
Az Európai Unió a könyvtárakban

,
GAZDALKODJ OKOSAN Mi lesz, ha a piaci ár az intervenciós, az EU-
AZ EURÓPAI UNIÓBAN' banjelenlegérvényes24476Ft/t ár alá csökken?

.Akkor a termelõ, kereskedõ, tulajdonos felajánl-
Válaszo k a g azdáka t h~tja búza-, durumbúza-, árpa-, rozs-, kukorica- és

cIrokkészleteit felvásárlásra november l-jétõl a
foglalkoztató kérdésekre* következõ év május 3l-éig. A minimálisan felajánl-

ható mennyiség 80 t.
Hogyan történik az uniós mezõgazdasági támo- Konkrét példa: egy átlagos, 6,9 t/ha termésátla-

gatások meghatározása a csatlakozást követõen? got elérõ kukoricatermesztõ vállalkozás hektáron-
Egyrészt a termelési kvóták, másrészt a közvet- kénti bevétele a cs.atlakozás elõtt 7000 Ft/hektár

len kifizetések mértéke, illetve ütemezése alapján. f6ldalapú támogatás mellett, kb. 22 000 Ft!tonna
Minden egyes kvótával szabályozott terméknél a felvásárlási árral számolva 157 ezer Ft körül ala-
kiharcolt kvóta nem csak ajelenlegi termelési szÍn- kul. A csatlakozás elsõ évében 55%-os induló köz-
vonal fenntartását biztosítja, de többségük megfe- vetlen támogatási szint mellett, legalább 24 300 Ft!
lelõ mozgásteret nyújt a fejlõdéshez is. Mindezek tonna intervenciós árral számolva, a hektáronkénti
mellett a csatlakozási tárgyalás9kon alapvetõ elv bevétel 207 ezer Ft-ra emelkedik.
volt, hogy a magyar lakosság növekvõ fogyasztása
hazai mezõgazdasági termékekkel biztosítható le- Hogyan érvényesül ez a durumbúza esetében?
gyen. Megjegy~ndõ, hogy a kvóták elsõdlegesen A durumbúzát termesztõ gazdálkodók kiegészí-
nem termelési plafont, hanem a támogatott értéket tõ támogatásra is jogosultak, melynek összege a
jelentik. hagyományosan durumbúza-termesztõ körzetekben

83 541 Ft/hektár, míg a nem hagyományos körze-
A szántóföldi növények -gabonafélék, olaj- és tekben 33 683 Ft/hektár lesz.

fehérjenövények -termelési támogatása hogyan
alakul? Hogyan lehet hozzájutni a támogatáshoz? Mit kell tudniuk a cukorrépa-termelõknek?

Az egy hektárra jutó kifizetés 2004-ben 55%-os Az EU védi belsõ piacát a harmadik országok-
támogatási szint mellett (25% EU-forrás + 30% ból származó importtal szemben, export-visszatérí-
nemzeti kiegészítés) 39 745 Ft, a fehérjenövények tést alkalmaz a belf6ldön nem értékesíthetõ feles-
esetében 45 738 Ft. legek értékesítésének elõsegítésére, valamint inter-

A szántóf6ldi növények terület alapú támogatá- venciós felvásárlást is biztosít a gazdák számára.
sának kifizetése az adott gazdasági évet követõ no- Konkrét példa: egy átlagos, 44 tonna/hektár ter-
vember 16. és január 31. között történik majd. A mésátlagot elérõ cukorrépa-termelõ hektáronkénti
támogatási jogosultság feltétele, hogya 19 hektár- bevétele 2001-ben 354 O 17 Ft volt. A csatlakozás
nál nagyobb területen gazdálkodók a terület meg- elsõ évében azonos körülmények között a hektá-
határozott százalékát úelenleg 10%-ot) ugaroltas- ronkénti bevétel 502542 Ft-ra emelkedik. Ez hek-
sák. Erre is jár a terület alapú támogatás, sõt, lehet táronként 148,5 ezer Ft bevételnövekedést jelent.
nem élelmiszer és nem takannány célú növényter-
mesztést folytatni (pl. repce). Igaz, hogy az Európai Unió támogatja a do-

hánytermesztõket? S ha igen, miért? Mi várható

Magyarországon?
* E ' ." 6 l k . k "II Igaz, elsõsorban magas munkaerõigénye, a ked-

uropal um s csat a ozasun , l etve a hamarosan" , , , , ., .
sorra kerülõ népszavazás kapcsán egyre több kérdés merül vezotlene~b adottsa~ ters.ege~?en a vIdeki foglal-
fel honfitársainkban, amikre nyilván a könyvtárban is koztatottsag fenntartása mIatt jatszott fontos szere-
keresik a választ. Olvas6szolgálatos kollégáinknak sze- pe miatt. A támogatott termelés alapja a kvóta,
retnénk segíteni a Földmûvelésügyi és Vidékfejfesztési .amely a száraz dohányra vonatkozik, és fajtánként
Minisztérium honlapján talált összeállítással. változó támogatásban részesül.

-
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Konkrét példa: Egy átlagos, 1,62 tonna/hektár Mi a helyzet a húsmarhatenyésztés terén?
termésátlagot elérõ dohánytermesztõ egyéni gaz- A tárgyalások eredményként a jelenlegi támo-
daság hektáronkénti bevétele 2001-ben 532 658 Ft gatásra jogosult, 9 hónapnál idõsebb magyar
volt. A csatlakozás elsõ évében változatlan feltéte- húsmarha-állolnányt tekintve mintegy 50 OOO-es
lek mellett a hektáronkénti bevétel 870497 Ft-ra növekedésre nyílik lehetõség. -
emelkedik. A gazdálkodó bevétel növekedése a Támogatási szintek 2004-ben
csatlakozással 338 ezer Ft hektáronként. Speciális húsmarha prémium átlagos egyeden-

kénti összege: 26 675 Ftlállat
Hogyan alakul a magyar tejtermelõk helyzete Anyatehén-támogatás: 28 008 Ftlállat

és feltétele a csatlakozást követõen? Vágási prémium: 10 670 Ftlfelnõtt állat, illetve

A tárgyalásokon sikerült elérni, hogy a tejkvóta 6 669 FtlboIjú
közel 2 millió tonnás lesz, annak dacára, hogy a Fontos: a húsmarha-támogatásra jogosult álla-
hazai fogyasztás alig haladja meg a másfél millió tokhoz megfelelõ nagyságú takarmánytermõ terü-
tonnát. Magyarországon az országos referencia lettel kell rendelkezni (2 nagyállat-egységenként 1
zsírtartalom 3,85%, s ez további fejlõdési lehetõsé- hektár). Az a gazdálkodó, aki ennél extenzívebb
geket is biztosít az ágazat számára. Itt is lesz in- tartást vállal, további támogatásokhoz juthat, ami a
tervenciós felvásárlás, ez a vaj ra, illetve sovány támogatásra jogosult egyedenként további 20 000

tejporra teIjed majd ki, s e termékek piaci árának Ft lehet.
stabilizálásán keresztül biztosítható a tejtermelõ
gazdák megfelelõ színvonalú jövedelme. Milyen támogatási lehetõséghez juthatnak a ser-

A piaci egyensúly fenntartása érdekében lehe- tés- és baromfitenyésztõk s a tojástermelõk?
tõség van bizonyos tejtermékek (vaj, tejszín, so- Az Európai Unióban a sertés és a baromfi, va-

vány tejpor és egyes sajtféleségek) magántárolásá- lamint a tojás támogatási lehetõsége sajnos megle-
nak költségtámogatására is, valamint a belsõ fel- hetõsen szûk. Támogatásokhoz csak pályázat útján
használást ösztönzõ támogatásokra, mint az isko- lehet jutni (pl. állománycsökkentés, piacra jutás
latej-program. elõsegítése, marketing-támogatás).

Fontos feltétel, hogy kizárólag a hazai extra mi- A sertésre és a baromfira (tojásra) nincsen ter-
nõségnek megfelelõ tej kerülhet emberi fogyasz- m~lési kvóta, közvetlen kifizetés, intervenció. A
tásra. Az EU nyerstejjel szemben támasztott higi- meglévõ szabályozó elemek elsõsorban élelmiszer-
éniai és minõségi követelményeinek teljesítésére biztonsági, környezetvédelmi, állatjóléti, takarmá-
2003-ban 50%-os kiemelt beruházási támogatás nyozási, illetve az elõállított termék minõségére
igényelhetõ technológia korszerûsítés ére, tejet vonatkozó elõírások.
összegyûjtõ csarnokok fejlesztésére, de át lehet állni
a húshasznú szarvasmarhatartásra is. Igaz-e, hogy a tojás értékesítési szabályai meg-

Konkrét példa: a kõrösszakáli tejtermelõ gaz- szigorodnak?
dák termelõi csoportot alakítottak, és pályázati pén- Különösebben nem. A tojások forgalomba ho-
zekbõl modem tejcsarnokot (tejbegyûjtõt) építet- zatalára vonatkozó szigorú EU-s szabályozás elõ-
tek. Ezek után természetes, hogy extra minõségû írja az emberi fogyasztásra szánt tojások minõség,
tejet tudnak termelni, és a termékükre szükségük illetve súly szerinti osztályozását, valamint az al-
van a tejfeldolgozóknak. kalmazható csomagolási technológiát és anyago-

kat s a csomagoláson feltüntetendõ információkat.
A tejnél milyen támogatási formák lesznek? Mi Az unióban csak olyan termék forgalmazható,

lesz a 2,8%-os zsirtartalmú tejjel? értékesíthetõ boltokban és élelmiszer áruházakban,
Az EU-ban 2005-ben bevezetésre kerülõ támo- amely megfelel az EU követelményeinek. A hazai

gatási forma az extra minõségû nyerstej után lite- feldolgozóüzemek közül sok teljesíti ezeket az elõ-
renként vehetõ igénybe, tervezett nagysága 1,32 írásokat, amelyek elteIjedését elõsegítette a nagy
Ftll. A jogosultság meghatározásnak alapja az elõ- élelmiszerláncok térhódítása.
zõ évi igazolt kvótateljesítés. A belépést követõ öt
évig hazánkban elõállíthatunk és forgalmazhatunk A háztól, illetve a helybeli kisebb piacokon tõr-
2,8% zsírtartalmú tejet (a többi tagországban csak ténõ é"tékesitésre is vonatkozik ez?
0,5%, 1,5% és 3,5% lehet a zsírtartalom). Nem.

-
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Milyen támogatási lehetõséghez juthatnak a juh- borkülönlegességekre vonatkozó elõírásokat. A
tenyésztõk? csatlakozás várhatóan a borszõlõ értékesítési átlag-

Az uniós támogatás anyajuhra, jerkére és anya- árának emelkedését hozza.
kecskére igényelhetõ, mértéke: 5061 Ft/állat/év Konkrét példa: a 2001. évben 9,89 t/ha átlagos
(anyakecske esetében ezen összeg 80%-a). A tá- teffi1éshozamot elérõ borszõlõ-teffi1esztõ gazdaság
mogatás felsõ határa I 146 000, azaz kb. a jelen- hektáronkénti bevétele 494 222 Ft volt. A csatla-
legi állománynak felel meg. kozás elsõ évében, változatlan teffi1ésátlag esetén,

közvetlen támogatások nélkül, az értékesítési át-
Milyen módon juthatnak zöldség- és gyümölcs- lagár prognosztizálható emelkedésének köszönhe-

termelõink támogatásokhoz? tõen e gazdaság hektáronkénti bevétele 646 347
Esetükben könnyebbség, hogy Magyarországon Ft-ra emelkedik.

már jelenleg is az EUrópai Unióéval megegyezõ

minõségi elõírások, minõségellenõrzési rendszer, Minõségi boraink élveznek elõnyöket?
szabványok vannak érvényben. Igen, sõt különleges státust élveznek, rájuk gya-

Nagyon fontos, hogy a magyar gazdák csak a ter- korlatilag nem vonatkoznak a piacszabályozási
melõi értékesítõ szervezeteken keresztül kaphatnak intézkedések. Az EU csak keretszabályokkal tö-
támogatást évente meghatározott mennyiségû paradi- rekszik bizonyos szempontokat, alapkövetelménye-
csom, õszibarack és körte feldolgozására (gyürnölcs- ket egységesen érvényre juttatni, ezáltal egyben a
lére ez nem vonatkozik). Paradicsomnál 130 790 ton- versenyegyenlõséget szavatolni.
na után 1,1 milliárd Ft, õszibarack esetében 1616 ton-
na után 18,7 millió Ft,.körtére 131 tonna után 40,4 Mi lesz az asztali borokkal?
millió Ft az éves támogatási keret. Az asztali boroknál tíz évig marad a jelenlegi

16 fajta zöldség-gyümölcs teffi1ék után túlkíná- 7, 7%-os minimális alkoholtartalmi elõírás. Az asz-
lat esetén árukivonási támogatás kapható, de csak tali borok és a must piaci szabályozás alá esnek, a
a szabványnak megfelelõ, osztályozott árura. borpiaci egyensúly helyreállítása érdekében. Cél-

Az ipari paradicsomteffi1esztés támogatása már juk a teffi1elõi árak támogatása, így az asztali bo-
a csatlakozás év.étõl 100%-os szinten adható. rok ára biztosí~a a gazdák számára a megélhetést.

Telepitésre vagy kivágásra igényelhetõ támo- Megnehezedik-e a hizott sertésekfelvásárlása?
gatás? Nem, viszont néhány olyan intézkedés kerül be-

A gyümölcsösök telepítés ének támogatását az vezetésre, amelyek részben már jelenleg is meg-
EU általában véve nem til~a, nincsen területi kor- vannak Magyarországon, részben mindenki számára
látozás, mind nemzeti, mind EU-forrásból -így a gazdáknak is -elõnyösek lesznek. Az el-
(EMOGA Orientációs Alap) adható támogatás. Az végzendõ feladatok között szerepel, hogy ki kell
egyetlen korlátozást az jelentt, hogy az alma, a építeni az ún. "nyomon követhetõség" érdekében
körte és az õszibarack esetében új ültetvények lét- az EU-s elõírásoknak megfelelõ egyedi nyilvántar-
rehozása nem támogatható. Meglévõ ültetvények tási és azonosítási rendszert, eleget téve ezáltal a
felújítása, korszerûsítése (pl. fajtaváltás) azonban vonatkozó élelmiszerbiztonsági követelményeknek.
ezeknél is támogatható, a Strukturális Alapok elõ- A csomagoláson feltÜ11tetendõ jelölések alapján a
írása szerint. teffi1éknek azonosíthatónak kell lennie (mely állat-

A túlteffi1elés csökkentése érdekében idõnként tartó teleprõl szám1azik az adott állat, mikor és hol
(legutóbb 1 997/98-ban) az alma, körte illetve õszi- vágták le, hol dolgozták fel stb.).
barack ültetvények kivágására támogatást ad az EU.
A támogatás mértéke akkor 1 205 000 Ft/ha volt; Tényleg nem lehet moslékot etetni a sertések-
az érintett területen ez a három gyümölcsfaj 15 kel?
évig nem telepíthetõ, tulajdonosváltás esetén sem. De lehet. A nedves, vizes dara etetése nem,

csupán az emberi élelmiszerhulladék feletetése ti-
Mi lesz a magyar szõlõ- és borágazattal? Emel- los. Ez ma is így van Magyarországon, a csatlako-

kedik-e a borszõlõ értékesitési átlagára? zás ebben nem hoz változást. A tapasztalatok alap-
Itt kiemelkedõen jó esélyeink vannak. .A bor- ján az emberi élelmiszerfogyasztásból megmaradt

ágazat területén az EU elfogadta és átveszi a tokaji étel közvetítésével is terjedhet az egyik legveszé-
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Iyesebb állatbetegség, a sertéspestis. Ezen valós ál- ri mák esetében sem lesz olyan várható korlátozás,
Iategészségügyi indok alapján tiltják az élelmiszer- amely miatt szükségszerûen visszaesne a termelés.
hulladék sertésekkel való feletetését. Az EU-ban ugyanis nincs egységes szabályozás a

máktermelést illetõen, a tagállamok a termesztés
Mi számít élelmiszerhulladéknak? feltételeit külön-külön, nemzeti szinten alakítiák ki
Élelmiszerhulladéknak számít az emberi fo- -Franciaországban például jelentõs mennyiségû

gyasztásra szánt élelmiszerekbõl származó bánnely ipari mákot takarítanak be, amelyhez úgynevezett
hulladék, amely éttermekbõl, feldolgozóüzemek- kábítószer üzemi engedély szükséges. Ausztriában
bõl, konyhákból vagy a sertéstartó személy háztar- nemzeti szintû szabályozás sem létezik, a mák tel-
tásából kerül ki. jesen szabadon termeszthetõ.

Tiltva lesz-e a házi disznóvágás? Milyen eredeti magyar termékek részesülhetnek
Nem. Ugyanakkor a disznóvágásra vonatkozó- -átfogó védelemben?

an meg kell említeni az állategészségügyi elõírá- Az Európai Unióban átfogó védelemben része-
sok szigorodását, amelyekrõl már az 1999. január sül a pálinka (csakis így, a magyar helyesírás sza-
1-jétõl hatályos -állatvédelemrõl szóló -1998. bályai szerint írva!) elnevezés a Magyarországon
évi XXVIII. sz. törvény rendelkezik. Ennek értel- gyártott, 100%-ban gyümölcsbõl és törkölybõl
mében 2003. január 1-jétõl a házi sertés-, juh- és készülõ párlatokra. (Hasonló védelemben eddig
kecskevágás alkalmával az állatot el kell kábítani. csak három szeszes ital részesült az EU-ban: a

grappa, a Kom és az ouzo).
A libát és a kacsát nem lehet tömni?
De lehet. A csatlakozást követõen fi-ancia min- Melyek az agrár- és vidékfejlesztésre fordítható

tára a továbbiakban is lehetõség lesz -a lúd és a uniós források?
kacsa élettani-étkezési szokásaira jellemzõ jó étvá- Magyarország a csatlakozás után, 2004 májusá-
gyára és falánkságára alapozva -a hízott máj kí- tól jogosulttá válik az EU Strukturális Alapjainak
méletes, töméses-hízla1ásos elõállítására. támogatására, melyek elsõdleges célja a tagálla-

.mok és a régiók közötti fejlettségi különbségek
Tiltott lesz-e a libák tollának tépése? csökkentése.
Egyelõre nem. A tolltépés tevékenységének foly- A Strukturális Alapok igénybevételéhez a tag-

tatása a csatlakozást követõen hosszabb távon vi- államok, illetve a jelöltek Nemzeti Fejlesztési Ter-
szont veszélybe kerülhet, tekintettel arra, hogy a vet (NFT) készítenek, melyben összefoglalják a leg-
jelenlegi EU-szabályozás ezt nem teszi lehetõvé. fontosabb célkitûzéseket és prioritásokat.

-0-
Megszûnik-e a hordós káposzta értékesítésének

lehetõsége?
Nem. A hordós káposztával, annak forgalmazá-

sával kapcsolatban piacszabályozási jellegû válto-
zások nem lesznek a csatlakozás után.

Az õstermelõk értékesíthetik-e a megtermelt zöld-
ségeiket és gyümölcseiket a heti piacon?

Igen. Fontos alapinformáció továbbá, hogy kvó-
ták nem lesznek, a megtermelt termékek szabadon
értékesíthetõk.

Szabad-e mákot termelni a csatlakozás után?
Szabad. Nem megalapozottak ~ok a félelmek,

amelyek szerint az étkezési mák hazai termelési
feltételei az Európai Unióhoz való csatlakozást
követõen annyira megszigorodnak, hogy draszti-
kUsan csökkenni fog a belföldi fogyasztás. Az ipa-
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