonatkozó, részletesen szabályzott 
szermaradvány-határértékek és a 
kapcsolódó ellen�rzési rendszerek 
hivatottak biztosítani. Az ellen�rzés 
nemcsak a fogyasztók érdekeit védi, 
hanem segíti a kereskedelmet és óvja 
a piaci verseny tisztaságát is. 

� szigorú (EU-konform) szerenge-
délyezés, a növényvéd�szer-
maradékok monitoring vizsgálata, 
a szerek min�ség-ellen�rzése; 

� a hatósági tevékenységet, a 
termel�i/fogyasztói tájékoztatást 
támogató laboratóriumhálózat 
m�ködtetése. 

 
Növényvéd�szer-felhasználás és 
növényvéd�szer-maradványok 
 
A magyar mez�gazdasági termelésben 
évente közel 20.000 tonna – jelent�s 
részében mérgez� vagy er�sen mérgez� 
kategóriába tartozó – növényvéd� szer 
kerül felhasználásra. Ez a mennyiség 
az európai átlag alatt van. 

 
Szermaradék-vizsgálatok [1]* 
 A zöldségek és gyümölcsök növény-

védelmére rendkívül sokféle növény-
véd� szer áll rendelkezésre. A növény-
véd�szer-felhasználás jellegéb�l adódik 
azonban, hogy a leggondosabban 
elvégzett kezelés mellett sem 
kerülhet� el, hogy a kijuttatott szerek 
bizonyos hányada valamilyen mérték-
ben ne szennyezze a terményeket vagy 
a környezetet. 

A szermaradék-vizsgálatok célja, 
hogy megfelel� információt adjanak a 
növényvéd� szerek el�írásszer� 
felhasználásáról és a fogyasztókat ér� 
növényvéd�szermaradék-expozícióról, 
ezzel segítse az engedélyez� és 
ellen�rz� hatóságok megalapozott 
döntését. A Mez�gazdasági Szak-
igazgatási Hivatalon belül m�köd�  

 
 
2 A Hivatal feladatainak és az ellen�rzési tevékenység részletszabályainak, tapasztalatainak 
bemutatása során az [1] forrásmunkára támaszkodtunk. 
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Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-
védelmi Igazgatóság és a megyei 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósá-
gok székhelyén, 2008-ban 6 regionális 
növényvéd�szer-analitikai laboratórium 
látta el az ország növénytermesztésével 
összefügg� növényvéd�szermaradék-
vizsgálati feladatokat. A vizsgálatok 
kiterjednek a hatósági friss zöldség és 
gyümölcs esetében az export, import, 
term�helyi és piaci, a növényi alapú 
feldolgozott élelmiszerek, a bébiétel 
és -ital, valamint a környezetvédelmi 
felszínivíz-vizsgálatokra. A szermaradék-
ellen�rzési program keretén belül, a 
vizsgált kultúraféleségek kiválasztása, 
elemzése els�sorban a fogyasztási 
szokások figyelembe vételével, illetve 
az el�z� évek vizsgálati eredményei 
alapján történik. 
2006-ban 3656 hatósági minta 
elemzését végezte el a hálózat a 
mintavételi program keretében. A 
vizsgálat típusa szerinti megoszlásban 
1836 hazai és 1420 import friss 
zöldség- és gyümölcsminta, 186 
növényi alapú feldolgozott élelmiszer 
és 80 bébiétel és -ital vizsgálata 
történt meg. A vizsgált 1836 hazai 
(piaci, term�helyi és export) minták 
58,1%-a nem tartalmazott szer-
maradékot kimutatható mennyiségben. 
Határérték feletti mennyiségben mért 
szermaradék-tartalom miatt a minták 
1,6%-a, Magyarországon az adott 
kultúrában nem engedélyezett 
növényvéd�szer-hatóanyag használata 
miatt pedig 4,1%-a min�sült 
kifogásoltnak. Az 1420 import-
mintából 40 mintában mértek meg-
engedett határérték felett szer-

maradékot, illetve 8 mintában 
Magyarországon nem engedélyezett 
növényvéd�szer-hatóanyagot. A minták 
3,4%-a volt kifogásolt, míg28,9%-ban 
egyáltalán nem volt kimutatható 
szermaradék. 
2006-ban el�ször a hatósági vizsgálatok 
köre a növényi alapú feldolgozott 
élelmiszerek, illetve bébiételek és 
-italok vizsgálatával is kib�vült. A 
188 növényi alapú feldolgozott 
élelmiszerminta 20,4%-a tartalmazott 
kimutatható mennyiségben szermara-
dékot, míg a 80 bébiétel- és -italminta 
nem tartalmazott kimutatható szer-
maradékot. A környezetvédelmi felszíni-
víz-monitoring vizsgálati programban 
az analitikai laboratóriumok 96 víz-
mintából 3151 vizsgálatot végeztek el. 
Környezetvédelmi egyéb vizsgálatok 
során a hálózat 2006-ban összesen 81 
víz-, talaj- és más mintát vizsgált. 
 
Vizsgálati tendenciák 
 
A korábbi Növény- és Talajvédelmi 
Szolgálat Analitikai laboratóriumai a 
2004-2005 években 6397 hazai és 
importminta vizsgálatát végezték el 
102 termékben, termékenként és mintán-
ként változó számú (2-161) növény-
véd�szer-maradékra. A vizsgált szer-
maradékok közül csupán a termék–
szermaradék-kombinációk 13%-ában 
áll rendelkezésre kell� számú eredmény 
a fogyasztók növényvéd�szer-
maradék-expozíciójának meghatározá-
sára és 25%-ban a helyes mez�-
gazdasági gyakorlat igazolására. 
Az elvégzett szermaradék-vizsgálatok 
tapasztalatai azt mutatják, hogy a  
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fogyasztók akut toxicitási kockázata 
nem elfogadható az alma, citrom, fejes 
saláta, grapefruit, kínai kel, mandarin, 
narancs, paprika, paradicsom és uborka 
esetében, ahol a vizsgált tételek közül 
25 esetben fordult el� a WHO vagy az 
Európai Unió által meghatározott 
maximálisan elfogadható értéknél 
(akut referenciadózis = ARfD) 200-
230%-kal magasabb szermaradék. Az 
ilyen esetek el�fordulási valószín�sége 
> 1:500, szemben pl. az Egyesült 
Államokban maximálisan elfogadha-
tónak tartott 1:1000 gyakorisággal. A 
vizsgálatok feltárták, hogy egyidej�leg 
egy termékben többféle szermaradék 
fordul el�, mely a potenciális kumulált 
hatás miatt fokozott élelmiszer-
biztonsági kockázatot jelent. 
2007-ben 3575 hatósági minta 
elemzését végezte el az analitikai 
hálózat az országos mintavételi 
program keretében [3]. A vizsgálat 
típusa szerinti megoszlásban 1589 
hazai és 1511 import (Uniós tagállam 
és harmadik ország) friss zöldség- és 
gyümölcsminta, 166 növényi alapú 
feldolgozott élelmiszer és 181 bébiétel 
és -ital vizsgálatára került sor. 
A vizsgált 1589 hazai (piaci, 
term�helyi és export) minták 67,5%-a 
nem tartalmazott szermaradékot 
kimutatható mennyiségben. Határérték 
feletti mennyiségben mért szermaradék-
tartalom miatt a minták 0,9%-a, nem 
engedélyezett növényvéd� szer 
használata miatt pedig 0,3%-a 
min�sült kifogásoltnak. 
Az 1511 importmintából 19 mintában 
mértek megengedett határérték felett 
szermaradékot, illetve 10 mintában 

Magyarországon nem engedélyezett 
növényvéd�szer-hatóanyagot. A minták 
1,9%-a volt kifogásolt, míg 41%-ban 
egyáltalán nem volt kimutatható 
szermaradék. A 166 növényi alapú 
feldolgozott élelmiszerminták 35,5%-a 
tartalmazott kimutatható mennyiség-
ben szermaradékot, míg a 181 bébi-
étel- és -italminták nem tartalmaztak 
kimutatható szermaradékot. 
A hazai eredet� termékek élelmiszer-
biztonsági elvárásoknak megfelel� 
el�állítását nem a végtermék ellen�r-
zésével, hanem az egész élelmiszer-
ellátási láncot átfogó rendszer m�köd-
tetésével lehet a leghatékonyabban 
biztosítani. Az ellen�rzés ebben a 
rendszerben tehát kiterjed a termelési 
lánc els� elemére, a talajra, valamint a 
talajra kijuttatott anyagokra, a növény-
termelési folyamatra, és a növényi 
termékre is. 
 
Az élelmiszer-biztonság els� pillére: 
a talajvédelem 
 
A természeti er�k és az emberi 
beavatkozás a talajt igen sokrét�en 
veszélyeztethetik, és annak fizikai, 
kémiai és biológiai károsodását 
idézhetik el�. A talajvédelem célja 
ezen káros folyamatok megel�zése, 
illetve mérséklése, továbbá a már 
bekövetkezett károk elhárítása. Mivel 
a talajt ér� természeti és emberi 
eredet� káros hatások jelent�s 
részének elhárítása a földhasználó 
erejét meghaladja, a term�föld 
termékenységének és min�ségének 
meg�rzésére irányuló folyamat során 
kiemelt fontosságú az állami 
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szerepvállalás. Így az államnak 
gondoskodnia kell a talajok min�ségi 
állapotának folyamatos figyelemmel 
kísérésér�l, a talajvédelem irányítá-
sáról, szervezésér�l, ellen�rzésér�l, 
valamint a talajvéd� gazdálkodást 
ösztönz� támogatási rendszer 
kialakításáról és m�ködtetésér�l. A 
term�föld min�ségének védelmét 
megel�z� jelleggel nagyrészt csak a 
termelési folyamatba épített talajvéd� 
eljárásokkal, ellen�rzési rendszerrel 
lehet biztosítani. 
 
A talajvédelem célja 
 
A talajvédelem célja a term�föld 
termékenységének és min�ségének 
megóvása, fizikai, kémiai és biológiai 
romlásának megel�zése, elhárítása. A 
talaj védelme az állam és a 
földhasználó, illetve a beruházó és 
üzemeltet� közös feladata. A talaj 
védelmét a term�föld min�ségét 
veszélyeztet� víz- és szélerózió, a 
széls�séges vízháztartási helyzetek, a 
szikesedés, a savanyodás és egyéb 
fizikai, kémiai és biológiai romlást, 
vagy szennyezést el�idéz� beavatko-
zások, folyamatok megel�zésére, a 
talaj termékenységének fenntartására 
alkalmas, szakszer� talajvéd� 
m�velési eljárásokkal, talajvédelmi 
beavatkozásokkal és létesítményekkel 
kell biztosítani [4]. A Mez�gazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Központ 
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-
védelmi Igazgatóság talajvédelmi 
feladatai közül az élelmiszer-
biztonság alapját a következ� 
tevékenységek képezik: 

� felszíni, felszín alatti vizek 
mez�gazdasági eredet� nitrát-
szennyezésének ellen�rzése (a 
nitrátdirektíva betartatása); 

� szennyvíz, szennyvíziszap, híg 
trágyák és nem veszélyes 
hulladékok term�földön történ� 
elhelyezésének engedélyezése, 
ellen�rzése; 

� termésnövel� anyagok és 
m�trágyák engedélyezése; 

� az engedélyezett termésnövel� 
anyagok és m�trágyák min�ség-
ellen�rzése, EK jelzés� m�trágyák 
min�ség-ellen�rzése; 

� a termésnövel� anyagok 
engedélyezési céllal végzett 
biológiai hatékonysági és 
szermaradék-vizsgálatai; 

� információs és szaktanácsadó 
szolgálat üzemeltetése a növény- 
és talajvédelem, valamint a 
növénytáplálás területén, a fenn-
tartható növénytermesztési 
módszereknek, az integrált 
növényvédelem, a helyes mez�-
gazdasági gyakorlat, valamint az 
integrált növénytáplálási rendszer 
fejlesztése érdekében; 

� talajvédelmi felmérések, laborató-
riumi talaj- és növényvizsgálatok, 
a talajmin�ség monitoring rendsze-
rének és genetikai talajtérképezés 
üzemeltetése; 

� zöldségnövények és növényi 
termékek nehézfémvizsgálata; 

� a term�föld használatának talaj-
védelmi felügyelete, ellen�rzése. 

1992-t�l rendszeres nehézfém-
vizsgálat folyik talajokból a 
Talajvédelmi Információs és Monitoring 
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(TIM) rendszer keretében. A TIM 
rendszer keretében az ország 
területér�l 1200 ponton vesznek 
mintát évente a talajvédelmi szolgálat 
munkatársai. A vett mintákból számos 
paramétert mérnek, különböz� 
gyakorisággal, így pl. a tápanyag-
tartalmat, nehézfémtartalmat, pH-
értéket, talajfizikai és -biológiai 
tulajdonságokat. A vizsgálatokat a 
megyei MgSzH Növény- és Talaj-
védelmi Igazgatóságok talajvédelmi 
laboratóriumai végzik, a hazai NAT és 
a német DAP akkreditálási rendszer 
szerint. 
 
Az élelmiszer-biztonság második 
pillére: a növények termesztését 
fenyeget� károsítók elleni védekezés 
 
A védekezés kiterjed az országban 
honos és nem honos szervezetekre 
egyaránt. A termesztett növényeken 
már el�forduló károsítók elleni 
küzdelem alapvet�en a termel�k 
gyakorlatán alapul; ez a terület 
közvetlenül kapcsolódik a növény-
véd�szer-használat csökkentésének 
kérdéséhez. A nem honos károsítók 
esetében a kapcsolat közvetett az 
élelmiszer-biztonsággal. 
 
A növényegészségügyi szakterület 
feladatai az élelmiszer-biztonság 
területén 
 
Az élelmiszer-biztonság alapvet� 
követelménye tehát, hogy a termesztett, 
illetve exportált és importált növényi 
termékeknek – azon kívül, hogy nem 
tartalmazhatnak a megengedettnél 

nagyobb mértékben növényvéd�szer-
maradékot – növényegészségügyi szem-
pontból is megfelel� min�ség�nek kell 
lenniük, mentesnek meghatározott 
kártev�kt�l és kórokozóktól. E széles-
kör� tevékenységnek tesz eleget az 
országos hatáskörrel m�köd� növény-
egészségügyi hatóság, amely a növény-
egészségügyi ellen�rzés keretében a 
következ� fontosabb hatósági tevékeny-
ségeket végzi: 
� Növényegészségügyi felderítési 

rendszert m�ködtet a közvetlen 
humán-, illetve állategészségügyi 
kockázatot nem jelent�, karantén 
és gazdasági szempontból jelent�s 
növényi károsítók bekerülésének, 
illetve megtelepedésének meg-
akadályozására, esetleges meg-
jelenésének felderítésére, kiegé-
szítve azt felszámolási programok 
és védekezési technológiák 
kidolgozásával. 

� Növényegészségügyi hatósági 
vizsgálatokat végez: az exportra 
szánt növényeket és növényi 
termékeket az importáló ország 
el�írásainak megfelel�en, a nem 
európai uniós országokból érkez� 
vizsgálatköteles termékeket teljes 
kör�en ellen�rzi a növény-
egészségügyi határkirendeltsége-
ken, az Európai Közösségen 
belüli áruszállításokat pedig 
szúrópróbaszer�en vizsgálja az 
ország területén. 

� Biztosítja a min�ségi és növény-
egészségügyi követelményeknek 
megfelel� szaporító- és ültetvény-
anyagot a hazai termel�knek, 
forgalmazóknak. 
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� Növényegészségügyi termel�i 
nyilvántartási, valamint növény-
útlevél-rendszert m�ködtet a 
növények és növényi termékek 
forgalmának nyomonkövethet�-
sége érdekében. 

� Kérelemre engedélyezi az 
egyébként tilalmazott károsítók-
nak, vizsgálatköteles áruknak, 
továbbá egyéb, Magyarországon 
nem honos életképes növényi 
károsítók bármely fejl�dési 
alakjának, tenyészetének Magyar-
országra történ� behozatalát, bel-
földi szállítását, felhasználását 
adott kísérleti vagy tudományos 
célú tevékenységre, illetve 
fajtaszelekciós munkához. 

� Tájékoztatja a termel�ket, 
valamint export–import tevékeny-
séget folytatókat az európai uniós 
tagállamok és az azon kívüli 
országok növényegészségügyi 
rendelkezéseivel kapcsolatos 
gyakorlati követelményekr�l. 

 
Növényvédelmi ellen�rzési feladatok 
az élelmiszer-biztonság területén 
 
Más a növény- és talajvédelmi 
igazgatóságok feladata a már 
megtelepedett és a honos károsítók 
elleni védekezésben. Ezekben az 
esetekben a növényvédelmi felügye-
l�k a technológiát (a készítmény-
választás, az alkalmazási id� és 
gyakoriság, a kijuttatás módját, 
körültekint� voltát) ellen�rizik a 
term�helyen az élelmiszer-biztonság 
szavatolása érdekében. A term�helyen 
 

vett minta szermaradék-tartalmának 
ellen�rzésével már az el�tt kisz�rhet� 
egy növény határértéket meghaladó 
szermaradék-tartalma, miel�tt az a 
piacra kerülne. 
A fokozódó érdekl�dés a különböz� 
féle, úgynevezett kis ráfordítású 
mez�gazdasági programok iránt, mint 
az integrált növénytermesztés (ICM), 
integrált védekezés (IPM), helyes 
gazdálkodási gyakorlat (GFP) és 
ökolgiai/biotermesztés magával vonja 
a növényvéd� szerek alkalmazásának 
csökkentését. Ezek a módszerek 
sokkal mélyebb ismereteket igényel-
nek a károsító biológiájáról és a 
term�helyi szint� felderítési rendsze-
rekr�l, ugyanakkor az intenzív 
növényvéd�szer-használattal járó 
technológiákkal szemben környezet-
védelmi szempontból mindenképpen 
kímél�bb eljárásoknak tekinthet�k. 
 
Az élelmiszer-biztonság harmadik 
pillére: a növényi termék 
ellen�rzése 
 
A piacra kerül� áruk legközvetlenebb 
ellen�rzését a Zöldség–Gyümölcs-
Min�ségellen�rzési Szolgálat végzi, 
így ez az élelmiszer-biztonságért 
leginkább felel�s hatósági szervezet. 
A termel�knél, feldolgozóknál, az 
export-, az import- és az Európai 
Unión belüli, illetve hazai forgalom-
ban az ellen�rzéseket a Zöldség–
Gyümölcs-Min�ségellen�rzési Szolgálat 
azonos feltételrendszerben és azonos 
eljárási gyakorlattal végzi, a 
következ� felépítésben: 
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� A földm�velésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter a tárca 
ellen�rzést felügyel� részlegén 
keresztül irányítja a zöldség- és 
gyümölcsellen�rzést, ellátja annak 
szakmai felügyeletét. 

� A Mez�gazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Központ Növény-, Talaj- 
és Agrárkörnyezet-védelmi Igaz-
gatóságán a zöldség- és 
gyümölcsellen�rzést koordináló 
részleg, a Zöldség–Gyümölcs-
Min�ségellen�rzési Osztály látja 
el a szakmai koordináló, operatív 
hazai és nemzetközi feladatokat, 
és másodfokon intézkedik. 

� A megyei (f�városi) szak-
igazgatási hivatalokkal köz-
szolgálati jogviszonyban álló 
zöldség–gyümölcs-min�ségellen-
�rök végzik a helyi ellen�rzést, a 
szükség szerinti szankcionálást. 

 
A növényvéd� szerek, illetve 
növényvéd�szer-maradékok jogi 
szabályozása az Európai Unióban és 
Magyarországon 
 
Az európai szabályozás keretei 
 
A hatodik környezetvédelmi 
akcióprogram [5]. Az Európai Unió 
szabályozási eszközrendszerében a 
környezetvédelmi akcióprogramok a 
stratégiai-politikai tervezés alap-
dokumentumai. Tükrözik a kidolgo-
zásuk idején uralkodó környezeti 
gondolkodásmódot, az aktuális 
környezeti problémák és ezek 
megoldására kidolgozott válasz-
intézkedések rendszerét. A 6. 

környezetvédelmi akcióprogram a 
jöv�ben megoldásra váró környezeti 
problémák között sorolja fel a 
növényvéd� szerek használatának és 
az ebb�l adódó környezeti hatások 
vizsgálatának kérdéskörét: „A 
környezetvédelmi normák további 
javítása ellenére egyre nagyobb a 
valószín�sége annak, hogy össze-
függés van a környezet romlása és 
bizonyos emberi betegségek között. 
Ezért foglalkozni kell a lehetséges 
kockázatokkal, amelyek például a 
kibocsátásokból és a veszélyes vegyi 
anyagokból, a peszticidekb�l és a 
zajterhelésb�l adódnak.” [6]. Az 
akcióprogram a környezetvédelmi 
célkit�zések megvalósítására a 
növényvéd� szerek használatával 
kapcsolatban a következ� feladatokat 
fogalmazza meg: 
� a peszticideket fenntartható 

módon kell használni úgy, hogy 
minimálisak legyenek azok káros 
hatásai az emberi egészségre és a 
környezetre [7], 

� csökkenteni kell a növényvéd� 
szerek hatását az emberi 
egészségre és a környezetre, és 
általánosságban el kell érni a 
növényvéd� szerek fenntartha-
tóbb használatát, valamint a a 
használat és a vele járó 
kockázatok általános csökkentését 
úgy, hogy az összhangban legyen 
a szükséges növényvédelemmel. 
A használatban lev� olyan 
növényvéd� szereket, amelyek 
tartósan fennmaradnak vagy 
biológiailag felhalmozódnak, 
mérgez�ek vagy hatásuk egyéb 
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aggodalomra ad okot, ahol 
lehetséges, kevésbé veszélyes 
anyagokkal kell helyettesíteni; 

� teljes mértékben végre kell 
hajtani, és felül kell vizsgálni a 
vonatkozó jogi keret hatékony-
ságát a módosításkor a magas 
szint� védelem biztosítására. Ez a 
felülvizsgálat szükség esetén 
magában foglalhatja a forgalomba 
hozatal közösségi engedélyezési 
eljárásának az összehasonlító 
értékelését és kidolgozását, 

� tematikus stratégiát kell 
kidolgozni a növényvéd� szerek 
fenntartható használatára a 
következ� feladatokkal: 
� a növényvéd� szerek 

használatával járó, az 
egészségre és a környezetre 
irányuló veszélyek és 
kockázatok csökkentése; 

� a peszticidek használatának 
és forgalmazásának fokozott 
ellen�rzése; 

� a káros aktív anyagok 
szintjének csökkentése, bele-
értve a leginkább veszélyes 
anyagok helyettesítését 
biztonságosabb anyagokkal, 
köztük nem vegyi 
anyagokkal; 

� támogatni kell a kis 
mennyiség� növényvéd� 
szerek használatával járó 
vagy a növényvéd�szer-
mentes termesztést, többek 
között a felhasználók 
tudatosságának növelésével, 
a helyes gyakorlat alkalma-
zásának segítésével és a 

pénzeszközök lehetséges 
támogatásával; 

� átlátható rendszert kell 
kidolgozni a stratégia cél-
kit�zéseinek végrehajtásában 
tett el�rehaladás jelentésére 
és figyelemmel kísérésére, 
beleértve megfelel� mutatók 
kidolgozását is. 

 
Tematikus stratégia a peszticidek 
fenntartható használatáról [8] 
 
A környezeti probléma leírása. A 
f�leg növényvéd� szerekb�l (PPP) és 
biocid termékekb�l álló peszticidek az 
él� szervezetek alapvet� folyamataira 
hatnak, így képesek elpusztítani az 
olyan káros szervezeteket, mint 
például a kártev�k, vagy védelmet 
nyújtani ellenük. Ugyanakkor e szerek 
nemkívánatos káros hatást gyakorol-
hatnak a nem célszervezetekre, az 
emberi egészségre és a környezetre. A 
használatukkal kapcsolatos lehetséges 
kockázatokat – tekintettel az össze-
függ� gazdasági haszonra – a társada-
lom bizonyos mértékig elfogadja, 
mivel a növényvéd� szerek hozzá-
járulnak többek között az elérhet� áru 
és egészséges, kiváló min�ség� 
mez�gazdasági termények megbízható 
kínálatának biztosításához. 
A növényvéd� szereket a legtöbb 
tagállam és a Közösség már hosszú 
ideje (1979) szabályozza. Az évek 
során fejlett rendszert hoztak létre a 
növényvéd�szer-használat az emberi 
egészségre és a környezetre jelentett 
kockázatainak értékelésére. A növény-
véd�szer-használat miatti kockázatok 
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csökkentése és a nemkívánatos 
hatások megel�zése érdekében tett 
valamennyi er�feszítés ellenére még 
mindig nem kívánt mennyiség� 
növényvéd� szer található a 
környezeti közegekben (különösen a 
talajban és a vízben) [9], és a 
szabályozási határértékeket meghaladó 
maradékok még mindig el�fordulnak 
mez�gazdasági termékekben. Ezért 
szükséges a növényvéd� szerek 
használatából az emberre és a 
környezetre vonatkozóan adódó 
kockázatok lehet� legnagyobb 
mérték� csökkentése, az expozíció 
minimalizálása vagy adott esetben 
kiküszöbölése, illetve a kevésbé 
károsító alternatívákkal (nem vegyi 
alternatívák is) kapcsolatos kutatás és 
fejlesztés ösztönzése révén. 
 
A jogszabályi keret 
 
A 6. környezetvédelmi cselekvési 
program elfogadásával (6. EAP) az 
Európai Parlament és a Tanács 
elismerte, hogy a növényvéd� 
szereknek az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt hatása tovább 
csökkentend�. Hangsúlyozták a 
növényvéd� szerek fenntarthatóbb 
használata, valamint a szükséges 
növényvédelemmel összhangban lév� 
növényvéd�szer-használatot és az 
ebb�l ered� kockázatokat illet� 
jelent�s mérték� átfogó csökkentés 
elérésének szükségességét. A 
legfontosabb PPP-vel kapcsolatos jog-
alkotási intézkedések a következ�k: 
 

� A növényvéd� szerek forgalomba 
hozataláról szóló, 91/414/EGK 
irányelv [10], 

� A növényi és állati eredet� 
élelmiszerekben és takarmá-
nyokban, illetve azok felületén 
található megengedett növény-
véd�szer-maradékok határ-
értékér�l szóló 396/2005/EK 
rendelet [11]. 

A 91/414/EGK irányelv célja a 
forrásnál megakadályozni a 
kockázatot úgy, hogy valamennyi 
hatóanyag és az azokat tartalmazó 
termékek tekintetében igen átfogó 
kockázatértékelést végeznek, miel�tt 
azok használatát engedélyezik. Egy 
PPP engedélyezése bizonyos 
használatok esetében ezért azt jelenti, 
hogy rendes használati körülmények 
között ezek a használatok 
bizonyítottan nem járnak elfogadhatat-
lan hatással az emberi és állati 
egészségre, és a környezetre. A 
396/2005/EK rendelet maximális 
szermaradék-határértékeket (MRL) 
állapít meg a hatóanyagokra vonatko-
zóan növényi és állati termékekben, 
amelynek célja az élelmiszerlánc 
végén álló fogyasztók kitettségének 
csökkentése. Az MRL-eknek való 
megfelelés megfigyelése ugyancsak 
fontos eszköz annak felmérésében, 
hogy az uniós üzleti felhasználók 
(vagyis a gazdálkodók) megfelel�en 
alkalmazzák-e a növényvédelmi 
termékekre vonatkozó tagállami 
engedélyezésekben foglalt ajánlásokat 
és korlátozásokat. 
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A biocid termékekre vonatkozóan 
hasonló értékelési rendszert vezetett 
be a 98/8/EK irányelv [12], amely 
számos tagállamot els� alkalommal 
kötelezett biocidekre vonatkozó jog-
szabályok bevezetésére. A meglév� 
jogi keret egyik hiányossága az, hogy 
a jogszabályok nemigen vonatkoznak 
a tényleges használat szakaszára, ami 
pedig kulcsfontosságú elem a 
növényvéd� szerek jelentette általános 
kockázatok meghatározásában. Ezért a 
tematikus stratégia olyan intézkedéseket 
javasolt, amelyek célja a hiányosságok 
kiigazítása egy koherens és 
konzisztens átfogó politikai akciókeret 
megteremtése érdekében. 
 
A tematikus stratégia elindításának 
folyamata 
 
A 6. EAP célkitúzéseivel összhangban 
a tematikus stratégiákat kétlépcs�s, 
minden érdekelt felet bevonó folyamat 
során kell létrehozni. A Bizottság, a 
növényvéd� szerek fenntartható 
használatára vonatkozó tematikus 
stratégiája [13] nyomán széles kör� 
konzultációt indított el. 
A közlemény az el�zetes vizsgálatok 
alapján megállapította a jogi keret 
hiányosságait, tekintettel a növény-
véd� szerek életciklusának fel-
használási szakaszaira is. A 
közlemény b�séges háttér-információt 
tartalmazott a növényvéd� szerek 
használatának el�nyeit és kockázatait 
illet�en (amelyeket a közleménnyel 
párhuzamosan benyújtott hatás-
vizsgálatban mutattak be), ismertette a 
leglényegesebb megvizsgálandó pontok 

listáját, tárgyalta a kedvez�tlen 
tendenciák megfordítására és a fel-
használási szakasz kezelésére alkalmas 
lehetséges intézkedéseket. 
A konzultációban részt vett az Európai 
Parlament, a Tanács, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság, a 
Régiók Bizottsága, az ipari, fogyasztói 
és gazdálkodói szervezetek és a 
nyilvánosság. Több mint 150 
különféle érdekelt tett észrevételeket 
[14]. Emellett a Bizottság 2002. 
november 4-én konferenciát tartott, 
amelyen valamennyi érintett csoport 
képviseletében több mint 190 
résztvev� volt jelen [15]. További 
konzultációkra került sor a Bizottság 
részvételével számos, egyedi kérdéssel 
(pl. az összehasonlító értékeléssel/a 
helyettesítési elvvel, a növényvéd�szer-
kijuttatásához használt berendezéssel, 
IPM/ICM módszerekkel) foglalkozó 
konferencián és a Bizottság által 
szervezett üléseken (pl. a légi 
permetezésr�l). A Bizottság emellett 
további nyílt konzultációt tartott az 
interneten, és több mint 1,800 választ 
kapott [16]. A javasolt stratégia és 
számos lehetséges intézkedés 
célkit�zéseit széles körben támogatták. 
A konzultációs folyamat részletesebb 
összefoglalása megtalálható a hatás-
vizsgálatban [17]. 
 
A helyzet értékelése 
 
A növényvéd� szereket a használa-
tukból (f�leg a gazdálkodók számára) 
ered� – els�sorban gazdasági jelleg� – 
közvetlen el�nyök miatt elterjedten 
használják, és ezeket a modern 
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A tematikus stratégia célkit�zései növénytermesztési rendszerekben lét-
fontosságúnak tekintik. Ezek között a 
növényvédelmi termékek a mez�-
gazdasági hozamot a maximumra 
növelik, míg a szükséges elvégzett 
munkát a minimumra csökkentik. Az 
emberi egészség és a környezet 
védelmét célzó politika és jogszabályok 
ellenére a növényvéd�szer-fogyasztás 
és -felhasználás 1992 és 2003 között 
nem csökkent (1. ábra). 

 
A növényvéd� szerek használatából 
ered� lehetséges kockázatokra vonat-
kozó fogyasztói és társadalmi tudatosság 
nagymérték� fokozása egyes 
keresked�k és kormányok, továbbá a 
Közösség részér�l olyan intézkedése-
ket eredményezett, amelyek támogatják 
a növényvédelmi termékek használatát 
korlátozó vagy jobban célzó mez�-
gazdasági és kártev�-szabályozási 
módszerek különböz� formáit, úgymint 
a biogazdálkodást, az integrált kártev�-
szabályozást, vagy a kevésbé fogékony 
fajok használatát. A Stratégia szerint 
fontos ösztönözni az ésszer� és pontos 
növényvéd�szer-használatot, valamint 
a megfelel� termény- és talaj 

Az olyan élelmiszer- és takarmány-
minták aránya, amelyekben a növény-
véd� szerek nemkívánatos maradékai 
meghaladják a maximális szabályozási 
határértéket, kis mértékben emelkedett 
1996 és 2003 között, és továbbra is 
5% körül mozog, a tagállamok és a 
Bizottság ellen�rzései alapján (2. ábra). 
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1. ábra  Növény-
véd�szer-hatóanyagok 
értékesítése (tonnában) 
az Európai Unióban 
(Az Eurostat és az 
Európai Növény-
védelmi Szövetség 
adatai.) 

 
2. ábra  Növényvéd�szer-
maradékok találati aránya 
gyümölcsökben, zöldségekben és 
gabonákban az Európai Unióban. 
< LOD – kimutatható növény-
véd�szer-maradékot nem tartalmaz; 
< MRL – kimutatható növény-
véd�szer-maradék határérték 
(MRL) alatt; > MRL – kimutatható 
növényvéd�szer-maradék határérték 
(MRL) felett [18]. 0
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gazdálkodási gyakorlatokat. Emellett 
fontos azon peszticidfelhasználók 
(különösen az üzleti felhasználók) 
viselkedésének jobb képzés és oktatás 
révén történ� javítása, akik a túlzott 
mérték� használatot is ideértve gyakran 
felel�sek a nem megfelel� használatért. 
A peszticid kijuttatásához használt 
berendezések min�ségének és 
hatékonyságának fokozása azért is 
fontos, hogy a peszticid-felhasználók 
optimalizálhassák az alkalmazás 
eredményességét, egyúttal minimalizálva 
az emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt kedvez�tlen hatásokat. A 
növényvéd� szerek használatát emellett 
– közvetlenül vagy közvetetten – más 
szakpolitikai területek jogi szabályozása 
is befolyásolja, úgymint a vízügyi, a 
mez�gazdasági, a munkavédelmi és a 
kutatási politika. A tematikus stratégia 
lehet�vé teszi egy horizontális, többrét� 
megközelítés kialakítását, amely jóval 
túlmutat az egyedi jogi aktusok viszony-
lag korlátozott alkalmazási körén. A 
tematikus stratégia egyes, az átfogó 
célkit�zések elérésére irányuló cél-
kit�zései a következ�k: 
� a növényvéd� szerek használatából 

az egészségre és a környezetre 
vonatkozóan adódó veszélyek és 
kockázatok minimalizálása; 

� a növényvéd� szerek felhasználása 
és forgalmazása ellen�rzésének 
javítása; 

� a károsító hatóanyagok szintjének 
csökkentése, ideértve az olyan (akár 
nem vegyi) alternatívákat is, 
amelyek során a legveszélyesebbet 
biztonságosabbal helyettesítik; 

� növényvéd�szer-mentes vagy kis 
mennyiség� növényvéd� szer 
használatával járó termesztés 
ösztönzése, többek között a 
felhasználói tudatosság növelésé-
vel, a helyes gyakorlati kódexek és 
pénzügyi eszközök alkalmazásának 
el�segítésével; 

� a stratégia célkit�zéseinek elérésére 
vonatkozó jelentéstétel és átlátható 
ellen�rzési rendszer. 

 
Cselekvések és eszközök: a tematikus 
stratégia részét képez� intézkedések 
 
A növényvéd� szerek fenntartható 
használatára vonatkozó tematikus 
stratégia számos egyedi intézkedésb�l 
áll, melyek hatását gazdasági, társa-
dalmi, egészségügyi és környezeti 
szempontból értékelték. A tematikus 
stratégiákra vonatkozó holisztikus 
elképzeléssel összhangban, amely 
szerint az új intézkedéseket a lehet� 
legnagyobb mértékben integrálni kell a 
meglév� eszközökbe, ez a megközelítés 
számos intézkedés tekintetében javasolt. 
A tematikus stratégia keretében az 
alábbi intézkedési javaslatok kerültek 
megfogalmazásra: 
� Olyan nemzeti cselekvési tervek 

létrehozása, amelyek egyedi cél-
kit�zéseket határoznak meg a vegyi 
növényvédelem veszélyei, 
kockázatai és az attól való függés 
csökkentése érdekében (nemzeti 
cselekvési tervek – NAP). 

� Az érdekelt felek bevonása a NAP 
létrehozásába, végrehajtásába és 
kiigazításába. A nyilvánosság 
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részvételére vonatkozó részletes 
rendelkezéseket, továbbá hogy ezt 
milyen szinten szervezik meg, a 
tagállamok határozzák meg úgy, 
hogy a nyilvánosság id�ben és 
ténylegesen lehet�séget kapjon a 
folyamatban való részvételre. 

� Minden üzleti növényvéd�szer-
felhasználóra vonatkozó képzési 
rendszer létrehozása, hogy a 
rendszeres felhasználók teljes 
tudatában legyenek a használathoz 
f�z�d� kockázatoknak, és meg-
tegyenek minden szükséges intéz-
kedést, hogy egy növényvédelmi 
probléma megoldásának legkevésbé 
káros módszerét megtalálják. A 
rendszer iránymutatást tartalmaz a 
felhasználók számára arról, hogy az 
ugyanazon kezelési célból rendel-
kezésre álló egyes termékek között 
hogyan válasszanak a legjobban 
(felhasználói szint� helyettesítés). 

� A nyilvánosság tudatosságának 
növelése tudatosító kampányok és a 
keresked�k által terjesztett informá-
ciók révén (különös tekintettel a 
nem üzleti növényvéd�szer-
felhasználókra), a nyílvánosság 
jobb tájékozottsága érdekében. 

� A növényvéd� szerek kijuttatásához 
használt berendezések rendszeres és 
kötelez� vizsgálata, hogy a szerek 
által az alkalmazás során az emberi 
egészségre (különösen a kezel�k 
expozíciója tekintetében) és a 
környezetre gyakorolt kedvez�tlen 
hatásokat csökkentsék, és biztosítsák 
a leghatékonyabb használatot az 
engedélyezett adagolással egyez�, 

ténylegesen kijuttatott mennyiség 
garantálásával. 

� A légi permetezés tilalma az emberi 
egészségre és a környezetre gyakorolt, 
különösen a permetsodródásból 
származó, jelent�sen kedvez�tlen 
hatások kockázatának csökkentésére. 
A légi permetezés csak akkor 
alkalmazható, ha más permetezési 
módszerekkel összevetve egyér-
telm� el�nyöket és környezeti 
hasznot kínál, vagy ha nincs más 
megvalósítható alternatíva. Az ilyen 
eltérés feltételeit meg kell 
állapítani, hogy csökkentsék a 
nemkívánatos hatások kockázatát, 
például a kezel�k képzését, illetve a 
növényvéd� szer kijuttatásához 
használt berendezésekre vonatkozó 
szabványokat illet� megfelel� 
követelmények révén. 

� A vízi környezet fokozott védelme 
a növényvéd� szerek okozta 
szennyezés ellen a vízügyi 
keretirányelv célkit�zései elérésé-
nek segítése céljából [19]. 

� Jelent�sen csökkentett vagy zéró 
növényvéd�szer-felhasználású terü-
letek meghatározása az egyéb jog-
szabályok szerinti intézkedésekkel 
összhangban [pl. 20,21]. E területek 
kijelölésének másik célja a lakosság 
expozíciójával járó magas kockázatok 
és a sérülékeny csoportok, mint a 
gyermekek egyedi védelmének 
kezelése. 

� Növényvéd� szerek csomagolásá-
nak és maradékának kezelése és 
tárolása, egyéb, a termékek azon 
célból történ� kezelésével össze 
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függ� intézkedések, hogy elkerüljék 
gondatlan tárolásukat vagy 
kezelésüket, a környezet esetleges 
szennyezését. 

� A kis növényvéd�szer-felhaszná-
lású gazdálkodás el�segítése, az 
integrált kártev�-szabályozás (IPM) 
gazdálkodók általi végrehajtásához 
szükséges feltételek megteremtése. 
Az IPM közösségi szint� 
szabványait ki kell dolgozni, 
amelyek alkalmazása 2014-t�l 
kötelez�. Az IPM termény-
specifikus szabványait ugyancsak 
ki kell dolgozni közösségi szinten, 
de azok végrehajtása továbbra is 
önkéntes, a tagállamok ezt a 
tevékenységet a vidékfejlesztés 
keretében támogathatják. 

� A kockázatcsökkentés terén tett 
el�rehaladás mérése megfelel�, 
harmonizált indikátorok révén, 
amelyek valamennyi tagállam 
számára kötelez�ek lesznek a 
rendszeres jelentéstétel során. 
Jelenleg a 6. KTF keretprogramból 
támogatott projekt (HAIR) keretében 
zajlik az esetleges kockázati 
indikátorok kidolgozása. Ezen 
indikátoroknak valamennyi tag-
államban használt közös mutatóknak 
kell lenniük, esetleg más, már 
meglév� indikátorokkal kombinálva. 

� Közösségi szint� információcsere-
rendszer – egy tematikus stratégiával 
foglalkozó szakért�i csoport – létre-
hozása, amelyben a tagállamok és 
valamennyi érintett fél részt vesz, 
hogy a megfelel� iránymutatást, a 
legjobb gyakorlatokat és ajánlásokat 
folyamatosan fejlesszék és frissítsék. 

� Hatékonyabb rendszerek a 
növényvéd�szer-forgalmazásra és 
-felhasználásra vonatkozó infor-
mációk összegy�jtésére, a ható-
anyagok szintjén, rendszeres 
jelentéstétel a megbízható adatok 
hiányának kezelésére, különös 
tekintettel a kockázati indikátorok 
kiszámítására. 

� A környezetvédelem alapvet� 
követelményeit a forgalomba hozni 
kívánt növényvéd�szer-kijuttatási 
berendezésnek teljesítenie kell. 

 
A meglév� eszközökbe legjobban 
beépíthet� intézkedések 
 
A tematikus stratégia következ� 
intézkedéseit kell a meglév� eszközökbe 
integrálni: 
� A növényvédelmi termékek 

terjesztésére és felhasználására 
vonatkozó jogi el�írásoknak való 
megfelelés ellen�rzésére vonatkozó 
hatékonyabb rendszerek, a 91/414/ 
EGK irányelv jelenlegi 17. cikkének 
módosításával. Ez fontos továbbá a 
Közösségi Agrárpolitika – amely 
2006 óta a 91/414/EGK irányelvre 
[22] is kiterjed – szerinti közvetlen 
kifizetésekre vonatkozó kölcsönös 
megfelel�ségi követelmények szem-
pontjából is. A tagállamok emellett 
kötelesek jelentést tenni a növény-
véd� szerekkel kapcsolatos, a 
kezel�ket, a járókel�ket, a lakos-
ságot, a fogyasztókat, a vadon él� 
növényeket és állatokat érint� 
mérgezésekr�l. 

� Az összehasonlító értékelés és a 
helyettesítési elv integrálása a 
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hatóanyagok értékelése és a 
döntéshozatal során a 91/414/ EGK 
irányelv I. mellékletébe (ilyen 
folyamat már létezik a 98/8/EK 
irányelv értelmében a biocid 
termékek esetében), illetve a 
növényvéd� szerek tagállami szint� 
engedélyezésébe. 

� A növényvéd� szerek élelmisze-
rekben és takarmányokban lév� 
maradékaira vonatkozó éves 
nyomonkövetési programok foko-
zása a maximális szermaradék-
határértékek (MRL) megállapítá-
sáról szóló rendelet révén, 
kiegészítve az európai környezeti és 
egészségügyi stratégia keretében 
végzett járványügyi expozíciós 
vizsgálatokkal. 

� Környezeti monitoring: növény-
véd�szer-koncentrációk megálla-
pítása a környezeti elemekben, a 
kockázatértékelés során modell-
számítások és el�rejelzések, a 
felhasználók korlátozásoknak és a 
címkén található utasításoknak való 
megfelelése ellen�rzésének eszköze-
ként. A növényvéd� szerek vízi 
felügyeletér�l a vízügyi keret-
irányelv rendelkezik. 

� Növényvéd� szerekkel kapcsolatos 
kutatások a 6. és 7. közösségi 
kutatási keretprogramok keretében, 
az európai polgárok egészségének 
és jólétének jobb min�ség� élelmi-
szerek, illetve az élelmiszergyártás 
és a kapcsolódó környezeti tényez�k 
fokozottabb ellen�rzése, továbbá a 
kockázatértékelés mez�gazdasági 

üzemek szintjén történ� el�segítése 
révén. A növényvéd� szerek 
biológiai sokféleségre gyakorolt 
hatásait, és ezek csökkentését a 7. 
keretprogram együttm�ködési 
programja szerinti tematikus 
tevékenységek keretében lehet 
vizsgálni. 

� A tagállamok felkérése, hogy alkal-
mazzanak normál hozzáadottérték-
adókulcsot a növényvéd� szerekre a 
nem engedélyezett termékek ár-
különbség miatti, illegális, határon 
átnyúló kereskedelmének csökkentése 
érdekében. 

� A nemzetközi színtéren a Közösség 
és a tagállamok meger�sítették és 
végrehajtották az el�zetes 
tájékoztatáson alapuló jóváhagyási 
eljárásról (PIC) szóló rotterdami 
egyezményt és a tartósan 
megmaradó szerves szennyez�-
anyagokról (POP-k) szóló 
stockholmi egyezményt. Ezek 
pénzügyi és technikai támogatást 
nyújtanak (kapacitásépítés) számos 
kétoldalú és többoldalú programban 
(pl. stratégiai módszer vegyi 
anyagok nemzetközi kezelésére, 
SAICM, 2006), amelyek 
hozzájárulnak a növényvéd� szerek 
biztonságos kezeléséhez és 
ártalmatlanításához (ideértve a 
lejárt készleteket is). A Bizottság 
elismeri, hogy a növényvéd�szer-
használatból származó egészségügyi 
és környezeti kockázatok különösen 
aggasztóak a fejl�d� és az 
átalakulóban lév� országokban. 
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Várható eredmények és hatások 
 
A tematikus stratégia végrehajtásának 
legfontosabb remélt eredménye a 
növényvéd� szerek használatából adó-
dóan az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt átfogó kocká-
zatok és negatív hatások csökkentése. 
Egy ilyen csökkentés elérhet� a nem 
kívánt (közvetlen és közvetett) 
expozíció csökkentésével és a használt 
anyagok természetükb�l következ� 
veszélyének a veszélyesebbek kevésbé 
károsítókra való cserélése révén történ� 
csökkentésével (az ún. helyettesítési elv) 
vagy alternatív védelmi intézkedések-
kel. A kockázatok mérésére a Stratégia 
szerint nem állnak rendelkezésre 
általánosan elfogadott indikátorok. 
A tényleges növényvéd�szer-használat 
jobb ismerete létfontosságú a kockázati 
indikátorok számításakor – releváns 
információt gy�jt� rendszereket kell 
létrehozni, amelyek révén gyorsan 
kiszámíthatók az indikátorok és fejl�dési 
tendenciáik (visszamen�leg is). Általában 
arra számítanak, hogy a tematikus 
stratégia eredményeként a peszticidekre 
vonatkozó tudás nagymértékben n�, 
számos fontos kockázati indikátort 
kidolgoznak, és ezek id�vel csökken� 
tendenciákat eredményeznek. 
Bár a tényleges kockázatok csökken-
téséhez nem köt�dik, azzal is számol a 
Stratégia, hogy a növényvéd� szerek 
általános használata az alacsony 
növényvéd�szer-felhasználású gazdál-
kodási gyakorlatok (többek között IPM, 
biogazdálkodás) végrehajtásának eredmé-
nyeképpen és csökkentett vagy zéró 
növényvéd�szer-felhasználási zónák ki-

jelölése révén csökken� tendenciát 
mutat. Az optimális növényvéd�szer-
kijuttatásához használt berendezéssel 
rendelkez�, jobban képzett felhasználók 
hatékonyabban alkalmazzák majd a 
növényvéd� szereket, és csökkentik a 
környezetbe (különösen vízi 
környezetbe). való jutást. A csökkentett 
vagy alacsony peszticidfelhasználású 
termesztési rendszereket alkalmazó föld-
terület aránya a Stratégia el�rejelzései 
szerint várhatóan emelkedik. 
A Stratégia azzal is számol, hogy az 
MRL-túllépéssel rendelkez� tag-
államokban ellen�rzött élelmiszer- és 
takarmányminták aránya csökkenni fog. 
Emellett az embereket vagy a vadon él� 
növényeket és állatokat érint� mérgezési 
esetek száma várhatóan csööken. 
Az említett tendenciák egyike 
tekintetében sem állapíthatók meg 
mennyiségi célkit�zések, mivel gyakran 
hiányzik a szükséges kiindulási 
információ vagy túl sok tényez� 
szerepel ahhoz, hogy a mennyiségi 
hatásokat megbízhatóan el�re lehessen 
jelezni. A hatásvizsgálat azonban 
igazolja, hogy az általános várható hatás 
összességében egyértelm�en pozitív. 
 
A következ� lépések 
 
A közlemény, m�szaki melléklete és a 
kapcsolódó hatásvizsgálat elfogadása 
mellett a Bizottság már elfogadta, vagy 
a jöv�ben elfogadja az alábbiakat: 
� a növényvéd� szerek fenntartható 

használatának elérésére vonatkozó 
közösségi intézkedési keret létre-
hozásáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvjavaslat; 
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� a 91/414/EGK irányelvet felül-
vizsgáló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletjavaslat, amely 
többek között magában foglalja a 
fokozott megfelel�ségi ellen�rzéssel 
és az összehasonlító értékeléssel 
kapcsolatosan szükséges intézkedé-
seket; 

� a növényvéd� szerekre vonatkozó 
statisztikákról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet-
javaslat; 

� új, növényvéd� szerek kijuttatá-
sához használt berendezések és 
tartozékok forgalomba hozatalára 
vonatkozó alapvet� környezet-
védelmi követelmények meghatá-
rozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvjavaslat, célszer�en 
a 2006/42/EK irányelv [23] 
keretében; 

� javaslat az Európai Parlament és a 
Tanács részére a vízügyi politika 
területén környezetmin�ségi el�-
írásokra vonatkozóan, ideértve 
egyes peszticidek ilyen el�írásait; 

� az új jogszabály kiegészíti az 
európai környezetvédelmi és 
egészségügyi cselekvési tervr�l 
szóló közleményt a Tanács, az 
Európai Parlament és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság 
részére, amely többek között 
tartalmazza az emberi növény-
véd�szer-kitettségre és következ-
ményeire vonatkozó integrált 
információk kialakítására vonat-
kozó intézkedéseket [24]. 

A növényvéd� szerekb�l ered� 
kockázatok csökkentésére tett er�-
feszítések folyamatosan fejl�dnek, így 

ezeket rendszeresen felül kell vizsgálni 
a Stratégia szerint. A tagállamok között 
információcserének kell zajlania 
nemzeti cselekvési terveikr�l és a 
megállapított konkrét megoldásokról, és 
valamennyi szükséges iránymutatást és 
a legjobb gyakorlatokat ki kell 
fejleszteni. 
 
A jogszabályi keret 
 
A stratégiai-politikai tervezés–
szabályozás keretein túllépve a 
következ� lista áttekintést nyújt 
mindazon jogszabályokról, amelyek 
európai szinten a növényvéd� szerek 
el�állításának, forgalomba-hozatalának, 
felhasználásának, a növényvéd�szer-
maradékok szabályozásának részleteit 
határozzák meg: 
� A Tanács irányelve (1976. 

november 23.) a gyümölcsökben és 
zöldségekben és felületükön 
található növényvéd�szer-marad-
ványok megengedett legmagasabb 
mértékének meghatározásáról 
(76/895/EGK); 

� A Tanács irányelve (1986. július 
24.) az állati eredet� élelmi-
szerekben és felületükön található 
növényvéd�szer-maradványok meg-
engedett legmagasabb mértékének 
meghatározásáról (86/363/EA Tanács 
86/362/EGK irányelve (1986. július 
24.) a gabonafélékben és felüle-
tükön található növényvéd�szer-
maradványok megengedett leg-
magasabb mértékének meg-
határozásáról (86/362/EGK); 

� A Tanács irányelve (1990. 
november 27.) egyes növényi 
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eredet� termékekben – többek 
között a gyümölcsökben és 
zöldségekben – és felületükön 
található növényvéd�szer-marad-
ványok megengedett legmagasabb 
mértékének meghatározásáról 
(90/642/EGK); 

� A Tanács 91/414/EGK irányelve 
(1991. július 15.) a növényvéd� 
szerek forgalomba hozataláról; 

� A Bizottság 645/2000/EK rendelete 
(2000. március 28.) a 86/362/EGK 
és 90/642/EGK irányelvnek a 
gabonafélékben, illet�leg az egyes 
növényi eredet� termékekben – 
többek között a gyümölcsökben és 
zöldségekben – és felületükön 
található növényvéd�szer-maradvá-
nyok megengedett legmagasabb 
mértékének ellen�rzésével kapcso-
latos 7. és 4. cikke egyes rendelke-
zéseinek megfelel� érvényesülé-
séhez szükséges részletes 
végrehajtási szabályok meg-
állapításáról; 

� A Bizottság 2002/63/EK irányelve 
(2002. július 11.) a növényi és állati 
eredet� termékekben és felszínükön 
található növényvéd�szer-marad-
ványok hatósági ellen�rzésére 
szolgáló közösségi mintavételi 
módszerek megállapításáról és a 
79/700/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezésér�l; 

� Az európai parlament és a tanács 
396/2005/ek rendelete (2005. 
február 23.) a növényi és állati 
eredet� élelmiszerekben és 
takarmányokban és felületükön 
található megengedett növény-
véd�szer-maradékok határértékér�l, 

valamint a 91/414/EGK tanácsi 
irányelv módosításáról; 

� A Bizottság ajánlása (2007. április 
3.) a gabonafélékben és egyes 
egyéb növényi eredet� termékekben 
és felületükön található növény-
véd�szer-maradványok megengedett 
legmagasabb mértékének való 
megfelelést biztosító 2007. évi 
összehangolt közösségi ellen�rzési 
programról és a 2008. évi nemzeti 
ellen�rzési programokról 
(2007/225/EK); 

� A Bizottság ajánlása (2008. február 
4.) a gabonafélékben, valamint 
egyes egyéb növényi eredet� 
termékekben és felületükön található 
megengedett növényvéd�szer-
maradék határértéire vonatkozó 
el�írásnak való megfelelést 
biztosító 2008. évi összehangolt 
közösségi ellen�rzési programról és 
a 2009. évi nemzeti ellen�rzési 
programokról (2008/103/EK). 

 
A hazai szabályozás keretei 
 
A stratégiai, politikai tervezés 
dokumentumai 
 
Magyarországon a környezetvédelmi 
stratégiai tervezés alapdokumentuma a 
Nemzeti Környezetvédelmi Program. 
Immáron a második Nemzeti 
Környezetvédelmi Program (NKPII.) 
[25] végrehajtásának id�szakát éljük; a 
harmadik NKP jelenleg kidolgozás alatt 
áll. A Program alapvet� célja a 
fenntartható fejl�dés biztosítása, az 
ország környezeti állapotának javítása, 
természeti értékeinek védelme. 
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A környezeti szempontokat is figyelembe 
vev� gazdaságfejlesztés feltétele a 
Program szerint, hogy a környezet- és 
természetvédelem céljait integrálni 
lehessen a különböz� fejlesztési 
tervekbe és programokba. Ennek 
megfelel�en a NKPII. egyik fontos célja 
a természeti er�források takarékos 
igénybevételének ösztönzése, amely 
egyben hozzájárul a hazai gazdaság 
versenyképességének javulásához is. Az 
integrált termékpolitika, a tisztább 
termelés, a megel�zésorientált, környezet-
tudatos technológia- és termékfejlesztés, 
a környezetirányítási rendszerek alkal-
mazásának eredményeként mérsékl�d� 
környezetterhelés a Program szerint 
várhatóan egyidej�leg az egészség-
károsító hatások csökkenését is 
eredményezi. A fogyasztási szokásokban, 
az értékrendben és az életmódban be-
következ� kedvez� változások – a 
javuló környezetmin�ség közvetlen 
hatásain túlmen�en – számottev�en 
hozzájárulhatnak a lakosság életmin�-
ségének javulásához is. Az NKPII. 
tervezése és megvalósítása épít a már 
meglév� ágazati szakpolitikákra és 
szakterületi tervekre, programokra, így a 
Nemzeti Agrár-környezetvédelmi 
Programra (NAKP) [26] is, amely 
jellegzetesen ágazatközi, agrár- és 
vidékfejlesztési, környezet- és 
természetvédelmi célokat valósít meg. A 
NAKP többek között célul t�zi ki: 
� a környezetbarát termelési mód-

szerek, a biogazdálkodás elter-
jesztését; 

� a m�trágyák és növényvéd� szerek 
racionális csökkentett használatát; 

� olyan gazdálkodási módok 
elterjedését, amelyekben a 
mez�gazdaság környezetszennyez� 
volta a lehet� legkisebb szintre 
redukálódik, s amely a termelés 
volumenének csökkenése révén 
együtt jár a piac kiegyensúlyo-
zottabbá válásával; 

� olyan gazdálkodási módok 
folytatását és elterjedését, melyek 
összeegyeztethet�ek a környezet, a 
természet, a vidék, a táj és a 
természeti er�források meg�rzé-
sével és javításával; 

� a gazdálkodók részére indított 
oktatási és képzési programokban 
való részvétel, melyek össze-
egyeztethet�ek a környezetvédelem 
és a vidék, tájmeg�rzés alapelveivel. 

A növényvéd� szerek használatának 
másik vetülete, a környezet-egészség-
ügy kérdése a NKPII-ben tematikus 
akcióprogramként, a Környezet-
egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Akcióprogramban jelenik meg. Az 
emberi egészség és a környezeti hatások 
között fennálló összefüggésr�l szólva 
maga az NKPII is megállapítja, hogy a 
szennyez�anyagok az élelmiszer–
termelés,-feldolgozás, -csomagolás és 
-raktározás során a környezetb�l 
elkerülhetetlenül az élelmiszerekbe 
jutnak, és az egészségre ártalmasak 
lehetnek. Az élelmiszerek okozta meg-
betegedések, különösen a fert�z� 
betegségek száma világszerte folyama-
tosan emelkedik az iparilag fejlett és 
fejl�d� országokban egyaránt, s ez 
folyamatosan új kihívások elé állítja az 
élelmiszer-termel�ket és -forgalmazókat. 
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A környezet-egészségügyi és élelmiszer-
biztonsági akcióprogram helyzet-
értékelése szerint az egészségre káros 
anyagok 20%-a leveg�vel, 10%-a 
vízzel, 70%-a élelmiszerrel jut a 
szervezetünkbe. A szennyezett talajból 
egyrészt a táplálékláncon keresztül az 
élelmiszerekkel kerülhetnek a 
szervezetbe egészségkárosító anyagok, 
másrészt – a szálló porhoz tapadva – a 
leveg�be kerülve okoznak veszélyt. A 
mez�gazdasági területeken a ’90-es 
évek közepéig a m�trágya- és 
növényvéd�szer-felhasználás csökkent, 
azóta a felhasználás csekély növekedése 
tapasztalható. Az Akcióprogram átfogó 
céljai: 
� a kültéri és beltéri leveg�min�ség 

okozta egészségügyi kockázatok 
mérséklése; 

� a zaj elleni védelem, a kémiai és 
sugárbiztonság javítása; 

� az ivóvízmin�séggel kapcsolatos 
környezetegészségügyi problémák 
kezelése; 

� a talajszennyezettség és a 
hulladékkezelés környezetegészség-
ügyi problémáinak kezelése; 

� az élelmiszer-biztonság javítása; a 
környezet-egészségügyi és élelmi-
szer-biztonsági intézményrendszer 
fejlesztése; 

� a táplálkozás-élettanilag kedvez� 
élelmiszerek fogyasztásának 
növelése; 

� a környezettudatos, környezet-
kímél� életmód megismertetése és 
elfogadtatása. 

A Környezet-egészségügyi és 
élelmiszer-biztonsági akcióprogram 
specifikus és operatív célkit�zései: 

� A kültéri és beltéri leveg�min�ség 
okozta egészségügyi kockázatok 
mérséklése; 

� A vízmin�séggel kapcsolatos 
környezet-egészségügyi problémák 
kezelése; 
� A vezetékes és palackozásra 

kerül� ivóvíz min�ségének 
javítása, a vezetékes és 
palackozott ivóvízben jelenlév� 
és az emberi egészséget károsító 
anyagok mérése és folyamatos 
monitorozása; 

� Kutak vízmin�ségének 
monitorozása, beleértve az 
egyedi kutak felmérését, a 
vízmin�ség és -használat 
ellen�rzését; 

� A fürd�vizek (természetes és 
mesterséges) min�ségének 
javítása, beleértve a min�ség-
vizsgálati és min�sítési rendszer 
kialakítását, a fürd�helyek 
higiéniájának javítását, a termál- 
és gyógyvízhasználat biztonsá-
gának fokozását; 

� A vízszennyez�k emberre 
gyakorolt komplex hatásainak 
értékelése, a víz okozta fert�-
zések felügyeleti rendszerének 
kialakítása; 

� A vízmin�ség környezet-
egészségügyi kockázatainak 
mérséklése er�sen szennyezett 
vízfolyások környezetében. 

� A talajszennyezettség és a 
hulladékkezelés környezet-egész-
ségügyi problémáinak mérséklése; 

� Az élelmiszer-biztonság javítása; 
� A fizikai, vegyi, biológiai 

szennyez�dések csökkentése 
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(ellen�rzési/engedélyezési rend-
szer fejlesztése az élelmiszer-
termelés teljes vertikumában és 
az élelmiszerimportban; 
min�ségbiztosítási rendszerek 
alkalmazása az élelmiszer-
iparban, a vendéglátásban és a 
kereskedelemben); 

� Az élelmiszerek egészségi 
kockázatának mérése, az 
egészségügyi hatások vizsgálata 
(a termelés, feldolgozás, keres-
kedelem, fogyasztás környezet-
kímél� módozatai; a GMO-k 
el�állításának és fogyasztásának 
hatásai; mikrobiális eredet� 
toxinok hatékonyabb ellen-
�rzése); 

� A zaj elleni védelem, a kémiai és 
sugárbiztonság javítása; 

� A környezet-egészségügyi intéz-
ményrendszer fejlesztése; 

� Horizontális feladatok; 
� Környezet-egészségügyi kutatás– 

fejlesztés (tématerületek: lég-
szennyezés, víz által közvetített 
betegségek, az éghajlatváltozás 
közvetlen és közvetett egészség-
ügyi hatásai; terhelések az 
építmények bels� terében; POP-
ok hatásai, zaj, ionizáló és nem 
ionizáló sugárzások hatásai, 
genetikai fogékonyság vizsgálata 
a környezeti eredet� betegsé-
gekre; az élelmiszer-termelés 
láncolata; a gyermekeket ér� 
egészségkárosító hatások; 
civilizációs és természeti eredet� 
katasztrfák egészségügyi hatása-
inak csökkentése); 

� Szemléletformálás (a leveg�-
tisztaság-védelem, a talaj-
szennyezettség, a hulladék-
kezelés, a vízmin�ség-védelem 
és az élelmiszer-biztonság 
területén; átfogó egészségügyi 
és élelmiszer-biztonsági okta-
tási, nevelési és szemlélet-
formálási feladatok; tájékozta-
tási és információs rendszerek 
fejlesztése). 

 
A jogszabályi keret 
 
A növényvéd� szerek el�állítását, 
forgalomba hozatalát, felhasználását, a 
növényvéd�szer-maradékok szabá-
lyozását hazánkban jogszabályok sora 
valósítja meg. Ezen jogszabályok 
mellett természetesen említést kell 
tennünk mindazon normákról is, 
amelyek a növényvéd�szer-maradékok 
által leginkább érintett természeti 
közegek, a talaj, a felszíni és a felszín 
alatti vizek védelmét célozzák. 
 
A talaj védelme 
 
A talaj min�ségi védelmét célozza a 
term�földr�l védelmér�l szóló 2007. 
évi CXXIX. törvény. 
A törvény öt fejezetre tagolódik. Az I. 
fejezet a törvény hatályáról 
rendelkezik és a fogalom-
meghatározásokat tartalmazza. A II. 
fejezet a term�föld hasznosítására, a 
term�föld mennyiségi védelmére 
(földvédelemre) és a földmin�sítésre 
vonatkozó szabályokat rögzíti. A III. 
fejezet a term�föld min�ségi  
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védelmére, azaz a talaj védelmére 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
A IV. fejezet a gyümölcsültetvény-
telepítés engedélyezésének, nyilván-
tartásának szabályait foglalja magában. 
Az V. fejezet a hatályba lépést, az 
átmeneti és a felhatalmazó rendelke-
zéseket tartalmazza. 
A term�földr�l szóló törvény talaj 
védelmével kapcsolatos szabályozási 
célja a talaj, mint természeti er�forrás, 
hosszú távú védelme, min�ségének, 
termékenységének megóvása, élelmiszer-
biztonsági, fenntartható gazdálkodási, 
élelmiszertermelési, vidékfejlesztési 
szempontból hatékony védelme. 
A törvény meghatározza a talaj-
védelem állami feladatait, amelyeket a 
földügyért felel�s miniszter a talaj-
védelmi hatóság útján lát el. 
Meghatározza azokat a feladatokat, 
amelyek ellátásáról az államnak kell 
gondoskodnia annak érdekében, hogy 
a talajokról megfelel� mennyiség� 
adat, információ, szakszer�en 
feldolgozott és nyilvántartott térkép-
anyag stb. álljon rendelkezésre, 
továbbá a talajok állapotáról 
rendszeres mérés, megfigyelés 
(monitorozás) m�ködjön. Ennek 
érdekében Talajvédelmi Információs 
és Monitoring (TIM) rendszer 
m�ködtetését írja el�.A talajvédelem 
eszközrendszerének fejlesztése, a 
közvélemény tájékoztatása, informá-
lása, a talajvédelmi adatok nyilvános-
sága el�segíti össztársadalmi szinten a 
talajvédelem jelent�ségének felértéke-
l�dését és a talajvéd� gazdálkodás 
elterjedését. A talajvédelmi hatóság 
naprakész m�ködéséhez szükséges 

talajvédelmi hatósági adatbázis 
kialakítását írja el� a törvény, a lokális 
hatósági adatbázisok helyett egységes 
szerkezet� rendszert hozva létre. 
Magyarország talajkészlete a nemzeti 
vagyon részét képezi, ezért az 
államnak kiemelten kell kezelnie a 
term�föld talaját veszélyeztet� és a 
földhasználó erejét legtöbb esetben 
meghaladó talajdegradációs folyama-
tok megel�zésével, illetve a 
kedvez�tlen talajállapot megszünte-
tésével összefügg� tevékenység 
ösztönzését. Az állam feladata ezzel 
együtt, hogy a talajokat veszélyeztet� 
folyamatok kedvez�tlen hatásának 
megel�zését, a talajmin�ség javítását 
szolgáló technológiák kidolgozását, 
megújítását el�segítse, az ezekkel 
kapcsolatos információkról a tudatos 
talajvéd� földhasználat elterjesztése 
érdekében a földhasználókat és a 
beruházókat rendszeresen, széles 
körben tájékoztassa. 
Arra figyelemmel, hogy a gazdálkodás 
során a term�föld ökológiai 
adottságaihoz nem igazodó helytelen 
technológia megválasztásával, az 
ebben megnyilvánuló rövidtávú 
szemlélettel tartósan károsodhat a talaj 
termékenysége, biológiai aktivitása, a 
törvény el�írja a földhasználónak a 
talajvéd� földhasználat folytatását. 
 
Felszín alatti vizek védelme 
 
A vízvédelem témakörében a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvényt, a felszín alatti vizek 
védelmér�l szóló 219/2004. (VII. 21.) 
Kormányrendeletet, valamint a felszíni 



40 

vizek min�sége védelmének szabályai-
ról szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormány-
rendeletet kell megemlíteni. 
A felszín alatti vizek védelmével 
kapcsolatos szabályozás alapvet�en 
egy hármas követelményrendszeren 
nyugszik: Egyrészr�l, tilos a 219/2004. 
(VII. 21.) Kormányrendelet 1. számú 
melléklete szerinti szennyez� anyagok-
nak a felszín alatti vízbe történ� 
közvetlen bevezetése. Másrészr�l, tilos 
a Kormányrendelet 1. melléklete 
szerinti szennyez� anyagok bevezetése 
minden olyan mesterséges tóba, melyet 
a földtani közeg kitermelésével és 
ezáltal a felszín alatti víz feltárásával 
hoztak létre, így különösen a bánya-
tavakba, illetve a jóléti célokat szolgáló 
tavakba. Végül, a Kormányrendelet 1. 
melléklete szerinti szennyez� anyagok-
nak a felszín alatti vízbe történ� 
közvetett bevezetése (beleértve az id�-
szakos vízfolyásba történ� bevezetést 
is) kizárólag engedéllyel történhet. 
A felszín alatti vizek védelme 
érdekében hazánkban a jogi szabályozás 
els�sorban a különböz� szennyez� 
anyagok által okozott károkra 
összpontosít. Ennek megfelel�en, a 
jogszabály 1. melléklete a szennyez� 
anyagokat toxicitásuk, lebomlásuk és 
az emberi szervezetben való lebom–
lásuk alapján két jegyzékbe sorolja. 
 
Felszínti vizek védelme 
 
A felszíni vizek védelmét biztosítani 
hivatott jogszabály célja a felszíni 
vizek min�ségének megóvása, fenn-
tartása és javítása, a vízi és vízközeli, 
továbbá a felszíni vízt�l közvetlenül 

függ� szárazföldi él�lények és él� 
szervezetek fennmaradásához szükséges 
feltételek biztosítása, az emberi 
egészség és a környezeti állapot 
meg�rzése érdekében a szennyezések 
megel�zése és csökkentése. Alapvet� 
szabály, hogy a vízhasználatoknak és a 
vizek védelmét szolgáló beavatkozá-
soknak meg kell el�zniük a víz-
szennyezést, vagy a környezet 
terhelését a lehet� legkisebb mérték�re 
kell csökkenteniük, továbbá takarékos 
vízhasználatot és hatékony energia-
felhasználást kell megvalósítaniuk. 
Vízterhelést okozó új létesítmény 
telepítésekor vízszennyez� anyag be-
vezetése tilos bányatavakba, valamint 
minden olyan tóba, ahol a fed�rétegek 
eltávolításával került felszínre a felszín 
alatti víz, továbbá a külön jogszabály 
szerinti fokozottan érzékeny területen 
lév� olyan vízfolyásba, melynek medre 
id�szakosan kiszárad. Tilos vízterhelést 
okozó új létesítmény telepítése, ha a 
befogadó mértékadó vízszennyezett-
sége eleve meghaladja vagy a tervezett 
létesítmény szennyez�anyag-kibocsátása 
nyomán várhatóan meghaladhatja a 
vízszennyezettségi határértéket. 
 
Az élelmiszer-biztonság jogi 
szabályozása 
 
A környezet, a társadalom, a 
fogyasztók egészségének védelmét a 
szennyez� anyagokkal, a növényvéd� 
szerekkel, illetve a növényvéd�szer-
maradványokkal szemben a fentiekben 
ismertetett jogszabályokon kívül az 
élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos 
normák hivatottak biztosítani. A 
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növényvéd� szerek el�állítását, 
forgalomba hozatalát, felhasználását, a 
növényvéd�szer-maradékok szabályo-
zását biztosító hazai rendelkezések: 

� 2008. évi XLVI. törvény az 
élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletér�l [26]; 

� 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a 
növényvédelmi tevékenységr�l 
[27]; 

� 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM 
együttes rendelet a növényekben, 
a növényi termékekben és 
felületükön megengedhet� növény-
véd�szer-maradék mértékér�l 
[28]; 

� 34/2004. (IV. 26.) ESzCsM 
rendelet az állati eredet� élelmi-
szerekben található növény-
véd�szer-maradék megengedhet� 
mértékér�l [29]; 

� 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a 
növényvéd� szerek forgalomba 
hozatalának és felhasználásának 
engedélyezésér�l, valamint a 
növényvéd� szerek csomagolásáról, 
jelölésér�l, tárolásáról és 
szállításáról [30]. 

 
2008. évi XLVI. törvény az 
élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletér�l 
 
Egészen a közelmúltig a világ 
országaiban az élelmiszerek 
ellen�rzése, illetve nyomon követ-
het�ségének biztosítása az élelmiszer-
el�állítók, illetve forgalmazók 
ellen�rzésében merült ki. Az EU 
tagállamaiban különösen nagy 
hangsúlyt kapott – az „áruk szabad 

áramlása” elv biztosítása mellett – a 
fogyasztók védelme, azonban ezen 
fogalom alatt nem a klasszikus, 
hazánkban fogyasztóvédelemként 
emlegetett tevékenység (a fogyasztó 
gazdasági érdekeinek védelme) 
eredményét értik, hanem annak 
biztosítását, hogy például az 
élelmiszerek esetében a fogyasztóhoz 
biztonságos, az el�állító által garantált 
összetétel� élelmiszer kerülhessen. 
Ennek megvalósításához nem 
elégséges csupán az el�állítás és 
forgalmazás területén vizsgálni a 
higiéniai és min�ségi követelmények 
betartását; megfelel� ismeretekkel kell 
rendelkezni az el�állítás el�tti és a 
forgalmazás utáni tevékenységekr�l, 
nyomon kell követni az alapanyagok 
útját a szántóföldt�l az asztalig a teljes 
élelmiszer-láncban. 
A teljes élelmiszerlánc felügyelete a 
szükséges garanciák biztosításának 
igénye miatt már nem oldható meg 
hatékonyan a korábbi, sz�k szak-
területeket felügyel� elkülönült 
hatóságokkal (állat-, növény-, 
közegészségügy), a teljes nyomon-
követhet�séghez egységes, a lánc 
minél nagyobb részét megfelel�en 
képzett szakemberekkel lefedni képes 
hatósági szervezet szükséges a törvény 
szerint. Hazánkban a teljes 
élelmiszerlánc felügyeletére jogosult 
hatóság a Mez�gazdasági Szak-
igazgatási Hivatal (a továbbiakban: 
MgSzH), amely 2007. október 1-jét�l 
Igazgatóságai útján a talajtól az 
el�állításon és forgalmazáson át a 
vendéglátás egy részéig látja el 
ellen�rzési feladatait. 
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Az Európai Unió élelmiszerjogának 
alapelve, hogy a biztonságos és 
egészséges élelmiszer szabad mozgása 
biztosított legyen a bels� piacon. Ez 
nagymértékben hozzájárul az állam-
polgárok egészségéhez és jó köz-
érzetéhez, valamint szociális és 
gazdasági érdekeihez. A jogalkotó az 
élelmiszerjog els�dleges betartásának 
felel�sségét az élelmiszeripari vállal-
kozóra telepítette. Az élelmiszeripari 
vállalkozónak az „egy lépés vissza, 
egy lépés el�re” elv� nyomon-
követhet�ségi rendszerrel kell 
rendelkeznie, azaz az élelmiszer-
el�állítási és -forgalmazási láncnak 
minden irányban ellen�rizhet�nek kell 
lennie. A tagállamok felügyelik és 
ellen�rzik azt, hogy a vállalkozók a 
termelés, feldolgozás és forgalmazás 
minden szakaszában – vagyis a szántó-
földt�l az asztalig elvnek megfelel�en 
– eleget tegyenek a követelményeknek, 
és tevékenységük ne sértse a verseny-
szabályokat. A nem engedélyezett 
tevékenységgel a vállalkozók: 
� veszélyeztetik a fogyasztók 

egészségét; 
� fsértik a fogyasztók gazdasági 

érdekeit; 
� jelent�s járványügyi kockázatot 

jelentenek; 
� versenyel�nybe kerülnek a 

szabályosan m�köd� vállalkozá-
sokkal szemben; 

� eltitkolt jövedelemre tesznek szert; 
� adó- és járulékfizetés nélkül 

tevékenykednek. 

A talajvédelem, növényegészségügy, 
növényvédelem, takarmányozás, állat-
egészségügy, állatgyógyászat, élelmi-
szer-biztonság, élelmiszer-min�ség 
alapvet� kérdései nem választhatók 
szét egymástól. Az egy kézben lév� 
direkt irányítás (egyenes utasítási lánc) 
biztosítja, hogy az élelmiszerlánc 
bármely pontján jelentkez� probléma 
esetén az ellen�rz� hatóság hatékonyan 
és gyorsan reagálni tud, és az 
eredményes intézkedést nem gátolja 
más hatóság megkereséséb�l származó 
esetleges id�veszteség. A szervezeti 
átalakítás lehet�vé teszi, hogy a 
felmerül� élelmiszer-biztonsági veszély 
el�zményeit és következményeit az 
ellen�rz� hatóság végig tudja követni a 
teljes élelmiszerláncon. 
Az élelmiszerlánc-felügyeleti törvény 
megalkotásának alapja az volt, hogy 
szükségessé vált az élelmiszerlánc-
felügyeletet érint� szakmai jogszabályok 
egységes szemlélettel történ� át-
tekintése annak kapcsán, hogy az 
élelmiszerláncot érint� szabályok 
egységes jogi környezetben jelenjenek 
meg, segítve a fogyasztókat és az 
élelmiszeripari vállalkozókat az 
élelmiszer-szabályozás jobb áttekinthe-
t�ségében. 
Az élelmiszerlánc-felügyeleti 
törvénynek összességében három 
kiemelt szabályozási célt kell 
teljesítenie, melyek a következ�k: 
� meg kell er�síteni az élelmiszer-

biztonsági ellen�rzés és 
szankcionálás eszköztárát; 
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� a hatósági jogköröket egységesen a 
teljes élelmiszerlánc tekintetében 
eljáró élelmiszer-biztonsági ható-
ságra kell telepíteni, valamint 

� meg kell határozni az élelmiszer-
biztonsági célból nyilvánosságra 
hozható és kötelez�en nyilvános-
ságra hozandó adatok körét. 

A törvény megvalósítja, hogy a teljes 
élelmiszerláncot átfogó ellen�rz� 
szervezet hatásköre, feladatai, eljárás-
rendje egy törvényben, egységesen 
legyen szabályozva. A törvény 
egységesíti a szankcionálás és bírságok 
alkalmazásának eljárásrendjét is. 
Az élelmiszerláncot korábban 
szabályozó négy törvény (a 
növényvédelemr�l szóló 2000. évi 
XXXV. törvény, a takarmányok 
el�állításáról, forgalomba hozataláról 
és felhasználásáról szóló 2001. évi 
CXIX. törvény, az élelmiszerekr�l 
szóló 2003. évi LXXXII. törvény, az 
állategészségügyr�l szóló 2005. évi 
CLXXVI. törvény) helyett egyetlen 
egységes jogszabály szabályozza a 
teljes területet, egységes szemlélettel. 
xxxA törvény fogalom-meghatározásai 
közül az alábbiakat fontos témánk 
szempontjából kiemelni: 
Élelmiszer-biztonság: az élelmiszer 
emberi egészségre ártalmatlansága és 
emberi fogyasztásra alkalmassága a 
178/2002/EK rendeletnek megfelel� 
fogalom; 
Élelmiszerlánc: azon folyamatok 
összessége, melyek szerepl�i közvetlen 
vagy közvetett hatással vannak az 
élelmiszerre a talajvédelem, agrár-
környezetvédelem, növénytermesztés, 
növényegészségügy, növényvédelem, 

az engedélyköteles termék és az 
állatgyógyászati termék el�állítása, 
forgalomba hozatala és felhasználása, 
az élelmiszer- és takarmány-el�állítás, 
-szállítás, -tárolás és forgalomba-
hozatal, -felhasználás, az állat tartása, 
szállítása, forgalomba hozatala, az 
állategészségügy, a növényi és állati 
eredet� melléktermék-kezelés, -tárolás, 
-szállítás, -forgalomba-hozatal és 
-felhasználás során; 
Élelmiszerlánc-esemény: az élelmi-
szerláncban bekövetkez� olyan, a 
törvény hatálya alá tartozó esemény, 
amely az élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv hatósági intézkedését teszi 
szükségessé; 
Engedélyköteles termék: a növényvéd� 
szer, -hatóanyag, -adalék és -segéd-
anyag, a növényvédelmi hatású termék, 
a növényvédelmi célú eszköz és anyag 
(a m�szerek kivételével), valamint a 
termésnövel� anyag (kivéve a 
2003/2003/EK rendelet szerinti EK-
m�trágya), engedélyköteles továbbá az 
alkalmazás célja szerint ezekre 
visszavezethet� egyéb termék, melynek 
forgalomba hozatala és felhasználása 
engedélyhez kötött; 
Földhasználó: term�földdel, erd� vagy 
egyéb növényi vegetáció számára 
alkalmas területtel rendelkezik, illetve 
azt használja, a term�föld hasznosí-
tására kötelezett vagy olyan dologgal 
(eszközzel, berendezéssel, tárggyal) 
rendelkezik, illetve azt használja, 
amelyben növény fenntartható; 
Integrált növényvédelem: biológiai, 
biotechnológiai, kémiai, termesztési, 
vagy növénynemesítési intézkedések 
ésszer� alkalmazása, amelyek során a 
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kémiai növényvéd� szerek használata 
arra a szorosan vett legalacsonyabb 
értékre korlátozódik, amely a károsító 
populációnak egy gazdaságilag 
elfogadhatatlan kárt vagy veszteséget 
okozó szint alatt való tartásához 
szükséges; 
Növényvéd� szer: egy vagy több 
növényvéd�szer-hatóanyagot tartal-
mazó készítmény, felhasználásra 
kerül� formában, amely 
� védi a növényeket és növényi 

termékeket a károsító szervezetek-t�l, 
vagy megakadályozza a károsító 
szervezetek tevékenységét; 

� nem tápanyagként (például 
növekedésszabályozóként) befolyá-
solja a növények életfolyamatait; 

� tartósítja a növényi termékeket, 
kivéve a tartósító szerekre 
vonatkozó külön el�írások hatálya 
alá tartozó készítményeket; 

� irtja a nemkívánatos növényeket; 
elpusztítja a növények egyes 
részeit, befolyásolja vagy megel�zi 
a növények nemkívánatos 
növekedését; 

Növényvéd�szer-hatóanyag: olyan 
anyag vagy mikroorganizmus, 
beleértve a vírusokat is, amely hatást 
fejt ki 
� a károsító szervezetekre, vagy 
� a növényre, a növény részeire vagy 

a növényi termékre; 
Ökológiai termelés: a termelési 
módszereknek a mez�gazdasági 
termékek ökológiai termelésér�l, 
valamint a mez�gazdasági termékeken 
és élelmiszereken erre utaló 
jelölésekr�l szóló, az Európai Tanács 
 

1991. június 24-ei 2092/91/ EGK 
rendelete szerint meghatározott 
szabályoknak megfelel�en történ� 
alkalmazása a termelés, a feldolgozás 
és a forgalmazás valamennyi 
szakaszában; 
Rendkívüli élelmiszerlánc-esemény: a 
lakosság széles körét érint�, az 
emberek életét, egészségét 
veszélyeztet� élelmiszer-biztonsági 
jogsértés, továbbá a nagy nemzet-
gazdasági kárral fenyeget� vagy 
közegészségügyileg veszélyes állat-
betegségek, növényi károsítók okozta 
járvány, valamint a gazdasági 
haszonállat-állomány széles körét 
érint�, az állatok egészségét 
veszélyeztet� takarmánybiztonsági 
jogsértés; 
Termel�: aki növényt termeszt, 
növényt, növényi terméket hasznosít 
(beleértve a legeltetést is), feldolgoz, 
forgalomba hoz, tárol, szállít vagy 
felhasznál; 
Termésnövel� anyag: a növények 
tápanyagellátását szolgáló vagy a 
talajok tápanyag-szolgáltató vagy 
term�képességét befolyásoló (kivéve a 
víz, a szén-dioxid és az adalékanyag 
nélküli, kezeletlen istállótrágya), 
természetes eredet� vagy fizikai, 
kémiai, biológiai, illetve egyéb 
mesterséges úton el�állított anyagok, 
valamint ezek kereskedelmi céllal 
összeállított kombinációja; 
Tiltott anyagok: olyan anyagok, 
amelyeket takarmány vagy élelmiszer 
nem tartalmazhat az állatok, illetve az 
ember egészségének vagy a környezet 
veszélyeztetése vagy károsítása miatt. 
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A törvény célja (1.§) 
 
A törvény célja az élelmiszerlánc 
szerepl�ire vonatkozó követelmények 
megfogalmazásával és egységes 
hatósági felügyeletének meg-
teremtésével 
� a végs� fogyasztók egészségének, a 

fogyasztók és az élelmiszer-
vállalkozások érdekeinek védelme, 
valamint a biztonságos, illetve a 
megfelel� min�ség� élelmiszer 
el�állításához, továbbá az élelmi-
szerek nemzetközi kereskedelméhez 
szükséges garanciák biztosítása; 

� az élelmiszerláncban a lehetséges 
kockázati tényez�k számának csök-
kentése érdekében – figyelemmel a 
lakosság egészséges és biztonságos 
élelmiszerrel való ellátására – a 
helyi, illetve regionális kistermel�i 
élelmiszer-el�állítás és értékesítés 
el�segítése; 

� az állatok egészségének meg�rzése, 
az emberek egészségét is 
veszélyeztet�, valamint nagy 
gazdasági kárt okozó járványos 
állatbetegségek megel�zésének és 
leküzdésének biztosítása, az él� 
állatok és állati eredet� termékek 
nemzetközi kereskedelmének 
biztosításához szükséges garanciák 
elérése, továbbá az állatgyógyászati 
termékek biztonságos el�állításának, 
kereskedelmének, felhasználásának 
biztosítása; 

� a növények, növényi termékek 
megóvása a károsító szervezetekt�l, 
valamint a növényvédelemmel 
kapcsolatos veszélyek megel�zése, 
illetve elhárítása az ember és az 

állat egészségét, a környezet és a 
természet védelmét szolgáló 
intézkedések els�bbségének biztosí-
tásával, valamint a növény-
védelemmel összefügg� biztonsági 
szabályok betartásával; 

� az emberi fogyasztásra kerül�, 
valamint az élelmiszerek alap-
anyagául szolgáló, továbbá a 
takarmányozásra szánt növények 
szennyezésekt�l mentes term�-
földön történ� termesztésének 
elérése; 

� az állatok, közvetve az ember 
egészségét nem veszélyeztet�, 
biztonságos és megfelel� min�ség� 
takarmány felhasználása révén a 
takarmányfelhasználók érdekeinek, a 
végs� fogyasztók biztonságának 
védelme, a környezetvédelmi 
szempontok érvényre jutásának 
el�segítése. 

A törvény alkalmazási köre – a saját 
fogyasztásra, magánháztartásban 
történ� el�állítás kivételével – a 
Magyarországon el�állított (beleértve az 
exportra készültet is), valamint 
forgalomba hozott (beleértve az 
importból származót is) élelmi-
szerekre, takarmányokra, illetve ezek 
termelésére, el�állítására, forgalma-
zására biztonsági, valamint min�ségi 
szempontból bármilyen hatással lev� 
(vagy annak lehet�ségével bíró) 
körülményekre, az állat-, illetve 
növényegészségügyi kérdésekre, 
továbbá az élelmiszerlánc felügye-
letével kapcsolatos hatósági 
eljárásokra és tájékoztatásokra terjed 
ki. A törvény – az Európai Unió 
rendszeréhez igazodva, valamint a 
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hatályos speciális, külön törvényi 
szabályozás megléte miatt – nem 
tartalmaz részletes szabályokat az 
egyébként az élelmiszerlánchoz 
tartozó, term�föld védelmének nem 
talajvédelemmel kapcsolatos terüle-
teire, a borra, valamint dohány-
termékekre vonatkozóan. 
 
Alapvet� rendelkezések (5.§) 
 
Alapvet� szabály, hogy élelmiszerként, 
illetve takarmányozási célra használt 
növény termesztése nem folytatható a 
törvény végrehajtására kiadott 
jogszabály szerinti szennyezettségi 
határértéket meghaladó koncentráci-
óban toxikus anyagot tartalmazó 
term�földön. Az integrált növény-
védelem gyakorlatának betartása, az 
emberi és állati egészségnek, valamint 
a környezet és a természet védelmének 
szigorú figyelembevétele és a 
technológiai el�írások betartása mellett 
a növényvédelmi tevékenység célja: 
� a növények egészségének és a 

növényi termékek min�ségének 
meg�rzése 
� megel�z� intézkedésekkel,  
� a károsítók behurcolásának vagy 

terjedésének megakadályozásával, 
� a károsítók elleni hatékony 

védekezéssel; 
� az olyan veszélyek elhárítása, 

amelyek a növényvéd� szerek 
alkalmazása, tárolása és az azokkal 
való egyéb tevékenység miatt 
léphetnek fel; 

� a növények, illetve a növényi 
eredet� élelmiszer közvetlenül 
 

emberi fogyasztásra, illetve 
élelmiszer-el�állításra alkalmassá 
tétele. 

A törvény szerint a növényvédelmi 
tevékenységet a károsítóra célzottan, 
térben és id�ben okszer� módon és 
eszközzel kell végezni. Ennek során 
tilos a gazdasági növényekre veszélyt 
nem jelent� szervezetek pusztítása, 
életterük rombolása, elterjedésük 
növényvédelmi eszközökkel való 
akadályozása. A növényvédelmi 
szempontból hasznos él� szervezetek 
(beleértve a méheket is) minden 
fejl�dési alakját védeni kell. 
Tilos forgalomba hozni olyan növényt, 
növényi terméket, amely a 
megengedett határértéknél magasabb 
növényvéd�szer-maradékot vagy 
toxikus vegyi anyagot tartalmaz. 
Növények termesztése során 
növénytáplálási, illetve talajvédelmi 
céllal csak a törvény végrehajtására 
kiadott jogszabályban meghatározott 
mértéket meg nem haladó 
szennyez�anyag-tartalmú termés-
növel� anyag használható fel. 
Engedélyköteles terméket Magyar-
országon csak az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv által kiadott engedély 
alapján, a törvény végrehajtására 
kiadott külön jogszabály szerint lehet 
forgalomba hozni és felhasználni. A 
növényvédelmi gépeket a törvény 
végrehajtására kiadott jogszabály 
szerint típusmin�sítés alá kell vetni 
forgalomba hozatalukat megel�z�en, 
továbbá a használatuk során kétévente 
id�szaki felülvizsgálatnak kell 
alávetni. 
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A nyomonkövethet�ség rendszere 
(16.§) 
 
A törvény II. fejezetében, az 
élelmiszerlánc szerepl�inek jogairól és 
kötelezettségeir�l szólva tárgyalja a 
nyomonkövethet�ség rendszerét és 
részletes feltételeit. Ennek keretében 
az alábbi szabályok emelhet�k ki: 
Az élelmiszer-el�állítás folyamatának 
nyomon követhet�sége és – a 
szükséges esetekben – az élelmiszer-
forgalomból történ� visszahívhatósága 
érdekében az élelmiszerlánc 
valamennyi szerepl�jének a törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályban, 
valamint az Európai Unió közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusaiban meg-
határozott nyomonkövethet�ségi eljárást 
kell létrehoznia, és kapcsolódóan 
naprakész dokumentációs rendszert 
m�ködtetnie az élelmiszerek, takar-
mányok, az élelmiszertermelésre szánt 
állatok, az élelmiszerbe vagy takar-
mányba bekerül� vagy vélhet�en 
bekerül� egyéb anyagok tekintetében. 
Az élelmiszerlánc valamennyi 
szerepl�je köteles a fenti 
dokumentációs rendszer adatait 
felhívásra az élelmiszerlánc-felügyeleti 
szerv rendelkezésére bocsátani az 
élelmiszer-biztonságot – és azzal 
összefüggésben az állatvédelmet – 
közvetlenül vagy közvetve befolyásoló 
veszélyelemzés és a nyomonkövetés 
biztosítása érdekében. 
A közösségi élelmiszer-, illetve 
takarmányjogban már megfogalmazott 
elvárás a vállalkozások felé, hogy 
láncszer�en egy lépéssel vissza és 
el�re nyomon lehessen követni az 

alapanyagok és a kész termékek útját. 
A hazai szabályozásban eddig is 
megkövetelt nyilvántartások egységes 
rendszerbe foglalása az élelmiszerlánc 
valamennyi szerepl�jénél biztosítja, 
hogy az élelmiszer útja elfogyasz-
tásától az alapanyagainak el�állításáig 
visszakövethet� és ellen�rizhet� legyen 
a lánc teljes hosszában. 
 
A termel�, a földhasználó és a 
növényvéd�szer-engedély 
jogosultjának kötelezettségei (17.§) 
 
A termel�, illetve a földhasználó 
köteles: 
� a zárlati és a vizsgálatköteles nem 

zárlati károsítókat elpusztítani, azok 
behurcolását, meghonosodását, 
terjedését megakadályozni; 

� a zárlati károsítók okozta fert�zést 
vagy annak gyanúját haladéktalanul 
az élelmiszerlánc-felügyeleti 
szervnek bejelenteni; 

� az egyéb károsítók ellen védekezni, 
ha azok más, különösen a 
szomszédos termel�k növény–
termelési, növényvédelmi biztonságát 
vagy az emberi egészséget bármely 
módon veszélyeztetik, valamint 
figyelembe venni az integrált 
termesztés alapelveit, továbbá a 
környezet és a természet védelmét. 

A termel�, illetve a földhasználó 
köteles 
� a törvény végrehajtására kiadott 

jogszabály szerinti nyilvántartásba 
vételi, valamint a tevékenységével 
összefügg� nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségeinek 
eleget tenni; 
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� az állami és közérdek� védeke-
zéssel megbízott személyek 
munkavégzését t�rni és el�segíteni. 

A termel�, illetve a földhasználó 
tevékenysége során köteles 
� a törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban számára el�írt, a 
méhek védelmére vonatkozó 
el�írásokat betartani és ezekkel 
kapcsolatos bejelentési és tájékozta-
tási kötelezettségének eleget tenni; 

� a term�földet a talaj szennyezését 
okozó anyagoktól megóvni, a 
földhasználat során környezet-
kímél� tápanyag-gazdálkodást 
folytatni. 

A növényvéd� szer felhasználására és 
forgalomba hozatalára vonatkozó 
engedély jogosultja (a továbbiakban: 
engedélyes) évenként március 1-jéig az 
el�z� naptári évre vonatkozóan 
magyarországi növényvéd�szer-forgal-
máról jelentést köteles készíteni az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek. A 
jelentésnek tartalmaznia kell a 
növényvéd� szer tételes megnevezését 
és mennyiségét, a felhasznált 
csomagolóeszköz mennyiségét és 
fajtáját. Az engedélyezett engedély-
köteles termékkel kezelt növényt, 
növényi terméket élelmezési és 
takarmányozási célra csak a törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályban 
el�írt élelmezés-egészségügyi vára-
kozási id� lejártát követ�en szabad 
betakarítani, forgalomba hozni és 
felhasználni, kivéve, ha az élelmiszer-
lánc-felügyeleti szerv általa végzett 
vizsgálat alapján igazolta, hogy a 
növény, illetve növényi termék 
megfelel a forgalomba hozatal 

követelményeinek. Harmadik országba a 
vizsgálatköteles szemes termények az 
élelmezés-egészségügyi várakozási id� 
letelte el�tt kivitel céljából feladhatók, 
amennyiben a célország el�írásai azt 
lehet�vé teszik. 
 
Jogkövetkezmények 
 
A törvény VI. fejezete a jogszabály 
érvényesülését el�segíteni hivatott 
jogkövetkezményekr�l szól. Ilyen 
jogkövetkezmény egyebek mellett a 
növényvédelmi bírság (60.§) és az 
élelmiszerlánc-felügyeleti bírság (63.§). 
Növényvédelmi bírságot kell többek 
között kiszabni azzal szemben, aki 
� a zárlati károsítóval való fert�zés 

azonnali felszámolására vonatkozó 
kötelezettségét megszegi, zárlati 
károsítót terjeszt, vagy a terjedést 
el�segíti, a zárlati intézkedést 
megszegi; 

� növényvéd� szerrel olyan 
cselekményt valósít meg, amellyel 
az ember vagy az állat egészségét, 
az élelmiszer-, illetve takarmány-
biztonságot vagy a környezetet 
veszélyezteti; 

� engedélyköteles terméket el�írt 
képesítés, illetve engedély nélkül, 
vagy engedélyt�l eltér� módon 
forgalomba hoz, hirdet, nyilvánosság 
számára ajánl, illetve felhasznál; 

� az engedélyköteles termék csoma-
golására vonatkozóan a törvényben 
és a végrehajtására kiadott jog-
szabályban el�írtakat megsérti; 

� az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
által elrendelt vegyszeres növény-
védelmi munkavégzést akadályozza; 
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� a növényvédelmi hatósági 
tevékenységet akadályozza, a 
hatóság intézkedését figyelmen 
kívül hagyja, állami vagy közérdek� 
védekezés végrehajtását akadá-
lyozza; 

� a növényvédelemmel kapcsolatban 
el�írt vagy elrendelt növény-
egészségügyi, kísérleti, termelési, 
megsemmisítési, el�állítási, formá-
lási, kiszerelési, csomagolási, 
raktározási, szállítási, felhasználási, 
forgalomba hozatali rendelkezéseket 
megszegi; 

� az el�írt vagy elrendelt növény-
egészségügyi korlátozásokat 
megszegi; 

� a növényvéd� szer belföldi 
forgalmára vonatkozó, a törvényben 
el�írt jelentési kötelezettségnek 
nem tesz eleget. 

A növényvédelmi bírságot indokolja, 
hogy nincs más megfelel� visszatartó 
erej�, az elkövetett cselekmény 
társadalmi és gazdasági veszélyessé-
gének súlyát szakmailag mérlegel� és 
érvényesít� szankcionálási rendszer. A 
növényvédelmi bírság meghatározott 
jogellenes cselekmény, vagy mulasztás 
esetén kiszabható pénzbüntetés. 
Élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell 
kiszabni 
� azzal szemben, aki tevékenységével 

vagy mulasztásával 
� a term�föld védelmének a 

term�földr�l szóló törvényben, 
valamint a term�föld védelmér�l 
szóló törvényben nem szabályo-
zott, az élelmiszer-biztonsággal 
összefügg�; 

� a növényvéd� szerek és 
termésnövel� anyagok forga-
lomba hozatalára, kereskedel-
mére és felhasználására; 

� a növények termesztése, a 
növények, növényi termékek és 
egyéb anyagok hasznosítása, fel-
dolgozása, tárolása, szállítása és 
forgalomba hozatala növény-
egészségügyi szabályainak 
betartására; 

� növényvédelmi gépek forga-
lomba hozatalára és m�ködte-
tésére; 

� a zöldség és gyümölcs 
termesztésére, tárolására és 
forgalomba hozatalára; 

� a takarmányok el�állítására, 
tárolására, szállítására, forga-
lomba hozatalára és fel-
használására; 

� az állategészségügyre; 
� az állatok tartásának, szaporítá-

sának, tenyésztésének, szállítá-
sának és forgalomba hozatalának 
állategészségügyi szabályaira; 

� az állatok állategészségügyi 
felügyeletére és ellátására; 

� az élelmiszer-termelésre, 
-el�állításra, -feldolgozásra, 
-tárolásra, -szállításra és 
-forgalomba hozatalra; 

� az állatgyógyászati termékek 
el�állítására, kereskedelmére, és 
felhasználására; 

� a növényi és állati eredet� 
melléktermékek gy�jtésére, 
kezelésére, tárolására, szállí-
tására, forgalomba hozatalára, 
felhasználására; 
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� az ökológiai termelésre 
vonatkozó, a 60-62. §-okban 
meghatározottaktól eltér� egyéb 
el�írásokat megszegi; 

� azzal szemben, aki az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
hatósági tevékenységét akadá-
lyozza, intézkedését figyelmen 
kívül hagyja; 

� azzal az élelmiszer- vagy 
takarmány-vállalkozással szemben, 
amelynek eljárását a törvény 58. §-
ban foglaltak vonatkozásában az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
nem kielégít�nek ítéli meg; 

� az élelmiszer- vagy takarmány-
vállalkozóval szemben, ha az 
élelmiszer- vagy takarmány-
vállalkozással szemben élelmiszer- 
vagy takarmány-ellen�rzési bírság 
kerül kiszabásra, és az élelmiszer- 
vagy takarmány-vállalkozó – bár azt 
megtehette volna – nem gondosko-
dott megfelel� módon a bírság 
kiszabására okot adó jogsértés meg-
el�zésér�l vagy azt az � utasítására 
követték el. 

 
Kötelez� el�írások és ajánlott szakmai 
irányelvek gy�jteményei (VII. fejezet) 
 
A Codex Alimentarius. Az élelmiszer-
szabályozásnak világméret�, regionális 
(számunkra ez az Európai Unió) és 
nemzeti szintjei vannak. A 
Világkereskedelmi Szervezet (WTO) 
létrejötte, az ennek keretében 
kidolgozott szerz�dések következtében 
a világméret� rendszer – az ENSZ két 
szakosított szervezete által m�ködtetett 
FAO/WHO Codex Alimentarius – vált 

meghatározó fontosságúvá, tehát a 
regionális és a nemzeti szabályozás 
ehhez igazodik. Magyarország 1962 – 
a szervezet létrejötte óta – részt vesz a 
Codex munkájában. Ennek 
koordinálását a FAO Magyar Nemzeti 
Bizottság elnöke által az illetékes 
állami és civil szervezetek szakért�ib�l 
létrehozott Codex Alimentarius 
Magyar Nemzeti Bizottság végzi. 
Az élelmiszer-szabályozást a törvény 
rendelkezései szerint a nemzetközi 
szervezetek – mindenekel�tt a FAO/ 
WHO Codex Alimentarius – el�-
írásaival összhangban és ajánlásaira 
tekintettel kell kialakítani. A 
FAO/WHO Codex Alimentarius 
Bizottság munkájában való magyar 
részvétel szakmai irányítása a 
Kormány által kijelölt szerv feladata. 
 
A Magyar Élelmiszerkönyv. A Magyar 
Élelmiszerkönyv az egyes 
élelmiszerekre, illetve élelmiszerek, 
vagy élelmiszer-összetev�k egyes 
csoportjaira vonatkozó élelmiszer-
min�ségi, -jelölési és -biztonsági 
(-higiéniai), valamint az élelmiszerek 
vizsgálata során alkalmazandó 
módszerekre vonatkozó, a törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályokban 
meghatározott kötelez� el�írások 
(élelmiszerkönyvi el�írások) és 
irányelvek (élelmiszerkönyvi irány-
elvek) gy�jteménye. A miniszter a 
Magyar Élelmiszerkönyvet az általa 
vezetett minisztérium hivatalos 
lapjában és honlapján közzéteszi. 
Az élelmiszerkönyvi irányelvek 
alkalmazása nem kötelez�, azonban az 
élelmiszerkönyvi irányelvben szerepl� 
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megnevezés használata esetén az 
élelmiszernek az irányelvben 
foglaltaknak meg kell felelnie. Az 
élelmiszerkönyvi irányelveknek való 
megfelelés esetén az ellenkez� 
bizonyításáig – az adott irányelvben 
szabályozott tárgykörben – vélelmezni 
kell a törvény el�írásainak betartását. 
Az élelmiszerekr�l szóló 1976. évi IV. 
törvény által létrehozott Magyar 
Élelmiszerkönyv felépítése és szerepe 
a hatályos törvény szerinti formában 
marad meg. A Magyar Élelmiszerkönyv 
kötelez� el�írásait, valamint a közösségi 
szabályok átvételével készült irány-
elveinek címét, jelét és alkalmazásuk 
id�pontját a miniszter rendelettel adja 
ki. A többi irányelv címét és jelét a 
miniszter a Minisztérium hivatalos 
lapjában megjelenteti. 
 
A lakosság tájékoztatása 
 
A törvény az adatok védelmével, 
nyilvánosságával, a lakosság tájékoz-
tatásával kapcsolatos szabályokat is 
részletezi (VIII. fejezet). A rendel–
kezések többek között az élelmiszer-
lánc-felügyeleti szerv tájékoztatási 
kötelezettségét szabályozzák élelmiszer-
láncban bekövetkezett események, jog-
sértések esetén. Meghatározzák a 
kötelez�en nyilvánosságra hozandó 
adatokat; részben a fogyasztók elvárt 
tájékozódási igényének kielégítése, 
részben a jogkövet� magatartás 
ösztönzésére, mintegy szankcióként, 
tekintettel arra is, hogy a törvény 
alapcélja a fogyasztók védelme, 
els�sorban biztonsági szempontból. 

Rendkívüli élelmiszerlánc-esemény 
esetén a miniszter közérdek� 
közleményben tájékoztatást ad a 
lakosság számára a veszély elhárítása 
érdekében szükséges információkról. 
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a 
miniszter által vezetett minisztérium 
hivatalos lapjában, valamint honlapján 
nyilvánosságra hozza 

� az élelmiszer emberi egészséget 
veszélyeztet� szennyezettsége, 
élelmiszer-hamisítás, m�ködési 
engedély nélküli élelmiszer-
vállalkozási tevékenység vagy az 
engedély visszavonása esetén az 
érintett élelmiszer megnevezését, 
a pontos azonosítására alkalmas 
adatokat, a feltárt szabálytalanságot, 
a jogsértést elkövet� élelmiszer-
vállalkozás cégnevét és címét; 

� a takarmánynak az állatok 
egészségét közvetlenül, az emberi 
egészséget közvetve veszélyeztet� 
szennyezettsége, vagy a m�ködési 
engedély visszavonása esetén az 
érintett takarmány megnevezését, 
a pontos azonosítására alkalmas 
adatokat, a feltárt szabálytalan-
ságot, a jogsértést elkövet� 
takarmány-vállalkozás cégnevét 
és címét; 

� a növényvéd� szer, illetve 
állatgyógyászati termék hamisí-
tása esetén a termék megnevezé-
sét, a termék pontos azonosítására 
alkalmas adatokat, a jogsértést 
elkövet� nevét vagy cégnevét, 
lakcímét vagy székhelyét. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az 
általa ellen�rzött növény vagy növényi 
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termék növényvéd�szer-maradék, 
illetve termésnövel� anyagból származó 
vagy egyéb toxikusanyag-tartalmának 
laboratóriumi vizsgálati eredményeit a 
megengedett határértéket meghaladó 
tartalom esetén – a termel�, illetve az 
ellen�rzött személy nevével vagy 
cégnevével és lakcímével vagy 
székhelyével együtt – a törvény végre-
hajtására kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerint közzéteszi. 
 
5/2001. (I. 16.) FVM rendelet a 
növényvédelmi tevékenységr�l 
 
A növényvédelmi tevékenységr�l 
szóló jogszabály a növényvédelmi 
tevékenységgel, a növényvéd� szerek 
felhasználásával, forgalmazásával, a 
kapcsolódó munkavédelmi el�írások-
kal, nyilvántartási, bejelentési kötele-
zettségekkel, a tevékenység során 
keletkezett hulladékokkal kapcsolatos 
alapvet� szabályokat rögzíti. Így, a 
károsítók elleni védekezési kötelezett-
ség keretében a jogszabály el�írja, hogy: 
A földhasználó és a termel� 
� az adott terület rendeltetésével, 

hasznosítási céljával ellentétesen 
el�forduló, tömeges jelenlétével 
gazdasági kárt okozó, ember vagy 
állat egészségét veszélyeztet� vagy 
egyéb veszélyhelyzetet okozó 
növény (gyomnövény); 

� a növényre, különösen kultúr-
növényre, növényi termék bármely 
részére kifejezhet� veszteséggel 
járó, közvetlen károsítást okozó 
állati szervezet (kártev�), valamint 

� a növény, különösen kultúrnövény 
megbetegítésére képes, növényre, 

növényi termék bármely részére 
kifejezhet� veszteséggel járó, 
közvetlen károsítást okozó 
fert�z�képes szervezet (kórokozó) 

elleni védekezésre vonatkozó döntését 
a károsítók gazdasági veszélyességére, 
emberre, állatra gyakorolt hatására, a 
károsítók várható megjelenésének, 
terjedésének, járvány vagy gradáció 
kialakulásának valószín�sítésére szolgáló 
növényvédelmi el�rejelzésre alapozva 
hozza meg. 
A földhasználó és a termel� a 
növényvédelmi tevékenységet köteles 
� a mechanikai, agrotechnikai, 

kémiai, biológiai és biotechnikai 
védekezési eljárások, illetve ezek 
technológiai rendszerei alkalma-
zásával; 

� a gyomnövények, kártev�k és 
kórokozók természetes ellenségei 
és a hasznos, valamint a növény-
termelés szempontjából veszélyt 
nem jelent�, él� szervezetek 
fokozott védelme mellett; 

� az ember egészségére, a környezet 
és a természet védelmére vonatkozó 
alapelvek és szabályok betartásával 

folytatni. 
A földhasználó és a termel� köteles 
védekezni, különösen 
� csávázással, illetve talajfert�tlení-

téssel azon károsítók ellen, 
amelyekt�l a növény a vegetációs 
id�ben más módon kielégít�en nem 
védhet� meg, vagy amelyek a kel� 
növényben különösen nagy kárt 
képesek okozni; 

� mezei rágcsálók (pocok, hörcsög, 
kószapocok) és egyéb nagy kártételi 
veszélyt jelent� károsítók ellen; 



53 

� kukoricamoly ellen legkés�bb 
minden év április 15-éig a 
kukorica-, cirok- és kenderszár-
maradványok talajba forgatásával 
vagy más módon történ� 
megsemmisítésével; 

� az arankafajok és a selyemkóró 
ellen; 

� a raktári kártev�k ellen; 
� a parlagf� ellen. 

 
A növényvéd� szerek felhasználása 
 
Részletes szabályok vonatkoznak a 
növényvéd� szerek felhasználására is. 
Ezen szabályok a növényvéd� szerek 
biztonságos felhasználását, ellen�rzött 
körülények között történ� kijuttatását, 
a növényvéd� szerekkel munkát végz�, 
kapcsolatba kerül� személyek 
egészségének védelmét célozzák. 
Növényvéd� szereket a növényvéd� 
szer engedélyokiratának, illetve 
címkéjének ember és környezet 
veszélyeztetését megel�z� el�írásai, 
valamint a felhasználásra és a 
növényvédelmi technológiára 
vonatkozó utasításai betartásával lehet 
felhasználni. Permetlé el�készítése a 
permetez�gép tartályában, vagy erre a 
célra szolgáló hígítótartályban 
történhet. Permetlé készítéséhez, 
tárolásához faedény nem használható. 
A növényvéd� szeres kezelés 
befejezése után a növényvédelmi 
gépben maradt permetlé legalább 
tízszeres, gyomirtó szer esetén 
legalább húszszoros hígításban – az 
adott készítmény engedélyokiratában 
javasolt vízmennyiség betartásával – a 
kezelt felületre egyenletesen 

kijuttatható. A friss fogyasztásra 
alkalmas sz�l�, gyümölcs, zöldség, 
valamint zöld takarmány termelésére 
szolgáló, növényvéd� szerrel kezelt 
területen a betakarítás id�szakában, a 
terület megközelítésének útvonala 
mellett, az élelmezés-egészségügyi 
várakozási id� tartamára, szembet�n� 
helyen, kell� számú, jól látható 
„Vigyázat! Növényvéd� szerrel kezelt 
terület!” Idegeneknek belépni tilos! 
feliratú táblát kell elhelyezni. 
A növényvéd� szer kiürített üveg, fém, 
illetve m�anyag csomagolóeszközét 
legalább háromszor, az �rtartalom 
10%-ának megfelel� vízmennyiséggel 
ki kell öblíteni, és a vizet az adott 
permetlé készítéséhez kell 
felhasználni. A növényvéd� szer 
hígítótartályában (például kád, hordó) a 
növényvéd� szeres kezelést követ�en 
fel nem használt permetlé vagy a 
növényvéd� szer hígítására szolgáló 
víz kizárólag akkor hagyható, ha a 
hígítótartály illetéktelenekt�l elzárható 
vagy �rizhet�. A növényvéd� szer 
hulladékát a veszélyes hulladékok 
kezelésér�l szóló külön jogszabály 
el�írásainak megfelel�en kell kezelni. 
A munka során használt eszközök és 
egyéni véd�eszközök a külön 
jogszabályban foglalt el�írásoknak 
megfelel� raktárban tárolhatók. A 
növényvéd� szerrel való munka-
végzésre szolgáló véd�eszközt más 
ruházattól elkülönítetten kell tárolni. 
Növényvéd� szerrel való munkavégzés 
során szennyezett véd�eszközök a 
veszélyes hulladék elhelyezésére 
vonatkozó feltételek biztosítása esetén 
tisztíthatók. 
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A növényvédelmi gép rendeltetésszer�, 
biztonságos m�ködését a növény-
védelmi gép kezel�jének a munka 
megkezdése el�tt ellen�rizni kell. A 
növényvédelmi gépnek és szóró-
berendezésnek permetezéstechnikailag 
biztosítania kell a növényvéd� szer 
kereszt- és hosszirányú egyenletes, 
illetve veszteségmentes kijuttatását. 
Növényvéd� szeres kezelés 4 m/sec-
nél – hideg és meleg ködképzés esetén 
2 m/sec-nél – nagyobb szélsebességnél, 
es�ben és elsodródást okozó lég-
mozgás esetén nem végezhet�. A 
légmozgás irányától és er�sségét�l 
függ�en a növényvéd� szeres kezelés 
során biztonsági sávot kell tartani. Két 
vagy több növényvédelmi gép egyidej� 
üzemeltetése esetén a növényvédelmi 
gépek egymás légterét nem 
szennyezhetik. Az egészségkárosodás 
megel�zésére a szélirányt figyelembe 
kell venni. 
Adott területen kizárólag olyan 
növényvéd� szer használható, amely 
az összes fogyasztásra és 
takarmányozásra kerül� növényben, 
köztes terményben engedélyezett, 
amennyiben nem lehet biztosítani, 
hogy ezekre növényvéd� szer ne 
kerüljön. Az el�írt élelmezés-
egészségügyi várakozási id�t az összes 
fogyasztásra és takarmányozásra 
kerül� növényre (köztes terményre és 
aljnövényzetre is) be kell tartani. A 
betakarítás el�tti – gyepterületen a 
legeltetés el�tti – utolsó növényvéd� 
szeres kezelés idejét úgy kell 
megválasztani, hogy az élelmezés-
egészségügyi várakozási id� a kezelt 
terület egészén betartható legyen. 

Két vagy több növényvéd� szer 
egyidej� alkalmazásakor az egyes 
felhasznált készítményekre külön-
külön el�írt legszigorúbb felhasználási 
szabályokat kell betartani. Közterületen 
növényvéd� szert fels�fokú növény-
védelmi képesítéssel rendelkez� személy 
közvetlen irányításával lehet kijuttatni. 
A kezelésr�l az érdekelt lakosságot 
tájékoztatni kell. 
Növényvédelmi tevékenység sorván a 
kiszóródott szilárd növényvéd� szert, 
illetve a növényvéd� szerrel 
szennyezett talajt össze kell gy�jteni. 
A kis mennyiségben kiömlött 
folyékony növényvéd� szert megfelel� 
anyaggal (például homok, perlit, egyéb 
nedvszívó anyag) fel kell itatni. 
Nagyobb mennyiség kiömlése esetén a 
szennyezett területet el kell keríteni, 
majd a kiömlött szert fel kell 
szivattyúzni. Ezután a maradék 
növényvéd� szert is fel kell itatni, és a 
szennyezett talajt össze kell gy�jteni. 
Virágzó növényállományban méhekre 
kifejezetten veszélyes min�sítés� 
növényvéd� szer nem használható. 
Méhekre mérsékelten veszélyes 
min�sítés� növényvéd� szer kizárólag 
a háziméhek napi aktív repülésének 
befejezését követ�en, a csillagászati 
naplemente el�tt egy órával, legkés�bb 
23 óráig használható fel, amennyiben 
ezt a növényvéd� szer engedélyokirata 
lehet�vé teszi. A háziméhek 
biztonsága érdekében a külön 
jogszabályban foglalt óvintézkedéseket 
meg kell tenni, ha a méhkímél� 
technológiára a növényvéd� szer 
engedélyokirata konkrét utalást nem 
tesz. 
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5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes 
rendelet a növényekben, a növényi 
termékekben és a felületükön 
megengedhet� növényvéd�szer-
maradék mértékér�l 
 
Hasonlóan a korábbiakban már tárgyalt 
uniós szabályozáshoz, a jogszabály a 
növényi eredet� termékekben 
maximálisan megengedhet� növény-
véd�szer-maradékokkal kapcsolatos 
szabályokat tartalmazza. A jogszabály 
fogalomhasználata szerint: 
Növényvéd�szer-maradék: a növény-
ben, növényi termékben, illetve a 
környezet különböz� elemeiben 
kimutatható, növényvéd� szer 
alkalmazására visszavezethet� ható-
anyag fajlagos mennyisége, amely 
külön jelölés esetén a bomlás, illetve a 
reakciótermékek együttes mennyiségét 
is magában foglalja; 
Ideiglenes határérték: a közösségi 
határérték hiányában a növényvéd�-
szer-engedélyez� hatóság által az 
Országos Élelmezés- és Táplálkozás-
tudományi Intézet (a továbbiakban: 
OÉTI) szakvéleményének figyelembe-
vételével megállapított határérték. 
A rendelet hatálya annak 1. számú 
mellékletében meghatározott, élelmi-
szerként forgalomba hozatalra kerül�, 
külön jogszabályban meghatározott 
vámtarifaszámmal jelölt növényekre, 
növényi termékekre terjed ki. Alapvet� 
szabály, hogy a megengedettnél több 
szermaradékot tartalmazó növény, 
illetve növényi termék élelmiszerként 
nem hozható forgalomba. A vegyi 
anyagokra az átlagosnál érzékenyebb 
csoportok védelme érdekében a jog-

szabály el�írja, hogy a 0-3 év közötti 
gyermekek táplálására szolgáló 
növényen és növényi terméken, 
valamint ezekben el�forduló növény-
véd� szer-hatóanyag maradék egyetlen 
hatóanyag esetében sem haladhatja 
meg a 0,01 mg/kg mennyiséget. A 
rendelet el�írásait a szárított 
termékekre is alkalmazni kell, 
figyelembe véve a koncentrálódási 
faktorokat. Több növényb�l, növényi 
termékb�l készült élelmiszer növény-
véd�szer-maradék határértékét az 
egyedi komponensek tömeg szerint 
súlyozott MRL-átlaga adja. 
Külön jogszabályok rendelkezései 
irányadók az anyatej-helyettesít�, 
illetve -kiegészít� tápszerekben jelen 
lév� növényvéd�szer-maradék meg-
engedhet� mértékére, továbbá a 
gyümölcsökre és zöldségekre 
vonatkozó egyéb min�ségi el�írásokra 
vonatkozóan. 
Az MgSzH területi szerve rend-
szeresen ellen�rzi a növények és 
növényi termékek növényvéd�szer-
maradékát a term�helyeken betakarí-
táskor és szüretkor, a raktárakban 
kitároláskor, a nagybani gy�jt�-
helyeken, a kereskedelmi, valamint a 
behozatali forgalomban. A vizsgála-
tokat a nemzeti és a Szerz�d� Államok 
által koordinált vizsgálati program 
szerint készített éves program alapján 
kell elvégezni. A vizsgálati programról 
és a vizsgálati eredményekr�l, a 
megtett intézkedésekr�l az Európai 
Bizottságot és a Szerz�d� Államokat 
minden év december 31-éig az MgSzH 
Központja tájékoztatja. A kereske-
delmi forgalomban végzett vizsgálatok 
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eredményeit az intézmények éves 
jelentésben nyilvánosságra hozzák. A 
Nemzeti Akkreditáló Testület által 
növényvéd�szermaradék-vizsgálatokra 
akkreditált laboratóriumok is jogosultak 
ellen�rz� szermaradék-vizsgálatok 
végzésére. Behozatali küldemény 
esetében az Egészségügyi Miniszté-
rium, valamint a Földm�velésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium által 
erre kijelölt intézetek szakmailag 
egyeztetett javaslata alapján az évente 
kiadott mintavételi irányelvnek 
megfelel�en kerül sor mintavételre. A 
mintavételt az illetékes növény-
egészségügyi határkirendeltség végzi, 
amely továbbítja a mintát az illetékes 
vizsgáló intézetnek. 
A mintavételt és a vizsgálatokat az 
állati eredet� élelmiszerekben található 
növényvéd�szer-maradék megenged-
het� mértékér�l szóló külön jog-
szabály, valamint a Növényvédelmi 
Módszertani Gy�jtemény szerinti 
eljárással kell végrehajtani. Ezzel 
egyenérték�, validált vizsgálati 
módszer is alkalmazható, amelyr�l a 
Szerz�d� Államokat tájékoztatni kell. 
Ha a vizsgáló intézmény laboratóriuma 
a mintában a határértéket meghaladó 
növényvéd�szer-maradékot vagy az 
adott kultúrában nem engedélyezett 
növényvéd�szer-hatóanyagot mutat ki, 
a vizsgálati jegyz�könyvet a hatósági 
intézkedésre jogosult intézménynek 
soron kívül megküldi, amely a 
kifogásolt növényt, növényi terméket 
azonnali hatállyal zárolja. A zárolás a 
területileg illetékes Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
(ÁNTSz) kistérségi intézete 

határozatának meghozataláig tart. Az 
ÁNTSz – szükség esetén az ellen�rzésre 
és a zárolásra feljogosított más hatóság 
szakhatósági állásfoglalásának beszer-
zése után – határozattal dönt a növények 
és növényi termékek további forgal-
mazhatóságáról, felhasználhatóságáról, 
illetve indokolt esetben a környezet-
védelmi el�írásokat betartó megsemmi-
sítésér�l. A megsemmisítés költsége 
belföldi növény, növényi termék 
esetén a tulajdonost, import esetén az 
importálót, illetve a növény, növényi 
termék tulajdonosát terheli. 
Növényvéd�szermaradék-tartalomra 
hivatkozva nem lehet megtiltani vagy 
akadályozni növényi termék forgalomba 
hozatalát, amennyiben a maradék 
mértéke nem haladja meg az 1. számú 
mellékletben feltüntetett értékeket. Ha 
új információk alapján megállapítást 
nyer, hogy a mellékletben megadott 
határérték veszélyezteti az ember vagy 
állat egészségét, az engedélyez� 
hatóság ideiglenesen csökkentheti a 
határértéket, amit a növényvéd�szer-
engedélyez� hatóság határozatban 
rendel el. A határozat európai közösségi 
eljárásban kerülhet felülvizsgálatra. 
Növényi termék fert�tlenítésére 
(gombabetegség, rovarkártev� ellen) 
használt hatóanyag esetén a 
megengedett határértéknél magasabb 
szermaradékkal a termék szállítására, 
tárolására csak akkor kerülhet sor, ha 
biztosítható, hogy a felhasználás 
id�pontjára a termék növényvéd�szer-
maradéka a megengedett határértéket 
nem haladja meg. Az élelmezés-
egészségügyi várakozási id�n belül 
történt kényszerbetakarítás esetén a 
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termel� köteles azt az MgSzH területi 
szervnek bejelenteni, és a termék 
növényvéd� szer-maradék tartalmát 
ellen�riztetni. Az ilyen termék csak 
más termékekt�l elkülönítetten 
tárolható, felhasználása, forgalomba 
hozatala további intézkedésig tilos. 
A vizsgáló MgSzH területi szerv, az 
általa ellen�rzött növény, vagy 
növényi termék növényvéd� szer-
maradék, illetve termésnövel� 
anyagból származó toxikus vegyi 
anyag tartalmának laboratóriumi 
vizsgálati eredményeit megengedett 
határértéket meghaladó tartalom esetén 
– a termel�, illetve az ellen�rzött 
személy nevével és lakcímével vagy 
székhelyével együtt – a jogszabály 4. 
számú melléklete szerinti formában 
közzéteszi. A vizsgálati eredményeket 
havonta, a laboratóriumi vizsgálati 
bizonyítvány kiállítását követ� hónap 
utolsó napjáig a mintavétel helye 
szerint illetékes, belföldi rendeltetési 
helyre szánt behozatali küldemény 
esetén a rendeltetési hely szerint 
illetékes polgármesteri hivatal hirdet�-
tábláján kell közzétenni. Az MgSzH 
területi szerv a polgármesteri hivatal 
hirdet�tábláján történ� közzététel 
mellett más módon is intézkedhet a 
vizsgálati eredmények közzétételér�l. 
 
34/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az 
állati eredet� élelmiszerekben 
található peszticidmaradék 
megengedhet� mértékér�l 
 
A rendelet el�írásait a jogszabály 1. 
mellékletében felsorolt állati eredet� 

élelmiszerekre, az ezekb�l szárítás, 
feldolgozás útján nyert termékekre, 
valamint az ezeket tartalmazó összetett 
élelmiszerekre kell alkalmazni, 
amennyiben ezek növényvéd�szer-
maradékot tartalmazhatnak. A rendelet 
el�írásait az anyatej-helyettesít� és 
anyatej-kiegészít� tápszerekre, a 
csecsem�k, kisgyermekek számára 
készült feldolgozott gabona alapú 
élelmiszerekre, valamint a bébiételekre 
akkor kell alkalmazni, ha az azokra 
vonatkozó külön jogszabály eltér� 
határértéket nem határoz meg. 
Alapvet� szabály, hogy állati eredet� 
élelmiszer Magyarországon nem 
hozható forgalomba, ha növényvéd�-
szermaradék-tartalma miatt veszélyt 
jelent az emberi egészségre. Az állati 
eredet� élelmiszer a forgalomba 
hozatal id�pontjától kezd�d�en nem 
tartalmazhat a 2. melléklet szerinti 
mértéket meghaladó mennyiség� 
növényvéd�szer-maradékot. 
Arra a szárított vagy feldolgozott 
termékre, amelyre a 2. melléklet nem 
tartalmaz határértéket, az ott megadott 
határértéket oly módon kell alkalmazni, 
hogy figyelembe kell venni a szárítás 
során bekövetkez� koncentrálódást, 
illetve a feldolgozás során bekövetkez� 
koncentrálódást vagy hígulást. Több 
összetev�t tartalmazó élelmiszer 
(összetett élelmiszer) esetében a 
növényvéd�szermaradék-tartalom nem 
haladhatja meg a 2. melléklet szerinti 
értékeket, figyelembe véve az egyes 
összetev�k relatív koncentrációját is. 
Az állati eredet� élelmiszerek 
növényvéd�szermaradék-szintjének  
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rendszeres ellen�rzését, a koordinált 
éves program szerinti, illetve a 
rendkívüli eset kapcsán szükségessé 
váló vizsgálatokat az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat, az Országos Élelmiszer-
vizsgáló Intézet, a megyei (f�városi) 
állategészségügyi és élelmiszer-
ellen�rz� állomások, valamint a 
Növényegészségügyi és Talajvédelmi 
Szolgálat laboratóriumai végzik. 
Növényvéd�szermaradék-tartalomra 
hivatkozva nem lehet megtiltani vagy 
akadályozni állati eredet� élelmi-
szernek a forgalomba hozatalát, 
amennyiben a növényvéd�szermaradék 
mértéke nem haladja meg a 2. 
melléklet szerinti határértéket. 
Amennyiben az Európai Gazdasági 
Térség tagállamából beszállított állati 
eredet� élelmiszerben kimutatható 
növényvéd�szer-maradékra nincsen 
elfogadott határérték, a Fodor József 
Országos Közegészségügyi Központ 
Országos Élelmezés- és Táplálkozás-
tudományi Intézete (OÉTI) – az 
egészségvédelem követelményeit és a 
származási tagállam helyes mez�-
gazdasági gyakorlatát figyelembe véve 
– ideiglenes határértéket határoz meg. 
Amennyiben az Európai Gazdasági 
Térség tagállamából származó állati 
eredet� élelmiszerre 
� nincs elfogadott közösségi határ-

érték, vagy 
� a határérték megfelel a származási 

tagállam el�írásainak, de meg-
haladja a 2. melléklet szerinti 
mértéket, és emiatt a forgalmazást 
korlátozó vagy tiltó intézkedésre 
került sor, vagy 

� új határérték bevezetésére, a 2. 
mellékletben meghatározott korábbi 
határérték megváltoztatására, meg-
különböztetett ellen�rzés bevezeté-
sére került sor, vagy a hazai 
határérték lényegesen eltér a többi 
tagállamétól, 

úgy a megtett intézkedésr�l és az azt 
alátámasztó tényekr�l a származási 
tagállamot és az Európai Bizottságot 
az OÉTI az intézkedés meghozatalától 
számított 20 napon belül írásban 
tájékoztatja. 
A mintavételt és a vizsgálatokat a 3. 
melléklet szerinti eljárással kell 
végezni. Közösségi analitikai módszer 
léte vita esetén nem zárja ki más, ezzel 
egyenérték�, összehasonlítható ered-
ményekhez vezet�, validált vizsgálati 
módszer használatát. A hazai vizsgálati 
programról, az el�z� évi hatósági 
ellen�rzés és monitoring vizsgálat 
eredményér�l, továbbá a megtett 
intézkedésekr�l a Magyar Élelmiszer-
biztonsági Hivatal minden év augusztus 
1-jéig összefoglaló jelentést küld a 
Bizottságnak. Ha új információk ered-
ményeként vagy a meglév� ismeretek 
új értelmezése folytán felmerül, hogy a 
2. melléklet szerinti határérték 
veszélyezteti az ember egészségét és 
sürg�s intézkedés megtétele válik 
szükségessé, úgy az engedélyez� 
hatóság ideiglenesen csökkentheti a 
határértéket. A határérték ideiglenes 
csökkentését határozatban kell el-
rendelni. A határérték ideiglenes 
csökkentésér�l a többi tagállamot és a 
Bizottságot az intézkedésre okot adó 
indokokat is közölve haladéktalanul 
értesíteni kell. 



59 

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a 
növényvéd� szerek forgalomba 
hozatalának és felhasználásának 
engedélyezésér�l, valamint a 
növényvéd� szerek csomagolásáról, 
jelölésér�l, tárolásáról és szállításáról 
 
A rendeletet a növényvéd� szerek 
forgalomba hozatalának és felhaszná-
lásának engedélyezésére, a növényvéd� 
szerek csomagolására, jelölésére, 
tárolására és szállítására vonatkozó 
szabályokat állapítja meg. Az 
engedélyezéssel kapcsolatban 
� a Magyarországon növényvéd� 

szerekben engedélyezhet� ható-
anyagok jegyzékét az 1. melléklet; 

� a hatóanyagok engedélyezéséhez 
benyújtandó részletes és össze-
foglaló adatok követelményeit a 2. 
melléklet; 

� a növényvéd� szerek engedélye-
zéséhez benyújtandó részletes és 
összefoglaló adatok követelményeit 
a 3. melléklet; 

� a növényvéd� szerek emberi vagy 
környezeti veszélyeire vonatkozó 
különleges R-mondatokat a 4. 
melléklet; 

� a növényvéd� szerek biztonsági óvó 
rendszabályaira vonatkozó 
különleges S-mondatokat az 5. 
melléklet; 

� a növényvéd� szerek értékeléséhez 
és engedélyezéséhez szükséges 
egységes elveket a 6. melléklet; 

� a növényi kiskultúrák felsorolását 
és csoportosítását a 7. melléklet; 

� a növényvéd�szerek engedély-
kérelméhez szükséges egyszer�sített 
adatkövetelményt a 8. melléklet; 

� a közismert anyagok, növényi 
kivonatok, növényvéd� szernek 
nem min�sül� növényvédelmi 
hatású termékek, növényvédelmi 
eszközök és anyagok, makro-
szervezetek engedélyezéséhez be-
nyújtandó adatokat a 9. melléklet; 

� a Magyarországon engedélyezett 
növényvéd� szernek nem min�sül� 
növényvédelmi hatású termékek, 
növényvédelmi célú anyagok és 
makroszervezetek aktív össze-
tev�inek jegyzékét a 10. melléklet; 

� a növények, növényi termékek 
csoportosítását a 11. melléklet; 

� a Magyarországon betiltott növény-
véd�szer-hatóanyagok jegyzékét a 
12. melléklet; 

� az engedélyokiratra vonatkozó 
követelményeket a 13. melléklet; 

� a párhuzamos behozatali engedély 
iránti kérelméhez benyújtandó 
adatokat a 14. melléklet; 

� a kiegészít� R- és S-mondatokra 
vonatkozó határid�ket a 15. 
melléklet tartalmazza. 

 
Az eljárásban résztvev� hatóságok 
 
Növényvéd�szer-hatóanyagok közös-
ségi engedélyezésével és a növényvéd� 
szerek, növényvédelmi hatású termékek, 
növényvédelmi célú eszközök és 
anyagok, makroszervezetek engedélye-
ésével kapcsolatos feladatokat a 
Növény- és Talajvédelmi Központi 
Szolgálat látja el. A növényvéd� 
szerek engedélyezési eljárásában az 
Országos Tisztif�orvosi Hivatal (OTH) 
és az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi F�-
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felügyel�ség (OKTVF) szakhatóság-
ként jár el. A földm�velésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter Növény-
véd�szer-Engedélyezési Egyeztet� 
Tanácsot (NEET) hoz létre az 
egészségügyi, szociális és családügyi 
miniszter és a környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter egyetértésével. A 
NEET tagjai a Földm�velésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium, az 
Egészségügyi Minisztérium, a 
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium, a Magyar Élelmiszer-
biztonsági Hivatal, a Növényvédelmi 
Kutatóintézet, a Magyar Növényvéd� 
Mérnöki és Növényorvosi Kamara, a 
Növényvéd�szer-gyártók és -Import�-
rök Szövetsége Egyesület (NSZ), a 
Magyar Növényvéd�szer-gyártók 
Szakmai Szövetsége egy-egy kijelölt 
képvisel�je, továbbá a környezet-
védelmi társadalmi szervezetek által 
együttesen választott egy tag. A NEET 
� megtárgyalja a növényvéd�szer-

felhasználás során felmerül� 
szakmai kérdéseket, 

� a növényvéd� szerek és ható-
anyagaik engedélyezésével össze-
függ� szakmai irányelvtervezeteket 
véleményezi, 

� a növényvéd� szerek és ható-
anyagok engedélyezésével kapcso-
latos kérdésekben felkérésre 
javaslatot tesz, állást foglal. 

A növényvéd� szereket a jogszabály 6. 
melléklete szerinti értékelés során az 
embert és a környezetet veszélyeztet� 
tulajdonságaik alapján, a veszélyes 
anyagok és készítmények osztályozá-
sáról szóló külön jogszabályban 
foglaltak szerint kell besorolni, 

továbbá a 4. és 5. melléklet szerinti 
kiegészít� R- és S-mondatokkal kell 
jellemezni. Indokolt esetben az ember 
és az állat egészségének, továbbá a 
környezet védelme érdekében a címkén 
további mondatok feltüntetése írható 
el�, amelyr�l a Szerz�d� Államokat és 
a Bizottságot tájékoztatni kell, a 
megfelel� indok megadásával. Az 
esetleges felülvizsgálatra a Bizottság 
döntése alapján kerülhet sor. A 
kiegészít� R- és S-mondatokat azokra 
a Magyarországon engedélyezett 
növényvéd� szerekre kell alkalmazni, 
amelyek hatóanyagai szerepelnek az 1. 
melléklet A. részében. Ha a növény-
véd� szer több hatóanyagot tartalmaz, 
a legkés�bbi határid�t kell figyelembe 
venni. A növényvéd� szerek: 
� méhekre gyakorolt mérgez� 

hatásuk alapján méhekre mérgez� 
(R57) besorolásúak lehetnek; ha 
kockázatbecslési számítás nem áll 
rendelkezésre, a szükséges óvintéz-
kedések megtételére méhekre ki-
fejezetten és mérsékelten veszélyes 
jelölést is alkalmazni kell az 5. 
melléklet szerint; 

� vízi szervezetekre (R50, R51, R52, 
R53, R50/53, R51/53, R52/53), 
növény- (R54) és állatvilágra 
(R55), talajszervezetekre (R56), 
környezetre (R58) és ózonrétegre 
(R59) való veszélyességi, illetve az 
5. melléklet, valamint külön jog-
szabály szerinti besorolásúak 
lehetnek. 

A vízi szervezetekre való veszélyes-
ségi kategóriába sorolás alapján vizek, 
vízfolyások, illetve az ásványi nyers-
anyag külszíni kitermelése során létre-
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jött tavak környezetében – a külön 
jogszabályokban el�írt korlátozásokon 
túl – növényvéd� szerekkel az alábbi 
biztonsági távolságon belül bármely 
növényvédelmi tevékenység folytatása 
tilos a jogszabály szerint: 
� vízi szervezetekre kifejezetten 

veszélyes (halakra, vagy a 
legérzékenyebb fajra LC50/EC50 
< 1 mg/l) növényvéd� szereknél: 
200 m, amennyiben kockázat-
becslési számítás nem áll 
rendelkezésre, 

� vízi szervezetekre közepesen 
veszélyes (halakra vagy a 
legérzékenyebb fajra LC50/EC50 1-
10 mg/l) növényvéd� szereknél 50 
m, amennyiben kockázatbecslési 
számítás nem áll rendelkezésre, 

� vízi szervezetekre mérsékelten 
veszélyes (halakra vagy a 
legérzékenyebb fajra LC50/EC50 10-
100 mg/l) növényvéd� szereknél 20 
m, amennyiben kockázatbecslési 
számítás nem áll rendelkezésre, 

� a kockázatbecslési számítások 
alapján 5, 20, 50 m biztonsági 
távolság állapítható meg. 

A jogszabály rendelkezései alapján 
növényvéd� szerek – az él�vizekben 
való felhasználásra engedélyezettek 
kivételével – nem használhatóak a 
vizek, vízfolyások, az ásványi nyers-
anyag külszíni kitermelése során 
létrejött tavak környezetében mért 5 
m-es biztonsági távolságon belül. 
 
Alternatívák az intenzív 
növényvéd�szer-használattal 
szemben 
 

A különböz� vegyszerek, növényvéd� 
szerek környezetre gyakorolt káros 
hatásainak, a növényvéd�szer-
maradékok élelmiszerekben való 
felhalmozódásának és ezáltal a 
fogyasztók egészségének veszélyez-
tetettsége miatt egyre inkább 
elterjednek Európaszerte, így hazánkban 
is a hagyományos, vegyszeres mez�-
gazdálkodáshoz képest alternatívát 
keres� módszerek. Ezen módszerek 
lényege, hogy a földm�velés, a 
növényvédelem során törekednek a 
vegyszerek felhasználásának csökken-
tésére vagy megszüntetésére, s a 
mez�gazdasági kártev�k elleni 
védekezést környezetbarát technológiák 
alkalmazásával valósítják meg. A 
következ�kben két ilyen, alternatív 
technikát mutatunk be, az integrált 
növényvédelem és az ökológiai 
gazdálkodás módszerét. 
 
Integrált növényvédelem 
 
Az integrált növényvédelem fogalma 
az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletér�l szóló törvény szerint: 
biológiai, biotechnológiai, kémiai, 
termesztési vagy növénynemesítési 
intézkedések ésszer� alkalmazása, 
amelyek során a kémiai növényvéd� 
szerek használata arra a szorosan vett 
legalacsonyabb értékre korlátozódik, 
amely a károsító populációnak egy 
gazdaságilag elfogadhatatlan kárt vagy 
veszteséget okozó szint alatt való 
tartásához szükséges. Az integrált 
növényvédelem lényege, hogy a 
növénykárosítók elleni különböz� 
védekezési eljárásokat egymást 
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kölcsönösen kiegészítve alkalmazzák, 
úgy, hogy az ökológiai és gazdasági 
szempontból is optimalizált legyen. Ez 
hatékony védekezési rendszert jelent a 
károsítókkal szemben, mindemellett 
gazdaságos is és a környezetre káros 
növényvéd� szerek felhasználására a 
lehet� legkisebb mértékben kerül sor. 
A lehetséges védekezési eljárások a 
következ�k: 
� agrotechnikai védekezés (pl. fajta, 

alany, talajm�velés, tápanyag-
utánpótlás); 

� mechanikai védekezés (pl. metszés, 
beleértve a zöldmetszést, korona-
ritkítás, fatisztogatási munkák, a 
károsítókat tartalmazó növény-
részek eltávolítása, gyümölcs-
ritkítás); 

� kémiai védekezés (pl. növényvéd� 
szerek használata); 

� biológiai védekezés (pl. ragadozók, 
parazitoidok betelepítése, kibocsátása, 
betelepülésük el�segítése, kímélése; 
vírus-, baktérium- és gomba-
készítmények felhasználása; 
légtértelítés a kártev� fajok 
n�stényeinek feromonjával); 

� biotechnológiai–genetikai védelem 
(pl. t�r�-/ellenállóképes fajták 
termesztésbe vonása). 

A módszer célja, hogy: 
� a károsítókat csak a kártételi 

küszöbérték alá szorítsa; 
� a küszöbérték alatti szint meg-

tartásához el�nyben részesíti a 
helyes agrotechnikai, mechanikai 
eljárások alkalmazását, a biológiai 
védekezést, a t�r� és ellenálló fajták 
termesztését; 

� ha elkerülhetetlen a vegyszeres 
védekezés, els�sorban környezet-
kímél�, szelektív készítményekre 
szorítkozik; 

� kiemelt szerepet kap a helyi 
megfigyelés és el�rejelzés. 

Az integrált növényvédelem 
figyelembe veszi az alábbi tényez�ket: 
� Term�hely és éghajlat (Az 

ültetvény helyének megválasztá-
sakor a termesztend� növény 
igényeib�l kell kiindulni, s ennek 
megfelel�en min�síteni a terület 
talajtani, klimatikus, domborzati és 
hidrológiai adottságait.); 

� Talaj; 
� Fajta, szaporítóanyag, vet�mag; 
� Minden tekintetben egészséges, a 

fajtára jellemz�, vírusmentes, 
kiváló min�ség� szaporítóanyagot 
kell vetni, telepíteni, úgy, hogy a 
választott fajtát minimális vegyszer-
használat mellett is gazdaságosan 
lehessen termeszteni; 

� M�velési módszer (gyümölcsös, 
sz�l�); 

� Megfelel� géppark; 
� Trágyázás (Meg kell �rizni a 

term�talaj szerkezetét, mélységét, 
termékenységét, a talaj természetes 
faunáját és mikroflóráját.); 

� Talajm�velés (szerkezetmegtartás, 
vízmeg�rzés, erózióvédelem); 

� A talajápolás f� célja az ökológiai 
stabilitás el�segítése, a vegyszeres 
gyomirtás elkerülése, az öntözés 
mérséklése, az erózió megakadá-
lyozása; 

� Öntözés (A növények tényleges 
vízigényéhez kell igazodni, kerülve 
a pazarló, gazdaságtalan víz-
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felhasználást. A túlzott öntözés 
nemcsak gazdaságossági meg-
fontolásból, de azért is káros, mert 
el�segíti a tápanyagok kilúgozó-
dását, rontja a termés min�ségét, 
fokozza a betegségek/ kórokozók 
elterjedését.); 

� Termésszabályozás (gyümölcs, 
sz�l�); 

� Vetésváltás, növényi sorrend; 
� Növényvédelem (mechanikai, 

kémiai, csávázás, biológiai); 
� El�rejelzés. (A növényvédelmi 

tevékenység alapja a helyi el�re-
jelzés. A kártev�k, kórokozók és a 
gyomnövények egyedszámát, a 
fert�zés mértékét az el�írt 
módszerekkel (növényvizsgálat, 
kopogtatás, hálózás, csapdázások) 
kell követni, összekapcsolva a 
hasznos szervezetek mennyiségének 
felmérésével. A legelterjedtebb a 
feromoncsapdás rövidlejáratú 
el�rejelzés a rajzó egyedek 
kimutatására, a tojáskelés idejére és 
a várható kártétel mértékére, illetve 
a kórokozók fert�zéséhez szükséges 
környezeti feltételek m�szerekkel 
történ� el�rejelzése. A kapott 
adatokat nem csak értékelni, de 
pontosan fel is kell jegyezni, hogy 
az bármikor felhasználható legyen.) 

Az integrált növénytermesztés 
agrotechnikája nem egy pontosan 
definiálható és leírható technológia, 
hanem alapelvek rendszere. Az 
integrált növényvédelem a termesztés-
technológia minden elemében össze-
függ�, bonyolult rendszer, amelynek 
eredményes alkalmazása széles kör� 
szakmai tudáson alapuló szintetizáló 

képességet követel meg az erre 
vállalkozó szakembert�l. A gyakorlat-
ban akkor alkalmazható igazán 
eredményesen, ha a gazdálkodót 
megfelel� infrastruktúra segíti 
tudományos háttérrel rendelkez� szak-
tanácsadás keretében. 
 
Ökológiai gazgálkodás, öko-
gazdálkodás, biogazdálkodás 
 
A terület uniós szabályozásának alapja 
a Tanács 2092/91/EGK Rendelete 
(1991. június 24.) a mez�gazdasági 
termékek ökológiai termelésér�l, 
valamint a mez�gazdasági termékeken 
és élelmiszereken erre utaló jelölések–
r�l, amely jogszabály valamennyi 
tagállamban közvetlenül alkalmazandó 
szabályrendszert jelent. A rendeletet 
2009. január 1-t�l a Tanács 
834/2007/EK rendelete (2007. június 
28.) az ökológiai termelésr�l és az 
ökológiai termékek címkézésér�l és a 
2092/91/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezésér�l váltja fel. 
Az ökológiai vagy biogazdálkodás 
olyan célkit�zéseken, elveken és 
egységes módszerek alkalmazásán 
alapul, melyek minimalizálják az ember 
hatását a környezetre, miközben biztosít-
ják a mez�gazdasági rendszerek lehet� 
legtermészetesebb m�ködését. Az 
ökológiai gazdálkodás jellemz� 
gyakorlati eljárásai közé tartozik: 
� Többéves vetésforgó, mint a helyi 

források hatékony felhasználásának 
el�feltétele. 

� A kémiai úton el�állított növény-
véd� szerek és a tápanyagután-
pótlók, az állatoknak adott 
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antibiotikumok, az élelmiszer-
adalékok és segédanyagok, 
valamint minden egyéb bevitt 
anyag használatának szigorú 
szabályozása. 

� A genetikailag módosított (GM) 
szervezetek használatának tiltása. 

� A helyi források kihasználása (pl. 
istállótrágya használata tápanyag-
utánpótlásra vagy a gazdaságban 
megtermelt takarmány megetetése 
az állatokkal). 

� Olyan növény- és állatfajok 
választása, melyek ellenállóak a 
betegségekkel szemben és 
alkalmazkodtak a helyi körül-
ményekhez. 

� Az állatállomány szabadon tartása 
és biotakarmánnyal való etetése. 

� A különböz� állatfajok egyedi 
igényeihez alkalmazkodó tartási 
gyakorlat. 

A 2092/91/EGK számú rendeletben 
lefektetett szabályok kezdetben csak az 
ökológiai gabonatermékek termelésére 
voltak alkalmazhatók a Közösségben. 
A szabályozás 1992-ben, majd 1995-
ben történt kib�vítése során már 
lehet�vé vált egy speciális logó 
kifejlesztése az ökológiai szektor 
számára, valamint a címkézés és az 
import felügyeletének megszervezése. 
1999. július 19-én a Tanács elfogadta 
az 1804/ 1999/EB számú rendeletet, 
amely közösségi szinten szabályozta az 
állati eredet� termékek ökológiai 
gyártását, és ezzel kapcsolatban a 
takarmánnyal, betegség-megel�zéssel, 
állatorvosi kezeléssel, az állatok jó-
létével, állattartási m�veletekkel és 
trágyázással kapcsolatos teend�ket. 

Az 1999-es rendelet mindezek mellett 
megtiltotta a genetikailag módosított 
szervezetek vagy azokat tartalmazó 
készítmények használatát, és engedé-
lyezte a biotermékek behozatalát olyan 
EU-n kívüli országokból, ahol az 
ökológiai gyártásra ugyanazon 
szabályok vonatkonak, mint az 
Unióban. Ennek az újragondolási 
folyamatnak az eredményeként a 
2092/91/EGK rendeletben megfogalma-
zott szabályok rendkívül összetettek és 
átfogóak. A gabonafélék és állati 
eredet� termékek gyártási folyamatá-
nak szabályozása mellett a bio-
termékekkel kapcsolatban a címkézés, 
feldolgozás, ellen�rzés, marketing és 
import folyamatait is szabályozzák. A 
rendeletet számos technikai útmutató is 
kiegészíti, az alábbi témákban: 
� Ökológiai termelésre vonatkozó 

alapelvek a gazdaság szintjén, 
beleértve a növényeket és a növényi 
eredet� termékeket, az állatokat és 
az állati eredet� termékeket, ezen 
belül a méhtenyésztést és az ebb�l 
származó termékeket. 

� Az ökológiai gazdálkodás során 
használható termékek (pl. m�trágya, 
a term�föld min�ségét javító szerek, a 
növényvéd� szerek és takarmány-
alapanyagok). 

A rendelet mellékleteit a Bizottság 
folyamatosan b�vítheti, a technikai és 
tudományos fejlesztésekhez, a bio-
termékek piacához történ� igazodásért. 
A 2092/91/EGK számú rendeletben 
lefektetett szabályok nem zárják ki a 
mez�gazdasági termékekre vonatkozó, 
általános közösségi szabályok alkal-
mazását. A gyártásra, el�készítésre, 
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eladásra, címkézésre és ellen�rzésre 
vonatkozó rendelkezések ugyanúgy 
vonatkoznak a biotermékekre, mint 
bármely élelmiszeripari termékre. 
A 2092/91/EGK rendelet követelményei 
az ökológiai termelés folyamatára, a 
biotermékek jellemz�ire és a kapcsolódó 
szabályokra vonatkoznak. A rendelet f� 
er�ssége – szem el�tt tartva sok 
tagállam és magánintézmény meg–
fogalmazta saját elveit –, hogy közös 
követelményrendszert hoz létre az 
Unióban, és nem tesz különbséget a 
területek és testületek között. 
A jelenlegi uniós jogszabály felül-
vizsgálata 2005-ben az Európai 
Bizottság két indítványához vezetett. 
Egyrészt az ökológiai termékek 
importjára, másrészt az ökológiai el�-
állításra és jelölésre vonatkozó 
egyszer�sített és javított szabályozás-
ról szóló indítványokhoz. Az import-
szabályozás, a Tanács 1991/2006/EB 
rendelete, a mez�gazdasági termékek 
ökológiai termelésér�l, a mez�gazdasági 
termékeken és élelmiszereken erre 
utaló jelölésekr�l szóló 2092/91/EGK 
rendelet módosításáról 2007. 
januárjában lépett hatályba. Az ökoló-
giai termelés meghatározása, a hozzá 
kapcsolódó logó és jelölési rendszer a 
Tanács ökológiai termelésr�l és az 
ökológiai termékek jelölésér�l szóló 
834/2007 rendeletében található meg, 
mely 2009. január 1-jén lépett életbe. 
 
Logó és jelölés 
 
Az EU ökológiai rendelete meg-
határozza, hogyan kell a növényeket 
termeszteni, illetve az állatokat tartani, 

valamint hogyan kell az élelmiszereket 
és a takarmányokat feldolgozni ahhoz, 
hogy ökológiai jelölést kaphassanak. 
Hasonlóképpen, kötelez� az EU 
ökológiai rendelet betartása ahhoz, 
hogy a termékeken feltüntethet� 
legyen az EU ökológiai gazdálkodásra 
utaló logója. Szintén kötelez� az 
ökológiai el�állítók ellen�rzését és 
tanúsítását végz� ellen�rz� szervezetek 
nevének vagy kódjának feltüntetése a 
jelölésben. 
Az EU logó a biotermékek fogyasztói 
körben való felismerhet�ségét hivatott 
növelni, és más nemzeti logókhoz 
hasonlóan m�ködik. Jelenleg nem 
kötelez�, hogy az EU ökológiai 
rendeletének megfelel�en el�állított 
termékek viseljék a logót, de az új 
rendelet hatályba lépésével a logó 
feltüntetése is kötelez�vé válik. 
Hazánkban az ökotermelés jogi 
feltételrendszerét – a fent részletezett 
uniós rendeleteken felül – az alábbi 
jogszabályok határozzák meg: 
� 140/1999. (IX. 3.) Kormányrendelet 

a mez�gazdasági termékek és 
élelmiszerek ökológiai követel-
mények szerinti el�állításáról, 
forgalmazásáról és jelölésér�l [31]; 

� 74/2004. (V. 1.) FVM rendelet a 
mez�gazdasági termékek és 
élelmiszerek ökológiai követel-
mények szerinti el�állításának, 
forgalmazásának és jelölésének 
egyes eljárási szabályairól [32]. 

A hazai szabályozási rendszer célja az 
ökológiai (biológiai) gazdálkodás – 
nemzetközi el�írásokat is tekintetbe 
vev� – feltételeinek és ellen�rzési 
rendjének meghatározása, ezáltal a piaci 
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verseny tisztaságának biztosítása, 
valamint a termel�k és a fogyasztók 
kölcsönös kapcsolatában a bizalom 
er�sítése, a fogyasztók egészségének 
védelme. A rendelet az ökológiai 
termeléssel el�állított mez�gazdasági 
termékek és élelmiszerek arányának 
növelését célozza az agrártermelésen 
belül, segítve a környezetvédelmi 
szempontok érvényesülését. 
A rendelet hatálya a hazai ökológiai 
termelésre, forgalmazásra és jelölésre 
vonatkozó nemzeti eljárás rendjére, az 
ellen�rz� szervezetek hatósági elisme-
résére és felügyeletére, továbbá 
m�ködésük feltételeire terjed ki, figye-
lemmel a Tanács módosított, 2092/ 
1991/EGK rendeletének végrehajtására. 
Az ökológiai gazdálkodás a mez�-
gazdasági termelés EK rendelet 
szerinti sajátos módja. A jelzésére a 
terméken ökológiai megkülönböztet� 
jelölést kell – a külön jogszabályban 
el�írtakon túlmen�en – alkalmazni. A 
jelölés tanúsítja, hogy a terméket vagy 
alkotórészeit az EK rendelet el�-
írásainak teljesítésével termelték és 
ellen�rizték, figyelemmel e rendelet-
ben foglaltakra is. Hazánk területén az 
EK rendelet szerint illetékes hatóság a 
Földm�velésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium. Az ökológiai gazdál-
kodást el�segít� külön jogszabály 
szerinti támogatások biztosítása a 
minisztérium feladata. 
 
Az ökológiai termelés, forgalmazás 
ellen�rzési rendszere 
 
Hazánkban az ökológiai termelés, 
feldolgozás, forgalmazás EK rendelet 

szerinti szakmai ellen�rzését és a 
tanúsítvány kiadását a minisztérium 
által elismert ellen�rz� szervezetek 
végzik. A termék ökológiai jelölése 
kizárólag a minisztérium elismerésével 
rendelkez� ellen�rz� szervezet által 
kiadott tanúsítvány alapján történhet. 
A földm�velésügyi és vidékfejlesztési 
miniszter az ökológiai termeléssel, 
feldolgozással, forgalmazással és a 
termékek jelölésével kapcsolatos 
engedélyezési, ellen�rzési és 
felügyeleti feladatok összehangolására 
legfeljebb hét tagból álló Ökológiai 
Gazdálkodást Koordináló Bizottságot 
(ÖGKB) hoz létre, mely véleményez�, 
javaslattev� jogkörrel rendelkezik. A 
miniszter a Bizottság tagjának jelöli ki 
a minisztérium képvisel�it. A 
Bizottság tagjai közé a Környezet-
védelmi Minisztérium, az Egészség-
ügyi Minisztérium és a Gazdasági 
Minisztérium egy-egy f�t képvisel�je-
ként delegál. A Bizottság egyes 
szakmai feladatai megoldására a 
szakmai szervezetek és a tudomány 
képvisel�i közül szakért�ket kérhet fel, 
illetve szakért�i bizottságot hozhat 
létre. A Bizottság titkárságának, illetve 
m�ködésének feltételeit a minisztérium 
biztosítja. 
Az uniós rendelet szerinti ökológiai 
terméket termel�, feldolgozó vagy 
forgalmazó – ideértve a harmadik 
országból behozott termék forgalma-
zását is – köteles e tevékenységét a 
minisztérium által elismert ellen�rz� 
szervezet ellen�rzése alatt folytatni, és 
e célból a szervezetnél nyilvántartásba 
vételét kérni. A termel� bejelentkezé-
sének elfogadását, adatainak nyilván-
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tartását az ellen�rz� szervezetek 
végzik, err�l és a nyilvántartási adatok 
változásáról kötelesek tájékoztatni a 
minisztériumot. 
Az EK rendelet alapján elismert 
országok listáján nem szerepl� 
harmadik országokból származó 
ökológiai jelölés� termékek forgal-
mazását a minisztérium kérelemre 
engedélyezi, ha az adott termék 
termelése és ellen�rzése megfelel az 
EK rendelet követelményeinek. A 
minisztérium a határozatában meg-
jelölt termékre és meghatározott 
id�tartamra ad engedélyt. 
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Intesive industrialized agricultural production systems established at the beginning 
of the seventies were promoted by fully sponsored government melioration 
programs. Nonetheless, even complex melioration could not result in providing 
fully homogeneous soil types within cultivation plots. The formation of wide 
cultivation plots resulted in numerous drawbacks, and demand for crops from 
intensive industrialized agriculture dropped with the shifts in market conditions. 
Along with structural changes in agriculture, ecological agriculture (or biofarming) 
received prominent attention. .Nonetheless, those involved in ecological farming 
are not protected against persistent and accumulating residues from past 
overchemicalization of soils. 

 

A hetvenes évek elején kialakuló 
termelési rendszerek, valamint a 
hozzájuk csatlakozó kül- és belföldi 
nagy mez�gazdasági gépgyártó cégek 
alakították ki Magyarországon a 
nagyüzemi intenzív gazdálkodás 
alapjait és ehhez segítséget nyújtottak 
az akkoriban induló és a kezdetekben 
100% állami támogatással meg-
valósuló meliorációs beruházások. A 
nagyüzemekben gyakran több száz 
hektáros táblaméreteket alakítottak ki, 
ami kedvezett az intenzív iparszer� 
gazdálkodás kialakításának. A gazdál-
kodás tervezése a gépgyártáshoz 
hasonló mechanikus munkam�vele-
tekhez igazodott. El�re tervezetten 
lehetett meghatározni az elvégzend� 
agrotechnikai és növényvédelmi 
betakarítási munkákat. A termelési cél 
els�sorban mennyiségi korlátokat 
határozott meg. Az elvégzett 

melioráció akármennyire komplex 
folyamat is volt, nem tudta 100%-osan 
megoldani, hogy a táblákon belül 
homogén talajtípusok, ezáltal a 
talajviszonyok közel azonosak 
maradjanak [1]. 
A talajjavítási beavatkozások zömmel 
talajtípustól függ�en szükségszer�en 
meszezésre és gipszes anyagok 
kiszórására korlátozódtak [2]. Így 
els�sorban csak a talajok tulajdonsá-
gainak részleges javítására, módosí-
tására nyílt lehet�ség. Fentiek miatt 
el�fordult, hogy egy több száz 
hektáros táblán belül számos talajtípus 
és annak alváltozata is el�fordult. 
A talajviszonyok különböz� volta 
eltér� m�velhet�séget, tápanyag-
ellátottságot, talajfizikai viszonyokat 
teremtett. A talajm�velés során a 
különböz� talajtípusok részben össze-
m�velésre kerültek. 
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A nagyméret� táblák kialakításának 
azonban számtalan hátránya is volt. 
Számos helyen megsz�ntek az utakat 
szegélyez� fasorok, ligetek. Egy 
részüket a légi növényvédelem 
pusztította ki. Pótlásuk sok helyen 
elmaradt. Hiányukkal n�tt a defláció 
és a talajerózió lehet�sége is. Csökkent 
az él�világ élettere [3]. A gépi 
munkákat az akadálymentesített nagy 
táblákon belül a nagyméret� er�- és 
munkagépekkel hatékonyan lehetett 
elvégezni. Kevésbé volt azonban mód 
a talajtípushoz jól igazodó vetésforgó 
kialakítására. A feltételek el�térbe 
hozták a monokultúrás gazdálkodást. 
A piaci helyzet változásával azonban 
csökkent az igény az iparszer�en 
termelhet� növények iránt. 
Számos nyugat-európai ország is 
elsajátította ezt a gyakorlatot, ott is 
bizonyos fokú területkoncentráció 
történt. E körülmények miatt a fel-
vásárlási árak is változtak – csökkentek 
– szerte a világon. A hazai gazdálkodók 
kárára tovább befolyásolták a helyzetet 
az egyenl�tlen állami támogatások is. 
Az emberek a tudomány fejl�désének 
és a jelent�s egészségügyi kampá-
nyoknak köszönhet�en – melyek az 
egészséges táplálkozást helyezték 
el�térbe – igényesebb táplálkozási 
szokásokat alakítottak ki. Az analitikai 
módszerek fejl�désével a növény-
egészségügyi laboratóriumok egyre 
megbízhatóabban tudják nyomon 
követni a táplálékforrásban fellelhet� 
káros anyagokat. A mennyiséget 
el�állító gazdálkodás mellett 
lehet�séget kapott a min�ségi termékek 
el�állítása is. 

Szerkezetváltás az agráriumban 
 
Magyarországon a rendszerváltozáskor 
történt tulajdonosváltás a nagyüzemi 
táblákat a legtöbb helyen felaprózta 
[4,5]. Az intenzív gazdálkodás 
folytatását ez a körülmény jelent�sen 
befolyásolta. Az agrárolló további 
nyílásával jelent�sen n�tt az üzem-
anyag ára, a felhasznált eszközök, 
gépek az intenzív gazdálkodáshoz 
szükséges, vegyszerek, m�trágyák stb. 
beszerzési ára is. Az intenzív módon 
nagy mennyiségben termesztett 
növények értékesítési gyakorlata is 
változott. Mind inkább tudatosult a 
termel�kben, hogy lehet�ség szerint 
nem célszer� a megtermelt 
növényeket közvetlenül a betakarítás 
utáni dömpingáron eladni. Új tároló-
kapacitásokra lett szükség. A nagy 
befogadóképesség� tárolókapacitás 
eredményeként a megtermelt növény-
féleségek min�ség szerinti elkülöní-
tése nehezen vagy egyáltalán nem 
megoldható. Mindazonáltal továbbra 
sem nélkülözhet� a hatékony nagy-
üzemi gazdálkodás, hiszen a világ 
lakosságának jelent�s része nem jut 
elegend� élelemhez. Amennyire lehet, 
a korábban alkalmazott gyakorlatot 
kell ötvözni a biogazdálkodásból 
átvehet� módszerek segítségével. 
 
Az ökológiai termesztés 
 
Több mint 20 éve indult el 
Magyarországon a biotermelés. A 
kezdetekben bizony nehezen, hiszen a 
viszonyok csak a nagyüzemi intenzív 
gazdálkodásnak kedveztek. A tábla-
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méretek, a géprendszerek, a gyakorlat 
és tapasztalat hiánya, valamint az 
éledez� piac bizalmatlansága számos 
problémát vetett fel. A kiválóan 
képzett magyar mez�gazdászok egy 
része azonban hamar rájött a szakmai 
fortélyok alkalmazhatóságára. Az 
újjáalakuló birtokosi rendszer bio-
termelést folytató mez�gazdászai a 
hatékony, élhet� mez�gazdaság kiala-
kítását célozták meg, költség-
takarékosan igazodni a termeszteni 
kívánt növények élettani igényeihez. 
Biológiai módszereket alkalmaznak a 
talaj termékenységének fokozására. 
Tudatosan alakítják ki a vetésforgót. 
Gondolok itt a termeszthet� növények 
egymásutániságából ered� kórokozók 
és kártev�k el�fordulásának lehet�sé-
geire. A tápanyag-utánpótlást vetés-
forgóval és természetes anyagokkal 
biztosítják. Az egész termelés folyamán 
a természet normál körfolyamatához 
próbálnak igazodni. Így okkal, ok 
nélkül különféle vegyszerek alkalma-
zásával nem avatkoznak be a 
természet körforgásába. A növény-
védelmet természetes anyagok 
használatával segítik. A természethez 
igazodva különféle praktikákkal „csali 
növények”, károkozók természetes 
ellenségeinek alkalmazása stb. 
alakítják ki a termesztett növények 
zavartalan életkörülményeit. 
A megváltozott táblaméretek miatt 
megsz�nt a tömegtermelés, igényes 
jövedelmez�bb növényféleségek meg-
termesztése a cél. A biotermelés 
fokozott kézimunkaer�-igénye miatt 
növekedett a foglalkoztatási igény. A 
kis gazdaságok szakembereinek folya-

matos képzési igénye van. Javulhat a 
vidék munkaer�-megtartó képessége. 
Számos helyen összekapcsolják a 
falusi turizmussal. Örvendetes lenne, 
ha elszaporodna az a Dániában 
meghonosodott módszer, hogy 
hétvégén szupermarketek helyett 
kedvenc farmerüknél kóstolóval 
egybekötött hétvégén vásárolják meg 
élelmük nagy részét a városlakók. 
A létrehozott ellen�rzési rendszernek 
köszönhet�en – mely szintén számos 
szakembert foglalkoztat – a termelés 
folyamata végig nyomon követhet�. A 
termelés és kereskedelem minden 
résztvev�je ismert, kontrollálható a 
vet�mag el�állításától egészen a 
fogyasztó asztaláig. Kialakult és 
tovább finomodik a munkamegosztás. 
Integrációs központok jöttek és jönnek 
létre, amelyek segítséget biztosítanak 
a termel�knek. Külön szakosodtak a 
zöldségtermel� és a szántóföldi piaci 
termelést és feldolgozást integráló és 
feldolgozó kapacitások. A biopiac is 
igényli a jó megjelenés�, egészséges 
árut, amit a korábbi gyakorlattal 
ellentétben nem kemikáliákkal, hanem 
magas szint� technikai eszközök, 
speciális talajm�vel�, növényápoló, 
tisztító-válogató stb gépek alkalmazá-
sával lehet biztosítani. 
A biotermel�k nincsenek viszont védve 
a talajok korábbi helytelen, túl-
kemikalizált, bizonytalan eredet� és 
összetétel� szintetikus, talajban 
megmaradt és akkumulált maradvá-
nyaitól [6]. Több esetben el�fordult 
már, hogy annak ellenére, hogy a 
termel� minden szabályt betartva 
gazdálkodott, mégis az általános 
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gyakorlatban akár 10-20 éve betiltott 
növényvéd�szer-maradékot vagy más 
kártev�k ellen használt szermarad-
ványt találtak a megtermelt 
növényeiben. Különösen az olajos 
magvú növények esetében okoz ez 
problémát. Érdemes lenne vizsgálni 
ennek hatásmechanizmusát. Békés 
megyében például speciális problémát 
jelent a talajvíz áramlása is. A Maros 
hordalékkúpja számos helyen a fel-
színre fut ki. A legnagyobb szárazság 
esetén is megfigyelhet� ezeken a 
helyeken a felszíni vízállás. A 
romániai hegyekben lehulló csapadék-
víz vagy hóolvadás után a talajvízbe 
szivárgó felszíni vizek a talajvízszint 
esésével megjelennek a megye számos 
pontján, magukkal hozva a talajvízbe 
került káros anyagokat, különféle 
vegyületeket. 
A problémák felvetésével azt 
kívántam jelezni, hogy vannak még 
meg nem oldott gondok, helyzetek. 
Megoldásukra állami segítségre is 
szükség van. Jelen kutatásban a 
vállalkozásunk integrációjában úgy 
próbáltuk a gazdaságokat össze-
válogatni, hogy magángazdálkodó, 
nagyüzemi gazdálkodó, illetve korábbi 
gazdálkodási forma az ún. háztáji 
gazdálkodási módszer is el�forduljon. 
Üdvözölend�ek tehát az ilyen kutatási 
témakörök, amelyek segítséget és 

magyarázatot adhatnak a talajban 
fellelhet� toxikológiai folyamatokra, 
az esetleges káros anyagok fel-
lelhet�ségének okaira. Feltehet�en 
ennek megértése hozzájárul a 
biotermel�k termelési biztonságához 
és nem utolsó sorban a fogyasztók 
egészséges táplálékkal való ellátásához 
úgy, hogy az egészséges környezet ne 
sérüljön [7]. 
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Industrial agriculture represents the lowest level of the land utilization pyramid, 
charcterized by intensive land use and only adjunct environmental protection 
measures. These practices rely on the use of pesticides and other agrochemicals, 
and in consequence, can realize only lower market commodity prices than the 
pesticide-free alternative ecological agriculture (biofarming). The four principles 
of ecological agriculture are the principles of (1) health, (2) ecology, (3) fairness 
and (4) care. The agricultural area under eclogical farming is dynamically 
increasing withing the European Union. It showed significant growth also in 
Hungary until 2004, followed by a decline in 2005-2007 and a slight increase 
again in 2008. Ecological agriculture pays special attention to soil nutriment 
supplementation, but excludes chemical or water solubilized mineral fertilizers; 
relies on reasonably planned crop rotation, the use of pathogen-resistant local plant 
varieties, biological pest control and a limited number of non-systemic and non-
persistent natural pesticidal substances. The use of synthetic pesticides and insect-
resistant or herbicide-tolerant genetically modified crops is not allowed. In turn, 
ecologically produced commodities have better nutritional value (vitamins, 
antioxidants, minerals) than those produced by intensive agriculture. The 
consciously constructed system of ecological agricultural management provides, 
meanwhile maintaining the environment, healthier, more nutritional and safer 
produce than intensive agriculture. 

 

Az intenzív mez�gazdálkodás jellemz�en 
t�zsdei termékeket ad el, ahol célkit�zés 
az ott – illetve a világpiacon – elérhet� 
áron történ� értékesítés, a profit 
maximalizálása mellett, amely a 
növénytermesztés gyakorlatában a 
hozamok folyamatos emelése mellett 
valósul meg. Ez viszont megkívánja a 
termeléshez szükséges kémiai anyagok 
(m�trágyák, hozamfokozók, szár-

szilárdítók, deszikkánsok stb.) egyre 
nagyobb mérték� használatát, és a 
termelés biztonsága érdekében egyre 
több és/vagy hatékonyabb növényvéd� 
szerek alkalmazását. Az állat-
tenyésztésben az épületek, energia és a 
munkaer� jobb kihasználása érdekében 
zsúfoltan tartják az állatokat, a 
takarmány jobb hasznosulása érdekében 
az állatok mozgását korlátozzák, 
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gyakran kémiai és hormonális hozam-
fokozókat alkalmaznak, a túlzsúfoltság 
miatt és a kiesések mérséklésére 
preventíven használnak – esetenként a 
takarmányba vagy ivóvízbe keverve – 
antibiotikumokat és kémiai anyagokat. 
E folyamatok szükségszer�en speciali-
zálódáshoz vezetnek, a meglév� termel�-
eszközök minél jobb kihasználásának 
kényszere miatt. Így a növénytermesztés 
szerkezete 2-3-4 növényre egyszer�sö-
dik le, az állattartás pedig vagy kiszorul 
a mez�gazdasági üzemb�l, vagy 1-2 
fajra sz�kül és koncentrálódik. 
Az intenzív gazdálkodás a föld-
használati piramis [1] alsó szintjét 
jelent� gazdálkodási mód, amely az 
intenzív földhasználattal és csupán a 
környezetvédelmi kísér� intézkedésekkel 
jellemezhet�, amelyben esetenként a 
kötelez�en el�írt védelmi szabályokat 
áthágják, jobb esetben a termelés 
hatékonyságát korlátozó elemnek 
tekintve kényszer�en betartják azokat. 
Arra tekintettel, hogy az ökológiai 
gazdálkodáson kívül létez� más 
gazdálkodási módok („integrált”, „low 
input”, „extenzív” stb.) a világpiacon 
nem nagyon tudnak magasabb árat 
érvényesíteni az intenzív gazdálkodás 
termékeihez képest, ezért gyakran 
versenyképtelenné válnak, vagy arra 
tesznek kísérletet, hogy az alkalmazott 
normarendszereket lazítsák, mint 
ahogyan azt a hazai „szántóföldi integrált 
programban” tették [2]. Az ilyen 
esetekben a folytatott gazdálkodási 
gyakorlat csak ál-„környezetkímél�”, 
csupán nevében az, hiszen lényegében 
az intenzív gazdálkodás folytatódik. Az 
eljárás célja a támogatásokhoz való 

hozzáférés biztosítása és a mez�-
gazdaság jobb színben feltüntetése a 
társadalom el�tt, anélkül, hogy ennek az 
agrárgazdálkodási formának bármilyen 
környezeti, társadalmi hozadéka létezne. 
Ez az intenzív gazdálkodás a munka-
er�vel, a humán ráfordítással való 
takarékoskodás, a termelési folyamatok 
könnyebb irányíthatósága, és a termelés 
biztonsága érdekében igényt tart a 
géntechnikailag módosított növények 
termesztésére, kés�bb talán az ilyen 
állatok tartására is. 
Az ökológiai gazdálkodás meghatáro-
zására számos definíció született, 
amelyek összefoglalva tartalmazzák e 
gazdálkodási mód legfontosabb sajátos-
ságait. Általánosan ismert és korábban 
elfogadottak szerint az ökológiai gazdál-
kodók világszövetsége, az IFOAM 
(International Federation of Organic 
Agriculture Movements) meghatározása 
[3]: „Az ökológiai mez�gazdaság 
magában foglalja az összes olyan mez�-
gazdasági rendszert, amely környezeti, 
szociális, gazdasági szempontból egy-
aránt fenntartható, és egészséges élelmi-
szerek, termékek el�állítását biztosítja. 
Óvja a talaj termékenységét, mint a 
sikeres gazdálkodás kulcsát. El�térbe 
helyezve a növények, állatok és a talaj 
természetes egyensúlyát, célul t�zi ki a 
mez�gazdaság és a környezet min�sé-
gének javítását. Jelent�sen lecsökkenti a 
küls� er�források bevitelét tartózkodva 
a szintetikus trágyák és növényvéd� 
szerek használatától. Helyettük a 
terméshozam és az ellenálló képesség 
növelése érdekében a természet 
folyamatait engedi érvényesülni.” Az 
IFOAM legújabb definíciója [4]: „Az 
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ökológiai mez�gazdaság olyan 
gazdálkodási rendszer, amely fenntartja 
a talaj, az ökoszisztémák és az emberek 
egészséges állapotát. Inkább az ökológiai 
folyamatokra, a biodiverzitásra és a 
helyi feltételekhez igazított kör-
folyamatokra épül, mintsem a káros 
hatásokkal járó, kívülr�l bevitt anyagok 
használatára. Az ökológiai gazdálkodás 
a hagyomány, innováció és tudomány 
ötvözésével jótékony hatással van a 
közösen használt környezetre és el�-
segíti a méltányos kapcsolatok létre-
jöttét valamint a jó min�ség� életet 
valamennyi érintett számára”. 
Az ökológiai termelés sajátosságait jól 
foglalja össze a következ� definíció is 
[5]: „Olyan mez�gazdálkodási mód, 
amely az �sökt�l átvett ismereteket és a 
modern kor kockázatot nem hordozó 
vívmányait ötvözi annak érdekében, 
hogy az embereket ellássa egészséges, 
biztonságos, megfelel� mennyiség� 
élelmiszerrel, és közben a környezetet 
úgy használja, hogy ezzel a következ� 
generációk életfeltételeit ne korlátozza.” 
 
Jogszabályi háttér 
 
Az intenzív mez�gazdálkodási 
gyakorlatra az EU és hazánk általános 
agrárszakmai jogszabályai vonatkoznak, 
meglehet�sen nagy teret hagyva a 
gazdálkodói döntéseknek szinte minden 
területen. A másik részr�l amellett, 
hogy az ökológiai (öko, bio, biológiai, 
organikus) gazdálkodásra az általános 
jogszabályok is érvényesek, ezeken túl 
speciális ökológiai EU rendeletek [6,7] 
is vonatkoznak rá. Ennek megfelel�en 
az ökológiai gazdálkodás jogszabályok 
által nagyon pontosan körülhatárolt 

gazdálkodási rendszer, és csak az e 
rendszerb�l származó termékeket 
szabad ökológiai, biológia (bio) és 
organikus jelöléssel forgalmazni az 
Európai Közösségben. Magyarul az 
ökológiai gazdálkodás a hivatalos 
kifejezés, az EU nyelvein pedig a 
hivatkozott rendelet [6] értelmében a 
következ� kifejezéseket kell használni: 

BG: �����	�
��. 
ES: ecológico, biológico. 
CS: ekologické, biologické. 
DA: økologisk. 
DE: ökologisch, biologisch. 
ET: mahe, ökoloogiline. 
EL: ��������. 
EN: organic. 
FR: biologique. 
GA: orgánach. 
IT: biologico. 
LV: biolo�isks, ekolo�isks. 
LT: ekologiškas. 
LU: biologesch. 
HU: ökológiai. 
MT: organiku. 
NL: biologisch. 
PL: ekologiczne. 
PT: biológico. 
RO: ecologic. 
SK: ekologické, biologické. 
SL: ekološki. 
FI: luonnonmukainen. 
SV: ekologisk. 

A megjelölt nyelveken a fent közölt 
kifejezéseket tekintjük hivatalosnak, 
ennek ellenére szabadon használható 
bármelyik másik védett jelz� is, akkor, 
ha a terméket az EU ökológiai 
rendeleteknek [6,7] megfelel�en állították 
el�, másrészt szabálysértést követ el az, 
aki bármelyik kifejezést a rendeletek 
hatálya alatt álló termék jelölésére 
használ, ha azt nem az el�írásoknak 
megfelel�en állította el�. 
Az ökológiai gazdálkodási jogszabályok 
a mez�gazdasági alapanyagokra – 
növényi termékekre, termesztett 
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gombára, állati termékekre, a bel�lük 
készült élelmiszerekre és takarmányokra 
vonatkoznak. Az EU öko-rendeleteket 
[6,7] kiegészítik hazai rendeletek [8,9], 
továbbá a jogszabályok könnyebb 
érthet�sége és alkalmazás el�segítésére 
a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 
kiadja az ökológiai gazdálkodás Alap-
feltételrendszerét [10]. A jogszabályokon 
alapuló el�írások pontosan, egyértelm�en 
elkülönítik az ökológiai termékeket 
azoktól, melyeket egzakt módon nem 
értelmezhet�en („reform”, „vegyszer-
mentes”, „integrált”, „alternatív”, 
„natúr” stb. Jelz�kkel) próbálnak a 
piacokon elhelyezni. 
A világon léteznek az EU ökológiai 
rendeletekt�l [6,7] kismértékben (Svájc 
biorendelete [11]) és jelent�sebben (NOP 
[12], USA) eltér� jogszabályok. Az 
alapelvek azonban minden esetben 
azonosak. Ezt igazolja az a sok ezer EU-
beli és közel száz hazai gazdaság is, akik 
– ha nem is könnyen –, de egyidej�leg 
teljesítik mindhárom el�írást. A szakmai 
ekvivalencia mellett abban is hasonla-
tosak egymáshoz ezek e jogszabályok, 
hogy mindegyikük megköveteli, az 
ökológiai termelés független ellen�rzési 
rendszer keretén belül folyjék, és azt is, 
hogy az ellen�rzést végz�k igazolják 
minden termel� és minden termék-
el�állítási folyamat esetében az 
el�írásoknak való megfelelést. 
Fontos elvi kérdés, hogy a világszerte 
megjelent bio-rendeletek nem központi 
akaratból, hanem a bioterméket el�állító 
és fogyasztó személyek és ezek szerve-
zeteinek kezdeményezésére, a gazdál-
kodási mód és a biotermékvásárlók 
érdekeinek védelmére születtek. 

Az ökológiai gazdálkodás helyzete 
 
A biogazdálkodás elvi megalapozott-
ságát jól jelzik a világszerte ismert 
elnevezések, amelyekhez az alább 
részletezett indoklásokat kapcsoljuk: 
� Az ökológiai gazdálkodás meg-

nevezés azt a megközelítést mutatja, 
hogy a m�ködtetett agrártermelési 
rendszerek törekszenek arra, hogy a 
lehet� legteljesebben alkalmazkodja-
nak a környezethez, építsenek a 
természeti rendszerekb�l megismert 
körfolyamatokra, és a gazdálkodást 
illesszék a környezethez, minél 
több aktív kapcsolódási pontot 
fenntartva. 

� A biológiai gazdálkodás elnevezés 
azt a törekvést jelzi, hogy a mez�-
gazdasági termelési folyamatokban 
az irányítás a biológiai rendszerek-
ben megismertek szerint történjék, 
és a jelentkez� problémák meg-
oldására a biológiai módszereket 
alkalmazzák els�dlegesen. 

� Az organikus (szerves) gazdálkodás, 
amely egyaránt utal a folyamatok 
szerves összefüggésére és a körül-
tekint� szervesanyag-gazdálkodásra. 

Lehetne etikus gazdálkodás is az 
elnevezés, hiszen az eljárásai és az 
alkalmazásba illesztett anyagok bels�, 
elvi megalapozottságúak; a szándéka 
tiszteletben tartani a világ felismert 
rendjét, amennyire ez egyáltalán lehet-
séges. Az anyagok, módszerek meg-
választása során a „soha nem ártani” elv 
alkalmazása messze megel�zi a „költség-
hatékonyság” kérdéseit. Az IFOAM 
szerint [13] az ökológiai gazdálkodás 
négy alapelve: 
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� Az egészség alapelve, amely szerint 
az ökológiai gazdálkodás képes 
fenntartani és növelni a talaj, a 
növények, az állatok, az emberek és 
a Föld, mint egységes és oszthatatlan 
rendszer egészségét. 

� A környezet alapelve, amely 
értelmében az ökológiai gazdálkodás 
az él� rendszerekre és kör-
folyamatokra épül, együttm�ködik 
velük, módszereit követi és segít 
fenntartani azokat. 

� A méltányosság alapelve, amelyre 
tekintettel az ökológiai gazdál-
kodásban méltányosságot gyakorol 
a közösségi kapcsolatokban és az 
életlehet�ségek biztosításában 
mindenkinek. 

� A gondosság alapelve értelmében 
az ökológiai gazdálkodást az 
óvatosság és megbízhatóság 
követelményeinek biztosításával 
kell megvalósítani, hogy meg tudja 
óvni a mai és a jöv� generációk 
egészségét és jólétét, valamint a 
környezetet. 

2007-ben a világon mintegy 32 millió 
hektáron folytattak ökológiai gazdál-
kodást [14] (1. ábra). A piacban és 
termelésben meghatározó Európai 
Közösségben a mintegy 5000 ökológiai 
gazdaság száma 1985-t�l 2007-ig 187 
ezerre, a m�velt terület nagysága pedig 
125 ezer hektárról 7,2 millió hektárra 
növekedett [14] (2. ábra). 
Az ökológiai gazdálkodás nemzet-
gazdaságon belüli szerepér�l az összes 
mez�gazdasági területhez viszonyított 
aránya nyújt tájékoztatást, a világon a 
legmagasabb értéket a kis Liechtenstein 
mutatja fel, de rajta kívül a legkimagas-

lóbb aránnyal az EU eminens tagállamai 
dicsekedhetnek. A világ tíz legnagyobb 
ökológiai gazdálkodási arányát mutató 
országa (zárójelben az ökológiai gazdál-
kodásba vont területek részaránya 2007-
ben): Liechtenstein (29,1%), Ausztria 
(13,0%), Svájc (11,8%), Olaszország 
(9,0%), Észtország (8,8%), Görögország 
(7,6%), Portugália (7,3%), Svédország 
7,1%), Lettorság (7,0%) és Kelet-Timor 
(6,9%) [14]. Magyarországon is 2004-ig 
jelent�sen növekedett az ökológiai 
gazdálkodók száma és az általuk m�velt 
területek nagysága, amely trend sajnos 
2005-ben megtört, 2008-ban azonban 
kismérték� növekedés volt tapasztalható 
[15] (I. táblázat). A területcsökkenés 
vagy stagnálás oka, hogy Magyar-
országon 2004 óta nem indult új 
agrárkörnyezet-gazdálkodási – s ebben 
ökológiai gazdálkodási – támogatás. 
 
I. táblázat  Magyarország ellen�rzött 
ökológiai gazdaságai számának és az ökológiai 
terület nagyságának alakulása (1998-2008). 
 

Év Ellen�rzött 
terület (ha) 

Vállalkozások 
száma 

1998 21501 330 

1999 35979 333 

2000 53649 495 

2001 79178 764 

2002 103700 1117 

2003 116535 1272 

2004 133009 1610 

2005 128576 1551 

2006 122765 1294 

2007 120098 1251 

2008 122690 1235 
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1. ábra  A világszerte ökológiai gazdálkodba vont területek nagysága (2002-2007). 
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2. ábra  Az Európai Unióban ökológiai gazdálkodásba vont területek nagysága és 
gazdaságok száma (1985-2007). 
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Az intenzív és az ökológiai 
gazdálkodás anyagainak és 
eljárásainak összehasonlítása 
 
A növénytermesztés szinte minden 
elemében különbség van a bio- és az 
intenzív gazdálkodás között, így 
például, míg a biogazdálkodásban a 
növények term�hely iránti igényét 
kötelez� figyelembe venni, addig az 
intenzív gazdálkodásban ett�l gyakran 
eltekintenek, vagy amíg a biogazdálko-
dásban az alacsonyabb t�számokat, az 
extenzív koronaformákat részesítik 
el�nyben, addig az intenzívben magas 
t�számok és az intenzív ültetvényi 
formák a jellemz�k. Mégis a 
legjelent�sebb különbségek a két 
gazdálkodási módszerben a tápanyag-
gazdálkodásban, a növény-védelemben 
és a növényápolásban mutatkoznak. 
 
Tápanyag-gazdálkodás 
 
Az intenzív mez�gazdaság rendkívül 
pazarló a bels� forrásokkal, er�teljesen 
a küls� beviteli formákra épít� rendszert 
m�ködtet. A képz�dött melléktermékek 
– esetenként környezetszennyez� anyag-
ként – kikerülnek az anyag- és energia-
körforgásból, így a talaj–növény–állat–
ember–talaj körforgás megszakad [16] 
(ilyen az alom nélküli istállótrágya 
(hígtrágya)), vagy a fenntarthatóság 
elveivel szemben hasznosulnak (ilyen a 
szalma, kukorica- és más növényszárak 
elégetése, mely a talajrendszerek szén- 
(humusz-) veszteségét okozza [17]. 
Ezzel szemben az ökológiai gazdál-
kodás törekszik a teljes termelési- és 
fogyasztási lánc mentén képz�dött 

„melléktermékek” felhasználásra, ez 
olyan fontos alapelv, hogy még az 
ökológiai eredet sem követelmény, így 
felhasználható a nem ökológiai gazdál-
kodásból (de extenzíven tartott állatoktól) 
származó trágya, élelmiszerhulladékokból, 
a parkok gyepnyesedékéb�l származó 
komposzt, a növényi alapanyagokból 
képz�d� biogáztermelés mellékterméke 
(fenéktermék), élelmiszeripari mellék-
termékek és egyéb hasonló anyagok is. 
Az ökológiai gazdálkodás rendszerét 
mutatja be a 3. ábra (Ángyán–Menyhért 
[16] alapján, a szerz� által módosítva). 
Az intenzív mez�gazdaságban a makro-
elemek – nitrogén (N), foszfor (P) és a 
kálium (K) – pótlása a jellemz�, f�ként 
mesterséges trágyák (m�trágyák) formá-
jában. A N pótlása ebben a rendszerben 
a túlsúlyos, és szinte kizárólagosan a 
leveg� nitrogénjéb�l, rendkívül energia-
igényes ipari folyamat révén megkötött 
m�trágyákból (f�ként ammónium-nitrát, 
karbamid, ammónia) származik. A P a 
bányászott nyersfoszfátokból, kémiai 
úton gyors hatásúvá, vízben vagy 
gyenge savakban oldhatóvá tett foszfor-
m�trágyákból kerül pótlásra, míg a K 
leggyakoribb formái a k�só bányászata 
során kinyert fed�sókból származó 
kálisó-m�trágyák, és f�ként nagyon 
intenzív gazdálkodásban (üvegház, 
fólia, gyümölcs) egyre elterjedtebb a 
kémiai szintézis eredményeként nyert 
kálium-szulfát alkalmazása is. A mezo- 
és mikroelemek pótlása inkább kivételes 
ebben a gazdálkodási rendszerben, 
gyakorlatilag a nagy érték� növény-
állományok (hajtatásos kertészet, 
ültetvények) nyilvánvaló hiánybetegsé 
geinek gyógyítására (ritkán meg 
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3. ábra  Az ökológiai gazdálkodás anyag- és energiaáramlási rendszere [16]. 
 
el�zésére) korlátozódik. Ennek egyenes 
következménye, hogy az intenzív mez�-
gazdaság termékeiben is csökken 
mennyiségük és az �ket tartalmazó 
biológiailag aktív anyagoké is. 
A N a nagy körforgalomban rendkívül 
mobilis, a leveg�b�l korlátlanul 
rendelkezésre álló elem, ezért 
mesterséges pótlására az ökológiai 
gazdálkodás nem ad lehet�séget. A 
növények fejl�déséhez szükséges N 
biztosítása kizárólag a természetes 
anyagokból (biológiai vagy extenzív 
módon tartott állatok trágyája, más 
melléktermékek, bányászott anyagok 
stb.) és biológia folyamatokból (a vetés-
váltásba állított, illetve társított N-gy�jt� 
növények, természetesen jelen lév� és 
mikrobatrágyákkal kijuttatott N-köt� 
mikroszervezetek nitrogénkötéséb�l) 
származhat, másként megfogalmazva az 
ökológiai gazdálkodásban nem használ-
hatnak N-m�trágyákat. 

Más a helyzet a term�helyen korláto-
zottan rendelkezésre álló vagy fel nem 
vehet� foszforral és káliummal, melyek 
a természetes körfolyamatokban nem 
mozgékony elemek, ezért a rendszer 
távlatosan csak pótlásukkal tartható 
fent. Bár a mai termésátlagokkal év-
századokra elég lenne a talajaink fels� 
20-30 cm term�rétegében meglév� teljes 
P és K mennyisége [18], mégsem lenne 
fenntartható a gazdálkodási mód, ha 
nem pótolnánk folyamatosan ezeket a 
kivont elemeket. Fontos el�írás, hogy a 
bányászott nyersfoszfátokat, természetes 
formájukban szabad használni, vagyis 
nem tehetik vízben oldhatóvá (könnyen 
felvehet�vé) és ezzel mobilabbá a P-
hatóanyagot, és nem használhatnak 
indokolatlanul (egyébként az intenzív 
gazdálkodásban használttal azonos, 
természetes eredet�) kálisókat. 
Az anyagáramlási körfolyamat bezárá-
sának eredményeként a mez�gazdasági 
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eredet� melléktermékek (f�ként az 
istállótrágya) számottev� mennyiség� 
mezo- és mikroelemet juttatnak vissza a 
körforgásba, és ha szükséges, használ-
hatók az intenzív gazdálkodásban 
engedélyezett, szervetlen mezo- és mikro-
elempótló trágyázószerek is. Az intenzív 
hajtatásban már gyakori talajnélküli 
termesztés (szalmán vagy k�zet-
gyapoton) a biogazdálkodásban tiltott. 
 
Növényvédelem 
 
Az intenzív gazdálkodás növény-
védelme szinte kizárólag az „öl�”, 
biocid kemikáliák (herbicidek, bakteri-
cidek, fungicidek, inszekticidek, akari-
cidek stb.) alkalmazására korlátozódik, 
ennek megfelel�en még a kevésbé 
intenzív m�velés� növényi kultúrák 
esetében is szinte minden négyzetmétere 
kap valamilyen vegyszeres kezelést. Így 
2007-ben a nagyüzemekben termelt 
mintegy 600 ezer hektár kalászos 
gabonafélékb�l gyomirtó szerrel 550 
ezer, rovaröl� szerrel 350 ezer, gombaöl� 
szerrel 450 ezer hektárt kezeltek [19]. A 
hatóanyagok köre rendkívül széles, 
Magyarországon 2009-ben 332 hatóanyag 
volt a felhasználási engedéllyel rendelkez� 
készítményekben, amelyek közül számos-
ról ismert az egészségre vagy a környe-
zetre való negatív hatása [20,21]. 
Végveszélyben az ökológiai gazdálko-
dásban is alkalmazhatók növényvéd� 
szerek, amely hatóanyagok körét az EU 
öko-rendelet [7] tételesen, úgynevezett 
pozitív listán sorolja fel. Az engedélye-
zett hatóanyagok száma 27, melyek nem 
perzisztensek, nem felszívódók, nagy 
részük évtizedek–századok óta haszná-

latos (réz szervetlen kötésben, kén, 
kálcium-poliszulfid stb.), ezeken kívül 
alkalmazhatók növényi kivonatok, nem 
génmódosított mikroorganizmusok és 
származékaik, élelmiszerként és/vagy -
adalékként is használt anyagok stb. 
Az intenzív gazdálkodásban jellemz�, 
hogy azonos növények gyakran kerülnek 
vissza ugyanarra a területre, gyakori a 
bi- és trikultúra, a monokultúrás 
termesztés. Azokban az esetekben is, 
ahol egyszer� vetésváltással megel�zhet� 
lenne a kártétel (pl. a kukoricabogár 
Diabrotica virgifera gyökérkártétele), 
kemikáliákat alkalmaznak kiterjedten. 
Ezzel szemben a biogazdálkodás 
ésszer�en felépített vetésforgókat alkal-
maz, amelyekben váltakozva termesz-
tenek sekélyen vagy mélyen gyökerez�, 
illetve N-gy�jt� vagy -felhasználó 
növényeket, és bár a vetésforgó tervezé-
sében nagy a gazdák mozgástere, az 
el�írás, hogy azonos növények egymást 
nem követhetik, és Magyarországon 
kötelez� kihagyni megadott számú 
éveket a vetésforgóra azonos hatású 
növények termesztése között [10]. 
A növényvédelem teljes eszköztárából a 
kórokozóknak és kártev�knek ellenálló 
fajták alkalmazása jellemz� az intenzív 
gazdálkodásra is, és esetenként a 
vegyszeres gyomirtás kiegészítéseként 
mechanikai gyomirtást (f�ként sor-
közm�vel� kultivátorozást) is végeznek. 
A biogazdálkodás még inkább épít az 
ellenálló fajtákra, a gyomszabályozás 
kizárólag a vetésváltásra, gyomelnyomó 
kultúrák használatára és a mechanika 
gyomgyérítésre korlátozódik. A legelter-
jedtebb eszköz a sorközm�vel� kultivátor 
(egyre több a kameravezérlés�, precíziós), 
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a szántóföldi kultivátor, ültetvényeknél 
a kitér� tárcsa vagy kasza, és szántón a 
gyomfés�, amelyet vetetlen területen, 
kelés el�tt és állományban, szinte 
minden kultúrában bevetnek. Jelent�s 
el�relépés, hogy az utóbbi években és 
egyre kiterjedtebben az intenzív, 
hajtatott zöldségkultúrákban a károsítók 
(els�sorban ízeltlábúak) ellen biológiai 
védekezési rendszereket építenek fel, 
számos hasznos rovar és atka 
tömegtenyésztett állományainak, továbbá 
mikrobiológiai készítmények felhaszná-
lásával. Ezekben a biológiai védekezési 
rendszerekben gyakran fonálféreg-, 
rovar- és atkaöl� vegyszereket egyáltalán 
nem alkalmaznak, sajnos azonban a 
baktériumok és gombák ellen intenzív 
növényvéd� kezeléseket végeznek. 
Az els�generációs géntechnikailag 
módosított (GM) szervezetek f�ként 
növényvédelmi célúak, amelyeket az 
intenzív növénytermesztés helyenként 
gondolkodás és mérlegelés nélkül 
azonnal beemel növénytermesztési 
rendszereibe. Ezt Magyarországon csak 
azért nem tudják megtenni, mert a 
nemzeti érdekeinket felismer� moratórium 
lehetetlenné teszi. Ezzel szemben a világ 
valamennyi általunk ismert ökológiai 
(biológiai, organikus) szabályozási 
rendszere, legyen az jogszabály vagy 
magán-el�írásrendszer, abban közös, 
hogy tiltja a GM szervezetek és 
származékaik alkalmazását [22]. 
 
Következmények 
 
Az egyoldalú, szinte kizárólag makro-
elemeket felhasználó intenzív mez�-
gazdaságban, a hozamok folyamatos 
növekedésével együtt jár min�séget meg-

határozó összetev� fajlagos csökkenése, 
ezzel szemben a harmonikus tápanyag-
gazdálkodású és a korlátozott hozamot 
biztosító biogazdálkodás termékei ezen 
összetev�ket koncentráltabban tartal-
mazzák. Hazai vizsgálati adatok [23] 
igazolják, hogy az intenzív gazdálkodás 
következtében mintegy 30 év alatt egyes 
termesztett növényeink nyomelem-
tartalma 14-81%-kal, vitamintartalma 
40-95%-kal is csökkenhetett, míg a 
biotermékekben az esetek nagy részében 
[24] több a teljes antioxidánstartalom, a 
polifenol, a quercitin, a kampferol, az 
A-, a C- és az E-vitamin, a kálium és a 
foszfor stb., így egy átlagos adag bioétel 
körülbelül 25%-kal több vitamint, 
ásványi és egészségvéd� anyagot 
tartalmaz, mint a nem biotermesztési 
módszerekkel el�állított társa. 
A nem biogazdálkodásban el�állított 
termékek az EU hivatalos felmérései 
szerint igen gyakran tartalmaznak 
növényvéd�szer-maradékokat, sokszor 
szermaradék-koktélokat [25]. A 
károsítás megel�zését szolgáló növény-
védelmi rendszer, a biológiai, fizikai 
védekezéseket el�nyben részesít� és az 
EU bio-rendeletek [6,7] pozitív szer-
listáira épül� biogazdálkodás termékei 
szermaradékokat gyakorlatilag nem 
tartalmaznak [26,27]. Az intenzív 
gazdálkodásban a helytelen növényi 
sorrend és az egyoldalú m�trágyázás 
miatt, még a vegyszeres védekezés 
mellett is nagyobb a mikotoxinokkal 
való szennyez�dés veszélye, mint a 
biogazdálkodásban [28,29]. 
A környezet állapotának megóvása és 
javítása t�nik a biogazdálkodás legevésbé 
vitatott teljesítményének. Értelemszer�en 



83 

a nem biológiai gazdálkodáshoz képest 
maguk az EU öko-rendeletek deklarálják 
a biogazdálkodás környezeti el�nyeit a 
következ� címszavakkal: 
� ötvözi a legjobb környezetvédelmi 

gyakorlatokat, a magas szint� bio-
diverzitást, a természeti er�források 
meg�rzését; 

� olyan közjavakat termel, amelyek 
hozzájárulnak a környezet 
védelméhez; 

� nem megújuló er�források haszná-
latának minimálisra csökkentésére a 
hulladékokat, valamint a növényi és 
állati eredet� melléktermékeket újra 
kell hasznosítani a term�földbe való 
tápanyag-visszajuttatás céljából; 

� a növényeket lehet�leg a talaj öko-
szisztémája táplálja, és ne a talajhoz 
adott oldódó tápanyag-utánpótló 
szerek; 

� tiszteletben tartja a természeti 
rendszereket és ciklusokat, fenntartja 
és er�síti a talaj, a víz, a növények 
és az állatok egészségét, továbbá a 
közöttük fennálló egyensúlyt; 

� hozzájárul a magas szint� biológiai 
sokféleséghez; 

� felel�sen használja az energiát és a 
természeti er�forrásokat (vizet, 
talajt, szerves anyagokat, leveg�t); 

� rendszeren belüli természeti er�-
forrásokat használ; 

� korlátozza a küls� források fel-
használát; 

� fenntartja és er�síti a talaj él�-
világát, valamint a talaj természetes 
term�képességét, a talaj stabilitását 
és biodiverzitását; 

� visszaforgatja a növényi és állati 
eredet� hulladékokat és mellék-

termékeket a növénytermesztésbe 
és az állattartásba; 

� figyelembe veszi a helyi vagy 
regionális ökológiai egyensúlyt; 

� a növények egészségét fenntartja 
olyan megel�z� intézkedések révén, 
mint a kártev�knek és betegségeknek 
ellenálló, megfelel� fajok és fajták 
kiválasztása, megfelel� vetésforgó, 
mechanikai és fizikai módszerek, 
valamint a kártev�k természetes 
ellenségei által nyújtott védelem; 

� GMO-k és azokból vagy azok fel-
használásával el�állított termékek 
nem használhatók; 

� az ökológiai gazdálkodást holisztikus 
megközelítésben értelmezi; 

� a természeti er�források (például: a 
talaj és a víz) tápanyagokkal történ� 
szennyezésének megel�zése érdeké-
ben meghatározza, hektáronként 
legfeljebb mennyi trágya használható. 

Összességében a biogazdálkodás 
tudatosan felépített rendszere úgy nyújt 
az intenzív gazdálkodás termékénél 
egészségesebb, tartalmasabb és 
biztonságosabb terméket, hogy 
mindeközben meg�rzi a környezetet. 
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