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Tisztelt Gábriel Géza! 
Tisztelt Növényvédelmi Bizottsági Tagok! 
 

 
Szeretném bejelenteni, hogy a Greenpeace Magyarország Egyesület a továbbiakban nem látja értelmét az 
AM Növényvédelmi Bizottságában való részvételnek, és a jövőben nem kíván részt venni annak munkájában. 
 
Indoklás: 

 
Az elmúlt években nagyon véletlenszerűen, akár éves kihagyással, a jogszabályi előírásokat nem figyelembe 
véve (évente szükségszerűen, de legalább 3 alkalommal ülésezik) hívták össze a Bizottságot, és akkor sem 
volt lehetőség érdemi szakmai egyeztetésre.  
 
A Greenpeace Magyarország képviselőjeként sok éve vagyok tagja a Növényvédelmi Bizottságnak. Bár a 
civil környezetvédő oldal véleményét volt lehetőségem ismertetni, a nagyipari lobbiérdekektől eltérő szakmai 
civil álláspont érdemi módon mégsem befolyásolta a döntéseket. Hazánk szinte minden fajsúlyos, 
növényvédő szerekkel kapcsolatos vitában (glifozát, neonikotinoidok, légi permetezés) rendre a nemzetközi 
vegyszergyártó ipar, valamint a rövid távon nagy profitra törekvő nagyipari termelők érdekeit támogatta. A 
természeti kincseink, az élővilág, különösen a beporzók, valamint a magyar emberek egészségének védelme 
jellemzően nem jelent meg fontos szempontként a döntéshozatalban. 
 
A szakmai felvetésekre, érvekre sosem kaptunk megfelelő érdemi, szakmai választ, sem konkrét adatokkal, 
számokkal alátámasztott érveket (például, hogy ténylegesen hogyan változott a kukorica, napraforgó, repce 
esetén a rovarirtószer-használat és -hozam a neonikotinoid-tilalom óta). Álláspontunkat neves nemzetközi 
szaklapokban megjelent kutatási eredményekkel, szakmai publikációkkal támasztottuk alá. Ezeket a hatóság 
nem vette figyelembe, ehelyett rendszeresen elismert szaklapokban sosem publikált, az ipari oldal által 
elkészített jóslatokat és egyedi megfigyeléseket használtak hivatkozási alapnak. A hatóság érvelése rendre 
egybeesett a növényvédőszer-gyártók érveivel és érdekeivel 
 
Az üléseket dominálta a nagyipari mezőgazdasági lobbicsoportok (NSZ, NAK, GOSZ, NMNK stb.) érvelése, 
melyhez erős támogatást kaptak a hatósági oldalról. Ezt a folyamatot nyilván segítheti az a tény, hogy a 
korábban az államigazgatásban vezető pozíciót betöltő személyek most a vegyszergyártók érdekvédelmi 
szervezeteinek képviseletében vagy a nagyipari mezőgazdaság képviseletében vesznek részt újra a 
bizottsági munkában. Nem segítették a közös munkát egyes nagyipari lobbisták ízléstelen és szakmai 
üléshez méltatlan megszólalásai sem - melyeket többnyire szó nélkül hagytak a bizottsági ülések vezetői. 
 
A Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Tervbe, melynek jelenleg folyik a felülvizsgálata, már első körben sem 
kerültek bele a zöld oldal alapvető javaslatai – a jogilag semmilyen kötelező érvényű konkrétumot nem 
tartalmazó helyezetértékelésen kívül. Az EU által megkövetelt terv a vegyszerhasználat mérséklésére, a 
magyar mezőgazdaság vegyszerektől való függőségének csökkentésére gyakorlatilag nem jelenik meg a 
Cselekvési Tervben. Álláspontunk szerint a dokumentum inkább a vegyszergyártó ipar érdekeit tartja szem 
előtt.  
 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/?_preview=3f794843-eb1d-e369-3b3e-00001ca57959
https://nepszava.hu/1146631_maradhat-a-glifozat-magyarorszag-is-megszavazta
http://greenfo.hu/hir/az-orban-kormany-ellenere-vedelmet-kaptak-a-mehek/
https://www.greenpeace.org/hungary/blog/3693/rakkelto-gyomirto-a-talajainkban/
https://www.greenpeace.org/hungary/blog/3693/rakkelto-gyomirto-a-talajainkban/
https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/2361/a-neonikotinoid-novenyvedo-szerek-nemcsak-a-hazi-meheket-hanem-a-vadvilagot-is-veszelyeztetik/
https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/1269/termesatlagrekordok-mehgyilkos-vegyszerek-hasznalata-nelkul/
https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/1269/termesatlagrekordok-mehgyilkos-vegyszerek-hasznalata-nelkul/
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A nagyipari mezőgazdaság és a vegyszergyártók érdekeit számos résztvevő képviselte a NB-ben, ám évek 
óta nem hallottam semmilyen megszólalást kormányzati oldalról a környezet- és természetvédelmi, vagy 
egészségügyi érdekek mentén. Emellett az ökológiai termelők szervezetei is nagyon hiányoztak a 
Bizottságból 
 
Mindaddig, amíg a tárca és a hatóságok a magyar emberek érdekei helyett a nemzetközi vegyipar és a 
nagyipari termelők érdekeit képviselik, és nem hagynak ettől eltérő álláspontokat érvényesülni a 
döntéshozatal folyamán, úgy látjuk, teljesen felesleges további részvételünk a Növényvédelmi Bizottság 
munkájában, különös tekintettel arra, hogy egyáltalán nem tudunk azonosulni a Bizottságban hozott 
döntésekkel. 
 
Reméljük, levelünkkel sikerül olyan folyamatokat elindítanunk a Növényvédelmi Bizottság munkájában, 
amely következtében a Bizottság elkezdi komolyan venni a jövőben a magyar lakosság és az élővilág 
védelmét. 
 
Döntésünkről informáljuk a hazai és az uniós szakintézmények vezetését, valamint a sajtót is. Jelen 
levelünket elérhetővé tesszük a honlapunkon is. 
 
 
Budapest, 2019. május 17. 
 

 
Simon Gergely 
környezetkémikus, a Greenpeace Magyarország Egyesület delegáltja az AM Növényvédelmi 
Bizottságában 
 


