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Tirgy: Az Orsz6gos Magyar Mdhdszeti EgyesUlet beadv6nya a 2018. dvi
m6hmdrgezdsekkel kapcsolatban

Tisztek Elniik (Ir!

A 2018. dvi m6hmdrgezdsekkel kapcsolatos megkeres6sdre hivatkozva az al6bbiak6l
tdjdkoztatom.

Mint az On ekitt is ismeretes, 2018 nyar6n a magyarorsz6gi mdhdszek jelent6s r6sze
tOmeges mdhpusztulilst tapasztalt. Az okok kivizsgiiliisiira az Orszdgos Magyar
Mdhdszeti Egyesiilet (tov6bbiakban: OMME) jelz6se alapjrin, elrendel6semnek
megfelel6en, a Nemzeti Elelmiszerldnc-biztonsrigi Hivatal (tov6bbiakban: NEBIH)
sz6leskdni tdnyfeltar6 vizsgrilatot inditott. A vizsgrllat a ndv6n1w6d6 szerek lehetsdges
hatds6n tril minden k0riilm6nl megpr6bril figyelembe venni, ami hat6ssal lehetett a
mdhekre.

E vizsg6lat soriin a hat6s6g ellen6rzi az €rintett mdh6szetek 3 km-es k0rzet6ben
vdgzett nttvdnyvddelmi tev6kenysdget, minden sz6ba j<ihet6 n<ivdnykultrira esetdben.
Ez magiiban foglalja azt is, hogy felm6rdsre kertl, milyen hat6anyaggal csdvfutik az
ezeken a teriileteken felhasmiilt vet6magokat.
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Viliigszerte kutatj6k a mdhcsal6dok gyengiil€sdnek okait, de mindezidriig egyetlen
vizsg6lat sem drt el 6ttdr6 eredmdnyt. Mivel a m6hpusztuliisok oka val6sziniisithet6en
dsszetett, a 201 S-as esemdnyek miatt inditoft kivizsg6l6s is komplex megkdzelitdst
igdnyel, mely kit6r a m6h6szetek ftildrajzi helyzetdre, m6heg6szs6giigyi iilapothra, a
mehek gy6gyriszati kezel6s6re, a k6rddses id6szak id6j6rrisi anomAliAira ds emellett a
kcimydken taldlhat6 n<ivdnyiillomanyok, kultunik n<iv6nyvddelmi kezeldsdre. Ebbe

termeszetesen beletartozik a neonikotinoidok felhaszn6l6siinak vizsg6lata is.

A vizsgiilat jelenleg is folyik, €s az igy nyert rendkiviil nagy mennyisdgri adat

elemz6se sok id6t vesz majd ig6nybe. Lethat6 m6r most is, hogy nem vezethet6 vissza

egyetlen okra a mdhpusztul6s.

A fentiek tiikrdben, a level6ben megfogalmazott, a hazai mdhdszeti 6gazat miikOddst

6rint<i javaslataival kapcsolatban a v6laszaimat az aliibbiak szerint adom meg.

A ndvdnyvedelmi elj6r6sok 25 C' feletti tiltrisrival kapcsolatban elmondhat6, hogy
bizonyos k6szitmdnyeket perzsel6 hat6suk miatt jelenleg sem hasznilljrik 25 C' feletti
homdrsdklet eset6n. A t<ibbi kdszitm6nyndl a kezel6st ir6nyit6 nOv6nyv€delmi

szakember ddntdsdt6l ftigg a permetez6s vdgrehajtiisa. Mindazoniiltal szeretn6m

leszogezni, hogy orsz6gszerte nagy ig6ny mutatkozik a n<iv6nyvddelmi szolgdltat6sra,

ezzel szemben a kapacit6sok korl6tozottak. Vagyis a permetezdsek elvdgz6s6re

csricsidoszakban kevds id6 6ll rendelkezdsre. Ezt a helyzetet egy rijabb tiltAs

bevezet6se toviibb rontan6.
Ugyanakkor nincsenek birtokunkban olyan vizsg6lati eredmdnyek, hogy a25 Co feletti
kezeldsek a m6hekre tekintve karosabb kdvetkezmdnyekkel j6m6nak. Ez€rl a

korl6toziis j ogs zabiiyban val6 eloir6s6t nem tartom t6mogathat6nak.

Az elektronikus permetezdsi napl6 6s a ntivdnyv6d6 szerek nyomonk<ivetdsi

rendszerenek bevezet6sdre vonatkoz6 javaslataival kapcsolatban tiijdkoztatom, hogy az

online permetezdsi napl6t is mag6ban foglal6 nyomonkdvetdsi rendszer kialakitiisiinak
koncepci6jrit kidolgoztuk, ds megkezdtiik a megval6sit6shoz sziiks6ges er6forr6sok
felmdrdsdt.

A mdhkimdl6 technol6giak elterjesztdsdvel kapcsolatos javaslata tekintetdben -
miszerint extra temogatdsban rdszes0ljenek azok a gazd6lkod6k, akiknek a ter0letein
soha nem 6ri vesztesdg a m€hcsalddokat - trijdkoztatom, hogy a mdhkim€16

technot6girik alkalmaziiLsiiLnak el6nyben rdszesitdse a jelenlegi tiiLmogatiisi rendszernek

is rdsze. Az uni6s tiirsfinanszirozrisri agr6rkOmyezet-gazdiikodiisi tiimogatiisi
konstrukci6 el6irrisai jelenleg is elvdrj6k a m6hkimdl6 technol6gia alkalmaziis6t.
Tovribbri, a 2018. 6vben tdrt6nt mdhpusztul6sok okainak kivizsgdliisa drdekdben

inditott komplex kivizsg6Lis keretdben azon mdhdszetek rcipk<irzetdben

gazdrilkod6kn6l is vizsg6ljuk a ndvdnyvddelmi technol6giiit, ahol a mdhcsaliidok nem

szenvedtek kdrosod6st. Ennek 6ppen az a cllja, hogy a mdhpusztuliissal 6rintett
teriileteken gazddlkod6k tevdkenys6g6vel <isszehasonliwa megtaldljuk azokat a

kiildnbsegeket, melyek a m6hpusztuldsokniil kulcsszerepet j6tszhatnak.

A kiemelt rendszeressdggel vdgzett fokozott ndv6nyv6delmi hat6s6gi ellen6rzdsek

trirgyriban tett javaslateval kapcsolatban t6j6koztatom, hogy e tdmiiban a NEBIH

1052 BLrdapest, Ap,czai Csere Jdnos Lnca 9. Telefon: (06 I ) 795 3721



jelzdssel fordul a Miniszterelnriksdghez ds az 6ves ellen6rz6si feladattervben srilyozva
jeleniti meg a ntivdnyvddelmi technol6giai ellen6rzdseket, melyek soriin a beporz6k
vddelmdvel kapcsolatos int6zked6sek ellen6rz6se kiemelt hangsrilyt kap.

A beporz6k v€delme drdekdben tett javaslataival kapcsolatban, melyek a mdhekre nem
jel<ilds k<iteles ndv6nyvdd6 szerek nappali haszn6lat6nak azonnali felfuggesztdsdre,

toviibbii az olyan szerkombiniici6k haszniilatiinak hazai betiltAsiira vonatkoznak,
amelyeket m6s uni6s orszdgokban miir betiltottak, t6jdkoztatom, hogy a NEBIH a

kdzelmriltban sz6rmos engeddlyokiratot m6dositott saj6t vizsgiilati eredmdnyre

alapozva, vagy 6ppen az OMME kezdem6nyezds€re. igy keriiltek kizdr6lag
mdhkimdlo technol6giiiban alkalmazhat6vd a kor6bban korl6tozds ndlkiil kijuttathat6
tiakloprid-tebukonazol, vagy €ppen azacetamiprid-tebukonazol szerkombiniici6k.
A fentiekkel Osszhangban a NEBIH toviibbra is nyitott az egyes konkrdt javaslatok

kivizs96l6s6ra.

A neonikotinoid hat6anyagok mell6z6s6re tett javaslatrival kapcsolatban t6jdkoztatom,
hogy minden mdhek 6ltal litogatott kultrir6ban megsziintetdsre kertilt az emlitett
h6rom neonikotinoid hat6any agu cshviniszerek sztksdghelyzeti engeddly kiad6si
gyakorlata.

Az dkol6giai gazdrilkod6st, vagy csak mdhkim6l6 technol6gi6t folytat6
n<iv6nytermeszt6k kiemelt t6mogat6s6val kapcsolatos javaslata vonatkozdsiiban

tiijdkoztatom, hogy az rij Kdziis Agrarpolitika (tov6bbiakban: KAP) keretszab6lyai -
hasonl6an ajelenlegi KAP adta lehet6sdgekhez - alkalmasak lehetnek a mdheket vdd6
gazd6lkod6si gyakorlatok elterjeszt6s6re, melyeket nni is tdmogatunk, ugyanakkor mdg
a tdrgyaliisok messze nem tartanak ott, hogy en6l konkr6tumok 6lljanak
rendelkezdsiinkre.

A jelenleg ismert feltetelek alapjrln a tagrillamok KAP Stratdgiai Terveikben
hat{rozzitk majd meg azokat az int6zkeddseiket, melyeket fontosnak tartanak az
eldrendri krirnyezeti, klimavddelmi 6s egy6b 6kol6giai cdlok megval6sitrisrihoz. Ebb6l
kifoly6lag a tagrillami sz6nd6kokt6l fiigg6en az cikol6giai gazddlkodris, a m6hkimdl6-
technol6giiik, valamint a gazdailkod6k szemldletformiitisrinak trimogat6sifua is lesz
lehetrisdg a ktil<inb<iz6 dnkdntes jellegii intdzked6sek keret6ben, rigymint a k<izvetlen
kifizetesekhez tartoz6 rin. eco-scheme tdmogat6si forma vagy az eddig is fut6 agriir-
k<irnyezetgazddlkoddsi programok, kdpzdsi 6s tan6csad6si programok.
A kdrddst megliitiisunk szerint teh6t nem az uni6s alapjogi aktusban, hanem a majdani
nemzeti KAP Stratdgiai Tervekben lehet kezelni, ha a keretszabiilyok ehhez megfelelo
rugalmass6got biztositanak.

Az irllamigazgat6sban dvr6l-dvre szok6sos ldtsz6mledpit6s NEBIH Ncivdny-, Talaj- ds

Agriirkdrnyezet-vddelmi lgazgat6sdgit (tov6bbiakban: NTAI) drint6 ,,megdllitds6ra", a

NEBIH illetdkes igazgallsiryilnak meger6sitdsdre tett javaslatiira tekintettel arr6l
t6j6koztathatom, hogy a NEBIH a 201S-ban v6grehajtott racionaliziici6t k<ivet6en a

rendelkezesre 6116 kapacitasokat a feladatok srilya alapjrin prioriziija,6s az elmrilt dvek
tapasztalatai alapjrin megnyugtathatom, hogy a Hivatal a mdhek vddelm6t
tovribbiakban is kiemelt feladatkdnt fogia kezelni.
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A ndvdnytermeszt6k novdnyvddelemmel kapcsolatos tudrisrinak fejleszt6sdre, tovribb6

a hrizi m6h ds a vadon dl6 beporz6k vddelmdnek a j6 mez,gazdasiigi gyakorlat, vagy a

helyes mezogazdasrlgi komyezeti rillapot szabrilyrendszerdbe tdrten6 beepitdsdre

rregfogulmarott javaslataival kapcsolatban t6jdkoztatom, hogy aki hivat6sszer[ien

n,ir:dnft...esrtdssel foglalkozik, 6s ndvdnyvdd6 szert juttat ki, az ttibbnyir_e- olyan

nOv6nyved<i szereket hasznril fel, melyek v6s6rliisa, kijuttat6sa legal6bb 80 6r6s

klpz€ihez (,,ziild k<inyv") k6tttt. Az alapkdpzdst kdvet6en 5 6vente ktitelez<i a

tor,ibbkdpr.r.n val6 r6szvdtel is, 6s a kdpz6sek tdmrii kdz<itt kiemelt jelent6sdgii a

m6hek v6delme.
Tiijdkoztatom tov6bbrl, hogy az Elelmiszerlanc-feliigyeleti F6osarlly levdlben fogia

megkeresni a toviibbkdpzdseket szeruez' Magyar Niiv6nyv6d6 M6m0ki 6s

Noi6nyorvosi Kamar6t, hogy az oktatesok sor6n a koftibbiaknril is hangsflyosabban

szerepiljenek u p.ogru',,b* a m6hpusztuliisok megel6z6s6vel, bejelent6s6vel

kivizsgril6siival kapcsolatos legfrissebb inform6ci6k.

A mdhpusztulilsok felderitds6re ir6nyul6, ,,ad6fizet6k p6nz6n" fenntartott kutatrlsok

beindit6srira tett javaslat6val kapcsolatban, a k6vetkez6kr6l trij6koztatom.

A mdhpusztulasok kivizsgril6s6ra inditott kiterjedt vizsg6lat eljSrrisrendjdnek

megfelekien a NEBIH munkatiirsai az oMME iiltal rendelkezdsre bocs6jtott lista

atai';an megkerestdk a mdhpusztuliissal drintett mdhdszeteket, 6s r6szletes

adatszolgelt;Ast kertek a pusztul6sok kdriilm6nyeir6l. A hat6s6g olyan mdhdszeteket

is megkires, ahol nem tapasztaltak pusztuliist, hogy az ott nyert adatokat egyfajta

kontrollk6nt alkalmazhassa. Kijeltil6sre kertiltek toviibbii azok a sz6ba jtihet6 tertiletek,

amelyeken az elvlgzetl ntivenyvddelmi tevekenysdg o\ozhatta a mehek pusztulis6t. A

kijelolt teriiletet atapjan a k6vetkez6 h6napokban a NEBIH t6bb mint 10 000 termeldt

keres meg hivataloi levdlben adatszolgiiltat6sra va16 felsz6litassal. Az igy nyert,

nagyj6b6t 29 000 mez6gazdas6gi parcella tavalyi kezel€si adatainak (felhasmrilt

noienyvdd6 szerek, lombtiiigyak, cs6vi2ott vet6mag, alkalmazott hibrid) elemz6s6t az

Agrirgazdasilgi Kutat6 Int6zet v6gzi el.

A NEBIH NTAI keretein beltil tdrt6n6 okotoxikol6giai laborat6rium l6trehoziis6ra tett

javaslat6ra tekintenel an6l ti$ekoztatom, hogy 20_18. november l-vel a NEBIH nj

lrvtsz-duel ldtrejdtt az Elelmiszerl6nc-biztons6gi Laborat6rium Igazgat6siiga, amely

egyeztetve a szakmai irrinyit6 NTAI-val, kib6vitette. a Vizdlettani Laborat6riumot, 6s

V?dlettani es okotoxikol6giai Laborat6rium n6ven, megemelt ldtsz6mmal 6s

folyamatban ldvri szakmai feladatb6vitdssel fogia ell6tni a feladatait. Jelenleg a

szakemberek felv6tele tortdnik, a megfelel6 szakemberek felvdtele 6s k6pz6se ut6n

v6rhat6an maxim6lisan 2 h6nap alatt (a sziiks6ges laborat6riumi vizsg6latokkal egyutt)

el fogluk tudni k6sziteni az egyes mdhm€rgezdsek szakd(6i vdlemdnydt'

A taborat6riumi miiszerpark fejlesztdsdre, kiiliintis tekintettel a piretroidokkal

,,elkovetett" mehmdrgezdsi esetek felderitdsdnek eredm6nyess6g6re tett javaslat6val

kapcsolatban 16 kiv6nok mutatni, hogy a piretroidok miatt t6rt6nt m6rgez6sek

felderitdsenek akad6ly6t nem a labor mtiszerpark, hanem a hat6anyag gyors boml6sa

jelenti. A laborat6riumok az Elelmiszerl6nc-bidonsagi Laborat6rium-- lgazgatilsitg

keret6ben, v6ltozatlan szakmai irrinyit6s mellett tov6bbra is alkalmasak a

iogszab6lyokban fi gzitefi n6v6nyv6d6szer-analitikai feladatok elliitesra.
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V6giiI szeretndm megk<iszdnni 6szrevdteleit 6s gyakorlati javaslatait, amelyek

segithetnek a hazai mdh€szek mdhcsal6djainak, igy a tdbbi termdszetes beporz6 nem-

c6lszervezet 6s 6ltaldban a termdszet, az tikosziszt6ma v6delm€ben'

T6mogatiisomr6l biaosithatom aaon tiirekvds6t, amely tov6bb er6siti

elkcitelezettsdgtinket a fenntarthat6 mez'gazdasiry, az agrdrkdmyezet vddelme

drdek6ben, melyben a mdheknek kiemelt szerepiik van, mert m6hek n6lkiil val6ban

,,nincs sikeres mezogazdasiry" .

^1.Budapest, 20 I 9. 6prilis,,Vil"
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