„EU növényvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről szerzett
tapasztalatok” című előadás vázlata
Dr. Molnár János, a Vidékfejlesztési Minisztérium 42 év aktív pályafutás után nyugalmazott vezető
főtanácsosa a Magyar Növényvédelmi Társaság Növényvédelmi Klubjának 321. ülésén 2012.
január 9-én tartott előadást a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-, Talaj- és
Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság székházának dísztermében.
EU növényvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről szerzett tapasztalatok
- A hazai növényvédelmi tapasztalatok vs az EU bonyolult növényvédelmi tevékenysége
- Kezdettől nyomasztott hogyan lehet ezt áthidalni
- Megoldások keresése → megtalálása különböző fórumokon
- ECPA Növényvédőszer-szerengedélyezési Harmonizációs Munkacsoport 1994-től
- Átfogó iskola Közép- és Kelet Európában
- Úttörő tevékenység a cégek közötti együttműködésben
- CEUREG Fórum szervezői munkájában részvétel 1995-től
- Közép- és Kelet Európában a szerengedélyezők évi rendszeres találkozója
- Az EU regionális fórumává vált az évi 3-4 aktuális témakör megtárgyalásával
- A szerengedélyezők első világtalálkozója 2011-ben, vs VM értetlenség
- Növényvédőszer-szerengedélyezés kiszervezése az FVM-ből a NAK-ba 2005-ben
- A jogszabályalkotás/alkalmazás szétválasztás szükségességének felismerése
- Kijelölt Nemzeti Hatóság ellátása rendszerezett dokumentációval (>7000 akta)
- Mandátum Előkészítő Bizottság létrehozása a szerengedélyezés áttekintéséhez
- Szakembereink EFSA és Biz szakértői ülésekre való kiutazásának segítése
- A saját szakembergárda megbecsülése szakmai információ ellátással
- Növényvédőszer-szerengedélyezés 91/414-es dir alapján, majd 1107-es rend egyeztetés
- A 91/414-es dir alapján a napi működtetés biztosítása az élhetőség tartásával
- Közben a 1107-es rend egyeztetése úgy, hogy élhetők maradjanak a feltételek
- Rövid összefoglalók közzététele a szerengedélyezés szavazási eredményeiről
- Nemzetközi szakmai szervezetekben lobbizás az EU jogszabályok élhetőségéért
- FAO, EPPO, OECD, IOBC, stb. döntéseit az EU beemeli a saját jogrendjébe
- Ezért a nemzetközi szervezetekben hatékonyan érvényesíthetünk érdekeket
- A lobbizás az EU növényvédelmének hazai érdekek mentén történő alakításában
- Az előző esti üléseken való részvétel fontosságának felismerése
- A formális mellett az informális ülések jelentőségének kihasználása
- Peszticidek fenntartható használata egyeztetés, légi kijuttatás betiltása → derogáció
- A politikai nyomás mellett szakmai élhetőség biztosításával érdekérvényesítés
- A hazai légi tanácskozás és bemutató 2007-ben a 10 tagország lobbizásával
- A Minisztérium tevékenységének változása → jogszabályalkotás + EU képviselet
- Jogszabályalkotás előtérbe kerülése az egyeztetések megerősödésével
- A NEET (Növényvédőszer-engedélyezési Egyeztető Tanács) működtetése
- Majd az NB (Növényvédelmi Bizottság) működtetése → módszertan, NCsT
- Nemzeti Cselekvési Terv hazai egyeztetése - hazai/külföldi tapasztalatok felhasználása
- értekezlet, 2 napos megbeszélés, 1 napos interaktív ülés angolul külföldiekkel
- bővülő egyeztetések sorozata egyre konkretizálódó terv kialakításával
- Az integrált növényvédelem terén tett erőfeszítések
- A különböző növényvédelmi módszerek integrálásának szorgalmazása

- Bizottsági munkában biztosítjuk a környezetkímélő technológiákat
- Az AKG célprogramokban felhasználható növényvédő szerek
- Növényvédőszer-maradék vizsgálati eredmények közzététele
- Az adatvédelmi biztos segítségével közérdekű adattá nyilvánítottuk
- A vizsgálati eredményeinkről rendszeresen publikálunk
- A nemzetközi monitoring vizsgálatokban sikeres laborjainkról is írunk
- Növényvédőszer-hamisítás elleni küzdelem terén tett erőfeszítések
- Különböző kormányzati szervek munkájában való részvétel
- Hazai és nemzetközi erőfeszítések → bűnügyi kivizsgálásokra átterelés
- Az eredmények nyilvánosságra hozatala írott/elektronikus sajtóban
- Megjelenő, ill. fontossá váló károsítók és ellenük való védekezés kidolgozása
- Parlagfű, kukoricabogár, gyapjaslepke, búza fuzáriumos betegségek, stb.
- Hazai és nemzetközi erőfeszítések különböző szakmai szinteken
- Az eredmények nyilvánosságra hozatala írott/elektronikus sajtóban
- Parlagfű elleni védekezés szakmai hátterének kidolgozása
- Különböző szintű szakmai anyagok átfogó módon feldolgozottak
- Ezek publikálása írott és elektronikus sajtóban megjelent
- Széles publikum bevonására kezdeményezések (parlagfű totó, CLIL, stb.)
- Külföldi érdeklődés hazai szakmai tapasztalatok iránt (elismerés - köszönőlevelek)
- Orosz honatyák tanulmányozták a hazai növényvédelmi törvénykezést
- Vezető orosz szakértők tanulmányozták a magyar földvédelem gyakorlatát
- Orosz helikopter konstruktőrök kérik a magyar javaslatokat → EU lobbizás
- Növényvédelmi Tudományos Napok jelentősége
- Immár az 58. alkalommal kerül megrendezésre 2012-ben
- Plenáris ülés, Agrozoológiai, Növénykórtani, ill. Gyomnövények Szekciók
- Előadások és poszterek → gyakorló szakemberek mellett a PhD hallgatók is
- Életfa, társasági, szakosztályi szakmai kitüntetések rendszeres kiosztása
- A Magyar Növényvédelmi Társaság jelentősége
- A különböző területen dolgozó növényvédős szakemberek összefogása
- A civil kezdeményezések szorgalmazása → megvalósítása
- A nemzetközi szakmai kapcsolatok erősítése
- A Magyar Növényvédő Mérnökök és Növényorvosok Kamarájának úttörő szerepe
- A > 3000 növényvédő mérnök és növényorvos vállalkozói érdekvédelme
- növényorvos szerepe → humán- és állatorvos elismertsége szintjére
- közép- és kelet-európai régióbeli szerepünk visszaállítása
- Az Újvárosi Gyomismereti Társaság jelentősége
- A különböző területen dolgozó gyomismereti szakemberek összefogása
- Gyomnövények, gyomirtási ismeretek hazai/nemzetközi közzététele
- Az országos gyomfelvételezések eredményeinek feldolgozása/közreadása
- Növényvédelmi információk nyilvánossá tétele írott/elektronikus sajtóban
- minisztériumi, növényvédelmi hálózati, szakmai civil szinten
- áttekintő jellegű szakcikkek/áttekintések/tájékoztatók szorgalmazása
- szakmai döntések (hazai/EU jogszabályok/határozatok) közreadása
- széleskörű nemzetközi tevékenységünkről tájékoztatók közzététele
Végezetül az előadó hangsúlyozta örömét, hogy részt vehetett és vehet a magyar növényvédelem
szakmai munkájában. Az eddigi önkéntes szakmai munkái folytatása mellett nyitott az újabb, eseti
megbízásokra is a szakmai tapasztalatai átadása érdekében. Mindig csapatjátékosként dolgozott.
Reméli, hogy a jövőben – szakmai kollégákkal együtt – ő is megtalálja a szokásos nyugdíjas
elfoglaltságok mellett a helyét a további szakmai munkában.

