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Előadás tartalma


Rövid történet
– Áttekintés, szükségesség, előírások, érdekérvényesítés



Az eddigi érdekérvényesítésről konkrétan
– Kezdetek, folytatás, megoldás,
– Tanácskozás, bemutató, eredmények, KAMOV példa



Az érdekérvényesítésben várható trendek
– Élhető hazai szabályozás fenntartása
– Szakmai vitaműhelyek kialakítása/működtetése



Az érdekérvényesítés jövőbeni feladatai
– Rövid- és hosszabbtávú szakmai feladatok


2012. január 30.

Következtetések
Dr. Molnár János
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Rövid történet I. - áttekintés


>1100 éve a Kárpát-medencében

– Növénytermesztés/védelem, hatósági tevékenység
– Növényvédelmi múzeum, történeti kiadvány


Légi kijuttatás rövid történeti áttekintése

–
–
–
–
–
–
–
–
–

1953 – Légi növényvédelem kezdete
1955 – FM „Repülőgépes Osztály” létrehozása
1959 – RNA, 1974 RSZ megszervezése
1962 – Erdőben légi növényvédelem megindulása
1975 – Légi úton történő szúnyogirtás kezdete
1994 – Air Service Rt. megalakulása
2000 – MERÉSZ (közhasznú szervezet) megalakulása
2005 – Magyarország csatlakozása az EU-hoz
2009 – EU irányelv a peszticidek fenntartható használatáról

20 September 2007

Dr. Janos Molnar
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Rövid történet II. - szükségesség


Légi tevékenység szükségessége
– Légi kezelés a mezőgazdaságban






–
–
–
–
20 September 2007

Helyi talaj/éghajlati körülmények (talajvíz, áradás)
Földrajzi feltételek (szőlő a domboldalon)
Behurcolt károsítók megjelenése (kukoricabogár)
Termelési feltételek (állományszárítás)
Peszticid/műtrágya kijuttatási alternatíva (légi/földi)

Szúnyogirtás (turizmus, lakosság igénye)
Egészségügyi kezelés (farkasok vakcinálása)
Légi kezelés az erdőben (gyapjaslepke)
Egyéb (mentők, katasztrófavédelem, vezetékek, stb.)
Dr. Janos Molnar
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Rövid történet III. - előírások


Szigorú előírások (jogi alapja: törvények, rendeletek)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

20 September 2007

Növényvédő szer engedély okiratok előírásai
Műszaki állapot ellenőrzése
Kijuttatási körülmények betartása
Képzett pilóták és kiszolgáló személyzet
Növényvédelmi szakirányító felelőssége
Konkrét kezelések engedélyezése
Nyilvántartások vezetése
Konkrét kezelési előírások betartása
Egészségügyi és környezetvédelmi előírások betartása
Lakossággal békés egymás mellett élés
Dr. Janos Molnar
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Rövid történet IV. - érdekérvényesítés


Légi kijuttatás érdekérvényesítésének alakulása
–
–
–
–
–
–
–
–
–

20 September 2007

RNA & RSZ idejében állami szervezetként
MERÉSZ megalakulásával közhasznú szervezetként
Légi tevékenység EU általi megítélésének változása
EU fenntartható mezőgazdaság a vidékfejlesztésért
EU környezetvédelmi lobbi megerősödése
EU standard- és jogalkotó fórumainak működése
Nemzetközi szervezetek (OECD, FAO, stb.) szerepe
Hazai és nemzetközi érdekérvényesítés erősödése
Integráció az érdekérvényesítés terén
Dr. Janos Molnar
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Eddigi érdekérvényesítés I. – Kezdetek


EU Környezetvédelmi Főigazgatósága
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

20 September 2007

2004.03.31. szakértői értekezlet a légi kijuttatásról
Peszticidek fenntartható használata irányelv kialakítása
Értekezlet munkája nem alapos és elemző
Meghívott néhány szakértő csak az EU15-ből
EU kérdőív adatait hézagosan vették figyelembe
Első következtetésük a légi kijuttatás betiltása
Ezt a betiltást rögtön politikai szintre emelték
A Mg. Miniszterek Tanácsa előzetesen jóváhagyta
Ez ellentétes az alulról építkező jogalkotással
Legfontosabb: benne maradt a derogáció lehetősége
Továbbélés lehetőségének felismerése és kihasználása
Dr. Janos Molnar
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Eddigi érdekérvényesítés II. – Folytatás


2004.06.16. - FVM levélben fordult az EU-hoz
– Szakmai segítségünk felajánlása EU tagként (2 oldal)
– Az EU kérdőív kitöltése utólag tájékoztatásul (8 oldal)
– A 44/2005. sz. rendelet angol fordítás kiküldése (7 oldal)



2005.01.18. - FVM támogatta az ECPA légi stratégiát
– Szakmai érvek kibővítése a hazai sajátosságokkal (2 oldal)



2005.11.25-28. - légi járművezetők alapképzése
– A 44/2005. sz. rendelet szerint alap- és továbbképzés



2006.07.05. - FVM újabb levélben fordult az EU-hoz

– A peszticidek fenntartható használata irányelv vélemény (8 o.)
– Az EU Parlament magyar tagjain keresztül lobbiztunk (8 o.)
20 September 2007

Dr. Janos Molnar
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Eddigi érdekérvényesítés III. – Megoldás


Átütő megoldás szükségessége
– EU Tanács Német Elnökség támogatás megszerzése
– Informális légi tanácskozás+bemutató kiharcolása
– EU Tanács Portugál Elnökség támogatás megszerzése is



Felkészülés: 2007. július-augusztus (szabadságolási idő)
–
–
–
–
–

20 September 2007

Meghívó: célok, kik, szervezetek, lebonyolítás, anyagiak (1 o.
Napirend: megnyitó, előadások, csoportok, következtetés (2 o
Kérdőív: segítség az előadások teljessé tételéhez (4 o.)
Regisztráció: 2 hotel, konferencia, bemutató, időjárás
Résztvevők: 15 tagállam, 28 + 18 résztvevő, COM, PRES
Dr. Janos Molnar
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Eddigi érdekérvényesítés IV: Tanácskozás


Hazai előadások (angolul)
–
–
–
–
–
–
–
–



Stratégia és taktika (FVM)
Ellenőrzött együttműködés (KvVM)
Szúnyogirtás szükségessége (EüM)
Erdővédelem fontossága (ERTI)
Műszaki ellenőrzés szükségessége (GKI)
50 év légi kijuttatás története (MERÉSZ)
Lisszaboni stratégia (HuCPA)
Növvéd szakiránítók szerepe (Növvéd Kamara)

Külföldi előadások
– CZ, PL, BG, SK, RO, FR, PT, IT, DE, ES

20 September 2007

Dr. Janos Molnar
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Eddigi érdekérvényesítés V: Bemutató


Bemutató
– MERÉSZ


AN-2 és M-18 repülőgépek, KA-26 helikopter

– Kilenc felszállás


1-7. Őcsényi Reptér, 8. szőlő, 9. erdő

– Lebonyolítás
Gépszemle, legénység: repült órák, felszállások
 Repülőgép:170-180 km/h, helikopter 50-60 km/h
 Szélerősség: 8 m/sec, de max 4 m/sec engedélyezett


20 September 2007

Dr. Janos Molnar
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Eddigi érdekérvényesítés VI: Eredmények


Légi kijuttatás fenntartható használata
– Légi kijuttatás szükséges
– Meggyőzően szigorú szabályozás az alap
– Széles lakossági támogatás szükséges



Felelősségünk

– Bölcs döntések meghozatala
– Fenntartható határozatok előkészítése
– Fenntartható EU szabályozás kialakítása



Szükséges információk elkészültek

– 1. DVD - Összes dokumentum (EU ajánlás 1 o. + előadások)
– 2. DVD - Média támogatás (fotók, videó)
20 September 2007

Dr. Janos Molnar
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20 September 2007
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20 September 2007

Dr. Janos Molnar
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Eddigi érdekérvényesítés VII: Folytatás


Újabb eredmények az érdekérvényesítés terén
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

20 September 2007

2009. Légi továbbképzés, Légi bizonyítvány kiadása (12 o.)
Nemzeti Cselekvési Terv: 22. Légi kockázatok csökkentése (1
2009 .06.13. RNA/RSZ 50 éves juniális Budaörsön (1. o.)
Légi rendelet tervezetek véleményezése a MERÉSZ által
2010 OECD - Nemzeti javaslat: hazai légi gyakorlat (5 o.)
Szaklapokban a légi kijuttatás - pozitív tájékoztatások (több)
2011 EU kérdőív: A kockázatkezelés csökkentés módjai (1 o.)
A hazai ellenőrző szervek képviselői számára légi oktatás
A 44/2005. sz. légi rendelet módosítása az irányelv szerint
MERÉSZ érdekképviseletének céltudatosabbá válása
2012. Légi továbbképzés a legújabb fejlesztési lehetőségekről
Dr. Janos Molnar
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Eddigi érdekérvényesítés VII: KAMOV


Kapcsolatfelvétel Mihejev főkonstruktőrrel
– Eredményes moszkvai látogatás 2009. október 28-án
– Náluk a helikopter lapát garancia 20 év, de meggyőztük …
– A nálunk történő hosszabbítást elértük: 2010, 2011, 2012…



Tárgyalások/döntések folyamatban: hazai megvalósítás
– Jogosított lapátjavító-műhely?
– Jogosított motorjavító-műhely?
– Jogosított reduktorjavító-műhely?



Szakmai javaslatok Ka-226: 50 év tapasztalatai alapján
– Megalapozott javaslataink moszkvai megtárgyalása?
– Korábban felajánlott 1-2 helikopter kipróbálása nálunk?
– Szúnyogirtás, erdészet, katasztrófavédelem, mentő, stb. ?

20 September 2007

Dr. Janos Molnar
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Ezutáni érdekérvényesítés: Várható trendek


Élhető hazai szabályozás fenntartása
–
–
–
–



Rendszeres képzés és továbbképzés: fiatalítás fontossága
Proaktív együttműködés a hatóságokkal: 44/2005 módosítása
Optimista, de megvalósítható jövőkép kialakítása
Kommunikációs elképzelések realizálása

Repülőgép fejlesztés terén

– Rövidtávú szakmai elképzelések kialakítása
– Hosszabbtávú szakmai elképzelések megfogalmazása
– Szakmai vitaműhely létrehozása?



Helikopter fejlesztés terén

– Rövidtávú szakmai elképzelések kialakítása
– Hosszabbtávú szakmai elképzelések megfogalmazása
– Szakmai vitaműhely működtetése?

20 September 2007

Dr. Janos Molnar
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Ezutáni érdekérvényesítés: Várható feladatok


Repülőgép fejlesztés terén

– Rövidtávú szakmai feladatok – kidolgozásra várnak!
– Hosszabbtávú szakmai feladatok – kidolgozásra várnak!
– Szakmai vitaműhely létrehozása?



Helikopter fejlesztés terén
–
–
–
–
–
–
–

20 September 2007

Megalapozott javaslatok készítése a Ka-226 fejlesztéséhez?
Moszkvai látogatás 2012. február …-án ?
Feladatok: helikopter lapát hosszabbítás 30 évig?
Feladatok: Jogosított lapát/motor/reduktor-javítóműhely?
Korábban felajánlott 1-2 helikopter kipróbálása?
Szúnyogirtás, erdészet, katasztrófavédelem, mentő, stb. ?
Sáskairtás Oroszországban, stb.?
Dr. Janos Molnar
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Érdekérvényesítés: Következtetések


Jelenlegi helyzet
– Eddigi eredmények elismerésre méltóak
– Komoly alapot jelentenek a jövőre nézve



Várható helyzet
–
–
–
–
–
–

20 September 2007

Repülőgép fejlesztés terén: sokrétű munka kezdete
Helikopter fejlesztés terén: következetes munka végrehajtása
Rendszeres képzés és továbbképzés: fiatalítás fontossága
Proaktív együttműködés a hatóságokkal: 44/2005 módosítása
Optimista, de megvalósítható jövőkép kialakítása
Kommunikációs elképzelések realizálása
Dr. Janos Molnar
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