Dorgai László • Az agrártermelés és a környezetvédelem…

Az agrártermelés és a környezet
védelem EU követelmények szerinti összehangolása
Dorgai László

tudományos osztályvezetõ, Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet,
Vidékfejlesztési osztály – dorgal@akii.hu

Az Európai Unióhoz csatlakozásunk még
nem pontosan ismert idõpontjáig hátralévõ,
nem is sok idõben alkalmazkodnunk kell
olyan közösségi politikákhoz, amelyeknek
részleteit ma még csak kevesen ismerik.
Azok közül is kevesen, akik majd a gyakor
latban alkalmazzák, pontosabban érdekük
lesz, hogy alkalmazzák.
Azok közé tartozom, akik az Európai
Unióban érvényesülõ politikákban nem a
hierarchikus rendet tükrözõ, hanem az egy
mást átfedõ és ennek révén sok szálon
futó, következésképp egymást befolyásoló
kapcsolatok rendszerében gondolkodnak.
E kapcsolatrendszert látom a vidékpolitika,
az agrárpolitika és a környezetpolitika vi
szonyában is, érzékelve természetesen a
környezetvédelem fokozódó felértékelõ
dését. Itt e sokrétû kapcsolatrendszernek
csak egy keskeny sávját érintem, azt, amely
a szûkebb értelemben vett gazdálkodási és
földhasználati gyakorlatban jelentkezik.
Elvek és kapcsolódó célok
az Európai Unióban
Ha visszatekintünk az Európai Unió törté
netére, azt látjuk, hogy az Unió egyrészt
ragaszkodik az Európai Közösséget létre
hozó római egyezményben lefektetett
együttmûködési normákhoz, másrészt
folytonosan változik az újonnan jelentkezõ
kihívások hatására. A mezõgazdasági

termeléssel összefüggésben ilyen kihívás
az iparosodó mezõgazdálkodás, az inten
zívebbé váló termelést kísérõ környezetter
helés és „tájképtisztítás”. Ez különösen akkor
szúrt szemet, amikor a jelentõs támogatással
elõállított termékek mennyisége meghaladta a belsõ piac szükségleteit, s a készletezés,
a külsõ piacokon történõ értékesítés pedig
újabb költségvetési forrást igényelt. Az
Európai Unióra ugyanakkor nemzetközi
kereskedelmi megállapodásokból eredõen
nehezedett egyfajta kényszer a termeléshez
kapcsolódó támogatások csökkentésére.
A csökkenõ támogatások részbeni ellensúlyozására lehetõséget kínált a támogatások szerkezetének megváltoztatása a korlátozást nem jelentõ elemek, az úgynevezett
„zölddobozos” támogatások irányában.
Közben a fogyasztói oldalról felerõsödött
az egészséges élelmiszerek iránti igény, a
vidéki értékek veszélyeztetettsége miatt
pedig általános társadalmi aggodalom
jelentkezett. Ez a veszélyeztetettség egyaránt érinti a vidék közösségi és kulturális
értékeit és a természeti környezetet, amely
egyben az agrártermelés környezete is. A
mezõgazdasági termelés szenvedõ alanya a
környezet szennyezésének, de – különösen
az intenzív módja – a környezeti állapot
romlásának okozója is. A mezõgazdaságtól
származik az üvegházgázok mintegy 15
%-a, és ez felelõs a talajromlásért, amely
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az erózió, a nehézgépek által okozott talajtömörödés, a vegyszermaradványok, a
mûtrágyák sótartalma miatt jelentkezik. Ugyancsak felelõs az élõvizek szennyezésért és
a biológiai sokféleség sorvadásáért.
A fejlett Európa egészségesebb élõ kör
nyezetet akar, ennek számos tanújelét adta
az utóbbi évtizedben. Az Európa Tanács
tagállamai 1996-ban kidolgozták a Vidéki
Térségek Európai Kartáját, amelyben meg
fogalmazták a vidék hármas szerepét,
nevezetesen gazdasági, ökológiai és társadal
mi-kulturális funkcióit. A karta szerint a
vidéki térségek a témakörünkhöz szorosab
ban kapcsolódó ökológiai funkciókat azáltal
teljesítik, hogy:
• megõrzik az élet alapjait adó természeti
tényezõket (föld, víz, levegõ), ésszerû és
fenntartható módon hasznosítva azokat;
• megõrzik a környezetükben lévõ bioto
pokat és zöld tereket;
• fenntartják és megõrzik a tájat;
• megõrzik a vidék biológiai sokféleségét,
különösen a genetikai diverzitást, a fajok
és a tájak sokféleségét;
• jogi eszközökkel és a szükséges ökoló
giai feltételek megteremtésével védik a
vadon élõ állatokat.
A karta függelékében – ahol a vidéki térsé
gekkel kapcsolatos politika irányelvei
szerepelnek – megfogalmazódott, hogy a
mezõgazdaság sok feladatú, multifunkcio
nális tevékenység, feladatai az élelmiszerek
és a megújuló nyersanyagok termelésen túl
kiterjednek többek között a táj megõrzésére
és gondozásra, az életfontosságú elemek
(talaj, víz, levegõ) egészséges állapotának
megõrzésére a fenntartható gazdálkodás
keretében.
A Közös Agrárpolitika (KAP) legutóbbi
reformjában a vázolt elvek markánsan
érvényesülnek. Formailag úgy, hogy a KAP
ma már két pilléren nyugvó intézmény:
egyik pillérét a piac stabilizálásával, a gaz
dálkodók jövedelmének biztonságával
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összefüggõ intézkedések, a másik pillérét
a vidékfejlesztési intézkedések jelentik. Az
elvek tartalmilag is érvényesülnek, hiszen
az intézkedések kimutathatóan három fõ
célt szolgálnak:
• a mezõ- és erdõgazdasági szektor meg
erõsítése;
• a vidéki területek versenyképességének
javítása;
• a környezet fenntartása és vidéki értékek
megõrzése.
Sietve hozzá kell tennem, hogy követel
ményként a környezetvédelem minden fej
lesztési jellegû intézkedésben megjelenik,
így a másik pillér, a piacszabályozás számos
elemében is ott van.
A KAP témánkhoz kapcsolódó elvei és
céljai egyetlen rövid mondatba sûrítve így
foglalhatók össze: egészséges élelmiszert,
környezetbarát módon, hatékonyan.
A célok elérését többféle eszköz szolgálja,
ezek a következõképp csoportosíthatók:
• kötelezettségek elõírása;
• a gazdaság szereplõinek ösztönzése;
• partnerség a nem kormányzati szerve
zetekkel.
A kötelezettségek elõírása nagyobb részben a gazdaság szereplõit (a mezõgazdasági
termelõket és élelmiszer-feldolgozókat) érinti.
Ilyen például az állatsûrûség felsõ határának
meghatározása, vagy a kapcsolódó nitrátdirektíva, továbbá a termékek szermaradvány
határértékeire, vagy a hulladékok és melléktermékek elhelyezésére vonatkozó elõírások.
A tagországok számára megkerülhetetlen
elõírás, hogy a vidékfejlesztési intézkedéseket
tervbe kell foglalni.
A gazdaság szereplõinek ösztönzése kö
zösségi támogatásokban nyilvánul meg, ez
azt jelenti, hogy azok a földhasználók, akik
a környezet védelme érdekében bizonyos
korlátozásokat, megszorításokat vállalnak,
illetve környezetvédelmi intézkedések hatálya alá tartozó területeken gazdálkodnak,
támogatást kaphatnak a korlátozások miatt
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jelentkezõ többletköltségeik, illetve az
elmaradt hozamok ellentételezésére. Az
elõzõ tervidõszakban mintegy 9 milliárd
ECU (mai árakon körülbelül 1500 milliárd
forint) összeget fordítottak az EU-ban az
agrárkörnyezeti programok támogatására.
A nem kormányzati szervezetek part
nerként való kezelése azért fontos eszköz,
mert egyrészt az érdekképviseletek és a
civil szervezetek bekapcsolódnak a döntés
hozatali mechanizmusba (a döntéshozók
számára közvetítik a „közvélemény” meg
nyilvánulásait), másrészt segítenek a dön
tések megismertetésében és társadalmi
elfogadtatásában.
Az elvek gyakorlati alkalmazása a jelenlegi
programozási idõszakban
A környezetvédelemmel kapcsolatos hatá
lyos jogszabályok betartása minden tagor
szágban kötelezõ, így volt ez az 1999-ben
zárult tervidõszakban, és nyilvánvalóan így
van a mostani tervidõszakban (kezdõ éve
2000, utolsó éve 2006) is.
A KAP változása miatt 1999-ben megjelent
egy új jogszabály [a Tanács 1999. május
17-ei 1257/1999 EK Rendelete az Európai
Mezõgazdasági Orientációs és Garancia
alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesz
tési támogatásról és bizonyos rendeletek
módosításáról és hatálytalanításáról], amely
tulajdonképpen jórészt korábban is meglé
võ, modernizációval, illetve szerkezetátala
kításokkal kapcsolatos jogszabályokat
foglal egységes rendszerbe az úgynevezett
vidékfejlesztési rendelet keretében. Értelem
szerûen ez a rendelet számos, korábban ho
zott rendeletet hatályon kívül helyezett, így
a 2078/1992 EGK, azaz az agrárkörnyezeti
támogatásokról szóló rendeletet is. Ez a vi
dékfejlesztési rendelkezés adja a jogi alapját
annak is, hogy az agrár-környezetvéde
lem, a kedvezõtlen adottságú és a környe
zetvédelmi megszorítások hatálya alá tarto
zó területek támogatása, az erdõsítéshez

kapcsolódó támogatások a vidékfejlesztés
szerves részei lettek. A végrehajtás részletes
szabályairól külön jogszabály (1750/1999 EK
rendelet) rendelkezik.
A vidékfejlesztési rendelet kilenc támo
gatható vidékfejlesztési intézkedést tartal
maz, ezek:
1. befektetés az agrárgazdaságokba (me
zõgazdasági vállalkozások beruházásai);
2. fiatal gazdálkodók pályakezdése;
3. képzés;
4. korai nyugdíjaztatás;
5. kedvezõtlen adottságú és környezetvé
delmi megszorítások hatálya alatti
térségek;
6. agrárkörnyezet;
7. mezõgazdasági termékek feldolgozá
sának és értékesítésének fejlesztése;
8. erdõgazdálkodás;
9. a vidéki térségek alkalmazkodásának és
fejlõdésének elõsegítése.
Nincs lehetõség arra, hogy az egyes intézke
déseket akár csak környezetvédelmi meg
közelítésbõl áttekintsem, de a figyelemfelkel
tés szándékával szeretnék néhány dolgot
kiemelni.
Ha figyelmesen végigolvassuk a rendelet
támogatható intézkedéseit, azt találjuk, hogy a
minden olyan intézkedésnél, amely a termelés
és feldolgozás szereplõit érinti (csak a korai
nyugdíjaztatás nem ilyen), a célok között, a
jogosultsági feltételek között vagy mindkét helyen szerepel környezetvédelemmel, tájvédelemmel, tájmegõrzéssel kapcsolatos kitétel.
Az 5. és a 6. pont kifejezetten a környezetvédelemre irányul. Bátortalanul ugyan, de
ebbe a körbe sorolom az erdõgazdálkodás
(8) támogatását is, mivel az erdõ számos
vonatkozásban védelmi feladatot lát el
(gondolok a talajvédelemre, a zajvédelemre
vagy a növényzetnek a levegõ tisztításában
játszott szerepére).
Szóljunk a környezetvédelemre irányuló
intézkedésekrõl! Bár a „kedvezõtlen adott
ságú és környezetvédelmi megszorítások
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hatálya alá esõ térségek” támogatása egyetlen
intézkedés keretében történik, de – mint az
elnevezés is jelzi – igen hasonló célokkal. Nem
véletlenül kapcsolták össze õket, hiszen a
kedvezõtlen adottságú területeket sok oldalról fenyegeti veszély. Például a termelés
kedvezõtlen jövedelmezõségi viszonyai
miatt fennáll a termelés megszûnésének
veszélye, következésképp veszélybe kerül
a kultúrtáj megtarthatósága is.
A kedvezõtlen adottságú területek támogatásának céljai:
• a folytatólagos földhasznosítás fenntartása,
ezáltal hozzájárulás a vidéki közösségek
életképességének megõrzéséhez;
• a táj jellegének megóvása;
• olyan fenntartható gazdálkodó rendsze
rek megõrzése és támogatása, amelyek
különösképpen figyelembe veszik a
természetvédelmi elvárásokat.
Hangsúlyoznunk kell, hogy a kedvezõtlen
adottságú területek fogalma eltér attól, amit
itthon például a hazai támogatási rendszerben
használtunk (egy hektárra jutó aranykorona
érték). A kedvezõtlen adottságú területek:
• a hegyvidéki térségek;
• egyéb kedvezõtlen adottságú térségek
(csekély termõképességû, extenzív
hasznosításra alkalmas területek, fõként
mezõgazdaságból élõ, de fogyatkozó lakosság, az elnéptelenedés veszélye)
• speciálisan hátrányos adottságú térségek
(„… gazdálkodási tevékenységet folytatnak a környezet védelme vagy feljavítása, a tájjelleg magóvása, a térség
idegenforgalmának fellendítése vagy a
partvonal védelme céljából”)
A környezetvédelmi megszorítások hatálya
alá esõ térségek támogatásának célja a kör
nyezetvédelmi elvárások betartása, és az ottani
gazdálkodási tevékenységek megtartása.
A támogatható térségek behatárolása
– számos megszorítással – a tagország lehetõ
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sége és feladata, de a speciálisan hátrányos
adottságú (helyzetû) térségek és a környe
zetvédelmi megszorítások hatálya alá tarto
zó térségek együttes területe nem haladhatja
meg a tagország területének 10 %-át.
A rendelet a támogatási összegeket is
meghatározza, egyben elõírja, el kell kerül
ni a „túlzott mértékû ellentételezést”, a
támogatási összeget pedig – a rendeletben
meghatározott szempontok szerint – diffe
renciálni kell. A kedvezõtlen adottságú
térségekben a támogatási összeg egy hektár
mezõgazdasági hasznosítású földterület után
25-200 euro (mai árfolyamon 6200-50 000
forint), de indokolt esetben csökkenthetõ;
a környezetvédelmi megszorítások hatálya
alá tartozó térségekben a felsõ határ 200
euro (50 000 forint) hektáronként.
Agrárkörnyezet
Ez a támogatás elõsegíti:
• a környezet védelmével és feljavításával,
valamint a tájjelleg, a talaj, a természeti
erõforrások és a genetikai sokféleség
megóvásával kapcsolatos elvárásokkal
összeegyeztethetõ mezõgazdasági föld
hasznosítási módszerek alkalmazását;
• a gazdálkodási tevékenységeknek a
környezet szempontjából kedvezõ
extenzifikálását és a gazdálkodást kis
intenzitású legeltetési rendszerekkel;
• a nagy természeti értéket képviselõ, fe
nyegetett mezõgazdasági hasznosítású
környezetek megóvását;
• a mezõgazdasági földterület táji és törté
nelmi jellegzetességeinek fenntartását;
• a környezettervezés alkalmazását a gaz
dálkodás gyakorlatában.
Támogatás nyújtható azoknak a gazdálko
dóknak, akik legalább öt éves idõtartamra
vállalják az agrárkörnyezettel kapcsolatos
elvárások teljesítését, amelyek egyébként
„a szokásos jó gazdálkodási gyakorlat
alkalmazásán túlmenõen többletértéket
kötelesek nyújtani.”
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Az adható támogatás hektáronként
egynyári növényeknél 600 euro (150 ezer
forint), évelõknél 900 euro (225 ezer forint),
egyéb célú földhasznosításnál 450 euro (113
ezer forint).
Csatlakozásunk hazai következményei
Az eddig elmondottak is érzékeltették, hogy az
agrártermelés és környezetvédelem összehangolása, rendszerként való kezelése nem csupán
olyan követelmény, amelyet a kutatások – akár
a környezetvédelem, akár az agrártermelés
oldaláról nézve – elengedhetetlennek tartanak, hanem gazdasági ész-szerûség is,
különösen a közösségi támogatások célszerû felhasználása okán.
• Nem mernék ítéletet mondani arról, hogy
az összehangolásban most hol tartunk,
mert csak mérlegszerû értékelésben
lehet érdemi véleményt alkotni az eredményekrõl, az erényekrõl egyfelõl, és a
tennivalókról, a hiányosságokról, a fogyatékosságokról másfelõl. Agrár-vidékfejlesztési támogatási rendszerünkben
ugyanis vannak olyan elemek, amelyek
a környezet javítására irányulnak (például
a biogazdálkodásra való áttérés vagy a
melioráció támogatása, a vidékfejlesztési
célelõirányzat felhasználása), de ezek – a
források oldaláról nézve – szegényesek,
egyébként is a környezetvédelemnek
csak szûk területét érintik.
• Van olyan eleme is a támogatási rend
szerünknek – az erdõsítés támogatására gondolok –, amely az ésszerû
földhasználatra ösztönöz azáltal, hogy
a gyengébb adottságú területeken az
erdõsítést, mint kímélõ talajhasználatot
segíti kiterjeszteni.
• Van kormányhatározat [a 2253/1999.
(X. 7.) Kormányhatározat a Nemzeti
Agrár-környezetvédelmi Programról
és a bevezetéshez szükséges intézkedé
sekrõl], amelynek melléklete a Nemzeti
Agrár-környezetvédelmi Program, de a

program még nem mûködik.
• A SAPARD programot kidolgozták és el
fogadták – ennek is van környezetvéde
lemmel összefüggõ intézkedése –, és tag
ságunk esetére igen jó „gyakorlópálya”
lenne, de még mindig nem mûködik.
Arról is hallani, hogy a támogatható intézkedések száma végül csökken, az ag
rárkörnyezettel kapcsolatos intézkedés
nem szerepel a végsõ programban.
• Van elõterjesztés a hosszú távú erdõte
lepítési programra, bár – ismereteim
szerint – még nem fogadták el.
• Készül a Nemzeti Fejlesztési Terv, ab
ban az agrártermeléshez kapcsolódva
is fajsúlyosan megjelenik a környezet
védelem.
• Van számos, az EU jogi elõírásaiból ere
dõ konkrét teendõnk az integrált vidék
fejlesztési tervhez elkészítéséhez, a kör
nyezetvédelemhez kapcsolódva, pl.:
– a támogatási összegek megállapítása
és differenciálása;
– a minimális területi méret megha
tározása a kedvezõtlen adottságú terü
letek támogatásához;
– a területi behatárolások (kedvezõtlen
adottságú térségek, környezetvédelmi
megszorítások hatálya alá tartozó térségek);
– az általános jó gazdasági gyakorlathoz
képest fellépõ többletköltségek, illetve elmaradt jövedelem számítása az
agrárkörnyezet támogatásához.
• Vannak teendõink az érdekeltek (gaz
dálkodók) felkészítésében és a szemlé
letformálásban.
• Átgondolásra érdemes a földhasználati
rendszerünk, különösen azokra az
elvekre és gyakorlatra tekintettel, ame
lyeket követnünk kell – vagy követni ér
dekünk – abban az integrációban, ahová
nem is olyan sokára tartozni fogunk.
Jócskán hivatkoztam konkrét jogszabályokra,
végezetül mégis azt szeretném hangsúlyozni,
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hogy a jogszabályokhoz való alkalmazkodás
sokak szerint elsõdlegesen a hivatalnokok
feladata, de az biztos, hogy az alkalmazkodás sikere a tudományos megalapozáson
is múlik.
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