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BEVEZETÉS 

Az ULT Magyarország Kft. és a NYIDOTER Kft. elkötelezettek abban, hogy saját és szerződött 

partnereik gazdasági tevékenysége során a környezeti állapot ne sérüljön, az eredeti formájában 

maradjon fenn. Ez a program biztosítja a fenntartható dohánytermesztést és a folyamatos 

technológiai fejlődést az eredeti környezeti állapot megtartása mellett. Biztosítja a 

foglalkoztatás jelenlegi szintjét és elősegíti a vidéki lakosság biztosabb megélhetését. A 

program által megfogalmazott technológiai elvárások betartása kötelessége minden szerződött 

dohánytermelőnek, természetesen az adott termelő termesztési körülményei minden esetben 

meghatározóak. A tevékenységük során mindenki köteles betartani a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény pontjait, mely magába foglalja a talaj, a 

víz és a levegő védelmét. A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának 

kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, 

összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása. 

A magyar dohányt 2016-tól a Fenntartható Dohánytermesztés Program (STP) keretein belül 

kell megtermelnünk. A program a fenntarthatóságra épül, mely szigorú elvárásokat fogalmaz 

meg a termesztés, környezetvédelem és a foglalkoztatás terén. Az STP egy olyan összetett 

elvárási rendszer, melyet a dohánytermékeket vásárló multinacionális cégek támasztanak a 

beszállítóik felé. Beszállítók alatt a dohánytermelőket és az elsődleges feldolgozókat kell érteni. 

Korábban a dohánytermék előállító gyártók mindegyike maga dolgozta ki saját rendszerét és 

alkalmazta a beszállítóival szemben. 2016-tól minden gyártó egységesen a Fenntartható 

Dohánytermesztés Programot fogadta el és nekünk egységesen ennek kell megfelelnünk, ha 

fermentált dohányt kívánunk értékesíteni feléjük. A program biztosítja a fenntartható 

dohánytermesztést és a folyamatos technológiai fejlődést az eredeti környezeti állapot 

megtartása mellett, biztosítja a foglalkoztatás törvényileg előírt feltételeinek betartását, a 

foglakoztatás szintjének megtartását, valamint elősegíti a vidéki lakosság biztosabb 

megélhetését.  

• Az STP alapvetően három fő pillérre épül: 

Termesztés 

• GMO mentes, hagyományos úton nemesített, rezisztens, magas teljesítményű fajták 

termeltetése, a vevőkkel történő konzultációk alapján. 

• Pillírozott vetőmag alkalmazása. 
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• A Jó Agronómiai Gyakorlat (GAP) előírásainak megfelelő, fajtacsoportonkénti 

termesztéstechnológia ajánlás biztosítása, mely kitér a termesztéstechnológia minden 

egyes elemére. 

• Talajminta vételezésre alapozott tápanyag visszapótlás és talajjavítás rendszerének 

alkalmazása, ellenőrzött forrásból származó műtrágyák felhasználásával. 

• A TSNA (dohány specifikus nitrozaminok) szintjének következetes csökkentése a 

termelői leveles dohányban. 

• Az integrált növényvédelem (IPM) minden egyes elemének használata, különös 

tekintettel a különböző megfigyelési és előrejelzési rendszerekre, melyek a 

védekezéseknél a dinamikus gazdasági küszöbérték számítás alapját képezik. 

• A visszamaradó szármaradványok megsemmisítése a termesztési ciklus végén. 

• Ajánlott növényvédő szerek használata, mely az Elsődleges Feldolgozó által kerül 

kiválasztásra a WHO toxicitási fokozatok, valamint a szárított dohánylevélben 

visszamaradó növényvédő szer maradék szintek csökkentését figyelembe véve. 

• A növényvédelmi beavatkozások időbeni és szakszerű dokumentálása. 

• A nem dohány eredetű anyagoktól (NTRM) mentes termelői leveles dohány előállítása. 

 

Környezetvédelem 

• A dohánytermesztés során a termőhely eredeti környezeti állapotának fenntartása. 

• A dohánytermő területeken a hasznos élő szervezetek védelme és az ehhez igazodó 

növényvédelmi technológia alkalmazása. 

• Környezetkímélő és egyben magas szintű, intenzív termesztési technológia 

megvalósítása és alkalmazása, különös tekintettel a talajvédelemre, valamint a felszíni 

és felszín alatti vízkészletek védelmére. 

• A dohánytáblák körüli természetes élőhelyek védelme, a biológiai sokszínűség 

biztosítása (biodiverzitás). 

• A „zöldítés” program elvárásainak betartása. 

• A környezeti terhelés fokozatos csökkentése (méhvédelem, növényvédő szer használat, 

CO2 kibocsájtás, üvegházhatású gázok (GHG) kibocsájtásának és a levegő 

szennyezésének csökkentése, vízhasználat racionalizálása és csökkentése). 

• A megfelelő hulladékkezelés megvalósítása a dohányfarmokon (növényvédő szerrel 

szennyezett csomagolóanyagok, használt fólia, használt palántanevelő tálcák, egyéb 
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nem veszélyes és veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtése és megsemmisítésre történő 

átadása, ennek nyomon követhetősége). 

• Fenntartható, vagy újrahasznosított forrásból származó inputanyagok felhasználása 

(épületfa, tüzelőanyag, kókuszrost, stb.). 

 

Foglalkoztatás 

A termelő 

• Betartja a dohányfarmokon a gyermekmunkával kapcsolatos előírásokat.  

• Nem fogadja el és nem alkalmazza a kényszermunkát.  

• Biztonságos munkakörnyezetet biztosít. 

• Tisztességes bánásmódot alkalmaz a dolgozóival szemben. 

• Egyesülési szabadságot biztosít a munkavállalóinak. 

• A dolgozók bevételeit és juttatásait a törvényi elvárásoknak megfelelően biztosítja. 

• A dohánytermesztés minden területén maximálisan betartja a törvények és rendeletek 

elvárásait. 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM SORÁN MEGFOGALMAZOTT CÉLOK 

• A dohánytermesztés során a termőhely eredeti környezeti állapotának fenntartása. 

• A dohánytáblák körüli természetes élőhelyek védelme, a biológiai sokszínűség 

biztosítása (biodiverzitás). 

• A dohánytermő területeken a hasznos élő szervezetek védelme és az ehhez igazodó 

növényvédelmi technológia alkalmazása.  

• Környezetkímélő és egyben magas szintű, intenzív termesztési technológia 

megvalósítása és alkalmazása.  

• A környezeti terhelés fokozatos csökkentése.  

• A gyenge termőképességű területek mezőgazdasági hasznosításának fenntartása.  

• A dohánytermesztés során az integrált növényvédelmi technológia (IPM) maradéktalan 

megvalósítása.  

• Méhvédelem.  

• Folyamatos szaktanácsadás, termelésirányítás és szakmai kontroll.  

• Folyamatos képzés, ismeretbővítés. 
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• A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

 

VIZEK VÉDELME 

A dohány termesztése során elsősorban a talajművelés és az öntözés kapcsán találkozunk a 

felszíni és felszín alatti vizekkel. A termelő feladata, hogy a termelés minden fázisában kerülje 

a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését, azokat okszerűen és célszerűen használja. Az ide 

vonatozó törvényi szabályozók a következők: 

• 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400219.KOR  

• 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400220.KOR  

A fenti rendeletekben megfogalmazottakat minden termelőnek kötelezően be kell tartania az 

élő környezet védelmének érdekében. 

Öntözés 

A vonatkozó EK rendelet értelmében, 2010. január 01-től a víz megőrzésének érdekében az 

öntözési célú vízhasználat csak az adott területre érvényes, öntözési vízjogi üzemeltetési 

engedély birtokában szabályos. A termelő az öntözési talajtani szakvélemény és az erre 

alapozott műszaki terv alapján kiadott vízjogi engedély alapján öntözhet. Az éves öntözővíz 

szükségletet, az egyszerre kiadható öntözővíz mennyiségét, az öntözés intenzitását, a talaj 

fizikai, vízgazdálkodási tulajdonságai, valamint az öntözendő növény vízigénye alapján 

talajtani szakvéleményben kell meghatározni. Az öntözés során alapvetően a víztakarékos 

öntözési gyakorlat megvalósítása a cél, figyelembe véve a kipárolgást, a nagyobb arányú 

öntözővíz veszteséget.  

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400219.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400220.KOR
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Öntözéssel kapcsolatos elvárások:  

A termelő 

• öntözést kizárólag a szakhatóság által engedélyezett vízkivételi forrásból, és módon 

végez;   

• folyamatosan biztosítja a dohány vízszükségletét öntözéssel;   

STP LEGJOBB GYAKORLAT: Az egy hektárra kijuttatott öntözővíz mennyisége 

nem haladhatja meg a 3.000 m3/ha mennyiséget. 

• az öntözés során törekszik a legkisebb vízigényű öntözési technológia megvalósítására 

(programozott, víztakarékos öntözés, éjszakai vízkijuttatás, stb.) a felszíni és felszín 

alatti vízkészletek megóvása érdekében;  

• öntözőrendszereket folyamatosan szervizeli és karbantartja, hogy megakadályozza a 

vízveszteséget a termőföldre érés előtt; 

•  az öntözéssel kapcsolatos tevékenységeit folyamatosan dokumentálja, öntözési naplót 

vezet. 

 

Közép- és Kelet-Európa országainak megújuló vízkészletei (m3/fő/év) 

 

1. ábra. 

Forrás:  ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) https://qubit.hu/2018/04/05/ontsunk-tiszta-vizet-

a-poharba-magyarorszag-nem-viznagyhatalom 
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A magyar vízvagyon hiába tűnik jelentősnek, 95 %-ban a külföldről érkező folyóvizekre épül. A 

belső megújuló vízkészlet a csapadék mennyiségének és a szabad vízfelszínek, a talaj és a 

növényzet együttes párolgásának különbsége, ami egy 2010-es MTA-tanulmány szerint évi 16,28 

km³ volt (69,38 km³ csapadékhoz 53,1 km³ párolgás járult). 

A kis vízfolyássűrűség miatt a vízbőség csak a nagy folyóink környezetében lévő területekre 

jellemző. A víz mesterséges szállítása nagyon költséges művelet. A hazai lefolyás alapján átlagosan 

csupán 600 m³/fő/év készlettel rendelkezünk (1. ábra). Az Alföldön, a Homokhátságon és a 

Nyírségben ennél sokkal kedvezőtlenebb a helyzet. Ez egy nagyon alacsony érték a kontinensen, 

mivel a szakirodalmak szerint általában az 1.000 m³/fő/év érték alatti vízmennyiség már stresszhatár 

alatti. „Vízhiányos ország vagyunk, azaz minden csepp vizet meg kellene tartanunk” – olvasható a 

Magyar Tudományos Akadémia 2011-ben megjelent, Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép 

és stratégiai feladatok című kiadványában. 

 

1. táblázat. Magyarország vízkivételének adatai (millió m3/év) 

 

Forrás: AKI, Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok 

A teljes közüzemi célú vízkivételnek a 25 %-a veszteség. Az így megmaradt vízmennyiségnek 

30 %-át az ipar használja. Így a tényleges lakossági vízfogyasztás kb. 400 millió m3/év. Ez 

kb. 110 l/fő/nap átlagos vízfogyasztásnak felel meg (1.táblázat).  

http://www.jno.hu/hu/duna101020/hajosy_adrienne_2.pdf
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A → jel mögötti szám a vízkivétel helyén visszavezetett vízmennyiséget jelöli.  

A vízjogi engedéllyel rendelkező öntözhető terület nagysága 180 ezer ha, és ebből 70 ezer 

ha-t öntöznek. Öntözésére kb. 95 millió m3 vizet fordítunk, mely 135 mm/ha fajlagos 

öntözővizet jelent (a kb. 3.000 ha rizstelep nélkül 100 mm).  

Forrás: AKI, Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok 

A vízfelhasználás területén a hosszútávra megfogalmazott célunk, hogy az egy kg száraz 

dohány előállításához felhasznált víz mennyiségét a lehető legkisebbre csökkentsük (2. 

táblázat). 

2. táblázat. Dohánytermesztés során felhasznált átlagos víz mennyisége 

 

 

Vízszennyezés 

A vízszennyezés és az abból fakadó problémák is végig kísérték az embert történelme 

folyamán. Az ipari és a mezőgazdasági fejlődés, továbbá a tudományos-technikai forradalom 

következtében újszerű terhelések, szennyezések jelentek meg. A műtrágyák és a különböző 

vegyszerek mezőgazdasági használata során nemcsak a talajok, hanem a vizek is 

szennyeződnek. Így pl. az ivóvíz nitrátosodásának a műtrágyázás a legfőbb okozója. Az ENSZ 

adatai szerint vannak olyan területek a Földön, ahol a folyók nitrát-szennyeződése a 

megengedett érték két- vagy háromszorosát is eléri. Nemcsak a műtrágyázás, hanem 

10 ha; 2000 kg/ha átlagtermés

Palántamennyiség (db/ha)

Float-bed sátor vízágy paraméterek

Palántanevelés (liter)

Ültetés (0,15 l/palánta) (liter)

Növényvédelem (4 növ. véd.) (liter)

Öntözés (4 öntözés, 20 mm) (liter)

Szárítás (liter)

Összes vízfelhasználás, öntözéssel, 

ültetővízzel (liter)

Öntözés nélkül (liter)

Ültetővíz nélkül (liter)

Öntözés és ültetővíz nélkül (liter)

1 kg szárított dohány előállitásához 

felhasznált vízmennyiség öntözéssel, 

ültetővízzel (liter)
1 kg szárított dohány előállításához 

felhasznált vízmennyiség öntözés nélkül 

(liter)

1 kg szárított dohány előállításához 

felhasznált vízmennyiség ültetővíz nélkül 

(liter)

1 kg szárított dohány előállításához 

felhasznált vízmennyiség öntözés és 

ültetővíz nélkül (liter)

117500

50 m x 6,5 m x 0,2 m vízágy, 50 % párolgás)50 m x 6,5 m x 0,2 m vízágy, 50 % párolgás)

800000

30000

985000

20000 20000

800000

0

950500

150500

917500

47,525

7,525

VirginiaBurley
22000

97500

33000

25000

97500

37500

185000

947500

147500

45,875

5,875

49,25

9,25

47,375

7,375

https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzszennyez%C3%A9s
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kommunális szennyvizekből a felszíni vizekbe jutó foszfor is okozója az úgynevezett 

eutrofizációnak.  

Egyre több műanyagot használunk, melyek a felszíni vizekben is megjelennek (1. kép). Sajnos 

ma már a műanyagból származó kémiai adalékanyagok kimutathatók a vízi madarak tojásaiban. 

Ez azt jelenti, hogy a szennyezett tojók átadják a műanyagban található kémiai adalékanyagok 

keverékét a fiókáiknak. 

 

1. kép. Ma már bárhova is megyünk a Földön, mindenhol műanyag szemét szennyezi, csúfítja 

a vizeinket. Forrás és részletesebb információk: 

 https://hu.wikipedia.org/wiki/Hullad%C3%A9k 

https://www.origo.hu/tudomany/20190218--muanyagbol-szarmazo-adalekanyagot-talaltak-

eszakisarkvideki-madar-tojasaiban.html 

 (Fotó: Kiss Ferenc) 

A vizeink védelméről szóló első magyarországi törvény 1840-ben született. A X. tc. 14. §. 

kimondta, hogy „Az, aki a vizek ágyába földet vagy trágyát hord, abban kendert áztat, 100 

forinttal, vagy egy hónap áristrommal büntethető.” (Forrás: Kiss Ferenc, Fenntarthatóság és 

mezőgazdálkodás.) 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eutrofiz%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hullad%C3%A9k
https://www.origo.hu/tudomany/20190218--muanyagbol-szarmazo-adalekanyagot-talaltak-eszakisarkvideki-madar-tojasaiban.html
https://www.origo.hu/tudomany/20190218--muanyagbol-szarmazo-adalekanyagot-talaltak-eszakisarkvideki-madar-tojasaiban.html
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Védősávok alkalmazása 

A dohánytermő területek, parcellák körül védősávok alkalmazása kötelező. Ennek nagysága a 

felszín, az öntözési mód és a trágyázási gyakorlat függvénye, melyet a helyes mezőgazdasági 

és környezeti állapot program keretén belül szabályoznak.  

Nem juttatható ki: 

• A felszíni vizek partvonalától mért 

o 2 méteres sávban műtrágya 

• Az állóvizek partvonalától mért  

o 20 méteres sávban szerves trágya  

• Völgyzárógátas halastavak és egyéb felszíni vízfolyások esetében 

o partvonaltól 5 méteres sávban műtrágya és szerves trágya, de az utóbbi esetében 

a védőtávolság 3 m-re csökkenthető, amennyiben a mezőgazdasági művelés 

alatt álló tábla 50 m-nél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb területű.  

A legeltetett állatok által elhullatott trágyára nem vonatkoznak a védőtávolságok. A szóban 

forgó felszíni vizek a MePAR-ban megjelenítésre kerülnek, mely a gazdálkodók számára az 

Egységes Kérelem igénylésekor is látható. Az előírás betartása csak a MePAR-ban feltüntetett 

felszíni vizekre vonatkozik. Fontos kiemelni, hogy a vízvédelmi sávok területe – amennyiben 

azok támogathatóként vannak nyilvántartva – az igényelt tábla részét képezik, tehát művelésben 

tartásuk és a gazdálkodás nem tiltott, a korlátozás kizárólag a trágyakijuttatásra vonatkozik. 

STP LEGJOBB GYAKORLAT: A dohánytermő tábláktól, illetve parcelláktól legalább 10 m 

védősávot kell hagyni! 

 

Vizek védelmével kapcsolatos elvárások: 

• A termelőnek tilos trágyalét, nagyobb mennyiségű vízoldható műtrágyát, valamint 

növényvédő szer maradékot a kezelt tábla felszínén kijuttatni, ha a terület lejtős és 

fennáll annak a veszélye, hogy azok a felszíni vízbe juthatnak. 

• Felszíni vizek közelében növényvédő szer bekeverését, elkészítését tilos elvégezni! 

• A termelőnek figyelni kell arra, hogy a trágyázás során a tápanyagok sem közvetlenül, 

sem erózió útján ne juthassanak a felszíni vizekbe. 
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• Kerülni kell a szerves és szervetlen trágyák olyan kijuttatási módját és időzítését, mely 

során kimosódhatnak a talajvizekbe. Az ezzel kapcsolatos elvárásokat a 59/2008. (IV. 

29.) FVM rendelet (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800059.FVM) 

tartalmazza, mely a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az 

adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szól. 

• A rendelet fontosabb előírásai a következők: 

o 4. § Az évente mezőgazdasági területre szerves trágyával vagy műtrágyával 

kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha 

értéket. 

o Tilos kijuttatni trágyát október 31-től február 15-ig, kivéve az őszi kalászosok 

fejtrágyázását, ahol ez február 1-jétől megengedett, de fagyott, vízzel telített, 

összefüggő hótakaróval borított talajra trágya nem juttatható ki. 

o Ültetvények esetében 15%-nál meredekebb lejtésű területeken csak a külön 

jogszabály szerinti talajvédelmi tervben meghatározott erózió elleni védelem 

biztosításával juttatható ki trágya. 

o Hígtrágya nem juttatható ki dohánytermő területre. 

o Műtrágya 12%-nál meredekebb lejtésű terület talajára csak haladéktalan 

bedolgozás mellett juttatható ki, kivéve a fejtrágyázás műveletét. 

o 5. § (1) A trágyázás során a tápanyagok közvetlenül vagy közvetve, 

beszivárgás vagy erózió útján sem juthatnak a felszíni vizekbe. Ennek 

érdekében nem juttatható ki: 

▪ a) műtrágya felszíni vizek partvonalának 2 méteres sávjában; 

▪ b) szerves trágya: 

• ba) tavak partvonalától mért 20 méteres sávban, 

• bb) egyéb felszíni vizektől mért 5 méteres sávban; a 

védőtávolság 3 m-re csökkenthető, ha a mezőgazdasági művelés 

alatt álló tábla 50 m-nél nem szélesebb és 1 ha-nál kisebb 

területű, 

• bc) forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására 

szolgáló kúttól mért 25 méteres körzetben. 

o (2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott védőtávolságok nem 

vonatkoznak a legeltetett állatok által elhullatott trágyára, amennyiben az az 

itatóhely megközelítése miatt következik be, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800059.FVM
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o (3) Ivóvízbázis, távlati ivóvízbázis védőterületén, továbbá vízjárta területeken 

és a nagyvízi mederben a trágyázás során az e rendeletben meghatározott 

előírásokat a külön jogszabályokban foglaltakkal összhangban kell alkalmazni. 

 

• Vizekbe szilárd anyagot juttatni tilos, kivéve, ha az pozitív hatással van a helyi 

környezetre és biodiverzitásra. 

• A hulladékgazdálkodás során a termelő nem szennyezheti a felszíni, illetve a felszín 

alatti vizeket, tehát a hulladékot nem rakhatja olyan helyre, ahol a folyékony veszélyes 

anyag a talajvízbe bemosódhat, illetve a felszíni vízbe folyhat.  

• A palántanevelés során használt vizet ültető vízként kell felhasználni. 

Növényvédelemmel kapcsolatos elvárások:  

• A növényvédő szereket oly módon kell tárolni, hogy azok ne kerülhessenek a vizekbe, 

illetve más szennyezést se okozhassanak.  

• A növényvédő szereket zárható, „növényvédő szer” jelzéssel ellátott helységben kell 

tárolni, ahol a padlózat peremes, így kiömlés esetén könnyen össze lehet gyűjteni. 

• Kiszóródás esetén mihamarabb össze kell gyűjteni a permetszert és biztonságosan el 

kell helyezni azt. 

• A növényvédő szer keverés helyszíne nem lehet felszíni vizek közelében. 

• A permetezőgépet használat előtt mindig le kell ellenőrizni, hogy az nem csepeg, illetve 

megfelelően működik. 

• A tartály töltésekor a víztöltő csap a permetező szerrel soha ne érintkezzen. 

• Mindig csak a kívánt mennyiségű vizet szabad a permetező tartályba tölteni. 

• A permetező gép feltöltésekor meg kell akadályozni, hogy a növényvédő szer 

elcsepegjen, vagy mellé folyjék. Ennek érdekében a töltéskor valamilyen edényzetet 

kell használni. 

• Nem szabad permetezni, mikor a permetező gép áll, illetve a tábla végi forduláskor sem 

szabad azt üzemeltetni.  

• Növényvédő szer kijuttatáskor ügyelni kell a puffer zónákra! 

• Permetlé nem kerülhet kutakba, vízfolyásokba, vízelvezető árkokba! 

• Mindig olyan szórófejet kell választani, mely megfelel a mindenkori időjárásnak, hogy 

megakadályozza a permetszer elsodródását. 
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• Ha nagy a bemosódás veszélye vagy a talaj fagyott, belvizes, akkor nem szabad 

permetezni. 

• Permetezés után a megmaradt permetlét fel kell hígítani vízzel (gyomirtó szernél 

legalább hússzorosára) és ki kell permetezni a kezelt területre, majd ezt még kétszer 

meg kell ismételni és csak az ily módon higított maradékot szabad visszavinni a 

telephelyre.  

• A permetezőgépre tapadt permetlevet a táblán kell lemosni úgy, hogy a mosás 

helyszínét mindig változtatni kell. 

• A telephelyen történő tisztításkor biztosítani kell a mosóvíz összegyűjtését, hogy később 

azt megfelelően kezelni lehessen. 

• A növényvédelmi gépeket a forgalomba hozatalukat megelőzően típusminősítésnek, a 

használatuk során időszakos műszaki felülvizsgálatnak (a továbbiakban: műszaki 

felülvizsgálat) kell alávetni, a 2008. évi XLVI. törvény 17/B. § (1) 

(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800046.TV) bekezdése, és a törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint. 

• Az árutermelésben használt növényvédelmi gépeken – kivéve a kézi (ideértve a 

szórópisztolyos és lövellőcsöves), illetve háti növényvédelmi berendezéseket –az 

Európai Unió területén történt első forgalomba hozatalt követő első öt évben egy 

alkalommal, ezt követően háromévente időszakos műszaki felülvizsgálatot (a 

továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni, a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 35. § (2) 

bekezdése szerint (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000043.FVM) . 

• A 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 35. § (12) bekezdése 

(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000043.FVM) kimondja, hogy az öt évnél 

idősebb, nem felülvizsgált vagy felülvizsgálaton nem megfelelt növényvédelmi géppel 

növényvédelmi tevékenységet végezni tilos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800046.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000043.FVM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000043.FVM
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TALAJOK VÉDELME 

A talajok változása 

A földművelésbe bevont terület nagysága egyre emelkedett az elmúlt évszázadokban. A 

mezőgazdasági területek kiterjedése kétszáz év alatt körülbelül háromszorosára nőtt. Mindezzel 

együtt járt a talajkárosító folyamatok nagymértékű növekedése. Egyes becslések szerint a talaj 

degradáció évente megközelítőleg 60.000.000 m2. Szintén nagy problémát jelent napjainkban 

az elsivatagosodás.  

 Korábban nem ismert veszélyek is megjelentek a mezőgazdasági termeléssel 

kapcsolatban. Miközben csökkent a természetes anyagok felhasználása, egyre növekedett a 

különféle vegyszerek alkalmazása, mint pl. műtrágyák és növényvédő szerek. Ennek 

következtében a talajok összetétele kémiailag lényegesen megváltozott, ezért hosszú távon a 

talajok termőképessége csökkenhet. A vegyszerek által okozott közvetett, ill. közvetlen hatások 

következtében átformálódtak a természetes élőközösségek, mely egyes élőlények pusztulásával 

is jár (2. kép). Forrás: Fenntarthatóság és mezőgazdálkodás (Kiss Ferenc) 

 

2. kép. A képen látható poszméh vagy dongó (Bombini) a méhek öregcsaládjának (Apoinea), 

a méhfélék (Apidae) családjának és a mézelőméhek (Apinae) alcsaládjának egyik nemzetsége. 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/zold-19B21/a-vilag-kornyezeti-elemei-19BD5/talaj-19CAE/az-emberi-tevekenyseg-altal-okozott-talajdegradacio-a-degradacio-fobb-tipusai-szerint-millio-hektar-19CFE/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/zold-19B21/a-vilag-kornyezeti-elemei-19BD5/talaj-19CAE/az-emberi-tevekenyseg-altal-okozott-talajdegradacio-a-degradacio-fobb-tipusai-szerint-millio-hektar-19CFE/
http://globalproblems.nyf.hu/talaj/elsivatagosodas/
https://www.agrarszektor.hu/tags/m%C3%A9hpusztul%C3%A1s/
https://www.agrarszektor.hu/tags/m%C3%A9hpusztul%C3%A1s/
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9hek
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9hf%C3%A9l%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9zel%C5%91m%C3%A9hek
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Egyes mezőgazdaságban használt vegyszerek súlyosan károsítják a méheket is. Forrás és 

részletesebb információk:  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Poszm%C3%A9hek 

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228 

(Fotó: Kiss Ferenc) 

 

Talajerózió, talajvédelem, talajszerkezet megóvása 

• 12 %-nál nagyobb lejtőszögű területen nem szabad dohánytermesztést folytatni. 

• A szél- és vízeróziónak kitett területeken az eróziós károkat kivédő, vagy csökkentő 

talajművelést kell alkalmazni. 

• A téli csapadék megőrzését elősegítő talajművelési eljárást kell alkalmazni. 

•  Az eredeti talajszerkezet megóvása érdekében vízzel túlzottan telített talajon gépi 

munkát nem szabad végezni. 

•  Biztosítani kell a nagyobb esőzések következtében kialakult felszíni vizek mielőbbi 

lefolyását. 

 

Talajművelés 

• talajszerkezet kímélő talajművelést kell alkalmazni;  

• kerülni kell a felesleges, talajszerkezetet romboló beavatkozásokat;  

• csak megfelelő talajnedvesség esetén szabad végezni talajmunkát;  

„A szántás az egyik legerősebb talajromboló hatású művelési mód. Elporosítja a 

talajszerkezetet, a termékenységet biztosító talajéletet elpusztítja és eloxidálja a 

humusztartalmat, ezzel pedig jelentősen hozzájárul a légköri CO2 szint növeléséhez. A 

szerkezetüket vesztett csupasz felszínű földeket az eső elmossa, elhordja a szél. Ha a 

talaj fizikai állapotában nincs hiba, akkor törekednünk kell a talajforgatásos szántási 

műveletek csökkentésére. A szántásra elsősorban növényvédelmi okok miatt van 

szükség. Fontos, hogy a terület soha ne maradjon takarónövényzet nélkül, mely így az 

eróziót jelentős mértékben csökkenti. Az egyre nagyobb gépek miatt problémát okozhat 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Poszm%C3%A9hek
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228
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a talajtömörödés, melynek hatására a növények gyökerei nem képesek mélyre hatolni, 

így az egyre komolyabb gondot okozó aszályos időjárás ezzel párosulva még inkább 

veszélyezteti ültetvényünket, mivel így korlátozódik az elérhető víz mennyisége a 

növények számára. Ennek érdekében elengedhetetlen 3-4 évente mély talajlazítást 

végezni. Az őszi talajmunkálatokat a fagyokig, de legalább november közepéig célszerű 

befejezni. A kora tavaszi lezárás és elmunkálás, a talaj gyommentesen tartása 

lényeges. „ 

•  törekedni kell a talaj eredeti nedvesség állapotának megóvására;  

•  biztosítani kell a csapadék zavartalan bejutását, valamint annak megőrzését a mélyebb 

talajrétegekbe;  

•  szükség esetén mélylazítást kell végezni a felesleges csapadék mélyebb talajrétegekbe 

történő lejutásához;  

•  biztosítani kell a dohány igényeinek megfelelő talajnedvesség-levegő arányt;  

•  meg kell szüntetni a letömörödést, levegőtlen talajállapotot, morzsalékos 

talajszerkezettel biztosítani kell a talaj gyors felmelegedését;  

•  megfelelő talajműveléssel gyéríteni kell a talajlakó kártevők számát;  

•  folyamatosan gyommentes állapotot kell biztosítani; 

• fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése 

után, őszi kultúra vetésével, másodvetésű takarónövény termesztésével, vagy a tarló 

szeptember 30-ig történő megőrzésével, vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és ápolás, 

illetve középmély vagy mély talajlazítás elvégzésével, kivéve a nitrátérzékeny 

területeken termesztett tavaszi vetésű kultúrák esetében, ahol a szintvonalakkal 

párhuzamos talajelőkészítő munkák elvégzése szeptember 1-től megengedett.” 

• a talaj szervesanyag-tartalmának megőrzése érdekében, illetve növény-egészségügyi 

okokból vetésváltást kell alkalmazni.  

„A vetésváltásra vonatkozó előírásokat illetően a gazdálkodónak tisztában kell lenni 

azzal, hogy mely kultúrnövények maximum hány egymást követő évben termeszthetők 

ugyanazon a területen. Ebből a szempontból a termesztett növényeink öt csoportba 

sorolhatók: A burgonya, napraforgó, káposztarepce, szójabab, cukorrépa, olajtök és a 

dinnye önmaga után nem termeszthető ugyanazon a területen; a kalászosok (rozs, búza, 

tritikálé, árpa, zab), a cirokfélék és a tökre oltott dinnye önmaguk után két éven 

keresztül; a kukorica és a dohány pedig három éven keresztül maradhat ugyanazon a 

parcellán. A vetőmag termesztés céljából vetett hibridkukorica az egyetlen növény, 
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amely négy évig vethető ugyanarra a területre. Az összes egyéb növényünk több éven 

keresztül is termeszthető önmaga után.” 

Tápanyag visszapótlás: 

A mezőgazdasági területen a tápanyag-gazdálkodás tervezése során a kijuttatandó tápanyagok 

mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell venni a talaj tápanyag-ellátottságát, a 

termesztett növénynek a termőhely adottságaihoz igazított termésszintjéhez tartozó 

tápanyagigényét. Ennek megfelelően legalább 5 évente minden dohánytermő területről 

talajmintát kell venni és azt egy akkreditált laboratóriumban be kell vizsgáltatni.  

A trágyát a termesztett növénynek és a termőhely adottságainak megfelelő adagokban, 

egyenletesen, az alábbi szempontok figyelembevételével kell kijuttatni úgy, hogy az átfedések 

elkerülhetők legyenek. A talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságaira gyakorolt kedvező 

hatás elérése érdekében: 

• olyan trágyaszóró gépeket kell alkalmazni, amelyek egyenletes keresztirányú 

szórásképet mutatnak, 

• a hígtrágya kijuttatását olyan gépekkel kell elvégezni, melyek közvetlenül a talajra 

vagy a talajba juttatják ki a hígtrágyát és egy menetben talajtakarást is végeznek, 

• a kijuttatás során biztosítani kell a fogásonkénti pontos csatlakozásokat annak 

érdekében, hogy a terület egészén egyenletes legyen a trágyaszórás, 

• a trágyakijuttatást csak rendszeresen karbantartott munkagépekkel lehet elvégezni, 

ezért a szakszerű ellenőrzésről évente legalább egyszer gondoskodni kell. 

 

LEVEGŐ VÉDELME 

• A levegő védelme során a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000306.KOR előírásainak kell megfelelni. 

• A levegő védelme kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és összetételére, 

valamint a klímára. 

• Magyarország területén az országos légszennyezettség értékelése érdekében a 

levegőterheltségi szintet és a légszennyezettségi határértékek betartását az OLM 

(Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat) vizsgálja. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000306.KOR
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• A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy 

közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal 

minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli. 

• A tevékenységek, létesítmények tervezésénél, megvalósításánál, folytatásánál, 

valamint a termékek előállításánál és használatánál törekedni kell arra, hogy a 

légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen. 

• Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem 

megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot 

zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely 

légszennyezettséget okoz. 

Szárítás során 

• A betakarítást érett állapotban kell elvégezni, hogy a szárításkori színesítés a lehető 

legrövidebb idő alatt történjen meg és minimális energiaigényű legyen. 

• A szárítás során nedves és száraz hőmérőt kell alkalmazni, a minőség biztosítása mellett 

a szárítás során felhasznált energia mennyiségének minimalizálása érdekében. 

•  A szárító berendezését szigetelni és megfelelő műszaki állapotban kell tartani, hogy a 

szárítás energiaigénye csökkenthető legyen. 

• A szárításhoz földgázt használunk, mivel ennek van a legkisebb környezetterhelő hatása 

az elérhető fűtőanyagok közül. 

• A gázégőt folyamatosan ellenőrizni és karbantartani szükséges, hogy a kibocsájtott 

égéstermék a lehető legkisebb légköri szennyezést idézze elő. 

•  Alternatív energia felhasználásra kell törekedni a szárításnál a lehetőségek szerint. 

Tápanyag visszapótlás során 

Dohánytermesztésben kerülni kell az ammónium-nitrát tartalmú műtrágyák használatát, mivel 

az ammónium-nitrát előállítása során jelentős mennyiségű dinitrogén-oxid (N2O) keletkezik, 

melynek a globális felmelegedésre gyakorolt hatása a széndioxidénak háromszázszorosával 

egyezik meg. Az ammónium-nitrát tartalmú műtrágyák használata a dohánytermesztésben 

egyébként is kerülendő, hiszen lassan tárul fel, és ez kitolja az érési folyamatot, így megnehezíti 

a levelek megfelelő szárítását. 
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A levegőszennyeződés 

Levegőszennyező lehet minden olyan anyag, amely a származásától és állapotától függetlenül 

az embert és környezetet károsítja, vagy valamilyen mértékű anyagi kárt okoz. 

Az emberi tevékenységből származó szennyezők a következő területről származnak: 

áruszállítás, közlekedés (3. kép), energiatermelés, ipar és mezőgazdaság. Mivel ezek a 

tevékenységek mind energia igényesek, a fosszilis energiahordozók (kőszén, kőolaj, földgáz) 

felhasználása a legjelentősebb szennyező forrás ezekben a szektorokban. 

 

 

3. kép. A közlekedés jelentős káros anyag kibocsátó, mint például szén-dioxid, kén-dioxid, 

nitrogén-oxidok. 

Fotó: Kiss Ferenc 

 

 A fenti tevékenységek során olyan gázok (szén-dioxid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok) 

keletkeznek, melyek a levegőben szénsavvá, kénessavvá és salétromsavvá alakulnak át, és 

savas esőket okoznak, s a növények leveleit is károsíthatják. A savas esőknek a talaj pH-

csökkenése, savanyodása is lehet a következménye, mely elősegíti a nehézfém-vegyületek 

oldódását és növényekbe kerülését.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fosszilis_t%C3%BCzel%C5%91anyagok
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zleked%C3%A9s#K%C3%B6rnyezetbar%C3%A1t_k%C3%B6zleked%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Savas_es%C5%91
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 A levegőszennyező anyagok, ha bizonyos területen, hosszabb időn át, jelentős 

mértékben felhalmozódnak, ún. füstköd (szmog,  4. kép) alakulhat ki. Ez a jelenség, melynek 

két típusát ismerjük (London-típusú, Los Angeles-típusú), amellett, hogy fejfájást, 

nyálkahártya-irritációt, nehézlégzést okoz, hosszútávon komoly egészségkárosító hatást fejthet 

ki  

 

 

 

4. kép. Szmog Budapest fölött. 

Forrás és további információ: 

http://autoszum.hu/blog/300-ezer-autot-tiltanak-ki-budapestrol-szmogriado-eseten/ 

 

Az ipari forradalmat megelőző korokban a levegő jelentős szennyeződése nem volt jellemző. 

A XX. századra azonban az egyik globális környezeti problémává vált. Ez elsősorban a 

fokozódó energiafelhasználásnak, ill. a gépjárművek növekvő számának köszönhető. Ezt az 

energiát elsősorban fosszilis tüzelőanyagok felhasználásával nyerjük. Ez azonban szerencsére 

változóban van és 2050-re a megújuló energia (2. ábra) részaránya jelentősen emelkedhet. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szmog
http://autoszum.hu/blog/300-ezer-autot-tiltanak-ki-budapestrol-szmogriado-eseten/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Meg%C3%BAjul%C3%B3_energiaforr%C3%A1s
https://villanyautosok.hu/2018/06/22/drasztikusan-atalakul-a-vilag-energiatermelese-2050-re/


22 
 

 

2. ábra. Európa országaiban a megújuló energia aránya teljes energiafelhasználásukhoz 

képest, napjainkban.. 

???,  < 5%,  5-10%,  10-20%,  20-30%,  30-40%,  40-50%,  50-60%,  > 60% 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Meg%C3%BAjul%C3%B3_energiaforr%C3%A1s 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71039385 

 

Klímaváltozás 

A széntartalmú fosszilis energiahordozók égetése során a légkör oxigéntartalma csökken, 

miközben szén-dioxid-koncentrációja növekszik.  Ezt a természetes szén-dioxid elnyelő 

források (pl. erdők) csökkenése is fokozza.  Ezt a globális változást jól mutatja, hogy a légköri 

szén-dioxid-koncentráció a XIX. századi 280 ppm-ről napjainkra már több mint 405 ppm-re 

emelkedett. A szén-dioxid úgynevezett üvegházhatású gáz, amely fokozza a globális 

felmelegedést. Ilyen hatású gáz a metán is, melynek koncentrációja a légkörben a rizstermesztés 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Meg%C3%BAjul%C3%B3_energiaforr%C3%A1s
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71039385


23 
 

és az állattartás (4. kép) következtében az ipari forradalom időszakától napjainkig közel 

háromszorosára emelkedett.  

 

 

 

4.  kép. Az állattenyésztés 22%-ban járul hozzá a szén-dioxidnál 23-szor erősebb üvegház 

hatású metán kibocsátáshoz. A kérődző állatok (pl. szarvasmarhák) beleiben a 

megemészthetetlen rostok miatt nagy mennyiségben képződik metán. 

Forrás és részletesebb információk: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lis_felmeleged%C3%A9s#%C3%81llattart%C3

%A1s 

https://www.agroinform.hu/kornyezetvedelem/mennyiben-felelosok-a-szarvasmarhak-a-

klimavaltozasert-16230 

(Fotó: Kiss Ferenc) 

 

A globális hőmérséklet-emelkedés az esőzések eloszlására is hatással van. Megnöveli a 

csapadék mennyiségét egyes helyeken, és lecsökkenti másokon. Bizonyos területek szárazsága 

és mások túlzott nedvessége alapvetően befolyásolhatja a mezőgazdasági termelést. A 

számítógépes modellek becslése szerint pl. Kanadának és az Egyesült Államoknak a nagy része 

szárazabb lesz, mint ma, így a két nagy élelmiszer exportőr importálni fog. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lis_felmeleged%C3%A9s#%C3%81llattart%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lis_felmeleged%C3%A9s#%C3%81llattart%C3%A1s
https://www.agroinform.hu/kornyezetvedelem/mennyiben-felelosok-a-szarvasmarhak-a-klimavaltozasert-16230
https://www.agroinform.hu/kornyezetvedelem/mennyiben-felelosok-a-szarvasmarhak-a-klimavaltozasert-16230
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A globális felmelegedés a csapadék időbeli eloszlására is jelentős hatással van. Egyes 

időszakokban drasztikusan megnöveli a csapadék mennyiségét, míg más időszakban 

lecsökkenti azt (5. kép). Bizonyos területeken a szárazság (elsivatagosodás) és másokon a 

túlzott csapadék alapvetően befolyásolhatja a mezőgazdaságot. Korábban átlag hétévente, ma 

már minden második-harmadik évben közepes, vagy súlyos aszály okoz komoly, akár több 

százmilliárdos kárt hazánkban is. 

 

 

 

5. kép. A klímaváltozás egyik sajátossága a szélsőségessé váló időjárás, a viharos széllel 

érkező felhőszakadásszerű eső. Forrás és részletesebb információk: 

http://www.origo.hu/tudomany/20180322-easac-uj-adatok-bizonyitjak-hogy-gyakrabban-

fordul-szelsosegesre-az-idojaras.html 

(Fotó: Kiss Ferenc) 

 

Ózonprobléma 

Az ózonréteg a légkörnek az a része, ahol magasabb az ózon koncentrációja (sztratoszféra 15-

50 km magasságában), mint az atmoszféra többi részében. Ez egy „védőernyőt” alkot a káros 

ultraibolya sugárzással szemben. Az ózonréteg természetes körülmények között önmagát fenn 

képes tartani. Az 1930-as évektől kezdve egyre több halogénezett szénhidrogént állítottak elő 

http://fna.hu/hir/sivatagosodasellen
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89ghajlatv%C3%A1ltoz%C3%A1s
http://www.origo.hu/tudomany/20180322-easac-uj-adatok-bizonyitjak-hogy-gyakrabban-fordul-szelsosegesre-az-idojaras.html
http://www.origo.hu/tudomany/20180322-easac-uj-adatok-bizonyitjak-hogy-gyakrabban-fordul-szelsosegesre-az-idojaras.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93zonr%C3%A9teg
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és használtak fel, amelyekről kiderült, hogy szintén fokozzák az üvegházhatást.  Mindemellett 

a sztratoszférába kerülve az ultraibolya sugárzás hatására elbomlanak, és a felszabaduló klór 

katalizálja az ózon bomlását. Ennek következménye, hogy fokozódik az ultraibolya sugárzás és 

ezzel együtt a bőrrák és más egészségügyi problémák előfordulása. Napjainkban ezért 

figyelmeztet bennünket a meteorológiai szolgálat a napsugárzással szembeni védekezésre (6. 

kép). Ugyanakkor a növények terméshozama is csökken, továbbá mutációk, méretcsökkenés is 

felléphetnek, az állatoknál pl. szem- és bőrproblémák. Mindezek érzékenyen hathatnak a 

mezőgazdasági termelésre. 

 

 

6. kép. Szép, napsütéses helyekre vágyunk, de ma már bárhova is megyünk, külföldön vagy 

itthon, mindenhol érhet bennünket káros UV sugárzás. 

Forrás és részletesebb információk: 

https://www.webbeteg.hu/cikkek/borbetegsegek/1221/az-uv-sugarzas-lehetseges-hatasai 

(Fotó: Kiss Ferenc)” Forrás: Fenntarthatóság és mezőgazdálkodás (Kiss Ferenc) 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Iboly%C3%A1nt%C3%BAli_sug%C3%A1rz%C3%A1s#Hat%C3%A1sa
https://www.webbeteg.hu/cikkek/borbetegsegek/1221/az-uv-sugarzas-lehetseges-hatasai
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HULLADÉK GAZDÁLKODÁS 

Hulladékok gyűjtése 

Hulladékokat szelektíven kell gyűjteni, hogy ezáltal értékes nyersanyagokat juttassunk vissza 

a környezetbe (papír, műanyag, fém, italos kartondoboz). 

Veszélyes hulladékok kezelése 

• veszélyes hulladékok birtokosa köteles megakadályozni a hulladék talajba, felszíni, 

felszín alatti vizekbe, levegőbe jutását, mellyel szennyezné a környezetet; 

• veszélyes hulladékot legfeljebb egy évig szabad tárolni olyan edényzetben, mely 

megakadályozza, hogy az anyag a környezetet szennyezze; 

• a veszélyes hulladékot a termelő csak olyan kezelőnek adhat át, aki az adott veszélyes 

hulladék kezelésére jogosult. 

 

Növényvédő szeres göngyölegek kezelése 

• kiürült növényvédő szeres göngyöleget háromszor ki kell öblíteni legalább az 

űrtartalom 10 %-ának megfelelő vízzel, melyet az adott permetlé készítéséhez kell 

felhasználni, majd az elöblített göngyölegeket ki kell lyukasztani, vagy valamilyen 

módon megakadályozni, hogy ne lehessen feltölteni újra (3. ábra); 

• az összegyűjtött göngyölegeket az erre kijelölt gyűjtőhelyeken kell leadni. (Pl.: Cseber 

Kft.)  

 

 

3. ábra. Kiürült növényvédőszeres göngyölegek helyes kezelése 
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Palántanevelés során keletkezett hulladékok kezelése 

• palántanevelő folyékony közeg: felhasználása ültető vízként, mely tápanyagforrás a 

palánták részére 

• palántanevelő szilárd közeg: kijuttatása és bedolgozása a talajba→ magas szerves anyag 

tartalom, talajjavító hatás 

• használt fekete és fehér fólia: fólia-feldolgozóknál, értékesítőknél történő átadás→ 

újrahasznosítás 

• használt polisztirol palántanevelő tálcák: elégetni szigorúan TILOS a tálcákat! 

újrahasznosítás lehetősége (díjmentesen átadható) → könnyített beton (pl. KŐ-SZIG 

Kft.) a tálcák más gazdaságokba történő átadásakor, egy átvételi bizonylatot írni kell! 

 

Hulladékgazdálkodás törvényi vonatkozásai 

• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200185.TV  

 

• hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény  

https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000043.TV  

 

• 98/2001. (IV.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0100098.KOR&mahu=1  

 

• 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500225.KOR a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

 

Hulladék probléma 

A népesség ill. a városok számának és átlagos méretének növekedésével drasztikusan megnőtt 

a hulladék mennyisége is. Már nemcsak a fogyasztási javak megtermelése, hanem elfogyasztása 

is hulladéktermeléssel jár. Miközben a XXI. század elejére az emberiség lélekszáma elérte a 

7,6 milliárdot, a világ éves hulladéktermelése megközelítőleg több mint 109 tonnára növekedett. 

A műanyagok megjelenésével olyan új típusú hulladék képződött és került a talajba és a 

vizekbe, melynek a legtöbb fajtája nem képes a biogeokémiai körfolyamatban lebomlani. Ezért 

nagyon fontos a hulladékkezelés helyes sorrendje (4. ábra).  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200185.TV
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000043.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0100098.KOR&mahu=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500225.KOR
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4. ábra. A hulladékkezelés helyes sorrendje. 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2018/08/07/mibol-legyen-tobb-muanyagbol-vagy-halbol” 

Forrás: Fenntarthatóság és mezőgazdálkodás (Kiss Ferenc) 

 

ÉLŐ KÖRNYEZET SOKSZÍNŰSÉGÉNEK MEGÓVÁSA 

A biodiverzitás nem más, mint az élő környezet sokszínűsége, melyet tulajdonképpen a földi 

élet leírására (jellemzésére) használunk. Ez kiterjed az élőhelyekre, élőlényekre, állatra, 

növényre, emberre egyaránt. A biodiverzitás a Földön lévő élet alapja, melynek elemei 

egységesen alkotnak egy rendszert, egy ökoszisztémát, melyek szolgáltatják minden élőlény 

számára az élethez való feltételeket, mint az oxigén, élelem, víz, termékeny talaj, menedék, 

védelem stb.. A Föld semelyik jellemzőjét nem befolyásolja olyan drámai mértékben az emberi 

tevékenység, mint a biodiverzitást. A biodiverzitás megváltoztatása komoly hatással van az 

emberi és minden egyéb élőlény jólétére.  

A dohánytermesztést oly módon kell végezni, hogy minimalizáljuk a biodiverzitásra gyakorolt 

hátrányos hatásokat. A dohány termő területeken intézkedéseket kell létrehozni annak 

érdekében, hogy megvédjük a természetes élőhelyeket és javítsuk azokat.  

 

http://greenfo.hu/hirek/2018/08/07/mibol-legyen-tobb-muanyagbol-vagy-halbol
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Ennek érdekében: 

• A dohánytermesztés nem lehet olyan területre helyezni, ahol kihatással van a Nemzeti 

Parkokra vagy más védett természetvédelmi területre. 

• Megfelelő figyelmet kell fordítani más jelentős vadvilági terület védelmére is, attól 

függetlenül, hogy közvetlen jogi védelem alatt áll vagy sem. 

• Cél az élőhelyek javítása, az őshonos fajok támogatása és a biodiverzitás fenntartása a 

farmokon. 

• A természetes élőhelyeket és közöttük lévő folyosókat védeni kell. 

• Fészeképítő helyeket kell biztosítani a madarak számára és védeni kell azokat.  

• Tiszta vizet és téli táplálékot kell biztosítani a vadak számára. 

• Azokon a dohánytermő területeken, ahol veszélyeztetett fajokat találnak, külön 

támogatást kell biztosítani. 

A diverzitás csökkenése 

A mezőgazdasági termelés növekedésével, ill. tökéletesedésével az ember egyre inkább arra 

törekszik, hogy valamely „sokszínű” (diverz), természetes rendszert monokultúrával 

helyettesítsen. Az egymás után következő korok találmányai, felfedezései, tudományos 

eredményei egyre jobban szolgálták azt a célt, hogy a károsnak titulált fajokat kiirtsuk és 

helyükre a számunkra hasznos fajt telepítsünk, azaz egy sokszínű ökoszisztémát 

monokultúrával helyettesítsünk. A cél megvalósításához az utóbbi évtizedekben egyre több 

vegyszer és jelentős hatékonyságú technikai eszköz áll rendelkezésünkre. Ennek napjainkra 

súlyos következményei lettek, hiszen jelentősen csökkent a fajdiverzitás és a genetikai 

diverzitás is. Az „egyszínű” agrárrendszerek egyre nagyobb mértékben csökkentik a vadon élő 

fajok életterét és egyedszámát. Az ilyen emberi tevékenység következtében kipusztuló fajok, 

ill. génformák számát csak becsülni tudjuk. Például az erdőpusztítás (7. kép) következtében 

évente kihaló 4-6 ezer faj az emberiség megjelenése előtti átlagos kipusztulási arányának több 

mint tízszerese. 
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7. kép. Az emberi tevékenység által okozott diverzitás csökkenés okai között van az élőhelyek 

elpusztítása, amely lehet erdőirtás és mezőgazdasági termelésbe való bevonás. 

Forrás és részletesebb információk:  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Biodiverzit%C3%A1s 

(Fotó: Kiss Ferenc) 

 

Mai ismereteink szerint, minél nagyobb egy ökoszisztéma diverzitása, annál nagyobb a 

fennmaradási esélye. Ebből az következik, hogy mindazon regionális és globális változások, 

amelyek a diverzitás csökkenését idézik elő, csökkentik a fennmaradási esélyeinket. Ezért a 

mezőgazdaságban sürgős és hatékony biodiverzitás megőrzési programok indítására van 

szükség az élővilág sokszínűségének védelme érdekében. Forrás: Fenntarthatóság és 

mezőgazdálkodás. (Kiss Ferenc) 

Környezet és mezőgazdaság 

Minden élőlénynek így az embernek is a fennmaradásához táplálkoznia kell. Ehhez 

elengedhetetlen az élelem előállítása, beszerzése, elkészítése, stb. A Homo sapiens kezdetben 

az élelmet gyűjtögetéssel, vadászattal szerezte meg, és ehhez nagy területet járt be, ezért nem 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Biodiverzit%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biodiverzit%C3%A1s
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okozott a természetben jelentős károkat. Amíg a vadászatban résztvevő emberek száma az adott 

területen elenyésző volt a rendelkezésre álló vadak számához képest, az un. „végtelen 

vadászmezők mítosza” szilárdan állt. Amikor az éghajlati változások vagy a vadászat 

tökéletesedése megtizedelte a vadállományt (például a mamut kihalása) ez a mítosz 

valószínűleg megingott. Hasonló eseményeknek lehetünk tanúi manapság, de már nem lokális, 

hanem globális szinten. A fogyasztói társadalom növekedés-mítosza meginogni látszik a 

rendelkezésre álló természeti erőforrások korlátozottságának felismerése, a környezetpusztítás, 

a fajok gyorsuló kihalása következtében (8. kép). 

 

8. kép. Az elmúlt 30 évben az európai madárpopuláció kb. 400 millió példánnyal 

csökkent, ami a nem megfelelő vegyszerhasználat következménye. 

A feketerigó (Turdusmerula) a madarak osztályának verébalakúak  (Passeriformes) rendjébe 

és a rigófélék (Turdidae) családjába tartozó faja. Magyarországon védett. 

Eszmei érték: 25 000 Ft. Forrás és részletesebb információk: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_rig%C3%B3, 

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/21/catastrophe-as-frances-bird-population-

collapses-due-to-pesticides  

(Fotó: Kiss Ferenc) 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Madarak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A9balak%C3%BAak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rig%C3%B3f%C3%A9l%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_rig%C3%B3
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/21/catastrophe-as-frances-bird-population-collapses-due-to-pesticides
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/21/catastrophe-as-frances-bird-population-collapses-due-to-pesticides
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Történelmünkben a lényeges változás a környezethez való viszonyban akkor következett be, 

amikor bizonyos állatfajok háziasítását követően kialakult a legeltetés, majd mintegy 8-10 ezer 

évvel ezelőtt a földművelés. A Neolitikumban már különböző gabonaféléket termesztettek, 

amelyek a bioszférára már nem jellemző rendszerként jelentek meg. A vadbúza természetes 

tulajdonsága, hogy a magok a kalászokból kihullnak, hiszen ez a szaporodásának, 

terjeszkedésének feltétele. Az ember szempontjából ez nem volt előnyös tulajdonság, hiszen 

csökkentette a betakarítható magvak mennyiségét. Ezért az ember azt a búzanövényt 

részesítette előnyben, amely nem volt képes kiszórni a magvait a kalászból. Ezáltal nagyobb 

mennyiségű magot tudott betakarítani.  Ezek voltak az első jelei az ember okozta tudatos 

diszkriminációnak („génmódosításnak”), azaz bizonyos fajok előnyben részesítésének más 

fajokkal szemben. Ez mára oda vezetett, hogy az ember által háziasított, fontosnak tartott, 

kedvelt (9.kép) fajok száma megemelkedett, ugyanakkor a vadonélők száma drasztikusan 

csökkent. Így például ma a földön kb. 1 600 000 000 db. szarvasmarha és mindössze kb. 

300 000 bölény él. 

 

9. kép. Mau a házikedvenc, egy szeretnivaló, aranyos kis cica. A gazdája tudja-e, hogy 

kb. 600 000 000 házimacska és mindössze kb. 10 000 gepárd él ma a Földön. Az emberi 

tevékenység, a „diszkriminatív szeretet” megdöbbentő eredménye. Forrás és 

részletesebb információk: https://qubit.hu/2018/02/09/sonka-sonka-egyetlen-hatalmas-

https://qubit.hu/2018/02/09/sonka-sonka-egyetlen-hatalmas-vagohidda-valtoztattuk-a-foldet
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vagohidda-valtoztattuk-a-foldet 

(Fotó: Kiss Hanna)  

A földműveléssel az ember és környezete közötti viszony alapvetően megváltozott, hiszen az 

ember igyekezett átalakítani, megváltoztatni a természetet. Egy olyan folyamat kezdete, 

amelynek lényege az, hogy már nem a természethez alkalmazkodik, hanem a természetet 

alakítja át saját igényeinek megfelelően, egyre nagyobb hatékonysággal. A növénytermesztés 

megváltoztatta a talajok addigi természetes anyag- és energiaforgalmát. A természetes 

vegetáció kiirtása csökkentette a biológiai sokféleséget. A növénytermesztés és az 

állattenyésztés létrejöttével bekövetkező jelentős változás máig ható és erősödő eredménye a 

Földön az emberek létszámának jelentős emelkedése és ezzel együtt a hulladék mennyiségének, 

a környezet szennyezésének és a természetes élőhelyek pusztulásának növekedése. Mindezeket 

az ENSZ jelentése is megerősíti. A mai intenzív mezőgazdasági termelés egyre több vegyszert 

használ, ami az ember egészségére és a vadon élő fajokra is jelentős hatással van. A mostanában 

elvégzett vizsgálatok például azt mutatják, hogy a növényvédő szerek intenzív használata 

közvetve okozója a madarak pusztulásának. Becslések szerint Európában a repülő rovarok 

száma közel 80 százalékkal csökkenhetett az elmúlt 30 évben. A rovarok számának jelentős 

csökkenése pedig érzékenyen érintette a madárpopulációt.  

Ma már látjuk, hogyha az ember egy olyan összetett hálózat része, mint a Természet, akkor 

bármely cselekedete a kölcsönhatások miatt visszahat önmagára. Ennek megértetése rendkívül 

fontos a környezettudatos és a fenntartható mezőgazdasági termelés kialakítása szempontjából. 

Ma már a termelés minden szintjén jelen lehet az új szemlélet, hogy nem szabad visszaélni azzal 

a tudással, amit eddig megszereztünk. Olyan komplex, környezettudatos szemléletre van 

szükségünk, amelynek lényege, hogy a természetet nem legyőzni kell, hanem együttműködni 

vele, azért, hogy egy tisztább, szebb, harmonikusabb, békésebb jövőt építsünk föl a 

gyermekeink, a következő generációk számára. Így a fejlődés fenntartható generációról 

generációra. Ehhez azonban el kell kezdeni másképpen gondolkodni, ahogyan azt Szent-

Györgyi Albert írja (10. kép) az Örült majom című írásában. 

 

https://qubit.hu/2018/02/09/sonka-sonka-egyetlen-hatalmas-vagohidda-valtoztattuk-a-foldet
https://www.youtube.com/watch?v=3hoIzlLIRLY
http://www.origo.hu/tudomany/20180324-aggaszto-kepet-festenek-a-foldi-elovilag-jovojerol-az-ensz-friss-jelentesei.html
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10. kép. Ahhoz, hogy valami újat alkossunk, el kell kezdeni egészen másképpen, fenntartható 

módon gondolkozni. Forrás és részletesebb információk: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent-

Gy%C3%B6rgyi_Albert, https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/igy-fedezte-fel-szent-gyorgyi-

a-c-vitamint/ 

A másképpen gondolkodáshoz az is kell, hogy megtanuljuk megköszönni a Természetnek, a 

Földnek mindazt, amit ad életünkhöz, boldogulásunkhoz: 

„Köszönöm a szél jó ízét, 

aromáját a barka-szagnak. 

Köszönöm, hogy hegyoldalon 

ibolyászó lányok kacagnak.” 

/ Áprily Lajos /” 

Forrás: Fenntarthatóság és mezőgazdálkodás (Kiss Ferenc) 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent-Gy%C3%B6rgyi_Albert
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent-Gy%C3%B6rgyi_Albert
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/igy-fedezte-fel-szent-gyorgyi-a-c-vitamint/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/igy-fedezte-fel-szent-gyorgyi-a-c-vitamint/
http://szovarazs.blogspot.hu/2013/03/aprily-lajos-koszonet-napsugarnak.html
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AKI, Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok 

ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) https://qubit.hu/2018/04/05/ontsunk-

tiszta-vizet-a-poharba-magyarorszag-nem-viznagyhatalom  

Fenntarthatóság és mezőgazdálkodás - Kiss Ferenc (2019) 

Float bed technológia – ULT Magyarország Kft., Nyidoter Kft. (2019) 

Sustainable Tobacco Programme – AB Sustain (2016) 

Virginia dohány termesztéstechnológia – ULT Magyarország Kft., Nyidoter Kft. (2019) 
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400219.KOR 

• 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400220.KOR  
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800059.FVM 
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800046.TV 
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000043.FVM 
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000043.FVM 

• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000306.KOR 
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200185.TV  

 

• hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény  
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• 98/2001. (IV.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről 
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https://qubit.hu/2018/04/05/ontsunk-tiszta-vizet-a-poharba-magyarorszag-nem-viznagyhatalom
https://qubit.hu/2018/04/05/ontsunk-tiszta-vizet-a-poharba-magyarorszag-nem-viznagyhatalom
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400219.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400220.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800059.FVM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800046.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000043.FVM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000043.FVM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000306.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200185.TV
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000043.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A0100098.KOR&mahu=1
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500225.KOR
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http://greenfo.hu/hirek/2018/08/07/mibol-legyen-tobb-muanyagbol-vagy-halbol 

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228  

http://www.origo.hu/tudomany/20180322-easac-uj-adatok-bizonyitjak-hogy-gyakrabban-fordul-

szelsosegesre-az-idojaras.html 
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_rig%C3%B3, 
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